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Nieuwsbrief november 2014
een greep uit onze activiteiten !

Nieuw leerlingenmeubilair  
voor de 5de en 6de jaars!
“De rode kleur van de stoelen zorgt voor een 
vrolijke, moderne tint in de klas! Ze zitten heel 
goed, zijn flexibel en zorgen ervoor dat je met een 
rechte houding les kan volgen. We zijn eindelijk 
verlost van de losse spijkers en plakkende zitjes.”
“Aan de nieuwe tafels hebben we meer been-
ruimte, omdat de onder- en achterzijde volledig 
open is. De tafels zijn in de lengte iets groter dan 
de vorige, wat ons meer plaats geeft om boeken, 
agenda, schrijfgerief, …  op te leggen. Kortom 
een geweldige aanpassing!”
Leerlingen van het 6de jaar Latijn-Wetenschappen 
en Latijn-Wiskunde.

“De flashy kleur staat goed in contrast met de 
sobere banken! De stoelen zitten veel beter, 
omdat de lengte van het zitje groter is. De 
flexibele stoelen zijn nog even wennen, maar 
de tafels zorgen alvast voor meer beenruimte!”
Mateo Duren, Frederic Slachmuylders en  
Tom Verbist, leerlingen van het 5de jaar  
Wetenschappen-Wiskunde

Nog even opblinken…

RPH steunt PRH
Tijdens de herfstvakantie werd het oude schoolmeu-
bilair, stoelen en banken, opgehaald om via Wereld-
missiehulp verscheept te worden naar Kinshasa, 
Congo. Ze beginnen daar aan een tweede leven in 
een internationale vormingsinstelling RPH (Person-
nalité et Relations Humaines) die cursussen geeft 
aan volwassenen rond persoonlijke groei, zelfkennis 
en relaties.
Deze cursussen  gaan door in lokalen waar stromend 
water ontbreekt, de elektriciteit  geregeld uitvalt 
en de stoelen met touwen aan elkaar worden ge-
houden. Enkele medewerkers van PRH-Vlaanderen 
namen in augustus deel aan twee cursussen in Kin-
shasa en zij lanceerden een oproep voor bruikbaar 
materiaal. Ik ben ook PRH-begeleider in Vlaanderen 
en heb deze oproep onmiddellijk opgepikt.  Dus 
RPH steunt PRH.
Ilse Op de Beeck, graadcoördinator derde graad en 
leerkracht godsdienst
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Remembrance Day in Londen
Vorig jaar in het vijfde stapten we met de moderne talen in een project rond WOI en 
deden we mee aan een symbolische actie samen met een partnerschool uit North-
wood, Londen.  We vulden een zak met zand van het Messines Ridge British Ceme-
tery in Mesen vlakbij Ieper . Zeventig zakken werden gevuld door alle deelnemende 
scholen en overgebracht naar de Flanders Fields Memorial Garden 
in Londen. Duizenden Britten, die in deze 
oorlog familieleden verloren, maakten 
zo een eigen gedenkplek van het zand 
waarop hun soldaten hadden gevochten.
Naar aanleiding van de opening mocht 
ik van 7 tot en met 9 november naar 
Londen. Daar verbleef ik bij de leerling-
ambassadeur van de Britse school. Op  
8 november keken we samen met de an-
dere leerlingen naar de Lord Mayor’s show 
en bezochten we the Tower. Op 9 november 
vond de opening plaats. Dit was een korte 
ceremonie en de rest van de dag kon ik 
samen met mijnt geweldige gastgezin rond-
lopen in Londen. Het was er  
superdruk, maar het was een mooi weekend  
en ik was een ervaring rijker. 
Lisa Berendsen, leerling van het 6de jaar  
Latijn-Moderne talen.

… en op weg naar Kinshasa…

Oud meubilair in Kinshasa
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Kranten tijdens de les
In de lessen SEI (sociale en economische 
initiatie) kregen de leerlingen gedurende 
een week gratis toegang tot een aantal 
kranten. Het was dan ook het uitgelezen 
moment om de leerlingen te laten zien  
dat heel wat leerstof kan gelinkt worden 
aan de actualiteit.
Door de moderne technologie is het ge-
bruik van een papieren krant bij jongeren 
niet meer zo hip.  Toch bewijzen de foto’s 
dat ze nog onder de indruk konden zijn 
van de “old school” papieren kranten. 
Carolien Van der Borght, leerkracht SEI.

Het kot
Iedereen was meteen enthousiast toen we 
hoorden dat de derde graad een eigen ont-
spanningsplek kreeg.  Tijdens onze pauzes 
en springuren kunnen we terecht in een con-
tainerklas die we zelf mogen inrichten.
Wat misten we zoal op school voor een ge-
zellige sfeer?  Een ‘shotterkast’ en enkele ze-
tels en die konden we snel op de kop tikken. 
Krukjes en tafeltjes haalden we bij IKEA. We 
staken de bouwpakketten ineen tijdens één 
van onze vergaderingen. Het Kot vrolijkten 
we verder op met enkele posters. We zijn blij 
dat iedereen zo positief reageerde en vele 
ideeën leverde. Na de kerstvakantie komen 
er nog twee zetels bij. 
De leerlingenraad, met dank aan Lisa Berend-
sen van het 6de jaar Latijn-Moderne talen voor 
de foto’s.

‘Het kot’ is een zeer geslaagd project en we hebben 
nog ideeën voor de inkleding ! Het is een ruimte om te 
ontspannen na intensieve lessen, zoals wiskunde. De 
shotterkast is een heel goede investering ! 
De leerlingen van het 5de jaar wetenschappen wiskunde 
(7u) en Latijn-Wiskunde (7u).
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Laat je zien-actie ouderraad
De voorbije dagen trotseerden enkele dappere ouders de 
eerste winterkou voor hun LAAT-JE-ZIENactie. Deze ouder-
raad-activiteit is ondertussen al een mooie, jaarlijkse klassieker 
geworden. Van vóór 8u ’s morgens belonen ze aan onze twee 
schoolpoorten de fietsers die met lichten aan en fluogewijs 
naar school komen. Alle goed zichtbare leerlingen krijgen een 
flyer waarmee ze filmtickets kunnen winnen. De duidelijke 
boodschap van onze ouderraad: laat je niet verrassen door de 
duisternis, zorg dat je op de fiets gezien wordt! Een goede fiets-
verlichting en veilig verkeer gaan inderdaad hand in hand … 
Steven Bernaerts, pedagogisch directeur.

3HW observeert  
kleuters
Op 14 november gin-
gen de leerlingen van 
het derde jaar Humane 
Wetenschappen naar de 
kleuterschool op onze 
campus. Daar obser-
veerden ze de kleuters 
als echte psychologen 
gewapend met de theo-
rie over observatietech-
nieken (gedragsweten-
schappen). Ze namen 
ook  enkele psychomoto-
rische testen af  bij deze 
kleuters. Een boeiende 
en leerrijke ervaring! 
Sophie Legrève, leerkracht 
gedragswetenschappen


