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Seksuele en relationele  
vormingsdag 17 mei 2018
Hoe meer tieners over seks weten, hoe sneller ze eraan beginnen. Onder-

zoek van de Unesco toont nu net het tegenovergestelde aan: wie goed 

voorgelicht is, wacht er langer mee.Daarom nodigde de werkgroep SOS 

(Seksualiteit Op School) PIMENTO uit. Dit is een organisatie die werkt rond 

‘hete hangijzers’ met jongeren. Wij kozen het programma: lichamelijke, 

relationele en seksuele ontwikkeling én weerbaarheid. De bloemetjes en 

de bijtjes lijken voor weinig jongeren nog veel geheimen te hebben, maar 

in de realiteit hangen er toch nog heel wat vraag-tekens in de lucht als het 

over een positieve, veilige en verantwoorde seksualiteitsbeleving gaat. Hoog 

tijd voor een open gesprek! Dit deden we op 17 mei. Tweedejaars kwamen 

iets later naar school, hingen hun uniform aan de haak en gingen met hun 

coach aan de slag. Tijdens de middag gingen ze in het naburig park Freithout 

picknicken. Gezellig keuvelen onder een zalig zonnetje. Een verwennerij met 

een saté van aardbeien maak het plaatje perfect!

K. Van den Broeck

Nieuwsbrief 3 
een greep uit onze activiteiten !

Kruidenkraam 



2

Donderdag 17 mei, hangen ook wij op school de regenboogvlag 

uit, als teken van solidariteit met de holebi- en transgemeen-

schap.  Op Regina Pacis willen we ons actief inzetten voor een 

inclusief schoolklimaat waarin iedereen zichzelf kan zijn. Een 

school waar een open sfeer heerst en waar iedereen welkom is, 

kan veel betekenen voor het welbevinden van zowel holebi- en transgenderleerlingen als -leer-

krachten. Holebi-jongeren en zeker transjongeren voelen zich niet altijd goed in hun vel. Sommigen worstelen met hun zelfaanvaar-

ding, anderen zijn bang om het te vertellen aan hun omgeving. Depressieve gedachten en gevoelens komen bij deze leerlingen vaak 

voor. En middelbare schoolomgevingen zijn dikwijls extra moeilijk, omdat er een grote druk uitgaat van de leeftijdsgenoten om te 

conformeren aan de heersende gendernormen. De school is de ideale plek om het holebi- en transgenderthema bespreekbaar te 

maken, attitudes bij te stellen en stereotypen te doorbreken. Als je dus morgen of de volgende dagen de gelegenheid hebt om de 

problematiek in je les ter sprake te brengen en/of in te gaan op vragen van leerlingen hierover, beste collega, aarzel niet!

Door het thema bespreekbaar te maken, wordt Regina Pacis immers een (nog) veilige(re) en aangename(re) plek voor iedereen. Zeker 

doen dus!

Extra inspiratie kan je altijd vinden in de brochure “Holebivriendelijke school” (zie bijlage), ook terug te vinden op Intradesk, in de map 

van de werkgroep Seksualiteit Op School, Info.

S. Bernaerts 

Leerlingen van het 
derde jaar bezoeken 
Canterbury 

Holebidag
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Een bedrijfsbezoek
Tijdens ons bedrijfsbezoek aan Reynaers Aluminium viel 

het innovatieve, duurzame en internationale karakter 

van deze onderneming sterk op. We waren allemaal 

onder de indruk van het mooie gebouw met tal van 

innovatieve toepassingen zoals 3D-projecties, virtual reality, 

opleidingssoftware,... 

We maakten kennis met de missie van het bedrijf via een 

film en daarna kregen we ook een uitgebreide rondleiding. 

Hun producten, ramen en deuren uit aluminium, hout 

of pvc, worden grondig getest. Dat konden we zien in de 

testruimte. Je hoort ook muziek in het bedrijf weerklinken 

om het lawaai van sommige machines te dempen en dit 

werd wel gesmaakt door onze leerlingen. Op het dak lagen 

zonnepanelen die het hele bedrijf van alle energie voorzien. 

Kortom een leerrijke en boeiende uitstap!

L. Schellekens

We namen een duik in het multiculturele Molenbeek. Deze 

gemeente wordt vaak in een negatief daglicht gezet en gelinkt 

aan terreur. Heel onterecht want we leerden een andere kant 

van Molenbeek kennen. We begonnen de dag met een interac-

tieve zoektocht. Met behulp van tablets speelden we een spel in 

de wijk. Doorheen dit spel maakten we kennis met Molenbeek, 

de bewoners en de organisaties die er actief zijn. In de namid-

dag verwerkten we al deze opgedane ervaringen en gingen we 

verder in op de thematiek in een debat. Ik heb vandaag vooral 

geleerd dat de vooroordelen over Molenbeek sterk overdreven 

zijn.

Jules Weyts – 3BHWS. Bernaerts 

Molenbeek

Presentaties onderzoeksprojecten
21 maart was het zover! De leerlingen van Moderne Talen stonden te popelen om de resultaten van hun 

onderzoek te presenteren aan een geïnteresseerde jury. Vlot en deskundig, met de nodige gezonde 

zenuwen, brachten de leerlingen hun nieuw verworven inzichten. De jury werd weer wat wijzer en weet 

nu waarom de echte Peter Pan zo sterk verschilt van de Disney-versie, hoe het komt dat er verschillende 

versies zijn van Le petit Chaperon Rouge en wat de tips en tricks zijn van de beroemde speeches van M.L. 

King en Obama. Ook werd het Creools van Martinique besproken, de strip van Le petit prince en werd 

minister Crevits geadviseerd Engels in de lagere school aan te bieden. Proficiat aan onze leerlingen!

J. Frans
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De solidariteitsweek
De week vóór de krokusvakantie stond helemaal in het teken van solidariteit en pestgedrag. Leerlingen en leerkrachten kochten en 

verkochten lekkers voor Poverello, een werking opgericht door Dr. Jan Vermeire en gedragen door 400 vrijwilligers voor mensen 

in socio-emotionele nood. Ook Kodiel stond in de kijker, een boerderij waar thuislozen terecht kunnen en hun gevoel van eigen-

waarde kunnen terugvinden. Tussen de benefietacties door had Regina Pacis ook aandacht voor de ‘Vlaamse Week tegen Pesten’. 

Een filmfragment en confronterend cijfermateriaal zorgden voor een goede inleiding. Alle leerlingen schreven daarna op een vlag 

een ondersteunend woord neer voor leerlingen die op school mogelijk gepest worden. Tijdens de pauzes werd er geblinddoekt een 

hindernissenparcours afgelegd in de turnzaal. Daarbij konden ze alleen vertrouwen op de begeleiding van een medeleerling. Op een 

andere dag dansten zes leerlingen een zelf uitgevonden ‘Move tegen pesten’. Iedereen kon meedansen! Elke les lichamelijke opvoe-

ding stond dan ook in het teken van ‘samenwerking’ en ‘teambuilding’.

Het tweede jaar kreeg de voorstelling ‘De pest aan mij’ te zien, gevolgd door een nabespreking in de klas. En tijdens de GSM-loze 

dag werd de aandacht weer meer gevestigd op elkaar. Tussen alle acties door zijn wij ‘Dikke Truiendag’ niet vergeten! Op 6 februari 

konden leerlingen hun uniformtrui inwisselen door een groen gekleurde trui om de hittestress onder de aandacht te brengen.

Deze goed gevulde week werd afgesloten met een uniformloze dag in ruil voor 1euro, geschonken aan Poverello! 

E. Rutten

Olyfran
10 124 Vlaamse leerlingen hebben dit jaar deelgenomen aan 

de 31ste editie van Olyfran (Vlaamse Olympiade van het Frans) 

waaronder 2.730 uit de 2de graad. En ja hoor: niet minder dan  

4 leerlingen van onze 2de graad behoren tot de Toplaureaten 

(beste 20 uit 2 categorieën!). Vrijdag 18/05 waren wij dan ook in 

groten getale aanwezig op de proclamatie en prijsuitreiking in 

Brussel waaronder hier enkele sfeerfoto’s.                                         

     B. Verhaegen

HET FINALE TOPKLASSEMENT
Categorie Nederlandstaligen

 Thomas Clavareau (4AE4): 9de plaats

 Silke Van Hoegaerden (4BL5): 11de plaats

Categorie tweetaligen

 Douglas Thonon (3CW): 1ste plaats

 Audrey Verbist (4AE4): 3de plaats
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Op 25 mei was het weer zover. De leerlingen

van het eerste jaar kregen af te rekenen met ons

jaarlijks RPH-dictee. Het kostte bloed, zweet

en tranen om het dictee tot een goed einde te

brengen. Enkele leerlingen slaagden erin om geen

enkele fout te maken. 

Zij werden uitgeroepen tot spelkampioen 2018!  

Een dikke proficiat aan Yenthe Op de Beeck, 

Marie Gubelen en Luca Ekkart! 

K. Van den Broeck 

Het RPH-dictee

Politieke beurs
Gaan we op een correcte manier om met 

asielzoekers? Hoe kunnen we onze pensioe-

nen leefbaar en betaalbaar houden? Wat kan 

de gemeente Hove doen om het open en 

groene karakter van de gemeente te behou-

den en te versterken? Welke infrastructuurwer-

ken moeten in Hove voorrang krijgen? Gaat 

de onderwijshervorming te ver of juist niet ver 

genoeg?

Deze vragen kunnen (de niet-stakers onder) 

jullie allemaal komen stellen aan politici van 

verschillende partijen op de politieke beurs, 

georganiseerd door de leerlingen van 6HW.

Volgende politici zullen de HW’ers bijstaan:

Groen!: Diederik Vandendriessche  

(provincieraadslid en gemeenteraadslid Hove)

CD&V: Orry Vandewauwer (Vlaams parle-

mentslid) en Timothy Bruyndonckx (kandidaat 

gemeenteraadsverkiezingen Hove 2018)

N-VA: Koen Volckaerts (burgemeester Hove) 

en Lenn De Cleene (jong N-VA)

open VLD: Magali Verstraelen (lid Jong VLD en 

oud-leerling RPH)

PDVA: Jos d’Haese (woordvoerder PVDA en 

kandidaat gemeenteraadsverkiezingen Ant-

werpen 2018)

sp.a: Steve d’Hulster (gemeenteraadslid Mortsel 

en gewezen lid Vlaams Parlement)

Vlaams Belang: Johan Verwerft (voorzitter 

Vlaams Belang Hove)

J. Van Hasselt

4de jaar Latijn op excursie
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Eindejaarsreis van  
onze zesdejaars

Grote Prijs Sociologie
Dit trimester evalueerde 5HW in het kader van 

hun onderzoekscompetenties de werking van het 

onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). 

Zij voerden hiervoor een casestudy uit in de ‘gele OKAN-

klas’ van het Stedelijk Lyceum Lamorinière Antwerpen. 

De verwerking van de interviews werden samen met de 

literatuurstudie ondergebracht in een onderzoeksrapport 

van wel 25 bladzijden, waarmee zij hopen de Grote Prijs 

Sociologie van de KULeuven in de wacht te slepen. Later 

deze week presenteren zij hun rapport in Leuven voor een 

professionele jury. Spannend!

J. Van Hasselt
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Ervaringsreis Togo 7- 19 februari 2018
Twintig enthousiaste leerlingen 

en vijf leerkrachten kregen de 

kans om ondergedompeld te 

worden in de Togolese samen-

leving.

Geen typisch toeristische reis 

maar een reis waarbij onze zin-

tuigen werden uitgedaagd, onze 

maatschappijvisie aan het wan-

kelen ging en emotionele pieken 

en dalen elkaar opvolgden.

We bezochten er de verschil-

lende ontwikkelingsprojecten 

van Togo Debout en staken waar 

mogelijk een handje toe. Zo 

gingen we met de weeskinderen 

van ANGE, Abolavé en Le Vigne-

ron spelen, sporten en knutselen. 

We organiseerden kringspelen 

voor de straatkinderen op het 

strand. We praatten met jonge-

ren in de kindergevangenis en 

bezochten een stort. We volgden 

les in een klas zonder muren 

samen met 100 leerlingen. 

We werden ontvangen door een 

dorpshoofd in een authentiek 

dorp en we kregen de kans om 

een bezoek te brengen aan het 

sanitaire blok in het lycée van 

Djagblé, de slaapzalen van Mon 

Refuge en de school van Ketapui. 

Allemaal projecten die door onze 

school werden gesponsord.

De positieve levenshouding van 

de Togolezen en hun doorleefde 

menselijke warmte is iets wat ons 

nog lang zal bijblijven. De 3-ja-

rige samenwerking tussen RPH 

en Togo zorgt ervoor dat onze 

twee landen en gemeenschap-

pen op persoonlijk, humanitair 

en zakelijk gebied met elkaar ver-

weven zijn tot één grote familie. 

De leerlingen trokken er naartoe 

met een koffer vol extra spul-

len voor de weeshuizen maar 

kwamen terug met een koffer vol 

levenservaringen.

Togo, merci pour votre philso-vie                                                                                        

Het Togoteam
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Op dinsdag 24 april bezochten de economieklassen van het derde jaar 

de enige (!) alpacaboerderij in de Benelux. Na een lange rit werden we 

begroet, met een (warm) drankje, door de eigenaar. Hij vertelde ons wat 

meer over de verschillen tussen de schattige alpaca en de lama. Het aaien 

van de dieren ging moeizaam omdat deze dieren niet graag aangeraakt 

worden, maar aandacht en eten vinden ze wél zeer leuk. 

We mochten zelfs picknicken in de wei tussen de dieren! Na het eten was 

het tijd voor wat teambuilding. De leerlingen gingen met elkaar de strijd 

aan in ‘De Boerenspelen’. Wie er uiteindelijk gewonnen heeft, weten we 

niet maar iedereen heeft zich duidelijk rot geamuseerd. 

M. Crois

Een alpacaboerderij

26 maart 2018 – excursie aardrijkskunde – 5 wetenschappen
Het eerste deel van de busrit ging wat verloren in de mist, maar daarna konden de leerlingen ‘Vochtig en Droog Haspengouw’ in al 

hun landelijke pracht aanschouwen. In Blégny kropen ze na een korte video in een mijnwerkersjasje en een gammele lift naar 30 m 

diepte. Daar zagen de leerlingen met eigen ogen in welke krappe omstandigheden de mijnwerkers tot 1989 werkten om de dunne 

Luikse steenkoollaagjes te ontginnen. In de namiddag stond een wandeling in de Hoge Venen op het programma. Het weer zat weer 

eens goed mee, zodat de zonnige uitstap een aangename dag opleverde.                                                                                          S. Buys
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LO lessen 

De leerlingen van het 5de jaar hebben met hun jieha project een schitterende verkoop gehad. 

De zelfgemaakte bruisballen waren in trek. Deze groep heeft een winst van 356,00 euro. 

V. Billiet


