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Aperitiefje 

Verwondering 

 

De schitterende kapel van het klooster diende de voorbije weken als 

decor voor onze bezinning met de leerlingen. De pastorale 

werkgroep maakte er een intens gebeuren van met veel inbreng van 

de leerlingen. Ze mochten hun wensen uitdrukken, muziek spelen 

en zingen, zelfs dansen, maar ook nadenken en stilstaan bij het 

voorbije jaar. 

 Ze noteerden onder andere op een “ I Like”- handje wat hen had 

verwonderd dit jaar. Toen ik er een aantal las, viel me meteen  op 

dat ze vaak dezelfde boodschap bevatten. Leerlingen zijn 

verwonderd over de vriendschap , de aangename sfeer op school, de 

talrijke, dikwijls spectaculaire, activiteiten zoals de TMF-stressfactor, 

het wederzijds respect, de gastvrijheid en de behulpzaamheid van 

iedereen, de vriendelijke manier van omgaan met elkaar.  Zo horen 

we het eens van de leerlingen die tenslotte onze school maken. 

Vanzelfsprekend doet het voor iedereen deugd dat ze het hier goed 

stellen, dat ze zich goed voelen op school en daar zelf nog over 

verwonderd kunnen zijn.  

Beste lezer: wees verwonderd over de inhoud van deze @vince en 

neem ook eens een kijkje op onze nieuwe website. Laat jullie 

verwonderen de komende vakantie. Vele dingen zijn niet 

vanzelfsprekend, al nemen we dat soms te gemakkelijk aan. 

 

Lieven Huys    

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=HRnV3szp317acM&tbnid=O5ilgNzighPB6M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vandaag.be%2Fbizar%2F67975_koppel-noemt-dochtertje-naar-facebookknop-vind-ik-leuk.html&ei=lYiaU9bQD8SjO8bZgNAE&bvm=bv.68911936,d.ZWU&psig=AFQjCNGTMkXQqibgSj6gUD4wLXC6UlCNIg&ust=1402722813384089
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TMF stressfactor 

Enkele bevindingen van de leerlingen van MVV: 

 

Supergoede keuze van Murdok en 
Uberdope. 

Lekker eten en drank, maar liever 
braadworst. 

Proficiat aan de organisatoren!!! 
Mitchell Vandemaele 

Het was een leuke dag. 
Ik heb veel plezier gehad met 
vriendinnen en veel foto’s en 
handtekeningen gemaakt en 

gekregen! 
Jana Migneau 

Ik vond het wel leuk om zoiets 
mee te maken. 

Lore en ik mochten backstage. Dat 
was super … 

Jolien Van den Heede 

Samen feesten vond ik heel leuk. 
De groepen en de standjes waren 

ook leuk. 
Michiel Segaert 

Superleuk! 
Het waren allemaal goede 
artiesten en ze waren ook 

allemaal heel lief. 
De “free Wifi” was ook leuk alsook 
het opblazen van de ballonnen om 

iets te winnen … 
Merel Lucas 

Het was eens iets anders. 
Lekkere hotdogs. 

De spelletje op het terrein waren 
ook heel leuk. 

Ik vond de muziek een beetje luid. 
Lore  Messiaen 

Ik vond het superleuk! 
Het waren goede groepen. 

Ze zouden dit meer moeten doen, maar dat gaat niet.  
Heel erg bedankt aan de mensen die dit georganiseerd hebben!!! 

Jana Samijn 
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Interculturele dag 

Hallo, 

Mijn naam is Phasilia De Waele. 

En ik zit in het 7e Thuis- en 
Bejaardenzorg/Zorgkundige. 

We hebben op 31 maart een 
interculturele dag bijgewoond. 

Om 08.30 u. keken we verder naar de 
film 'Bend it like Beckham'. 

Dit vond ik persoonlijk een mooie film, 
omdat het eens over vrouwenvoetbal 
ging. Het hoeft dus niet altijd over de 
mannen te gaan. Voor meisjes kan het 
ook iets zijn … 

Om 10. 00 u. hebben we een 
interculturele quiz gespeeld met de 
twee klassen TBZ/ZK en KZ tegen 
elkaar. Er waren veel moeilijke vragen, 
maar we hebben ze toch weten te 
raden met ons groepje. 

Om 11.30 u. hebben we een Italiaans broodje klaargemaakt en daarna een 
Nederlands broodje. Die waren heel lekker om op te eten. Het was  eens iets 
anders. 

 

Om 13.30 u. leerden we een Russische zitdans, volksdans, Afrikaans liedje aan 
en  bespelen we een djembé. Het inoefenen lukte nog, maar toen we 
begonnen te spelen was het wat chaotischer. Het is moeilijker dan het lijkt. 
Ikzelf zou het niet bespelen. Toch wel een dikke chapeau voor de zoon van 
mevr. Deblancq. Hij bracht ons een stukje dichter in de muziekwereld van de 
djembé. 

Als afsluiter bezochten we om 15.00 u. een moskee in Desselgem. Ik vond het 
interessant omdat we nu ook meer te weten zijn gekomen over hun geloof en 
cultuur. De man was zeer vriendelijk en beantwoordde al onze vragen. Ter 
afsluiting kregen we nog twee koekjes en een glaasje thee. De koekjes waren 
volledig mijn smaak, de thee een heel stuk minder … 
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Om 16.30 u. 
verlieten we de 
moskee en gingen 
allen naar huis. 

Wat ik persoonlijk 
vond van de 
interculturele dag? 
De dag was zeker! 
Ik vond het zeer 
leuk en de 
groepssfeer zat er 
ook dik in!  

 

Daarom geef ik een 
tip mee naar volgend jaar… De 

leerkrachten mogen zeker nog zo'n paar dagen organiseren. 

 

Met vele groetjes 

Phasilia De Waele – 7 TBZ 
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The Platoon experience 

Overal worden we eraan herinnerd, honderd jaar geleden 

startte de Groote Oorlog. Wie de actualiteit volgt, zou zich 

kunnen afvragen of we eigenlijk iets 

uit deze gruwelijke periode hebben 

bijgeleerd. Een deftige herdenking 

hieraan kan volgens ons dan ook geen kwaad. 

De leerlingen van het 5e en 6e Verzorging kregen 

daarom de unieke kans deel te nemen aan een 

inlevingsproject 1917: The Platoon Experience, op 

25 maart 2014.  

Deze uitstap kaderde zowel binnen de vakken mavo 

als godsdienst. 

 

We startten de 

dag met een geleid 

bezoek aan het Memorial Museum 

Passchendaele 1917. Het middagmaal 

bestond uit een warme 'Tommy Tucker'-

maaltijd , echte soldatenkost.  Volledig 

gekleed en uitgerust als een Australische 

eenheid uit die tijd, dus inclusief uniform, 

bepakking en geweer, namen we in de 

namiddag deel aan The Road to 

Passchendaele.  Elk pelotonslid kroop in de 

huid van een Australiër die er toen effectief 

bij was. Gaandeweg leerden we steeds meer 

van het personage kennen en op het einde 

van de dag vernamen we op Tyne Cot Cemetery 

hoe het met onze soldaat afgelopen is. Een ontnuchterende confrontatie! 

5 VZ & 6 VZ, Mevr. Eggermont, 
mevr. Ducatteeuw, mevr. Tack, 

mevr. Archie & dhr. Vandenberghe 
 

 

http://www.flandersfields.be/
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De computerfreak 

De bel gaat. Alle kinderen van de klas bergen razendsnel hun spullen op 

en rennen rumoerig uit de les. Eduardo blijft over. Hij draagt witte 

sneakers, een zwart met wit gestreepte shirt en een donkerblauwe 

jeansbroek. Hij is een ICT-leerkracht. 

Enkele uren later ligt Eduardo lang uitgestrekt op zijn sofa. Hij is vrijgezel. 

BONK! Een harde bons. Eduardo schrikt even. “Stop daarmee!” roept hij. 

Hij wil vermijden dat het zielige meisje wordt ontdekt. Een paar maanden 

geleden bracht hij een meisje mee dat hij midden in de nacht vond. Hij 

dacht dat ze geen ouders had, maar dat had ze dus wel! Als ze gevonden 

wordt, dan mag Edje, zo noemen zijn collega’s hem, levenslang in de 

gevangenis rotten. 

Een paar weken later zit Edje nogmaals in de les. Hij checkt even de 

veiligheidscamera’s die hij installeerde om op het meisje te letten als hij 

er niet is. Nu kan het even geen kwaad. De kinderen maken een toets. 

Onverwachts stormt een vrouwelijke collega binnen zonder te kloppen. 

Eduardo schrikt en uit reflex zet hij de monitor af. Dat was op de valreep. 

“Wat was dat op je scherm, Edje?” vroeg Lisa. “Oh niets hoor, waarom 

kom jij zomaar in mijn les zonder te kloppen?” “We hebben je nodig, er is 

een probleempje met de computer in de lerarenkamer.” Haar wil is wet. 

Enkele dagen later slurpt Eduardo zijn koffie op. Hij slentert naar buiten 

en kruipt in zijn wagen. Edje draait meermaals aan de sleutel, maar de 

auto wil niet in actie schieten. Hij probeert het nogmaals, heel bruusk. Het 

lukt. Op hetzelfde moment dat hij vertrekt, merkt hij op dat ook een 

andere auto aanzet. Wordt hij achtervolgd? Of is dat maar een vroege 

conclusie? Nee. Hij wordt gevolgd. Hij rijdt een paar rondjes en de auto 

blijft hem volgen. Hij probeert de raarste parcours, maar de auto blijft aan 

hem plakken. Hij geeft het op en rijdt gewoon rechtstreeks naar huis. 

Hij wacht geduldig tot de persoon uit de auto achter hem uitstapt. Maar … 

er komt niet één maar wel liefst drie personen uit de auto! Twee agenten 

en Lisa! Heeft Lisa toch door wat er gaande is, of was het maar een wilde 

gok, een goede gok? 

“Stap uit de auto, Eduardo! Met je handen omhoog!” Edje doet alles wat 

de politieagent vraagt. Tenslotte nemen ze hem gehandboeid mee naar de 

wagen. “Waar is het meisje?!” roept de agent, terwijl er kwijl op Eduardo’s 

gezicht vliegt. “In…in de kelder…” 

Pieter-Wijnand Deconinck – 3 STW1 
  



10 

IO: ‘Schatten van de zee’ 

Goedgemutst trokken de leerlingen van 4 STW met de trein naar Oostende.  Onze 

eerste (tram)halte was het educatieve centrum vlak aan zee waar we met ervaren 

garnaalvissers de zee in trokken om de ‘schatten van de zee’ te ontdekken. Dit werd 

een hilarische onderneming in onze gele, waterdichte pakken en voor sommigen 

soms veel te grote laarzen. Met 16 tegelijk moesten we onze spierballen laten 

werken om het grote net de zee in te trekken. De golven verrasten ons af en toe 

waardoor sommigen het zoute zeewater konden proeven. Eens uit de zee, 

inspecteerden we met een ervaren gids onze buit: garnalen, kwallen, blaasjeswier, 

krabben, eitjes van roggen, inktvisskeletten, zelfs een aantal pietermannen, een 

vissoort die behoort tot één van de giftigste dieren van Europa.  

Met de overzetboot voeren we hierna richting de ‘vistrap’, een soort openlucht-

vismarkt waar de dagelijkse vangsten verkocht worden. Daar moesten de leerlingen 

een enquête afnemen bij toeristen over hun koopkeuze en bereidingswijzen van 

eetbare vissoorten.   
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Een laatste opdracht was het maken van een Land Art kunstwerk op het strand.  Deze 

stroming is ontstaan in de jaren 60. De kunstenaars brengen veranderingen aan in het 

landschap. Ze hechten belang aan de essentie van de natuur: aarde, water, zee, land, 

bomen, bloemen ... Heel wat leerlingen waren enorm creatief en haalden het beste in 

zichzelf naar boven.  

Na een geslaagde, zonnige en leerrijke dag vertrokken we terug met de trein naar 

Waregem.   

 
Meningen van de leerlingen: 

“De uitstap naar de zee was verrassend, leerrijk en de sfeer was amusant. We 

hadden geluk met het weer en het was een toffe dag.” 

Steffie D’hondt - 4 STW3 
“De uitstap vond ik fijn. Ook was het leuk dat we even wat vrije tijd hadden bij 

het afnemen van de enquête.” 

Stefanie Deconinck - 4 STW3 
“De uitstap was leuker dan ik had verwacht. Het weer was aangenaam, de 

groep was tof. Het maken van een Land Art kunstwerk in de namiddag was 

plezant.” 

Robbe Baert – 4 STW3 
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GIP-dagen zevendes 

In de week na de paasvakantie vonden de projectdagen van de zevendes 

plaats. Een uitgelezen moment om de zevendes even te zien in hun natuurlijke 

habitat … 

Een volledige dag werd het kinderdagverblijf of het verzorgingstehuis door 

onze leerlingen overgenomen. De verantwoordelijkheid was dus groot om 

dragen. Voor sommigen onder hen eveneens de uitgelezen voorbereiding naar 

het werkveld toe daar zij dit na dit schooljaar dag in dag uit dienen vol te 

houden. 

Alles stond in het teken van een zelfgekozen thema, variërend van ‘Jij en ik’, ‘Ik 

ga op reis’ tot  ‘Op z’n Anzegems’ en ‘School: vroeger en nu’. Hier en daar 

waren er dan ook blikvangers terug te vinden die dit thema duidelijk in de verf 

zetten. Mooi om zien! 

Zowel de kinderen als de oudere zorgvrager leverden graag hun bijdrage tot 

het slagen van die dag. Beiden brachten hun enthousiasme over door gretig 

aan de verschillende activiteiten deel te nemen. 

Het moet gezegd … Na zo’n observatiemoment ben ik wel onder de indruk van 

mijn leerlingen. Je moet het maar doen, een twintigtal kindjes in bedwang 

houden en telkens hun aandacht pakken of de routine van de oudere 

zorgvrager toch ietwat doorbreken door hen een leuke dag te bezorgen. Het is 

niet iedereen gegeven … Toch is het geruststellend te merken dat sommigen 

zich er als een vis in het water voelden! Gelukkig maar! 

Mevr. Hoste – leerkracht 
 

 

  

Een stap hier, een stap daar. 

Ik weet niet goed naar waar. 

Duizend stappen doorgaan, duizend stappen 

terugkeren. 

Wil je het me alstublieft vergeven? 

Een stap terugkeren is hetzelfde als een fout begaan. 

Een stap doorgaan is iemand een nieuwe kans geven. 
 

Marie Vandeputte – 2 STV2 
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Verborgen talenten… 
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Lesgeven in het buso 

Mevr. Katrien Defraye, lerares in het buso (buitengewoon secundair onderwijs) 

te Poperinge, kwam op donderdag 24 april een gastles geven voor het vak 

Sociale Wetenschappen in 6 STW. 

Deze les kaderde in het thema ‘Intelligentie’. Hier maakten we kennis met het 

begrip intelligentiequotiënt. Op basis van allerhande (intelligentie-) testen 

bepaalt men een cijfer: het IQ.  Een IQ tussen 50 en 70 beschouwt men als licht 

mentaal beperkt, tussen 40 en 50 als matig mentaal beperkt. In het 

basisonderwijs bestaat hiervoor aangepast onderwijs: type 1, onderwijs voor 

kinderen met een licht mentale beperking en type 2, voor kinderen met een 

matig mentale beperking.  (Zie onderstaande tabel voor de andere types)*. 

Katrien beklemtoonde dat men aan het cijfer op zich steeds minder belang gaat 

hechten omdat zo’n testen en dus ook het verwerven van een cijfer gebaseerd 

zijn op momentopnames, die beïnvloed worden door verschillende factoren 

zowel extern (bv. persoon die de test afneemt) als intern (bv. de conditie van 

de leerling). 

Voor nagenoeg elk van deze types bestaan er in het secundair onderwijs 

opleidingsvormen. Deze hebben telkens een andere doelstelling. 

Opleidingsniveau (OV)1 beoogt sociale vorming met als doel integratie in een 

beschermd leefmilieu. Binnen OV2 wil men met  algemene en sociale vorming 

en een arbeidstraining integratie in een beschermd leef- en werkmilieu 

bereiken. OV3 biedt sociale en beroepsvorming met als doel integratie in een 

gewoon leef- en werkmilieu. Je kan er kiezen tussen verschillende opleidingen. 

OV4 zorgt voor een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op 

de integratie in het actieve leven. Je kan er kiezen tussen verschillende 

studierichtingen die overeenkomen met de studierichtingen uit het voltijds 

gewoon secundair onderwijs.  

Katrien vertelde heel boeiend over deze indeling maar besteedde daarnaast 

ook veel aandacht aan de specifieke noden van kinderen uit het buso. Daarna 

kwam ze terecht bij de plannen van onze overheid voor meer geïntegreerd 

onderwijs het zgn. M-decreet. Of dat er uiteindelijk komt, hangt af van de 

nieuwe regering, maar nu al staat vast dat alle Vlaamse partijen achter dit 

voorstel staan. 
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Wat betekent dat decreet dan concreet? Type 1, type 8 en opleidingsvorm 3, 

type 1 worden geleidelijk afgebouwd en omgevormd tot het nieuwe type 

‘basisaanbod’. Er komt een nieuw type (9) voor kinderen met autisme die geen 

verstandelijke beperking hebben en niet in het gewoon onderwijs 

terechtkunnen. Als gevolg van deze hervorming zouden dus meer kinderen en 

jongeren terechtkomen in het gewoon onderwijs, dit al vanaf september 2015. 

Dit betekent voor de leerkracht én voor de leerlingen serieuze inspanningen 

om zich hieraan aan te passen.  

Buso-leerkrachten hebben heel veel geduld, moeten zeer gestructureerd 

lesgeven, vaak herhalen, zijn dikwijls meer opvoeder dan leerkracht en worden 

regelmatig geconfronteerd met verschillende vormen van frustraties bij hun 

leerlingen waar ze dan uiteraard veel begrip moeten voor opbrengen. 

Deze gastles was niet alleen interessant omwille van de benadering door 

iemand uit het ‘werkveld’ maar ook om onze leerlingen meer wegwijs te maken 

in de mogelijkheden die er zijn om misschien in de toekomst ook zelf te kiezen 

voor lesgeven in blo of buso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Marleen Coppens 

Leerkracht SW-6 STW 

  

Lager onderwijs:  
 Type 1: licht mentale handicap 
 Type 2: matig of ernstig mentale handicap 
 Type 3: ernstige emotionele of gedragsproblemen 
 Type 4: lichamelijke handicap 
 Type 5: kinderen in een ziekenhuis of in een preventorium 
 Type 6: visuele handicap 
 Type 7: auditieve handicap 
 Type 8: ernstige leerstoornissen 

 
Secundair onderwijs: 
 OV1: sociale aanpassing voor types 2,3, 4, 6 en 7 
 OV2: sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking; voor types 2, 3, 

4, 6 en 7 
 OV3: beroepsonderwijs; voor types 1, 3, 4, 6 en 7 
 OV4: algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs; voor types 

3, 4, 5, 6 en 7 

http://www.ond.vlaanderen.be/ONDERWIJSAANBOD/lijst.asp?hs=buo&tipe=1
http://www.ond.vlaanderen.be/ONDERWIJSAANBOD/lijst.asp?hs=buo&tipe=2
http://www.ond.vlaanderen.be/ONDERWIJSAANBOD/lijst.asp?hs=buo&tipe=3
http://www.ond.vlaanderen.be/ONDERWIJSAANBOD/lijst.asp?hs=buo&tipe=4
http://www.ond.vlaanderen.be/ONDERWIJSAANBOD/lijst.asp?hs=buo&tipe=5
http://www.ond.vlaanderen.be/ONDERWIJSAANBOD/lijst.asp?hs=buo&tipe=6
http://www.ond.vlaanderen.be/ONDERWIJSAANBOD/lijst.asp?hs=buo&tipe=7
http://www.ond.vlaanderen.be/ONDERWIJSAANBOD/lijst.asp?hs=buo&tipe=8
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Mijn eerste keer… 

… op buitenlandse studiereis !!! 
 

Het was een studiereis die ik niet snel zal vergeten en wel om deze redenen:  

toporganisatie, 

topteam van leerkrachten, 

prachtige stad, 

superbende leerlingen. 

Ik kan deze reis dan ook in elf letters samenvatten: 

SCHITTEREND  

Dhr. Velghe – opvoeder 
 

Als leerkracht Engels moest ik met het schaamrood 

op de wangen toegeven dat ik nog nooit in Londen 

geweest was. Door deze schooluitstap is dit 

‘probleem’ ondertussen al verholpen. Vol 

enthousiasme vertrokken de bussen op woensdag 

richting Calais, onder leiding van mevr. Van de Walle 

en mevr. Cosijns. Hoewel ik dacht dat je in een ferry 

het klotsen van de zee toch niet zou voelen, was ik 

er toch niet helemaal goed van. Tijdens de uitstap 

zagen we tal van monumenten en konden we de Engelse sfeer opsnuiven bij 

onze gastgezinnen. Wat mij het meeste zal bijblijven, is dat je de leerlingen op 

een andere, minder formele manier leert kennen. Het was een aangename 

groep die als er iets fout liep, toch naarstig voort bleef stappen. De metro in 

Londen was toch een aparte ervaring. Door de vele werken en het spitsuur was 

er plots paniek toen we (zeg maar gerust ‘ik’) vier leerlingen kwijtgespeeld 

waren. Gelukkig bleek dit vals alarm te zijn, maar ik zal nooit vergeten dat mijn 

hart er toch een klein beetje stil van stond.  

Eten in Londen, het is en blijft een speciale ervaring. Muriel’s Kitchen was dan 

ook een verademing: het eten was er heerlijk en het interieur was ronduit 

schattig. 

Mevr. Deneckere – leerkracht 
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Jaren geleden bezocht ik Parijs als leerling van het zesde middelbaar, maar veel 

was daar niet meer van blijven hangen. Wel had de stad een grote indruk bij 

mij nagelaten. Die indruk werd ook deze keer bevestigd: Parijs is een bruisende, 

sprankelende en verrassende stad. Onze tocht doorheen deze metropool 

verliep vlot, het gezelschap was aangenaam en ook de sfeer zat goed. Je zou 

mijn eerste keer Parijs kunnen omschrijven als 

Plezant 

Aangenaam 

Regenachtig 

Intens 

Jolig 

Subliem 

Een dikke pluim voor het organiserend team! 

Mevr. Sercu – leerkracht 
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Studiereizen 

 DE ZOO – 1e jaars 
We gingen naar de Zoo 

en dat was fijn. 

Het was tof om er te zijn. 

De apen waren cool, 

want ze trokken een gekke smoel. 

We zagen een enge leeuw 

en hoorden een luide schreeuw. 

We dachten: “Wat was dat?” 

Het was maar een grote kat. 

We zagen een enorme slang 

en we waren allemaal bang. 

Een giraf heeft een lange nek. 

Het was echt te gek! 

Ik zei gedag tegen een zwaan, 

want het is nu gedaan. 

Benjamin Verscheuren – 1 A2 
 

Het bezoek op groot filmdoek. 

Neen, dat was het niet echt. 

Weet je wat ik zag? 

Ik zag een mooie specht. 

En een giraf die liep niet op draf! 

Drie giraffen op een rij maakten me 

echt heel blij. 

De olifanten eten supergraag planten. 

Ik zag het met mijn eigen ogen. 

Maar zeg, die hebben grote oren! 

Het bezoek was superfijn! 

Dus ik zei, dada leuke dierentuin! 

Céline  Bulteel – 1 A1 
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Op de speelplaats staan 90 eerstejaars met hoopvolle gezichtjes mij op te 
wachten, want vandaag brengen we een bezoek aan de Zoo van Antwerpen. 
Verwarring alom!  Waar is de autocar die ons naar Antwerpen zal brengen?   
Toch niet de sneeuwwitte “ just – married ”- bus die een eindje verderop 
geparkeerd staat? Jawel hoor. 
De chauffeur komt ons vriendelijk vragen de bus op te stappen.   
Met veel gegiechel en vooral veel stijl komen we in Antwerpen aan. 
Het groepswerk kan beginnen! 
Gewapend met potlood en papier proberen de leerlingen zo goed als het kan 
de vragen uit de werkbundel op te lossen.  Dierenverzorgers worden 
aangesproken in de hoop hen antwoorden te kunnen ontfutselen. 
Na de middag krijgen we een rondleiding achter de schermen. 
De kooien van de tijgers, de bassins waar de zeehonden na de show verblijven, 
de opslagruimtes voor het voedsel, het operatiekwartier, ….   We krijgen het 
allemaal met veel uitleg te zien. 
Vol nieuwe weetjes keren we terug richting Anzegem. 
Graag geef ik niet enkel alle leerlingen een pluim voor hun inzet en hun 
enthousiasme, maar ook de leerkrachten die deze dag in goede banen wisten 
te leiden. 
Een dikke dankjewel! 

Mevr. Steeland – leerkracht 
 

EXTRA SPORTDAG - MVV 

 
Mega  Verrassende Verwendag       (Sarah) 

In de Gavers te Harelbeke is er  

een nieuw hoog touwenparcours.  

MVV mocht het parcours uittesten. 

Enkele reacties van de leerlingen: 

Amandine:  “We slingerden als aapjes 

tussen de bomen.” 

Lore: “Het was leuk om eens in de lucht te hangen.” 

Laura: ”Het parcours is niet voor mensen met 

hoogtevrees.” 
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Mitchell: “De deathride was geweldig. Je vloog als een 

vogel door de lucht. De kick die je ervan krijgt, is 

speciaal.” 

Leerkracht: “Het touwenparcours is zelfs met een nieuw 

systeem opgemaakt. Je kan van hindernis naar hindernis 

zonder dat je je musketon moet afhaken. Het is een 

vernieuwd schuifsysteem. Heel veilig en eenvoudig.” 

Amber: “Op de sportdag fietsten we met een lach. Sommigen 

vonden het lastig, anderen niet. Er was echter nooit verdriet. Het was leuk en 

fijn om erbij te zijn.” 

“Het was een prettige dag. Ik hoop dat de extra sportdag er volgend schooljaar 

ook bij is.” 

 

Squashen 

Leerkracht: “De meisjes vonden het niet zo leuk. Ze 

ondervonden dat squash een moeilijke slagsport is. De 

jongens trokken zich er niets van aan en 

daagden de leerkrachten uit. Vol overtuiging 

daagde Mitchell mevr. Van Hulle uit.” 

 

Mitchell: “Hm, even opwarmen en dan komt 

het eerste punt voor mevrouw. Het werd al snel  

1-1. Spannend! Eindstand 11-2. Proficiat 

mevrouw!  Ik dronk snel een drankje om mijn verlies te vergeten en 

met de  gedachte: ”De volgende match win ik zeker.” speelde ik 

weer verder.  

 

Bowlen 

Lore: “Het bowlen op een bowlingbaan was geniaal.”       

Amandine: “Het was een toffe en gezellige sfeer. Elk om 

beurt bowlen, de max! En dan nog met de helft van de 

klas!” 

 

Leerkracht: “Elke leerling van de klas fietste minimum 30km. 

Hiermee spaarden we 8 euro busvervoer uit. Iedereen was heel positief 

ingesteld. Goed gedaan!” 
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Femke: “Fietsen is heel leuk. We lachten ons een breuk.” 

Van Mitchell en Julie aan alle begeleiders: “Dank je wel voor de  

Mega  Vrolijke  Vrijdag!!” (Lore) 
 

BLANKENBERGE – 2 TSO 
 

 ‘Storms’ was super 

leerzaam. De vrije tijd was 

tof. De fietsen waren tof. 

Julie Arys – 2 TW1 
 

In de voormiddag was het 

bezoek aan ‘Storms’ leerrijk. 

De Velodroom was grappig. 

Leuk dat we vrije tijd kregen 

om iets te doen met de 

vriendinnen. 

Amber Moerman – 2 TW1 
 

Het tofst vond ik de vrije tijd. Het fietsen was ook zeer leuk. Het bezoek aan 

‘Storms’ was dit ook. 

Bram Ottevaere – 2 TW1 
 

Ik vond de uitstap leerrijk. Het bezoek aan ‘Storms’ vond ik interessant. Je leert 

eens wat bij over stormen en rampen. De vrije uurtjes vond ik ook leuk om 

omdat je dan kon kiezen wat je doet. De Velodroom vond ik ook tof en grappig. 

Alleen jammer dat het niet zo lang duurde. Ik vond het een zeer leuke, leerrijke 

en interessante uitstap! 

Amber Steelandt – 2 TW1 
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De tentoonstelling ‘Storms’ was leerrijk. De fietsen waren tof. Ik vond het leuk, 

ook de vrije tijd die we kregen. We hadden geluk met het weer, maar ook wel 

pijnlijke voeten. 

Pauline Deleersnyder – 2 STV1 
 

De fietsen waren reuze. De fotozoektocht was leuk doordat je sociaal kon zijn 

door het iets vragen aan voorbijgangers. 

Chelsey Verstraeten – 2 STV1 
 

Winderig, tof, tentoonstelling: leerrijk, fietsen: grappig 

Bente Deleersnyder – 2 STV1 
 

De trein was zeer plezant. ‘Storms’ was ook een leuke ervaring om  

doen. De Velodroom was leuk en grappig. 

Marthe Messiaen – 2 STV1 
 

De activiteiten waren goed gekozen. 

Laura Peirs – 2 STV1   
 

Ik vond het een superdag. Het was heel leuk dat we af en toe eens vrij mochten 

zijn. De Velodroom was ook top. Gewoon de beste dag van het schooljaar. 

Marie Vandeputte – 2 STV2 
Je leert op zo’n dag je klasgenoten en leerkrachten beter kennen. 

Chari Dhaese – 2 STV2  
 

De vrije momenten waren het leukst. Het waaide superhard, waardoor we 

bijna wegwaaiden.  

Paulien De Moor – 2 STV2 
 

De leerkrachten hebben deze dag heel goed georganiseerd. Ze hebben goed 

hun best gedaan. De tentoonstelling ‘Storms’ was heel leerrijk. 

Femke Knippenberg – 2 STV2 
 

Supertoffe, leuke belevenis. De gekke fietsen waren te gek. Leuk dat we wat 

vrij hadden om te shoppen. ‘Storms’ was interessant. Met de trein, eens iets 

anders dan met de bus … 

Giselle Vermeersch – 2 TW2 
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Ik vond de uitstap heel tof. ‘Storms’ was een hele belevenis. Het winkelen was 

ook te gek. De fietsen waren lachwekkend. 

Jana Huys – 2 TW2 
Ik vond het super omdat we vrij rond mochten lopen en dat jullie ons alleen 

lieten. 

Emma De Smet – 2 TW2 
Ik vond het superfijn, zeker het vrij mogen rondlopen. In ‘Storms’ was het ook 

leuk en zeker de ‘selfie’ met Maggie De Block. 

Manou Detavernier – 2 TW2 
 

 
  

 

BRUGGE – 3 VV 
 

Brugge is heel fijn 

voor mensen groot en klein. 

We hebben heel wat bijgeleerd 

en oude gebouwen gefotografeerd. 

We voelden ons een echte toerist in deze grote stad. 

We hebben een superleuke dag gehad! 
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Op 9 mei trok 3 VV met de trein naar Brugge. Na 

ongeveer een halfuurtje op de trein kwamen 

we aan in het station van Brugge. 

Toen we vertrokken uit het station gingen we 

naar een park een stukje verderop. Daar 

moesten de vier verschillende groepen een 

omslag zoeken in hun eigen kleur. In die omslag 

zaten er puzzelstukjes. Toen de puzzel volledig 

klaar was, kon je zien welke leerkracht je 

begeleidde voor de fotozoektocht. 

Toen iedereen wist welke leerkracht die had, 

gingen we op pad. We stapten van het 

Begijnhof tot aan de Markt. Zo kwamen we te 

weten dat Brugge de stad is van de chocolade en het kant. 

Om te picknicken trokken we naar een jeugdherberg. Daar aten we allemaal 

lekker gezellig samen en dronken er iets. 

Eenmaal klaar wandelden we met z’n allen naar het Concertgebouw. Daar 

aangekomen kregen we een rondleiding doorheen het gebouw waarna er een 

quiz was waarmee we een boek konden winnen. De gelukkige winnaar was 

Bieke Dendauw. We mochten nog een uurtje vrij rondlopen op een afdeling 

waar we zelf muziek konden maken op allerlei toestellen. 

Na deze superleuke uitstap keerden we met de trein terug richting Waregem. 

Zeker een geslaagde dag!  

Jolien Reynaert – 3 VV 
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OUDENAARDE-LESSINES – 3 TSO 
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TORHOUT – SLUIS – 4 VV 
 

Op vrijdag 9 mei gingen we met 

de twee klassen van 4 VV naar 

Torhout. 

Daar zijn we naar het kasteel 

van Wijnendale geweest. De 

gids gaf daar uitleg over alle 

eigenaars en wie er nu nog 

woont. Er waren aparte 

kamers die aantoonden wat er 

allemaal gebeurde in dat 

kasteel.  Er was er bijvoorbeeld 

het overleg ten tijde van Leopold III met de koningskwestie. 

Over de middag ging het richting Sluis waar we ruim twee uur middagpauze 

kregen. Dat was leuk. We dienden er ook een opdrachtenbundel in te vullen.  

Die dag konden we gratis binnen in het belfort. Echt de moeite!  

Toen vertrokken we met de bus terug naar Anzegem. Met een halfuur 

vertraging zijn we er aangekomen. Het was een heel geslaagde dag! 

 

Amber Rommens – 4 VV2 
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GENT – 4 TSO 
De schooluitstap was voor ons 

allemaal nog een verrassing!  

We konden wel al raden waar we 

naartoe gingen door hints van de 

leerkrachten. Uiteindelijk zijn we 

naar Gent geweest.  

Ons eerste bezoek was het 

Gravensteen. We zochten daar 

zelf onze weg door vragen te 

beantwoorden.  

Na de middag kregen we per 

groepje een opdracht. Door 

opnieuw vragen te 

beantwoorden leerden we 

Gent wat beter kennen. We 

eindigden met een rondvaart 

op de bootjes van Gent. Het 

was een zeer leerzame en 

leuke dag! 

Siebert Verschelde & 
Phebe Lagrange – 4 STW3 
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LONDEN – 5 TSO 
We waren allemaal al ruim op voorhand aan het uitkijken naar de schoolreis 

naar Londen. Voor de meesten was het de eerste keer. De hele 

woensdagvoormiddag was de klas nog rumoeriger dan anders, en het vierde 

lesuur voelde je de spanning pas echt stijgen. Tijdens het middageten werd 

alles klaargemaakt om te vertrekken, de bus werd geladen en wanneer ook de 

tweede bus aangekomen en geladen was, vertrokken we. Het feest kon 

beginnen.  

 

Met wat muziek en vol energie was de busrit zo voorbij. Jammer dat de douane 

in Calais het plezier wat verknalde, maar eenmaal op de Ferry werd iedereen 

terug wat actiever. We kregen een extra uurtje op de Ferry cadeau omdat een 

andere Ferry ons had voorgestoken. Samen met het drukke verkeer in Londen, 

zorgde dat voor een grote vertraging waar de meeste gastgezinnen niet mee 

konden lachen, onze eerste indruk was dus al niet een van de beste. Jammer 

dat sommige gastgezinnen tegenvielen, maar zoiets is natuurlijk niet te 

voorspellen. Het gastgezin waar ik logeerde, viel eigenlijk wel heel goed mee, 

het waren zeer vriendelijke mensen die geduldig wachtten tot onze met stukjes 

aan elkaar gelijmde zinnen gevormd waren.  

Van de leukste bezienswaardigheden en attracties die we bezocht hebben, 

vond ik 'The London Eye' en 'The London Dungeon' het leukst. De pizza was 

super lekker, in tegenstelling tot de picknick die we meekregen van het 

gastgezin. 

Het waren 

drukke 

dagen 

met heel 

veel 
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wandelingen, maar Londen is groot, en er valt veel te zien. Gelukkig, eenmaal 

aan de bekende Big Ben vergeet je dat en tijdens het wandelen maakten we 

veel plezier waardoor ook het druilerige weer dragelijk werd. 

Het was een fijne kennismaking met Londen en haar klimaat.  

Jasper Devos – 5 TW 
 

BRUSSEL – 5 VZ 
Op 9 mei zijn wij Het Klein Kasteeltje in Brussel gaan bezoeken. Het is een 

plaats waar vluchtelingen verblijven. In de voormiddag hebben we een 

rondleiding gekregen door Brussel, waar de vluchtelingen zich moeten gaan 

melden als ze voor het eerst in België zijn. Ik vond het een zeer toffe en 

leerrijke dag omdat niet 

iedereen de kans krijgt om 

zomaar het Klein Kasteeltje te 

bezoeken want je kan daar 

niet zomaar binnen. Het is 

zeker een dag die ik nog eens 

zou doen en de toffe 

klassfeer maakte de dag 

compleet! 

Sara Migdisi – 5 VZ 
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PARIJS – 6 TSO 
Victor (6 TW): “Parijs was een superreis om nooit te vergeten!” 

Evy (6 TW): “Ondanks de blaren op mijn voeten heb ik 100 % genoten van de 

reis. Deze studiereis zorgt ervoor dat ik zeker nog eens zal terugkeren naar 

Parijs.” 

Margot (6 TW): “De leerkrachten waren supertof om mee te babbelen en 

plezier mee te maken. Zag ze eens van een spontane, relaxte kant. Bovendien 

hou  ik van de metro: makkelijk en snel, maar wel veel volk.”  

 

Janne (6 STW1): “Een selfie op de Eiffeltoren mocht zeker niet ontbreken!” 

Trees (6 STW1): “Het leukste moment in Parijs was voor de ingang van de Sacré 

Coeur. Iedereen was aan het genieten van de zon en de prachtige muziek van 

de straatmuzikanten.” 

Aurelie (6 STW1): “De boottocht op de Seine was ook zalig.” 

Elien (6 STW1): “Het leukste was het prachtig uitzicht van de Eiffeltoren.” 

Ellen (6 STW1): “Goede organisatie! Chapeau aan meneer Huyzentruyt en al de 

leerkrachten!” 

Femke (6 STW1): “Het was een superreis en een prachtig slot van zes 

schitterende jaren in deze school.” 
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AMSTERDAM – 7e jaars 
Vorige week stonden de schoolreizen voor 

de deur. Ook voor de 7e jaars was dit iets 

om naar uit te kijken. De laatste keer dat 

we samen een uitstap konden maken, voor 

onze wegen ons scheiden. 

Om 07.00 u. ’s ochtends stond de bus al 

klaar om ons naar hogere oorden te 

brengen (Amsterdam ). Onze reis duurde 

even vooraleer we onze bestemming 

bereikten. Tegen de middag konden we rustig in onze caravan eten op de 

camping in het Amsterdamse bos. 

Na het middagmaal stond een fietstocht naar Amsterdam voor de deur. De 

fietstocht begon rustig door het bos en was hectisch in de stad zelf. Toch 

kregen we van mevr. Deblancq een mooie rondleiding door de stad.  Daarna 

kregen we de kans om de stad te verkennen. We verzamelden terug aan het 

Koninklijk Paleis om daarna Madam Tussaud te bezoeken. Het was vreemd om 

naast de bekende poppen te staan. Het leek levensecht (Je kreeg er soms schrik 

van). Na  talloze selfies met de sterren, gingen we samen chinezen. Het Chinees 

buffet was eindeloos en al onze buikjes waren rond gevuld. 
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Toen ging een deel van de groep 

terug naar de camping. Samen 

met mr. Vandenberghe en een 

groepje klasgenoten gingen we 

nog naar het Hard Rock Café 

waar we een cocktail dronken. 

Toen we op weg waren naar de 

camping, kwamen we tot de 

conclusie dat we rondjes reden 

in het bos. We waren de weg 

kwijt. Na een goed uurtje 

rondrijden zijn we toch nog op de camping geraakt. 

De dag daarna werden we om 09.00 u. verwacht aan de fietsen. We gingen het 

Cannabis College bezoeken. Hier kregen we  informatie over cannabis, het 

gebruik ervan en kregen er een aantal planten te zien …  Dit was zeker eens 

interessant. Daarna stond er een zoektocht door Amsterdam gepland, dit door 

de Bloemenmarkt, voorbij de brugjes. Daarna lieten ze ons vrij om te doen 

waar we zin in hadden. Om 16.00 u. begon het pijpenstelen te regenen. Zo 

gingen we met de fiets door weer en wind. Eenmaal op de camping kon 

iedereen een warme douche nemen. We aten die avond spaghetti die we 

eerder op school maakten in de lessen LWS.  

Alweer de laatste dag … Tegen 09.00 u. werden we verwacht met onze koffers 

aan de bus om een rusthuis en een kinderdagverblijf te bezoeken. Ik stond echt 

versteld van het rusthuis in Amsterdam: zo groot, modern en gezellig. De 

Nederlanders hebben een heel andere kijk op zorg voor ouderen dan wij. 

Daarna bezochten we het Corpus museum, een museum gebaseerd op het 

lichaam van de mens waardoor je een reis maakt.  

Daarna volgde de lange reis terug richting België. We waren om 21.30 u. terug 

in Anzegem. Het was een heel toffe schoolreis en iedereen heeft ervan 

genoten! We are Amsterdam!  
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Ondersteunende zorg voor senioren op 

een koffienamiddag 

Op maandag 19 mei gingen we naar een 

koffienamiddag te Vichte. 

Bij aankomst werden we in groepjes van vier verdeeld. 

We kregen per groep een tafel te bedienen.  Eerst was er 

koffie, daarna een stuk aardbeientaart. 

Toen alle mensen bediend waren, mochten we ook een 

stuk taart. Daarna nog samen afwassen. Wat ging dat 

vlot. 

Het was een leuke middag! 

Emma Claus - 4 VV2 
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Spreekbeurt over MS 

Door Daniëlle Ravelingeen en Feline 

Depoortere. 

Op donderdag 22 mei werd onze klas in het 

kader van een geïntegreerde opdracht van 

Daniëlle Ravelingeen uit 6STW uitgenodigd 

om naar een spreekbeurt over MS te 

luisteren.  Daniëlle werd hiervoor bijgestaan 

door haar vriendin Feline Depoortere die 

reeds twee jaar deze ziekte heeft. 

Terwijl Daniëlle uitleg gaf over de ziekte, 

vertelde Feline tussendoor haar persoonlijk 

verhaal.  Wat ons allemaal hard opviel, was Feline haar prachtige glimlach.  

Ondanks het feit dat Feline een zeer zware vorm van MS heeft en nu al in een 

rolstoel zit, blijft ze heel positief!  Een echt voorbeeld voor ons allemaal! 

Chloë Cousaert – 4 STW2 
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Studiereis Ieper 2 tso 

Bezoek In Flanders Fields Museum – Attracties en technologie in Park 

Bellewaerde 

 
Het In Flanders Fields Museum was heel leerrijk. Ik heb er veel bijgeleerd over 
de Eerste Wereldoorlog. 
Bellewaerde was veel fun met vrienden. Tof en interessant om te zien hoe het 
huis van Houdini werkt. 

Amber Lefever – 2 STV2 
 
De vrije tijd die we kregen in Bellewaerde was heel leuk omdat we alle 
attracties konden uitproberen. 

Laura Simoens - 2 STV2 
 
Ik vond deze dag zeer inspirerend. Je leerde veel bij over de oorlog. Alles 
verliep heel vlot. In Bellewaerde vond ik vooral de vrije tijd het tofst. 

Marthe Vindevoghel – 2 STV2 
 

Een leuke dag. Eerst wat rustiger in het museum, maar dan volle fun in 
Bellewaerde.  
Ook tof om achter de schermen eens te zien hoe de attracties werken. 
 

Jo Deceukelier – 2 TW2 
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Reclametekst om Park Bellewaerde te promoten: 

 
Wil je veel plezier? 
Kom dan naar hier! 
Voor geen enkele 

reden, 
zou je hier je geld niet 

aan geven. 
Bellewaerde maakt 

iedereen blij 
omdat we allemaal 

samen zijn! 
Camille Herman 

2 STV2 
 

Bellewaerde, voor 
groot en klein, 

maakt je dag weer fijn! 
 

Marthe Gistelinck 
2 STV2 

 

Veel fun en plezier 
beleef je hier! 

 
Jana Huys 

2TW2 
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SOS Vincentius 

American cookies 
Ingrediënten:  

 130 gr boter (kamertemperatuur) 

 190 gr bruine suiker 

 1 vanillestok 

 1 ei (losgeklopt) 

 1 eetlepel melk 

 220 gr bloem 

 1eetlepel bakpoeder 

 250 gr pure chocolade 

 

Bereidingswijze: 

Snij de malse boter in kleine blokjes en meng ze met de suiker door 
elkaar. Dat kan je doen met een mixer of keukenrobot.  

Snij de vanillestok in twee. Schraap er de zaadjes uit en meng deze onder 
het mengsel.  

Voeg al kloppend het ei toe. Roer er de melk door. 

 Zeef de bloem en het bakpoeder samen en meng het dan onder het 
beslag. Meng er de stukjes chocolade onder. 

Verwarm de oven op 180°C. Bedek een bakplaat met boterpapier. Leg 
afgestreken lepels deeg op het bakpapier. Laat voldoende afstand tussen 
de koekjes. 

 Druk ze met een vork een beetje plat en bak ze vervolgens 20 minuten in 
de oven op 180°C goudgeel.  

Laat ze afkoelen op een taartrooster. 
 

!!! SMAKELIJK !!!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6pQb3N7dnFOyxM&tbnid=qrnGIZv5nhJocM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.moochie.be/nl/frozen-yogurt-toppings&ei=hn6YU5qLMoKM4gT04YHwBA&bvm=bv.68693194,d.ZGU&psig=AFQjCNFQeLZwXAgERpKrkQ1uYDYsyjaZnQ&ust=1402589183325721
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Inleefdag (4 VV)  

Beste mevrouw, graag zouden wij u enkele vragen willen stellen over de 

verschillen tussen vroeger en nu … 

Mijn mama voert mij naar de bushalte. Hoe ging u naar school? 

Ik moest te voet naar de bushalte toe. Dit was wel een eindje stappen, maar ik 

had geluk dat ik van daaruit met de bus verder kon tot aan de school. 

Hadden uw ouders een auto? Had u een fiets? 

Mijn ouders hadden geen auto, maar ik had wel al een eigen fiets waar ik heel 

trots op was. Ik droeg er dan ook heel veel zorg voor. 

Nu is er leerplicht tot 18 jaar. Hoelang bent u naar school gegaan? 

Ik ben tot mijn vijftiende naar school gegaan. Daarna ben ik gaan inwonen bij 

een tante. Die had een patisseriezaak waar ik toen aan het werk kon. Ik deed 

dat zeer graag. Later, toen ik trouwde, bleef ik thuis om het huishouden te 

doen. 

Na schooltijd zie ik mijn vrienden niet vaak, maar ik sta wel nog in contact 

met hen via de pc. Zag u na schooltijd uw vrienden nog vaak? 

Na schooltijd moest ik van de bushalte terug te voet naar huis. Dan stapte ik 

traag met mijn vriendinnen en we bleven nog wat op straat spelen. Dat kon 

toen nog omdat er toen nog bijna geen 

auto’s waren. 

Had u vroeger hobby’s? 

Ik bakte vroeger zeer graag taartjes 

en kleine gebakjes. Ik kon dit goed 

omdat ik nog de recepten van mijn 

tante kende. Ik probeerde die dan 

regelmatig thuis uit. 

Welke spelletjes speelde u vroeger 

veel? 

Wij speelden heel vaak met het 

springtouw en de jongens vooral 

met een tol. Op de speelplaats was 

er het spel hinkelen. Dit gebeurde 

toen met een stukje hout wat we 

meebrachten van thuis. 
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Kreeg u zakgeld? 

Niet zo heel veel. (Wou er niet veel over kwijt.) 

Ging u vaak op vakantie? 

Neen, daarvoor hadden we geen geld genoeg. Mijn papa was ziek en daardoor 

was ons inkomen ook niet zo groot. 

Hartelijk dank voor dit leerrijke interview! 

Dwight Bonte en Rani D’Haese – 4 VV2 
 

Op 12 mei gingen we met de klas op Inleefdag. We bereidden dit goed voor in 

de klas, maar we hadden toch een beetje stress.  

De leerkrachten brachten ons ‘s morgens naar ‘Den Heirweg’. Toen we er 

waren, maakten we eerst kennis met onze bewoner. Na ons te hebben 

voorgesteld, begonnen we met het maken van de soep. Bij iedereen lukte die 

goed. Na het verorberen van de soep begonnen we met het maken van ons 

hoofdgerecht en ons dessert (een lekkere petit beurre taart). We tafelden 

samen met onze bewoner. Dit was zeer gezellig! We babbelden zeker een uur 

aan een stuk! Daarna volgde de vaat. Tot slot brachten we de zus van onze 

bewoner een bezoekje. Daar aten we onze lekkere taart op.  

De dag vloog voorbij! Het was superleuk. Zeker voor herhaling vatbaar! 

Justine Naessens – 4 VV2 
 

  

Mevr. Van Wichelen bracht 

samen met haar kersverse 

dochter Nel een bezoekje aan 

haar leerlingen van 2 TW2… 
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Genomineerd voor 

‘De leraar van het Jaar’! 

Op zekere dag besliste ik dan toch om de brief die al enkele dagen op de rand 
van de tafel lag open te maken. Een brief van het tijdschrift ‘Klasse’. 

Ik verwachtte dat het reclame zou zijn of een uitnodiging voor een bijscholing 
of dergelijke. 

Toen ik de brief openmaakte was ik dan ook enorm verbaasd. 

Beste Mr. Vandeginste, proficiat met uw nominatie voor ‘De leraar van het 
Jaar’. 

Ik dacht: “Hoe kan dit nu?” 

Al vlug kwam aan het licht dat mijn coaches, Mevr. Eggermont en Mevr. Vander 
Meeren, achter deze nominatie zaten. 

In alle geheim hadden ze een tekst en een foto ingestuurd (de foto van op TMF 
stressfactor) met als resultaat dat ik genomineerd werd en werd uitgenodigd 
om in Brussel de feestelijke zitting bij te wonen. 

Mijn coaches mochten onderling uitvechten wie mee mocht naar Brussel. 

Zo ging ik op woensdag 21 mei samen met Mevrouw Vander Meeren naar de 
feestelijke zitting. 

Het was een unieke ervaring! 

Leraar van het jaar ben ik niet geworden, maar het doet toch deugd dat de 
coaches en alle andere collega’s echt achter de startende leerkrachten staan. 
Niet enkel achter mij 
maar achter iedereen die 
het nodig heeft!  

Merci! 

 

Dhr. Vandeginste – 
leerkracht 
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Hotspot 

Hoe bereid je je voor op de verkiezingen? 

 

Het was even 

zoeken naar een 

thema voor 

deze hotspot, 

maar de 

vergadering van 

ons @Vince 

krantje was 

gepland net 

tijdens de 

aanloopperiode 

van deze 

verkiezingen. 

Het plan was 

enkele leerlingen te vragen hoe ze zich voorbereiden op hun eerste 

verkiezingen, tot plots maandag 19 mei de directeur de klas van 7 KZ 

binnenkwam met de mededeling dat enkele medewerkers van Radio 2 West-

Vlaanderen na de speeltijd zouden langskomen om onze leerlingen deze vraag 

te stellen. Ontsteltenis alom bij de leerlingen: wat weten wij nu eigenlijk van 

politiek? Het interesseert ons eigenlijk ook niet zoveel… Dan maar de geplande 

les aan de kant geschoven en met de leerlingen het debat aangegaan. Welke 

partijen kenden ze allemaal? Deze kwamen er vlot uit met hun typische 

programmapunten. In de les Mavo waren deze allemaal al besproken, dat was 

al een eerste aanzet. Daarna bleek dat een heel aantal leerlingen totaal nog 

niet wisten voor wie ze moesten stemmen. Oplossing: we zijn gezamenlijk aan 

de stemtest begonnen. De meningen waren soms verdeeld, maar het was 

aangenaam te horen dat onze leerlingen hun mening konden verwoorden en 

verdedigen. Al bleek dat het verkiezingstaaltje niet altijd even begrijpbaar is. 

Wat wil federaal, loonindexering,… nu ook al weer zeggen? 

Na de pauze stonden er plots 2 sympathieke jonge dames in de klas met de 

microfoon in aanslag. Onmiddellijk werden de leerlingen aan hun vragen 
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blootgesteld. De meesten vonden politiek saai, een ver van hun bed show.  Er 

werd verschillende malen duidelijk gesteld dat politici meer rekening moeten 

houden met jongeren, hen ook expliciet moeten vernoemen in hun 

propaganda, dat foldertjes meer in eenvoudige taal geschreven moeten 

worden. Bij de vraag op welke partij er gestemd zou worden, werd meerdere 

keren gezegd dat de keuze van de ouders gevolgd zou worden omdat zij er 

meer van afwisten, of omdat ze dezelfde mening hebben als hun ouders. 

Knappe politici vonden ze niet echt dat er tussen zaten (qua uiterlijk dan), maar 

enkele konden wel op veel sympathie rekenen omwille van hun politieke 

daden.  

’s Anderendaags werd er met spanning geluisterd naar de ochtenduitzending 

van Radio 2, en inderdaad, enkele stemmen waren te horen. Alleen jammer dat 

er zoveel geknipt was in de uitzending. Maar het was sowieso een (politieke) 

les om niet te vergeten! 

Mevr. Deblancq – leerkracht 
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Sporthoekje: Yogasessie 
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Bezinning 

Dit schooljaar sloten we af met een bezinning in de kapel. 
We vroegen jullie toen naar een persoonlijk voorbeeld van ‘verwondering’. 
Hieronder slechts twee van de prachtige voorbeelden die we van jullie 
kregen. 
Bedankt! 
De pastorale 

 

 
Wat mij vooral is bijgebleven dit schooljaar is het begin van het schooljaar. Ik 
had in mijn vorige school/klas zodanig veel meegemaakt dat ik ergens bang was 
dat alles zich opnieuw zou herhalen. 
 In het begin was het wat onwennig. Iedereen kende elkaar al en ik die moeilijk 
contacten leg, kende er niemand. Gelukkig zit ik nu in een superklas. Hier 
respecteren ze me wel zoals ik ben. 
Nu amuseer ik me in de klas waarin ik zit. Deze school is helemaal anders dan 
vorig jaar. Veel beter en de leerlingen in de klas natuurlijk ook. 
 
Hetgeen wat mij het meest deed nadenken, zijn zeker de dagen op stage,  
vooral die dan in het rusthuis.   
De meesten gaan daar wel al eens iemand bezoeken, een mémé of pépé … 
Die ervaring had ik zelf ook. Ik vond het dan ook geweldig om mijn mémé te 
bezoeken. Je zag die lach keer op keer als ze me zag. We genoten allebei van de 
momenten samen. Ik dacht dat ze daar gelukkig was.  Wat verwacht je dan ook 
van een kind van elf?! Die zien overal het mooie van in. Nu ben ik 17 en zie het 
rusthuis ‘achter de schermen’. 
Het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. De mensen die er werken, doen 
hun best en zorgen dat iedereen krijgt waar die recht op heeft: verzorging, 
warmte en liefde, maar dat laatste wordt wel eens vergeten. Wat wil je ook 
met al die mensen en zo weinig tijd … 
 
Gelukkig zijn wij er ook, stagiairs. Degenen die het zich wel kunnen permitteren 
om wat langer bij een persoon te blijven. Zelfs al maak je maar vijf minuten 
extra tijd om gewoon eens te praten, dan nog zijn die mensen dolgelukkig. Ze 
genieten van elk klein beetje aandacht.  
Zodra je weg bent, begint de routine opnieuw: opstaan, wassen, van de ene 
naar de andere zaal geleid worden in een rolstoel … tot ze terug gaan slapen. 
Iedereen doet zijn best om hen gelukkig te maken, maar diep vanbinnen is er 
geen één die daar echt gelukkig is.  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7_wpqDI37FoZOM&tbnid=M5R7VY4Rsdh2CM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.podiumamsterdam.nl/?page_id=1141&ei=TamOU92lJoKXO5-ggKgL&bvm=bv.68235269,d.ZWU&psig=AFQjCNEABoILXB8khk-2az4McZBdwQ-bSg&ust=1401944732810895
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De speelplaats van de 1e graad 

Op de eerste graad hebben we heel 

erg veel plezier beleefd dit 

schooljaar! Zo was er een 

permanente speelkast waar de 

meest populaire items de voetbal, 

de basketbal en het springtouw 

waren. Op dinsdag en vrijdag 

mocht er muziek gespeeld worden 

en dansten we wel eens de 

macarena, 't smidje, de 

indianendans of een linedance! 

 Maar ons grootste verwezenlijking 

was ons fruitproject. 

We haalden de target van 150 stukken 

fruit op 8 weken met de hele graad. 

Van de directeur kregen we daarom 

een korbaldoel dat we nu alle dagen 

gebruiken. De grootste uitblinkers 

tijdens dit project waren de leerlingen 

van 1B2. Zij kregen daarom op het 

einde van het jaar een dag vol 

verrassingen! In mei hebben we nog 

ons laatste project afgewerkt. Onze 

graad werd rookvrij verklaard! We 

verschenen in de krant en kregen 

zowel ons getuigschrift als een 

cadeautje. 
Mevr. Lootens – opvoeder 
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IO “Eau zo goed” - Waterdag-uitstap 

In het kader van de lessen IO 

gingen we op vijf juni met 5 

STW op Waterdag-uitstap. 

We kregen de opdracht om 

per groepje zelf een uitstap 

te organiseren met water als 

centrale thema. Uiteindelijk 

beslisten we samen welk 

groepje de dag mocht 

organiseren. De winnaars om de uitstap te organiseren waren de jongens uit 5 

STW1: Joren Alleman, Joren Depraetere, Jordy Vangheluwe en Viktor 

Vanwelden. De opdracht was om de voormiddag educatief te houden en de 

namiddag een beetje losser, meer ontspannen. 

In de voormiddag reden we met de bus richting natuurdomein De Blankaart 

nabij Diksmuide. Een 

parel van de 

IJzervallei. Daar 

werden we 

opgewacht door drie 

gidsen die elk een 

activiteit voor hun 

rekening namen.  

De eerste activiteit 

was een boottocht 

op de ‘fluisterboot’. 

We deden een tocht op 

de Blankaartvijver om in stilte te genieten van het mooie vogel- en 

plantenparadijs. 

De tweede activiteit was het onderzoek naar de waterkwaliteit van de vijver. 

Dit konden we vaststellen door met een schepnet diertjes uit het water te 

vissen. Aan de hand van de aanwezige diertjes kon de waterkwaliteit 

vastgesteld worden. De score van de kwaliteit was 4 op 6. Redelijk proper 
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water dus. 

De derde en laatste 

activiteit was er 

eentje met de 

verrekijker. In de 

vogelkijkhut konden 

we allerlei vogels 

met de verrekijker 

observeren. Vooral 

de reiger is er volop 

te zien. 

In de namiddag reden we met de bus richting domein De Gavers in Deerlijk. 

Eerst picknickten we om nadien een aantal ‘waterspelen’ te doen. Lekker nat! 

 De leerlingen van 5 STW 
 

Een dikke pluim voor het groepje van Joren Depraetere!  

Enkele mooie kernwoorden om jullie een dikke proficiat te 

wensen bij dit initiatief: 

- verantwoordelijkheidszin, 

- respect (voor de gidsen, buschauffeur, medeleerlingen en leerkrachten), 

- mooie groei naar volwassenheid. 

 

Op het einde van dit schooljaar zijn we fier als IO-coaches dat dergelijke 

opdracht tijdens een IO te realiseren is! 

IO-coaches mevr. Noteboom, dhr. Huyzentruyt, 
mevr. Vandenborre en mevr. Van de Walle 

  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=zeXnWpMRSoHyLM&tbnid=TcuC-TT_rd5XEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://plazilla.com/page/4295108652/een-pluim-cadeau-doen-en-of-een-pluim-gekregen-wat-is-een-pluim-en-wat-kun-je-ermee-doen&ei=TaGQU7PyKK374QSPo4HIBQ&bvm=bv.68235269,d.ZGU&psig=AFQjCNFIl3JELYdRa60KAlUNSQjdX-2BKA&ust=1402073791901976
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Jonith Herman – 6 STW2  
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Winnaar wedstrijd 

De winnaar van onze vorige wedstrijd is 
Nele Parmentier uit 5 STW1. 

!!! PROFICIAT !!! 

 
 

Oplossing: De leerkrachten zullen / zijn bevallen in deze volgorde: 

  

7     6     5     4     3     2     1 
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Kalender 2014 - 2015 

Wanneer? Wat? 

maandag 01-09-2014 eerste schooldag 

vrijdag 03-10-2014 sportdag 

dinsdag 21-10-2014 oudercontact 

vrijdag 24-10-2014 pedagogische studiedag 

maandag 27-10-2014 t.e.m. vrijdag 31-10-

2014 
herfstvakantie 

maandag 10-11-2014 vrije dag 

dinsdag 11-11-2014 Wapenstilstand (vrije dag) 

vrijdag 19-12-2014 oudercontact met afhaling rapport 

maandag 22-12-2014 t.e.m. vrijdag 02-01-

2015 
kerstvakantie 

maandag 05-01-2015 begin 2e semester 

maandag 16-02-2015 t.e.m. vrijdag 20-02-

2015 
krokusvakantie 

maandag 6-04-2015 t.e.m. vrijdag 17-04-

2015 
paasvakantie 

vrijdag 01-05-2015 Feest van de Arbeid (vrije dag) 

vrijdag 08-05-2015 schoolreizen 

donderdag 14-05-2015 O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag) 

vrijdag 15-05-2015 vrije dag 

maandag 25-05-2015 pinkstermaandag (vrije dag) 

zondag 31-05-2015 Open Dag 

dinsdag 30-06-2015 oudercontact met afhaling eindrapport 
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Familienieuws 

Overlijdens 

De heer André Goudsmedt    Overleden op 13 maart 2014 
Overgrootvader van Friedl Goudsmedt (4 STW2) 

De heer Frans De Ketele     Overleden op 22 april 2014 
Grootvader van Phaedra De Ketele (6 VZ1) 

Mevrouw Schiettecatte     Overleden op 21 april 2014 
Tante van Dylan Demeyer (5 STW2) 

Mevrouw Christine Ovaere    Overleden op 19 april 2014 
Grootmoeder van Sharon De Kimpe (5 STW1) 

Mevrouw Juliana Van Laethem    Overleden op 06 april 2014 
Grootmoeder van Sarah Dejonghe (3 VV)  

De heer Frans Dejonghe     Overleden op 22 april 2014 
Grootvader van Paulien Dejonghe (1 A3) 

De heer Eric Pardo      Overleden op 23 april 2014 
Grootvader van Miguel Gunst (6 VZ2) 

De heer Marcel Jorez     Overleden op 01 mei 2014 
Overgrootvader van Emma Jorez (4 STW3) 

De heer Ignace Van den Weghe   Overleden op 05 mei 2014 
Grootvader van Marie en Manon De Sloover (2 TW1) 

De heer Marc Anckaert     Overleden op 17 mei 2014 
Grootvader van Joshua Anckaert (4 STW1) 

Mevrouw Yolande Demets    Overleden op 23 mei 2014 
Grootmoeder van Lore Vanderlinden (5 STW2) 

De heer Hubert Canty     Overleden op 30 mei 2014 
Grootvader van Ellen Campe (opvoedster ) 

Mevrouw Lucille De Vuyst    Overleden op 08 juni 2014 
Grootmoeder van Katrien De Meerleer (6 VZ2) 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y7KwoA9WeGqlLM&tbnid=b48xs2a4ml-j2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kerknet.be/microsite/habla/nieuws_detail.php?subsiteID%3D2338%26nieuwsID%3D108699&ei=w52YU-frBJGe7Aam1oD4Bw&bvm=bv.68693194,d.ZGU&psig=AFQjCNEa9ahjZ2P41YtT4EUpdtAPjduMcA&ust=1402597180580993
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Geboortes 

 Sien Dochter van Bieke Colman (leerkracht) en 

Hendrik Decuypere 

Geboren op 07 maart 2014.  

 

 

Sarah Dochter van Charlotte Vandeburie (leerkracht) 

en Bart Matton 

Geboren op 02 april 2014. 

 

 

Nel Dochter van Loth Van Wichelen (leerkracht) en 

Bavo De Baere 

Geboren op 29 april 2014. 

 

 

Alieke Dochter van Ann Notebaert (leerkracht) en 

Yves Declerck 

Geboren op 16 mei 2014. 

 

We wensen jullie allen een 

Schitterende 

Uitgelaten 

Prettige 

Energieke 

Reuze-fantastische 

VAKANTIE toe!  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gd02QynrIwK8dM&tbnid=gRp0_q8dz1eUrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.hondenrassen.nl/opvoeding-gedrag/op-vakantie-met-de-hond/&ei=bo6YU5eLCqT07AaDoICIBw&bvm=bv.68693194,d.ZGU&psig=AFQjCNEdywTY-lXfj2nyl0Wm2NtWNlwoMA&ust=1402593243646793
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=C4pqkhseb_QU8M&tbnid=l4xQgSpoz0YjIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nailsbylaura.nl/2014/05/10/nails-vs-nails-geboorte/&ei=6J2YU-eMMsqu7AbuiICwBg&bvm=bv.68693194,d.ZGU&psig=AFQjCNEtT_R4sNXq8nlGrLdwEuWl2nus_g&ust=1402597219753533
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