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Wiskunde B-dag
Ook dit jaar namen de zesdejaars van de richtingen met 6 en 7 uur wiskunde deel aan de wiskunde 

B-dag. De naam zegt het zelf: een hele dag enkel wiskunde. Wel niet zoals in een gebruikelijke wis-

kundeles. De wiskunde B-dag is namelijk een wedstrijd, waarin de leerlingen in groepjes van vier zich 

heel de dag buigen over een wiskundig probleem. Dit jaar was het ‘probleem’ een spel genaamd ‘ver-

deel en heers’. De leerlingen moesten de verschillende verloopmogelijkheden van het spel in kaart brengen en  

zoeken naar een winnende strategie. En dit door logisch en wiskundig na te denken. Onze zesdejaars zwoegden en zuchtten, brach-

ten hun meest creatieve inzichten naar boven en pauzeerden af en toe met een koffietje om uiteindelijk vlug vlug voor 16u hun verslag 

in te dienen. De reacties van de leerlingen en leerkrachten waren overwegend positief. De wiskunde B-dag is bijgevolg een blijver!

Thomas Maas

Engelstalig toneel: ‘Free Mandela’
Op maandag 13 januari woonden de leerlingen van de moderne talen in de derde graad in Antwerpen een Engelstalig toneelstuk 

bij. ‘Free Mandela’ van TNT Theatre Britain vertelt het verhaal van Nelson Mandela, die in Zuid-Afrika de strijd aangaat tegen ‘apart-

heid’ en voor meer gelijkheid tussen blank en zwart.

Het scenario was gelukkig geen aaneenschakeling van politie-

ke feiten, maar zette vooral Mandela zelf en zijn vrouw Winnie 

in de kijker: hun moed en doorzettingsvermogen, maar ook 

hun fouten en twijfels.

Het decor was heel sober, de rekwisieten beperkt en de cast 

bestond uit slechts een handvol zwarte acteurs, die meer-

dere rollen vertolkten. Wanneer zij bijvoorbeeld een blank 

personage moesten spelen, zetten ze een wit masker op. 

Zij wisten in elk geval met veel charisma, expressiviteit en 

dynamiek een sterke opvoering neer te zetten, die boven-

dien heel visueel en muzikaal was. We maakten meteen 

deel uit van de Afrikaanse ‘vibe’.

‘Free Mandela’ is geen evident stuk. De taal is rijk en je moet de problematiek van Zuid-Afrika wel wat kennen om goed te 

kunnen volgen. Onze leerlingen reageerden nadien echter heel enthousiast, zowel op het onderwerp als op de uitvoering. Voor 

herhaling vatbaar!

Tony Proost

Nieuwsbrief K APRIL ’20
een greep uit onze activiteiten !
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Chemiestudent voor één dag
Op maandag 13 januari gingen we met de wetenschappers van het zesde jaar naar de Universiteit van Antwerpen. Daar 

konden we voor één dag meemaken wat het inhoudt om een chemiestudent te zijn. In de voormiddag kregen we eerst 

een hoorcollege over het onderwerp redoxchemie. Vervolgens konden we deze leerstof al onmiddellijk inoefenen met een 

oefensessie. Na de lunchpauze was het aan ons. Aan de hand van een practicum met verschillende proefjes ondervonden 

we dat er veel redoxreacties plaatsvinden in ons dagelijks leven. Het was een leerrijke ervaring.

  

Jade De Ridder, 6LWE

Budgetspel
Het budgetspel … Het wat? Een klas vijfdejaars wordt opgedeeld in gezinnen die 

moeten proberen om rond te komen met een beperkt budget. Hoe krijg je de kosten 

voor huisvesting, voeding, school en werk betaald zonder schulden te hebben op 

het einde van de maand (= een spelronde van een half uur)?

Een groep jongeren wordt geconfronteerd met de harde buitenwereld van zwart-

werk en brute pech zoals woningbranden, ontslag op het werk en slechte huisves-

ting, maar evengoed met de (financiële) vreugde van een nieuw kindje, een 

goed rapport of een belastingteruggave.

De administratieve mallemolen wordt oppervlakkig nagespeeld, maar zelfs op 

dit anderhalf uur (= drie maanden) dreigen er gezinnen financieel ten onder te 

gaan en verloren te lopen tussen het OCMW, de VDAB, het immobiliënkantoor 

en de bank. Een goed spel, met duidelijke linken naar de realiteit van elke dag 

voor heel wat minder begoede gezinnen.

Stefan Buys
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Uniform
In de maand januari werd er een wedstrijd georganiseerd onder de naam  ‘Zoek de zeven uniform-fouten en maak een kans op een  

cinematicket’.  Proficiat aan volgende leerlingen: Kato Maes, Zita Nys, Charlotte Verbinnen en Eline Lafeber.

Daisy Ramoudt

Bezoek aan de haven van Antwerpen
Voor de les aardrijkskunde gingen wij op dinsdag 21 januari met heel het tweede middelbaar op bezoek  

in de haven van Antwerpen. Deze uitstap hield verband met het hoofdstuk industrielandschappen waar  

we op dit moment over leren.

We vertrokken ‘s ochtends met de bus op school. Onze eerste stop was bij fort Lillo. Dit fort ligt op de 

rechteroever van de Schelde. We hebben daar over een steiger in het water gewandeld en de gids heeft 

ons uitleg gegeven over eb en vloed en de verschillende delen van de rivier de Schelde. Helaas was het 

heel erg mistig dus konden we niet zo veel zien.

Daarna hebben we nog verschillende tussenstops gemaakt in de haven om de verschillende landschaps-

elementen van havenlandschappen te bekijken. Zo stopten we onder andere bij een dok waar we straddle 

carriers (containerliften) aan het werk gezien hebben. Verder zagen we heel veel containers, havenkranen 

en containerschepen.

De gids is erin geslaagd om ons op een leuke manier meer te leren over de verschillende landschappen  

in en rondom de haven van Antwerpen. Het was wel jammer dat het zo koud en mistig was.

Matisse Maerten, 2DM
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Lessenmarathon 2020
Vrijdag 31 januari 2020 begon als een gewone lesdag. De leerlingen telden de uren af tot het weekend. Alle leerlingen? Nee, niet 

allemaal … Voor negentien leerlingen verspreid over de derde graad zou de lesweek niet eindigen om 15.30 u. Deze moedige 

doorzetters hadden zich namelijk opgegeven om deel te nemen aan de lessenmarathon. Niet alleen waren ze zo gek om nog de 

hele nacht verder les te volgen (tot 8.30 u zaterdagochtend), ze hadden zich er ook nog eens voor laten sponsoren voor in het 

totaal 533 euro!

Ook lesgevers hadden ze zo gek gevonden om ergens in die nacht een uurtje te komen lesgeven. En die kwamen niet eens hun 

eigen vakken geven: een muziekkwis, een leesuurtje, een portie zelfverdediging, badmintonnen, leren verbanden leggen, een 

uurtje koningsbal, … De nacht was bijna helemaal goed gevuld. En dat ene donkere uur tussen drie en vier hebben de leerlingen 

dan maar zelf opgevuld met een sessie ‘Just Dance’.

De catering voor deze dappere bende werd verzorgd door de heren De Cooman en Buys, zodat ze met veel sponsoring van de 

Hovese middenstand en met de hulp van een vlijtige mama konden genieten van spaghetti, chili con carne, pannenkoeken en 

lekkere koffiekoeken bij het ontbijt.

En dan weten we dat enkelen onder hen op zaterdag ook nog een sportmatch of een weekendjob hadden ingepland. Chapeau!

Stefan Buys

Vertellen is een kunst
Begin februari nodigden we een verteller uit voor alle latinisten van onze school. Paul Groos, een noorderbuur die behalve als leerkracht Latijn en Grieks ook werk-zaam is als professionele verhalenverteller, bracht voor elke graad een aangepast programma: de avonturen van Odysseus voor de eerste graad, de Metamorfosen van Ovidius voor de tweede graad en het verhaal van Dido en Aeneas voor de derde graad. Indrukwekkend hoe hij puur met z’n stem, mimiek en enkel een trommel als attribuut, deze verhalen tot leven kon brengen.

Benedikte Vercruyssen

Ik heb erg genoten van deze voorstelling. Ik vond het echt een heel goede  verteller en de verschillende verhalen vormden samen een mooi geheel.  Ook het gebruik van het slaginstrument vond ik origineel. 
Matthew De Lelie, 3EL5

De verhalen waren goed aan elkaar ‘gehecht’ tot een geheel. De manier waarop hij vertelde, was heel goed, niet gewoon voorlezen, maar uitbeelden.
Jack Goethals, 3EL5
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Wat klopt er in de borstkas?
Op donderdag 6 februari bezochten we de campus Drie Eiken van de Universiteit van Antwerpen voor ‘Wat klopt er in de 

borstkas?’. Met enkele leerlingen uit de wetenschappen kregen we de kans om een lezing over het hart bij te wonen. Nadien 

mochten we zelf ook aan het werk. Per twee kregen we een varkenshart dat we mochten dissecteren om zo onze theorie in 

praktijk te brengen. Het was een leerrijke en speciale ervaring!

Natan Widjaja, 6WWI6

Bol.com op bezoek!
Tijdens de les Nederlands kregen de leerlingen van het tweede jaar de  

opdracht een fictieve klachtenbrief te schrijven. Deze brief stuurden ze  

effectief op … Uiteraard vergezeld van een begeleidend briefje van de leer-

kracht.

Heel wat bedrijven deden de moeite om op deze fictieve klachten te reageren. 

Game Mania Borsbeek nam de tijd om feedback te geven.  

We kregen een mailtje terug met tips om een betere klachtenbrief te schrijven. 

Haribo stuurde ons een doos vol snoepjes. Mmm, lekker! Meli bezorgde ons 

honingwafels en peperkoek. Van CoolBlue ontvingen we een doos vol leuke 

gadgets. Ook kortingsbonnen van de Pizzahut kwamen onze kant op.

Bol.com was zo onder de indruk van de brief van Ilias Ernalsteen dat ze met 

een hele delegatie naar onze school kwamen. Sacha kwam samen met twee 

collega’s wat meer vertellen over het bedrijf en zijn werking. Tobias kwam 

speciaal uit Nederland om de leerlingen van 2FI een workshop programmeren 

te geven. Als extraatje kregen alle leerlingen van 2FI een powerbank.

Zo zie je maar … Een taak voor Nederlands brengt altijd wat op!

An Van Deuren
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SOS Dorianne Aussems
De werkgroep SOS (Seks Op School) nodigde Dorianne  

Aussems (DJ bij MNM en presentatrice van Generation M) uit om te getuigen als rolmodel 

voor holebi’s voor de vierdejaars: 

Op dinsdag 18 februari kwam Dorianne Aussems aan de leerlingen van het vierde jaar 

een getuigenis geven over mensen die op hetzelfde geslacht vallen. Er werd zeer open 

gecommuniceerd en er was veel interactie. Opvallend is dat er nog steeds een groot 

taboe bestaat over het onderwerp. Door zulke getuigenissen hoopt Dorianne dat jonge-

ren die met zulke gevoelens zitten, zich niet meer alleen gaan voelen. Eigenlijk was deze 

getuigenis voor iedereen bedoeld. Iedereen is mens en het maakt dus niets uit op welk 

geslacht je verliefd wordt ... Ik vond het een zeer interessante ervaring!

Een leerling van het vierde jaar

Toonmoment poëzieweek
Poëzie verrast en verwondert, een gedicht raakt het hart en geeft kleur aan de dag! 

Naar aanleiding van de gedichtenweek werkten onze leerlingen tijdens de lessen  

Nederlands rond het thema ‘DE TOEKOMST IS NU!’. Op 7 februari hielden we een 

toonmoment. Iedereen was van harte welkom om een kijkje te komen nemen en 

mocht ervaren dat er op onze school heel wat dichttalent zit!

Karolien Van den Broeck

G ED I C H T ENWE EK

DE TOEKOMST IS NU!

T OONMOMEN T

V R I J D AG  7 / 0 2 / 2 0 2 0

L E S UUR  5  EN  6  -  O L C
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Onze uitstap naar Lille was 
weer een schot in de roos
Op donderdag 12 maart, enkele uren voor de wel bijzondere persconferentie 

van Mevrouw Wilmès over de coronamaatregelen, hadden onze vierdejaars het 

immense geluk de mooie ‘hoofdstad van het noorden’, Lille (Rijsel), te kunnen 

ontdekken onder een stralende zon. 

 

Om 7u stonden onze 67 goedgemutste leerlingen - quasi allemaal goed op tijd 

- te popelen aan het vertrouwde secretariaat. Met twee bussen reden we onze 

landsgrens aan de onderzijde over om een halfuurtje later van Lille Europe te 

voet naar ‘le Vieux Lille’ te trekken. 

 

Zeven gedreven monitoren, allemaal native speakers, wonend en werkend in 

Lille, ontfermden zich over hen. Zij leerden elkaar kennen in een ‘estaminet’, 

speelden een uitbeeldspel en gingen samen op stap. De gidsen waren gepas-

sioneerd en toonden veel geduld en begrip. Op een speelse wijze lieten zij de 

leerlingen Frans spreken, onderling en met inwoners van deze boeiende stad. Zij 

gaven extra uitleg en vertelden weetjes over enkele bezienswaardigheden, zoals 

het standbeeld op de Place du Général de Gaulle, de Opera, de Oude Beurs, de 

kathedraal, de stations of het Museum van Schone Kunsten.

 

Rond 16u, na een uurtje vrije tijd, keerden we wat vermoeid maar dankbaar terug 

naar de bussen. Wie had toen gedacht dat dit onze - voorlopig - laatste uurtjes 

SAMEN waren? In de bus werd het immers stilaan duidelijk dat de lessen weldra 

opgeschort zouden worden. 

 

‘Tous ensemble’ genoten we van het enthousiasme en de fijne medewerking 

van onze leerlingen. En ‘tous ensemble’ zorgen we er nu dagelijks voor dat we 

elkaar snel weer kunnen zien. Houd jullie goed!

Bernadette Verhaegen

Uitstap Gent
Op donderdag 12 maart trok ons derde jaar on-

der een stralende zon richting Gent. Het werd 

een zeer gevarieerde dag met een bezoek aan 

het Gravensteen, een stadwandeling en een 

boottocht. De weergoden waren ons goed ge-

zind en het werd een zeer fijne uitstap!

Micke Raats



Net zoals de betere wijnen wordt onze ervaringsreis met de jaren sterker. Het pro-

gramma wordt gevarieerder, onze reis krijgt meer karakter en diepgang. Bovendien 

smaakt dit naar meer …

Op Valentijnsdag mochten we samen met achttien gemotiveerde leerlingen uit het 

vijfde jaar op ervaringsreis vertrekken naar onze grootste liefde Togo. Geen typisch 

toeristische reis, maar een reis waarbij onze zintuigen werden uitgedaagd, onze 

maatschappijvisie weer aan het wankelen ging en emotionele pieken en dalen el-

kaar opvolgden. We bezochten er de verschillende ontwikkelingsprojecten van Togo 

Debout en staken een handje toe. De positieve levenshouding van de Togolezen en 

hun doorleefde menselijke warmte is iets wat ons nooit meer loslaat. De vijfjarige 

samenwerking tussen RPH en Togo zorgt ervoor dat onze twee landen en gemeen-

schappen op persoonlijk, humanitair en zakelijk gebied met elkaar verweven zijn tot 

één grote familie.

Bedankt Togo om van elk contact een warm contact te maken, om van jullie te leren 

en om jullie vreugde, warmte en positivisme te mogen ervaren.

En eens je een goede wijn hebt gevonden, wordt het je huiswijn … We klinken op 

Togo, onze tweede thuis!

Het RPH Togoteam

Togo
2020



De vliegtuigdeuren gaan open en we stappen het vliegtuig uit. Een 

euforisch maar vooral nieuwsgierig gevoel overheerst. Na het invullen 

van enkele belangrijke documenten mogen we onze eerste babys-

tapjes in Togo zetten. Eindelijk! Zwaar geladen met koffers, laptops 

en kilo’s materiaal trekken we, onder leiding van enkele vrolijke To-

golezen, richting onze busjes. We rijden al snel door het centrum van 

Lomé. Nog steeds euforisch maar vooral versteld kijkend naar de vele 

vreemde taferelen. Schoenen worden verkocht op rotondes, claxon-

neren lijkt hier wel een nationale sport, geen verkeersregels, kinderen 

blootvoets op straat, amper licht, … Het is waar wat ze zeggen: je kan 

wel degelijk verliefd worden op Afrika. Na een warme ontvangst, zo-

wel letterlijk als figuurlijk, in Sichem besluiten we snel te gaan slapen, 

want dan beginnen er twee ontzettend mooie maar ook intense we-

ken uit mijn jeugdig bestaan.

We ontmoeten onder andere de jongens van Mon Réfuge, het op-

vangcentrum voor straat- en weeskinderen dat we met de school 

actief steunen en vlak bij onze slaapplaats ligt. De jongens zijn ‘top-

pers’ met ieder een grote dosis vreugde en energie. Nooit gedacht 

dat jongeren met zo’n andere achtergrond me zo diep konden raken. 

Het verschil in kansen tussen onze werelden is zo groot dat we ons 

vaak erg klein voelden. Onbegrijpelijk hoe de ‘ça va aller’ daar tot in de 

jeugdgevangenis ingebakken zit. Zonder perspectief komt nog alles 

goed! 

We beleefden er zowel de grappigste als de meest ontroerende mo-

menten. Zo bezochten we het voormalige slavenhuis waar iedereen 

het toch wel eventjes moeilijk had bij het aanhoren van de verhalen uit 

die tijd. Ook verhalen van de jongeren maakten me soms machteloos. 

De electrorun die we organiseerden in het opvangtehuis was dan 

weer legendarisch. Wat begon met een run van 60 jongeren, eindig-

den in een feest van 150 mensen. Samen etend en dansend de nacht 

in, iedereen welkom, niemand alleen. Het meebouwen aan de eerste 

overdekte keuken en extra slaapkamers voor de oudsten was voor mij 

ook een mooi moment.

Voor mij zijn het stuk voor stuk herinneringen die mij voor de rest van 

mijn leven zullen bijblijven. De Togo-reis en de maanden van voorbe-

reiden zijn onvergetelijk en een aanrader voor alle jongeren die hun 

wereldvisie willen aanscherpen. Wanneer iemand ons de vraag stelt of 

we nog eens terug willen gaan, denk ik dat we allemaal zonder twijfel 

antwoorden: ‘Ja natuurlijk. Ik wil iedereen daar nog eens terug zien!’.

Vinnes Jansen, 5EWI

Togo
2020

Onze leerlingen aan het woord:



Een ervaring uit Togo, waar begin ik? Ik heb zoveel zali-

ge en ook emotionele momenten beleefd, dat ik ze zelfs 

niet allemaal zou kunnen beschrijven mocht ik heel de 

nieuwsbrief kunnen volschrijven :). Maar als ik dan echt 

zou moeten kiezen, dan kies ik voor onze tijd in Ange. 

Ange is een opvangcentrum voor straat- en weeskinde-

ren in Lomé. Dit jaar konden we aan alle kinderen een 

nieuwe matras, een nieuwe beschermer en een eigen 

hoeslaken schenken. Elk kind zijn persoonlijke plek. Wat 

een mooi moment om al die vuile matrassen buiten te 

sleuren en samen de ‘slaapkoten’ toch wat te kunnen 

opfleuren met een likje verf. De grondslapers zo dank-

baar voor hun eerste matras. Ik zo beschaamd voor mijn 

kamer thuis. Daar in Ange ontmoette ik Didoula, een 

jongen van dertien jaar met een terminale nieraandoe-

ning. Omdat hij redelijk verzwakt was, kon hij niet altijd 

actief meespelen en dansen met de rest van de kinde-

ren. Ik besloot om hem te vergezellen wanneer hij even 

moest rusten en alleen aan de kant zat. In minder dan 

twee dagen heb ik met deze jongen zo’n sterke band 

opgebouwd, iets wat ik eerder niet voor mogelijk hield. 

Elke keer als ik hem nu nog zie via videochat of verneem 

dat hij het goed doet, voel ik even weer die geluksspran-

kel die ik de volledige twee weken heb mogen ervaren. 

Een warm en onbeschrijfelijk gevoel van menselijkheid 

dat ik graag mijn hele leven wil blijven voelen. Ik ben 

echt mijn hart verloren in Togo en heb er stiekem een 

stukje achtergelaten :).

Sita Van Bilsen,  5LWI6

Togo, een reis vol hoogtepunten. Bij de meest hartverwarmende momenten, 

zitten voor mij zeker die in Mon Refuge, het opvangtehuis waar we als school 

mee samenwerken. Telkens als we er aangewandeld kwamen, voelde het 

een beetje als thuiskomen. Vreemd om dit te zeggen na twee weken maar het 

voelde zo. Jongeren zonder ouders, zonder netwerk, verstoten of met een 

gevangenisverleden en toch stuk voor stuk heel moedig, positief en gedreven. 

Ik kan niets anders zeggen dan dat ik hen heel sterk bewonder en dat we met 

zijn allen daar veel van kunnen leren. Er hing een heerlijk samenhorigheidsge-

voel dat we volgens mij zeker ook te danken hebben aan de langdurige relatie 

van onze school met Mon Refuge en de andere projecten daar. Ik ben oprecht 

heel erg fier op onze school als ik zie wat wij daar allemaal al hebben kunnen 

verwezenlijken. Kortom Togo is voor mij: een plek van hechte vriendschap-

pen, straffe verhalen, moed, diepe gesprekken, puur plezier en verbonden-

heid. Bedankt!

Claire Lauwers, 5LWI7

Togo
2020



Wisten  jullie …
- dat er enkele leerlingen en een begeleider het land niet in mochten wegens te heet … (+38 graden)? Door de spanning en na het 

uittrekken van onze Togo-trui dook onze lichaamstemperatuur gelukkig onder de 38 graden.

- dat er iemand flauwviel bij de rondleiding en het zien van alle projecten in Sichem (landbouw, bouw, …)? Ongelofelijk knap om te 

zien wat Togo Debout daar allemaal heeft verwezenlijkt!

- dat ons weerzien met de verantwoordelijke Roger en de jongeren van Mon Refuge weer enorm hartelijk was? Doordat wij al 

brieven met de weeskinderen van Mon Refuge hadden uitgewisseld, was het ijs zeer snel gebroken. 

- dat de voetbalmatch tegen de jongens van Mon Refuge heel spannend was? We moesten zelfs overgaan tot penalty’s.

-  dat wij met de ganse groep de Pic D’agou hebben beklommen, het hoogste dak van onze Togo-reis en een van de hoogste 

bergen van Togo? Deze overwinning vierden we traditiegetrouw met een feestje op het dak van onze bus.

-  dat we in de botanische tuin in Kpalimé een workshop tatoeëren kregen met plantaardige materialen en les over de voornaam-

ste planten, bomen en vruchten in Togo? Ons middagmaal met verse ananas aan de waterval was weer niet te versmaden.

-  dat we tijdens onze tweedaagse een urenlange hike naar een 110 m hoge waterval deden? We zwommen heerlijk onder de 

‘Cascade de Yikpa’.

-  dat er in de weeshuizen Le Vigneron en Yoko Togo weer heel veel gesport, gedanst en geknutseld werd?

-  dat we de kamers schilderden van de kinderen in Ange in Lomé? Samen schilderen met de kinderen gaf een unieke band. Ook 

het vervangen van de oude vuile matrassen was voor iedereen een fantastisch moment.

-  dat we konden metsen en volwaardige bouwvakkers waren? Onder leiding van Nathan werd er stevig gebouwd in Djagblé.

-  dat we tijdens de krokusvakantie vrijwillig les gingen volgen in de secundaire school van Djagblé en Aveta? Zelfs huiswerk gingen 

we met plezier uitleggen.

-  dat Marie en Sita hees werden van elk keer ons Togo-lied te moeten inzetten? Onze Togo-dans kon bijna tippen aan de Togolose 

normen.

-  dat wij door de dorpshoofden van Assomé en Tchéckpo in het koninklijk paleis werden ontvangen?

Togo
2020


