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Vijftig Dagen
Chrysostomos verliep dit jaar, zoals zoveel zaken, anders dan anders.  

Op vrijdag 23 april vierden onze zesdejaars hun laatste vijftig dagen  

met een ‘bubbelontbijt’.

Nieuwsbrief Y juni ’21
een greep uit onze activiteiten !

Keep on Rolling
Sinds kort kunnen onze skaters zich elke vrijdag uitleven op 

het basketbalveld. Dit levert indrukwekkende beelden op!



2

Levensbeschouwelijke helden
Wanneer we als groep of maatschappij iemand als held bestempelen, zeggen we impliciet iets over onze normen en waarden. In de 

workshop ‘interlevensbeschouwelijke helden’ werden onze eerstejaars door Axcent uitgenodigd stil te staan bij levensbeschouwin-

gen, waardeoordelen en het verhaal en gedachtegoed van enkele helden.

Spelenderwijs verkenden de leerlingen hun eigen waardeoordelen en gingen ze hierover in gesprek met hun klasgenoten. Ze kregen 

de kans verhalen te beluisteren van enkele interlevensbeschouwelijke helden zoals Voltaire, Salah al-Din, Ernestine Rose, …  die ver-

telden over het gedachtegoed van waaruit ze handelden. Aan de hand van kaartjes gingen ze op zoek naar de feiten, waardeoordelen 

en leefregels in deze getuigenissen.   

Aansluitend werden de eerstejaars uitgenodigd na te denken over hoe zij zelf zouden reageren door hen ‘wat als…’-vragen voor te 

leggen. Ze kregen ook de kans hun mening te uiten over de aanpak van hedendaagse helden als Malala Yousafzai, Greta Thunberg, … 

Nadat onze leerlingen zich al spelend, luisterend, … in dialoog een weg hadden gebaand door enkele ethische kwesties, bepaalden 

ze tot slot de attributen van het soort held dat ze zelf willen zijn.

Wat leerden onze leerlingen van het eerste jaar? We laten ze graag aan het woord: 

“Zelf vond ik het eerder makkelijk om goed en kwaad te scheiden. Wanneer ik in 

mijn groepje kwam, hadden we wel een andere mening. Dat vond ik zo vreemd.”

“Mensen opschalen van goed naar slecht: daar moest ik heel diep over nadenken.” 

“Een held vecht niet alleen.”

“Ik ontdekte dat iedereen dezelfde rechten en plichten moet hebben en dat 

iedereen gelijk behandeld moet worden.”

“Ik vond het erg dat iemand met een hoofddoek niet mee mag sporten.”

“Racisme en discriminatie kunnen zeer ver gaan.” 

“Er zijn heel wat wrede mensen maar er zijn ook mensen die echt om iemand geven.”

“Je kan een held zijn door slechte dingen aan te kaarten, zelfs alleen maar op 

papier.”

“Als je in de maatschappij onrecht wil veranderen, kan je dat ook zonder geweld 

doen.”

“De helden van vandaag zijn slim en denken strategisch.”

Natalie Vermeulen, leerkracht godsdienst

Solidariteitsactie
Op maandag 3 en dinsdag 4 mei werd er, op initiatief van enkele leerlingen, een 

solidariteitsactie georganiseerd naar aanleiding van een brand in het huis van een 

medeleerling. In ruil voor een vrijwillige bijdrage van minstens één euro mochten 

de leerlingen zonder uniform naar school komen. Ook de leerkrachten toonden 

zich solidair door op deze dagen net wél een uniform aan te trekken.

“Niet alleen het initiatief hebben we enorm geapprecieerd, ook de steun die 

we mogen ontvangen is ongelooflijk hartverwarmend. In deze moeilijke tijden zijn 

deze solidariteitsacties een prachtig lichtpunt en wensen we als gezin iedereen uit de 

grond van ons hart te bedanken voor deze spontane steun om de eerste weken na de 

ramp door te komen. 

Warme groet, Lucile, Philippe, Nathan (6EWI), Amaury, Charline” 
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Senne Misplon
“Wees vrij om te zijn wie je bent!” was de boodschap die Senne 

Misplon en Joppe De Campeneere brachten aan onze leerlin-

gen van het vierde en zesde jaar. Als expert én trans man brengt 

Senne een unieke combinatie van ervaring en kennis om onze 

leerlingen te sensibiliseren over gender- en seksuele diversiteit. 

Op een losse, open, eerlijke en toegankelijke manier wisten 

beide sprekers zelfs tijdens de theoretische delen onze leerlin-

gen te boeien. Twee warme persoonlijkheden die het aandurven 

om zich kwetsbaar op te stellen, om

een spreekbuis te zijn voor de LBGTQ+-gemeenschap.

Micke Raats, graadcoördinator tweede graad

Levensbeschouwelijke sprekers
Hoe vaak bidt u? Wat gebeurt er als uw keppeltje valt? Waarom eet u enkel bepaalde soorten vlees? 

Welke gelijkenissen ziet u tussen de verschillende levensbeschouwingen? In welke taal is dit heilig 

boek geschreven? Kan u tonen hoe u de gebedsjaal draagt? Waarom is het geweten zo belangrijk? 

Hoe vast u? Waarom eet u thuis wel vegetarisch maar niet als u uitgenodigd wordt bij anderen?

Op donderdag 6 en vrijdag 7 mei kregen de tweedejaars de kans om verschillende levensbeschou-

welijke sprekers te ontmoeten en te bevragen over hun levensbeschouwing en de manier waarop 

ze deze beleven. Na een korte introductie werden al hun vragen met plezier beantwoord door een 

vrijzinnig humanist, een inspecteur israëlitische godsdienst, een koppel sprekers van het Joods 

Museum, een master in wereldreligies en gids in het Tibetaans Instituut, een vertegenwoordiger 

van het bahai-geloof, een studente islamitische theologie en een domina van de Protestantse Kerk.

Hoe hebben onze tweedejaars het ervaren om te mogen ‘proeven’ van andere levensbeschouwin-

gen en hun vragen vrijuit te mogen stellen? We laten ze graag zelf aan het woord:

“In heel de wereld denken mensen anders en al die levensbeschouwingen zijn waardevol.”

“Het was mooi om gelijkenissen en verschillen te kunnen ontdekken in verschillende levensbe-

schouwingen.”

“Sommige levensbeschouwingen vragen veel discipline: veel regels dienen gerespecteerd te wor-

den, er wordt gevraagd veel te bidden, er zijn strikte kledingvoorschriften, …”

“In sommige levensbeschouwingen gaat het over het ‘nadenken over het leven’ en in andere 

levensbeschouwingen rond iets ‘doen’.”

“Soms hebben mensen een verkeerd beeld van een levensbeschouwing en laten ze zich hier nega-

tief over uit, zonder die eigenlijk echt te kennen.”

“Ik keek vroeger naar het ‘geloof’ en niet naar de mens achter het geloof.”

“Wat ik meeneem is dat iedereen op een andere manier naar het leven kijkt en dat ook in dezelfde 

godsdienst mensen verschillen van mening.”

“Eigenlijk maakt het niet uit wat je gelooft, ik heb ondervonden dat alle levensbeschouwingen 

dezelfde bedoeling hebben, nl. van de wereld een betere plek maken.”

“Als je naar die getuigen luistert, kom je veel te weten en dan begrijp je ook waarom ze zus of zo handelen. Hoe meer we weten, hoe 

beter we elkaar begrijpen. En dat brengt ons dichter bij elkaar.”

Anne Van Himbeeck, leerkracht godsdienst
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DJ Arno ‘Sonik’ in de lessen Muzikale Opvoeding

Europees Parlement
Op 6 mei kregen de economisten van het vijfde jaar een digitale presentatie over het Europees Parlement.  

Hieronder enkele reacties.
 

De digitale presentatie over het Europees Parlement was naar mijn mening uitstekend gegeven. Via enkele video’s kregen we 

waardevolle informatie over de werking en de functie van het Europees Parlement. Hierna kregen we de kans om gedachten uit 

te wisselen met Vlaams Europarlementariër Kathleen Van Brempt. Ze heeft alle vragen die we hadden over haar en haar functie 

beantwoord. Ik vond haar zeer sterk in ‘storytelling’, maar dat mag je van een politica dan ook wel verwachten.

Nicolas De Mil, 5EWI

Het was een leerrijke ervaring die, ondanks de gelimiteerde opties online, ons 

toch de kans gaf om belangrijke kennis op te doen en te praten met iemand 

die onze toekomst bepaalt. De interactieve momenten waren leuk en de uitleg 

van mevrouw Van Brempt gaf ons een zicht op wat de EU betekent voor ons, 

de jeugd van België, die binnenkort zelf zal moeten stemmen op wie hen 

vertegenwoordigt in het Europees Parlement.

Emilia Toffoletto, 6EMT

Een rechter op  
bezoek bij 6HW
Rechtspraak vormt een groot thema binnen de leerstof cultuurwetenschappen van het zesde jaar. Normaal gezien gaan de leerlingen dan ook elk jaar naar het justitiepaleis om diverse rechtszaken te observeren en te bespreken. Omwille van de coronamaatregelen moest het dit jaar anders, en hebben we Luk Versteylen als gastspreker mogen ontvangen in onze lessen. Hij is werkzaam geweest als advocaat, correctioneel rechter, onderzoeksrechter en jeugdrechter en heeft ons inge-wijd in de boeiende wereld van justitie.

Joris Van Hasselt, leerkracht cultuurwetenschappen

Arno werkt niet alleen als onderhoudsman op onze school, maar is ook actief als DJ. Hij maakte bijvoorbeeld al beats voor 

liedjes van de Rupelsoldaten, een bekende Vlaamse hiphopgroep. Omdat de vierdejaars dit semester bezig zijn geweest met het 

ontwerpen van digitale muziek, is Arno tijdens de les komen uitleggen hoe hij te werk gaat als hij muziek ontwerpt. Fijn om deze 

andere kant van hem te leren kennen!

Joris Van Hasselt, leerkracht Muzikale Opvoeding

5HW naar het Red Star Line 

Museum

Tijdens de lessen antropologie hebben de leerlingen van 5HW 

dit semester vooral gewerkt rond het thema asiel en migratie. 

In het kader hiervan trokken zij op 6 mei naar het Red Star 

Line Museum in Antwerpen. Dit museum is opgebouwd uit 

verhalen van Europeanen die een eeuw geleden van Europa 

naar Amerika zijn gevlucht, op zoek naar een beter leven. Op 

die manier leerden de leerlingen dat migratie een universeel en 

tijdloos gegeven is.

Joris Van Hasselt,  

leerkracht antropologie



5

Excursie aardrijkskunde
6 mei 2021 … Een beetje tot mijn eigen verrassing mocht er voor het eerst in meer dan 

twaalf maanden nog eens een groep leerlingen de school verlaten voor een echte 

excursie. De wetenschappers van het vijfde jaar vormden dit jaar gelukkig uitzonderlijk 

één klasbubbel voor aardrijkskunde, waardoor ze samen in één bus mochten reizen. 

Ook voor de chauffeur was het even wennen na zeven maanden stilstaan … Er was 

veel neerslag voorspeld in de regio Condroz – Ardennen, onze reisbestemming. Maar dat kon 

de vreugde allerminst drukken. Omwille van corona waren binnenactiviteiten zeer sterk afgera-

den, dus het normale grotbezoek werd geschrapt. De landschapswandeling in de Condroz was 

echter perfect coronaproof: in groepjes van drie volgden de leerlingen een uitgestippelde route 

langs akkers en nat bosgebied en ontdekten ze (een beetje) waarom het landgebruik de hele tijd 

wijzigde. Op het einde, met zicht op de Ourthevallei en een steengroeve, kregen de weten-

schappers nog wat uitleg over steenlagen en terrasvorming tijdens de laatste ijstijden. Na de 

lunch ging het verder met de bus richting de Ardennen, meer bepaald de Hoge Venen. Daar 

druppelde het wat, maar wat kan je anders verwachten in het natste gebied van België. Hier 

stond een korte veenwandeling op het programma, met uitleg op de observatietoren. Tot 

slot reed de bus terug huiswaarts. En zo ben ik erin geslaagd om van de verplichte uit-

stap geologie voor het vak aardrijkskunde de leukste, interessantste en tofste (want enige) 

uitstap te maken van dit schooljaar voor de leerlingen van 5LWE, WWI6 en WWI7!

Stefan Buys, leerkracht aardrijkskunde

Pimento
Om onze leerlingen een degelijke 

seksuele opvoeding te geven, waar-

door ze sterker in het leven staan, 

bewuster keuzes kunnen maken 

en minder risico’s lopen op grens-

overschrijdend gedrag, organiseert 

de werkgroep SOS (seksualiteit op 

school) een vormingsdag voor onze 

tweedejaars. Op 11 mei was het zo-

ver. Alle coronamaatregelen in acht 

genomen, streken er zes enthousias-

te begeleiders neer op onze school, 

die elk een klas onder hun vleugels 

namen. Samen met onze leerlingen 

maakten ze er een toffe en leerrijke 

dag van.

Jeroen Sergeyssels namens de 

werkgroep SOS

Parijs in Hove
Het hoefde niet nog eens gezegd 

dat, omwille van de pandemie, onze Parijsreis voor het tweede schooljaar op rij aan banden 

zou worden gelegd.  

Toch wilden we onze leerlingen van de derde graad inspireren 

om ‘binnenkort’ op eigen initiatief door de Lichtstad te flaneren.  

Ze brachten mee noch valies noch lunchpakket; 

alles werd coronaproof voor hen klaargezet.

« Au soleil, sous la pluie, 

à midi ou à minuit, 

il y a tout ce que vous voulez

à RP! »

Paris - édition limitée … Quelle journée!

• Online gegidst door Charlotte Mazière en Laurine Singaraud, twee gepassioneerde  

Parisiennes, de Notre-Dame, de catacomben en le Père Lachaise ontdekken.

• Proeven van de authentieke Franse keuken, met dank aan GuiCB

• De fashionista boven halen bij het bagprinten 

• Nostalgisch terugkijken naar “Ratatouille”

• De schilder in jezelf ontdekken à la Montmartre 

• Relaxen bij een streepje Franse livemuziek door de Gentse cabaretière Tine Vandenbussche

• De armpjes los zwieren bij een spelletje petanque

Kortom, een editie om nooit te vergeten! 

Eef Vercammen, leerkracht Frans en Hanne Bogaerts, leerkracht Engels en Nederlands
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Onderzoekscompetentie 
zesde jaar
Dit jaar zijn de mondelinge presentaties van de onder-

zoekscompetenties Frans of Engels voor de leerlingen van 

6 Moderne Talen (EMT, LMT en MTWE) kunnen doorgaan, 

weliswaar zonder extern jurylid. Gelukkig was er Zoom! 

Gedurende een heel schooljaar werkten onze leerlingen in 

duo’s aan een antwoord op hun onderzoeksvraag. Dit kon 

een literair onderwerp zijn. Zo wilde Sébastien vanuit zijn ei-

gen leeservaring te weten komen waarom Laurent Gounelle 

een succesvol auteur is. Linde en Jana gingen op zoek naar 

de gelijkenissen en de verschillen tussen La belle au bois 

dormant (Doornroosje) van Charles Perrault en de versie van 

de gebroeders Grimm. Jente en Mara waren Le Petit Nicolas 

niet vergeten en ontdekten dat naast de bekende verhaaltjes 

alles begonnen was met een stripverhaal. Het mocht ook 

een taalkundig onderwerp zijn. Vanuit hun interesse voor 

zowel Frans als Engels wilden Cailey en Caro weten of Franse 

jongeren meer en andere anglicismen kennen en gebruiken 

dan volwassenen. Spijtig genoeg konden ze geen interviews 

afnemen maar werd het een online enquête. Zoé en Emilie 

probeerden het Chti te doorgronden aan de hand van een 

strip van Astérix die ook in deze regionale taal verscheen. 

Onze leerlingen mochten terecht fier zijn op het geleverde 

werk en hun sterke en vlotte presentaties. 

Véronique Hufkens, leerkracht Frans

Voor Engels waren er twee groepjes die zich aan de literaire 

pronkstukken van onze goede vriend Shakespeare wilden 

wagen. Léon, Max, Alexander en Emanuel vergeleken de ori-

ginele versie van Hamlet of Macbeth met een moderne ver-

taling en gingen op zoek naar de verschillen in het gebruik 

van woordenschat en stijlfiguren. Twee andere groepjes 

voeren naar de overkant van de Atlantische Oceaan om zich 

te verdiepen in de Amerikaanse presidenten. Zo bogen Julia 

en Emily zich over de verschillen in de retoriek tussen de 

speeches van Joe Biden en Donald Trump. Emilia en Jayson 

onderzochten dan weer aan de hand van de berichtgeving 

over het coronavirus door BBC en Fox News of ze objectief 

of subjectief rapporteerden. Jana en Charlotte gooiden het 

over een volledig andere boeg en dompelden zich onder 

in de wereld van de Engelstalige muziek om na te gaan met 

welke liefdesmetaforen David Bowie, Eminem en Michael 

Jackson over de liefde zongen. De onderzoekscompetenties 

waren voor de leerlingen een serieuze uitdaging die ze al-

lemaal na veel zwoegen en zweten tot een goed einde heb-

ben gebracht. Daar mogen zij, net als wij, heel trots op zijn. 

Katrien Seliaerts, leerkracht Engels

Poëzie met Fibonacci
In de les Engels in het zesde jaar kregen de leerlingen de kans een heus 

Fibonaccigedicht te schrijven. Volledig naar de bekende, wiskundige 

Fibonaccireeks, waarbij elk volgend nummer de som is van de twee 

voorafgaande, creëerden de leerlingen zo een gedicht met telkens het 

juiste aantal lettergrepen, d.w.z. oplopend 1 1 2 3 5 8 13 21 en daarna op 

dezelfde manier aflopend. Hier alvast een mooi voorbeeld. Misschien voel 

je je daarna geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan?

Tony Proost, leerkracht Engels

Why

why

are we

walking on

this planet right now?

Is it to do good for the rest

or to put our needs above the needs of others?

There is no mandatory way how you live your life, whether you are empathetic

or self-centered, you can choose how you want to live it.

What you just have to remember,

is that you have to

be yourself

above

all

else

Tuur Vernieuwe, 6WWI7


