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Nieuwsbrief januari 2016
een greep uit onze activiteiten !

Uitstap  
haven van Antwerpen
Als leraar aardrijkskunde organiseerde ik 
voor mijn leerlingen van het tweede jaar 
een bezoek aan het havengebied. Onder 
deskundige begeleiding van gidsen uit 
het havencentrum bezochten en bestu-
deerden zij verschillende landschappen 
in en rond de haven. Natuur- , toeristi-
sche-, landbouw-  en vooral industrie-
landschappen  kwamen aan bod. Op 
een aantal plaatsen stapten we uit de 
bus om de details van elk landschap 

nog beter te bekijken en dit allemaal tijdens 
een zonnige maar frisse winterdag.
Jeroen Sergeyssels, leerkracht 1ste en 2degraad
 

Improvisatie workshop
De derdejaars werden in de bibliotheek van Hove 
verwacht voor een workshop rond improvisatie. 
Het was geen namiddag stilzitten integendeel alle 
leerlingen namen actief deel aan allerlei improvi-
satieoefeningen. Ze werden uit hun comfortabele 
zone getrokken en gingen spontaan acteren. Tij-
dens de vele grappige momenten probeerden ze 
zich serieus te houden en dat liep dikwijls hele-
maal mis. De klassfeer werd versterkt, het ver-
trouwen in elkaar is toegenomen en bovendien 
heeft elke leerling het acteertalent in zichzelf 
kunnen ontdekken.
Inge Wille – leerkracht 1ste en 2de graad
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Acteur Frank Van Erum op bezoek
Op 26 januari werd er op school weer ge-TRIPT. Acteur 
Frank Van Erum (beter gekend als drugsdealer ‘Renzo’ 
uit ‘Thuis’) bracht een monoloog over de gevolgen van 
druggebruik . Durf je jezelf recht in de ogen kijken? 
Waarvoor leef je? Wordt je hoofd niet leeg gegeten 
door de norm-aal? Deze voorstelling geeft een interes-
sante instap om te werken rond de problematiek van 
drugs, experimenteren, gebruik, misbruik, verslaving en 
ontwenning.

Is sportdrank nuttig of niet?
Op donderdag 21 januari bezochten we 
met de 6de jaars wetenschappen de Karel 
de Grote Hogeschool (Hoboken). We kre-
gen een hartelijk ontvangst en ook enkele 
leuke gadgets en daarna gingen we aan de 
slag. In de eerste workshop onderzochten 
we de impact van sportdranken. We kregen 
de kans om ons helemaal te verdiepen in 
dit onderzoek en de wetenschapper in ons-
zelf los te laten en dat was zeer leuk. 

Tijdens de workshops kregen we een goed 
beeld van een dag als wetenschapsstudent 
op KdG. ‘s Middags kregen we een drankje 
en heerlijke broodjes aangeboden.

In de loop van de dag had elke groep ook 
een infomoment  over het onderwijs na het 
middelbaar. De dag eindigde 
met een korte lezing over de 
elektrische auto in de toekomst. 
Het was een zeer leerrijke en 
interessante dag.

Maxim Herbosch –  6MTWE

Aansluitend volgde een klassikaal gesprek rond risicogewoon-
ten.  Zoals steeds was Frie Lauwers, van Koma-ar Educatief van 
de partij om dit te leiden. Met een enorme overtuigingskracht 
drukte ze onze leerlingen met de neus op de feiten.

Micke Raats, graadcoördinator 2de graad

And the winner is…
Ook leerkrachten kruipen regelmatig eens terug 
achter de schoolbanken om op de hoogte te blijven 
van de laatste pedagogische nieuwtjes en geüpdate 
handboeken. Op een infomoment van de Plan-
tynuitgeverij i.v.m. de herwerkte handboeken van 
wiskunde was het mevrouw Bleyenbergh die een 
fantastisch, nieuw rekentoestel 
won! Dat beloven 
interessante lessen 
te worden!
Carolien Van Der 
Borght, leerkracht 
1ste graad
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Start solidariteitsweek
Op maandag 11 januari in onze solida-
riteitsweek stelden we het project Tutti 
Fratelli voor. Deze sociaal-artistieke organi-
satie in het hart van Antwerpen werkt met 
de meest kwetsbaren in onze samenleving: 
psychiatrische patiënten, mensen die het 
moeilijk hebben en vaak vastzitten in gene-
ratiearmoede. 

Samen maken ze kwalitatief hoogstaand 
theater. Ze worden daarbij professioneel 
begeleid door Reinhilde Decleir. 

Jules Weyts bracht het project binnen. Rein-
hilde Decleir is zijn groottante en zij is de 
bezielende kracht achter Tutti Fratelli én zus 
van Jan Decleir, ook bekend als de Sint! 

Werkgroep schoolpastoraal

Bootcamp
Een tiental leerlingen werden op de 
proef gesteld door Glenn Van Roy.  In 5 
lessen testte hij hun discipline en door-
zettingsvermogen. Hij leerde ze het 
verschil kennen tussen ‘vliegen vangen’ 
en effectief boksen! Ook het nastreven 
van de ‘sixpack’, waar wekelijks naar werd 
gevraagd, bleek toch niet zo evident te 
zijn. Maar niets kon op tegen hun en-
thousiasme en dat gaf de les elke week 
een extra boost ! 

Evi Rutten, prefect-leerlingbegeleider

THEATERVOORSTELLING ‘KLASS’
In het kader van de week tegen pesten no-
digden we, voor onze leerlingen van de derde 
graad, ‘Compagnie Blauwtong’ uit met hun 
theatervoorstelling ‘Klass’. 
Het verhaal is gebaseerd op waargebeurde 
feiten en heeft geen happy end. 
De acteurs zijn 17- en 18 - jarigen. Dat maakt 
het geheel nog meer beklijvend. Het versterkt de 
herkenning. De leerlingen werden van begin tot het 
einde dan ook geboeid door de innemende manier 
van spelen, die bij momenten heel fel en indringend 
was. 
Het was voor de acteurs hun eerste voorstelling 
en dus waren bij hen de zenuwen strak gespan-
nen. Maar met zo een aandachtig publiek als onze 
leerlingen van het 5de en 6de jaar, kon het alleen 
maar een succes worden. En dat was het ook! De 
spelers hebben zich helemaal gegeven en ze waren 
na afloop ook zichtbaar vermoeid van de intense 
voorstelling.
Dit theaterstuk wil de reflectie over pesten stimule-
ren. We hopen hiermee preventief te werken zodat 
de leerlingen de risico’s en gevolgen van pesten 
kunnen inschatten en assertiever kunnen reageren 
wanneer zij met pesterijen geconfronteerd worden, 
als slachtoffer of als toeschouwer.
Ilse Op de Beeck, graadcoördinator derde graad
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Verkeersdag 19 januari
Fietslicht in orde, fluohesje aan, remblokjes vernieuwd? Op 
19 januari stond de hele namiddag in het teken van verkeer.

Elke klas nam deel aan verschillende activiteiten: een 
fietsparcours, een quiz en toneeltje over EHBO, fietsen-
controle, evacuatie van een bus en het ontdekken van de 
dodehoek bij vrachtwagens. 

Wat is er bijgebleven? We kunnen het gedrag van een 
bestuurder niet wijzigen dus moeten we zelf heel alert zijn, 
oogcontact maken of ver uit de buurt van vrachtwagens 
blijven.

Inge Wille, leerkracht 1ste en 2degraad

evacuatie van een bus

fietscontrole

uitleg dode hoek

EHBO uitleg

fietsparcours
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Donderdagavond 21 januari hadden wij onze eerste aandeelhouders-vergadering. Dit was een zeer 
leerrijke ervaring want we hadden nog nooit voor zo een groot publiek gesproken. In het begin waren 
we gespannen maar naarmate de vergadering vorderde, verdween de stress en kregen we er allemaal 
heel veel zin in.

Het was zeker een geslaagde avond waarbij we succesvolle cijfers konden voorleggen.

Axel Cools, 6EMT

Mini-ondernemingen presenteren hun eerste aandeelhoudersvergadering. 
Één maand na ons eerste verkoopmoment was het tijd voor onze eerste collectieve aandeelhoudersver-
gadering. Deze vergadering vond plaats in een zaal in het BNP Paribas Fortis kantoor in Antwerpen. Alle 
onze aandeelhouders waren uitgenodigd om te komen luisteren naar de voorlopige stand van zaken. 

Zelf wisten we niet echt wat te verwachten bij dit hele gebeuren, maar we moeten toch wel toegeven 
dat we het een beetje onderschat hadden en bij het binnenkomen in de grote zaal kregen we toch een 
kleine paniekaanval. 

Wij waren als vijfde aan de beurt. De vier mini’s voor ons hadden een goede presentatie achter de rug 
en nu was het onze beurt om ons te bewijzen.

Hannes, onze algemeen directeur, pakte zijn rol goed en professioneel aan. Elise bediende de power-
pointpresentatie en de andere groepsleden vertelden meer over hun rol bij ons bedrijfje, Easy-Eyes.

Wij kunnen onze aandeelhouders volledig terugbetalen en we hopen na de verkoop van een tweede 
lading brillen winst te maken. Dit was niet altijd het geval bij de andere mini-ondernemingen.

Gaëlle Pauwels, 6EMT
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Nog snel opgezocht hoe je een tomaat emondeert, hoe 
snel een wijngaardslak beweegt en hoe het nieuwe 
vriendje van RD-2D heet... en het heeft geloond! We heb-
ben een mooie 3de plaats behaald op de grote RPH quiz, 
georganiseerd door de ouderraad. Er deden dit jaar 31 
ploegen mee en we waren met de collega’s en de leerlin-
gen van de 3de graad goed vertegenwoordigd. Het was 
een gezellige en sfeervolle avond, volgende keer mikken 
we op de eerste plaats? :) 

Carolien Van Der Borght, leerkracht 1ste graad

‘Op vrijdag 29 januari vond de jaarlijkse quiz van de 
ouderraad plaats. Een schitterende opkomst: 31 en-
thousiaste ploegen verzamelden zich in de refter voor 
een gezellig en breinbrekend avondje. Een speciale 
vermelding voor moed gaat naar de 5de en 6dejaars die 
ook een ploeg hadden afgevaardigd. Iedere deelnemer 
zag zijn inspanningen beloond dankzij de rijk gespon-
sorde prijzentafel. Onze dank aan alle deelnemers want 
met de opbrengst van de quiz kunnen we de school een 
of meerdere smartboards cadeau doen!’

 Kaat De Koninck, ouderraad

De grote RPH quiz
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