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Nieuwsbrief februari 2015
een greep uit onze activiteiten !

Tweejaarlijks organiseert de werk-
groep schoolpastoraal een week 
van de diversiteit. De eerste graad 
werkt rond andere culturen, de 
tweede graad rond mensen met 
een handicap en de derde graad 
maakt kennis met verschillende 
wereldgodsdiensten.

Diversiteitsweek
    9-13 februari

Poëzieweek – 2-6 februari
Onze school organiseerde een poëzieweek. 
Maandag 2 februari kregen alle leerlingen de 
eerste regel te horen van wat een gedicht zou 
worden, een groeigedicht. Iedereen kon dagelijks 
een vervolgregel bedenken en die in een busje 
achterlaten. Uit de voorstellen werd diezelfde 
avond één regel geselecteerd. Dit herhaalde zich 
tot en met vrijdag 6 februari. En het resultaat? 
Dat mag er zeker zijn!

Als ik jou zie, zingt mijn hart
kan ik kijken door het donker van de nacht.
Al zwijgen de bomen over onze liefde
de wind zal je toch vertellen
tussen het geritsel van de bladeren door
hoe ik jouw liefde voor mij verloor.

Het thema van deze poëzieweek was: “met mu-
ziek is de liefde begonnen”. Op school trof je dan 
ook  posters aan met poëtische liedjesteksten. 
Tijdens de speeltijden lieten leraren onze leerlin-
gen ook genieten van een fijn pop-up concert. 
Op de playlist stond o.a. Noordkaap met “Ik hou 
van u” en Ed Sheeran met  “Thinking out Loud”. 
Een prachtige poëzieweek! Sven Geysemans, 
algemeen directeur
Sven Geysemans, algemeen directeur
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Op dinsdag 10 februari kwamen de OKAN-
leerlingen van het KTA (Mechelen) bij ons op 
bezoek. Deze leerlingen uit de onthaalklas-
sen voor anderstalige nieuwkomers stelden 
hun land aan onze eerstejaars voor. Span-
nend, want enkelen van hen zijn nog maar 
een paar maanden in België en spreken 
nog niet zo goed Nederlands. Voor onze 
leerlingen werd het een leuke ontdek-
kingsreis! Zo kregen ze in Italië een heer-
lijke, zelfgemaakte pizza voorgeschoteld, 
terwijl ze in Marokko mochten proeven 
van verse muntthee met zoete koekjes. In 
Pakistan leerden onze leerlingen schrijven 
en in Ghana werd er gedanst en gezongen. 
In Spanje werd er lekkere paëlla gemaakt 
en in Afrika smaakte de vis heerlijk en 
werd er gegeten met de hand. Verder 
werden er originele spelletjes gespeeld 
met stenen, stokjes en pionnetjes. De 
culturele namiddag was een leuke ken-
nismaking met verre, vreemde landen 
voor onze leerlingen en een verrijkende 
les voor de OKAN-leerlingen.
An Van Deuren,  
leerkracht Nederlands eerste graad

klas 2D aan de poort 

van de chinese wijk
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Dinsdag 10 februari genoten we samen 
met onze tweedejaars van een leerrijke 
diversiteitswandeling in Antwerpen. We 
ontdekten tot onze grote verbazing veel 
nieuwe wijken en we maakten ook ken-
nis met de gewoonten en gebruiken 
van deze andere culturen. We bezoch-
ten een Boeddhistische tempel waar 
we een poging deden tot meditatie, 
we aten Chinese gelukskoekjes en we 
leerden veel bij over de diamantsec-
tor en de Joodse rituelen. We aten 

onze boterhammen op in de mooie 
Kievitwijk en sommige klassen gingen op de thee in een gezellig 
Turks theehuisje. We leerden dat er meer dan 100 nationaliteiten 
zijn in Antwerpen en dat we ondanks deze verschillen toch ook 
heel veel op elkaar gelijken..
Tom Verlinden, leerkracht lichamelijke opvoeding tweede jaar
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Chrysostomos
Voor Chrysostomos 2015 gingen we de uitdaging aan om het vorige jaar te overtreffen. We kozen het 
originele thema ‘The Bucket List’, de dingen die je nog wil doen voor je afstudeert. De filmpjes van de 
zesdejaars moesten binnen dit thema passen om daarna samengevoegd te worden tot een fantastische 
show op vrijdag 30 januari. We kozen Wouter Liekens en Arthur Da Costa als presentatoren om sfeer 
in de show te brengen. De crew kende stressvolle weken om alles klaar te krijgen voor de afgesproken 
deadline, maar uiteindelijk mocht het resultaat er echt wel zijn. We hadden een geweldige show met 
toffe live-acts, een super licht- en geluidshow en een fantastische sfeer. De zesdejaars hebben de week 
van hun schoolcarrière gehad! En nu nog 100 dagen te gaan … 
Chrysostomos Crew
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Onze leerlingen van de tweede graad luisterden naar verschillende 
getuigenissen van mensen met een handicap. Een van de getuigen 
was Sylvain Box. Hij vertelde heel open over de ziekte die zijn verlam-
ming veroorzaakte. Na de verlamming  kwam hij in een donkere en 
moeilijke periode terecht  waarin  zelfmoordgedachten door zijn 
hoofd spookten. Rots in de branding was zijn vrouw, ‘zonder haar 
steun zou ik er niet meer zijn’, aldus Sylvain.  Deze getuigenis liet een 
diepe indruk na bij de leerlingen.
Net omdat Sylvain jarenlang zonder een handicap leefde, was het 
zo moeilijk om het te aanvaarden. Toch heeft hij ondertussen ook in 
zijn ‘tweede’ leven  zijn draai gevonden. Ondanks het feit dat Sylvain 
gebonden is aan zijn rolstoel, zit hij niet stil. Hij is lid van de KVG en 
sinds kort ook gemeenteraadslid van Edegem. In dit alles probeert 
hij vooral de aandacht te vestigen op de mobiliteit en toeganke-
lijkheid voor gehandicapten. Als ervaringsdeskundige weet hij immers 
waarover het gaat. 
Thomas De Cooman,  
leraar geschiedenis en godsdienst  
eerste, tweede en derde graad

Sylvain Box

In de voormiddag bekeken de leerlingen van de twee-
de graad het toneelstuk ‘Hou je van blauwe ogen?’. 
Op aangrijpende wijze werden ze meegenomen in 
het verhaal van Pieter en Rachid, twee jongens van 
zestien die hopeloos op elkaar verliefd worden. De si-
tuatie is voor Rachid, een allochtone jongen, uitzicht-
loos. Als dit uitkomt is hij voorgoed de schande van de 
familie. Bij Pieter liggen de kaarten helemaal anders. 
Zijn geaardheid vormt thuis en op school geen enkel 
probleem. Het is slechts een kwestie van tijd vooral-
eer deze twee culturen met elkaar in botsing zullen 
komen… Is hun liefde sterk genoeg om hier samen uit 
te geraken? Het stuk is bedoeld om homoseksualiteit 
enerzijds en interculturaliteit anderzijds bespreekbaar 
te maken op school. Thomas De Cooman, leraar geschiedenis en godsdienst 

eerste, tweede en derde graad
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‘Het is fijn om te luisteren naar mensen die overtuigd 
zijn van hun geloof en er met passie over vertellen.’

‘Ik wist niet dat er zoveel verschillende godsdiensten 
zo dicht bij elkaar leven in onze maatschappij.’

‘Na deze dag stapte ik grotendeels af van de cliché-
beelden die ik vaak met godsdienst associeer. Ik kreeg 
een veel gematigder beeld.’

‘Voor mij is het mooi als verschillende godsdiensten 
vredig kunnen samenleven.’

‘Verschillende godsdiensten hebben een gelijke kern 
die zich baseert op goed leven en je naaste helpen.’

‘ De uitstap heeft me doen inzien dat religie heel 
breed kan bekeken worden. Er zijn zoveel verschil-
lende godsdiensten en zelfs in die godsdienst zijn er 
ongelooflijk veel varianten.’

‘Wat ik zeker heel belangrijk vind is het respect voor 
een ander geloof. Mensen kunnen in iets anders ge-
loven dan jijzelf, maar je moet hun keuze respecteren. 
Dat is me zeker bijgebleven na deze dag.’

Op 9 februari maakten de leerlingen van de 
derde graad kennis met twee wereldgodsdien-
sten. Ze trokken daarvoor naar Gent, Antwerpen, 
Wilrijk, Edegem, Boechout of Mortsel voor een 
bezoek aan een Anglicaanse, Orthodoxe, Protes-
tantse of Katholieke kerk, een moskee of synago-
ge, een boeddhistisch centrum of de Jaïntempel. 
Sommige leerlingen luisterden op school naar 
een getuigenis van een missiezuster of van een 
boeddhist. Een greep uit reacties van leerlingen 
…
We kijken dus terug op een geslaagde dag waar 
zeker enkele stenen verlegd zijn in de rivier van 
diversiteit en tolerantie.
Ilse Op de Beeck, godsdienstleerkracht en coördina-
tor derde graad

≥ ≥ ≥

Haven 2de jaar
Op 20 januari gingen we met alle 2de-jaars op excursie naar 
de haven van Antwerpen. Een uitstekende uitstap om te 
plannen in de wintermaanden en zo in een lekker warme 

bus te rijden doorheen alle landschappen in en rond de 
haven. Al deze landschappen en hun typische kenmer-
ken werden uitvoerig besproken door de gidsen. Indus-
trie, toerisme, landbouw, verkeer kwamen allemaal aan 
bod. Ook keken we vol verbazing naar de gigantische 
schepen in de sluizen, de enorme kranen op de kades en 
de grote vlaktes van de polders. 
Jeroen Sergeyssels, leerkracht natuurwetenschappen en 
aardrijkskunde 2de jaar
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Move tegen pesten
Een groepsknuffel op school

Post-it actie

Tibetaanse gebedsvlaggetjes

Week tegen pesten – 6-13 februari
Vanaf vrijdag 6 februari t.e.m. 13 februari organiseerden we op school, samen met heel Vlaanderen, de 
week tegen pesten. Respect opbrengen voor elkaar kadert helemaal in het diversiteitsproject. Tijdens 
elke pauze hebben leerlingen kunnen deelnemen aan ludieke activiteiten: Elke leerling schreef op een 
harten-post-it wat zij/hij verstaat onder ‘respect’. De tekeningen, gedichten, bevindingen, … zijn te 
lezen op grote harten die uithangen in de cafetaria. Alle leerlingen hebben de week ingezet met een gi-
gantische groepsknuffel en konden het vertrouwen in elkaar testen en opbouwen tijdens een reis rond 
de wereld. Onverwachte pestscènes zorgden op dinsdag 10 februari voor verbazing en realiteitsbesef. 
En op woensdag 11 februari hebben we iedereen opgeroepen om te dansen tégen pesten!  Tibetaanse 
gebedsvlaggetjes vlaggen dragen sinds donderdag 12 december onze wensen mee met de wind en 
tenslotte is Facebook bij enkele leerlingen sinds vrijdag 13 februari beter beveiligd. Met dank aan ieder-
een om dit project mee te ondersteunen en je in te zetten tégen pesten! 
Evi Rutten, prefect

Elkaar vertrouwen



6

VWO Wiskunde
Op 14 januari vond op onze school de eerste ronde van de Vlaamse Wiskunde Olympiade en de Junior 
Wiskunde Olympiade plaats. 52 wiskunde enthousiastelingen stortten zich op 30 vragen zonder enig 
hulpmiddel, enkel terugvallend op hun logisch denkvermogen en permanente kennis. De creatieve 
energie en het oplossend vermogen vulden al vlug de cafetaria van RPH op een zodanige manier dat 
het ontstaan van een nieuwe alternatieve energiebron niet ver weg was. Voorwaar een warme ge-
dachte in deze koude tijden ! Drie uur lang pure hersengymnastiek, af en toe wat gezucht, gekreun, 
en een onderdrukte yes ! maar toch vooral concentratie en veel vastberadenheid. Op het einde waren 
alle deelnemers tevreden dat ze de uitdaging waren aangegaan. Aan allen een dikke proficiat voor hun 
enthousiasme en inzet !
Maar liefst 7 leerlingen zetten een uitzonderlijk resultaat neer en mogen onze school vertegenwoor-
digen in de tweede ronde. Deze ronde vindt plaats op de Universiteit Antwerpen en gaat door op 4 
maart. Veel succes ! Thomas Maas, leerkracht wiskunde.
Volgende leerlingen plaatsten zich voor de 2de ronde.
 Voor de JWO:    Voor de VWO:
 Suys Christian (3DW)   Rick Claeys (5EWI)
 Thomas Van Daele (3DW)  Kjell Walsscharts (6WWI7)
 Victor Smet (4CL5)
 Victor Denil (4CL5)
 Nils Charlet (4DW) TRIP: preventie van risicogewoonten – 

verslavingen – en groepsdruk, 24 februari 
Digitale verslaving: Wat kan? Wat mag? Wat moet? Maar voor-
al: wat niet? En als je dat dan al weet, loop je dan mee in het 
rijtje? Of doe je net andersom en laat je je kop niet leegvreten 
door de norm-aal? TRIP schetst het leven van enkele jongeren 
die doorheen deze vragen het leven troebel zien. Langzaam 
maar zeker ontdekken ze de andere kant van de roes en trekt 
de mist op. Vrienden verdwijnen, relaties lopen stuk, emoties 
slaan op hol en plots is elke dag niet meer dan een streepje 
op een grijze celmuur. TRIP is een monoloog gebracht door 
Frank Van Erum, bij onze leerlingen ook gekend als Renzo uit 
“Thuis”. De nabespreking werd klassikaal gegeven door Frie 
Lauwers, ervaren vormingswerkster van vzw KOMA-AR. Onze 
leerlingen luisterden gefascineerd en soms ook onwennig. 
Want hoe zit het met hun eigen digitale verslavingen? Hier 
hadden velen nog niet bij stilgestaan. 
Micke Raats, leerkracht wiskunde 2de graad
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Belgisch Kampioenschap indoor boogschieten
Katrien Markey en Mathijs Coenen, leerlingen op onze 
school, zijn in de medailles gevallen op het Belgisch  
Kampioenschap indoor boogschieten. 

Initiatiedag 12-jarigen  
26 februari 
Donderdag 26 februari was het een ge-
zellige drukte in Regina Pacis. Zo’n 300 
jongens en meisjes van het 6de leerjaar 
maakten kennis met het leven op de 
middelbare school. We hadden allerlei 
activiteiten voor hen op het program-
ma gezet. Ze hebben o.a. geboord en 
gehamerd in een les techniek, geëxpe-
rimenteerd (of bijna geëxplodeerd?) 
in een les wetenschappen, muziek 
gemaakt, geknutseld, gesport en 
kennis gemaakt met het vak Latijn. Na 
de middag hebben ze met z’n allen 
genoten van de musical ’21 Fantasy 
Road’.  Met een glimlach op hun 
snoet zagen we hen weer naar huis 
vertrekken. Het was een heel fijne 
kennismaking! 
Rita Peeters, leerkracht Frans en  
coördinator 1ste graad


