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Eerste schooldag
“De eerste dag was superspannend. De spelletjes met de meters en peters 

waren geweldig. Ik vond het wel raar om weer de kleinste op de speelplaats 

te zijn.”

Ejona Treni, 1FM

”Eerst kregen we héél véél informatie en uitleg van onze klastitularissen. Ze 

hebben ons ook leren werken met de schoolagenda. Nadien mochten we 

spelletjes gaan spelen met onze meters en peters. Dat was wél leuk!”

Janne De Schryver, 1FM

“Ik was erg verrast door de Togo-bar. Die vond ik echt heel leuk. Voor de 

rest was het best een normale eerste schooldag.”

Samuel Meessen, 1FM

“De eerste dag verliep vlotjes. Veel gebabbeld, nieuwe mensen ontmoet en 

voor we het wisten was het grootste deel van de dag al voorbij. De grootste 

‘struggle’ van de dag was het vroege opstaan.”

Arthur Braem, 2BM

“De eerste schooldag was supertof! Ik zag eindelijk mijn vriendinnen terug. 

Ik zit in een heel leuke klas. We hebben ook enkele kennismakingsspel-

letjes gedaan. We zijn naar de viering geweest en hebben alle eerstejaars 

verwelkomd.”

Linde Evenepoel, 2BM

“Mijn eerste schooldag in het tweede jaar was weer een leuke ervaring. 

Zowel om mijn vriendinnen terug te zien, als om mijn nieuwe klas te leren 

kennen. Een goede start is een goed jaar.”

Elanne Janssens, 2BM

Nieuwsbrief Y nov ’19
een greep uit onze activiteiten !
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        Tweedaagse
Op maandag 9 september moesten we om zes uur opstaan. Dat was heel vroeg. Dit zorgde bij sommigen voor een slecht 

humeur. Maar dat veranderde al snel toen we de zee zagen. Het duurde even voordat iedereen een wetsuit aanhad, maar 

dan konden we beginnen met de wateractiviteiten: suppen, kajakken en golfsurfen. Toen we uit het water kwamen, hadden 

we het wel koud. Na de lunch was het tijd voor de strandactiviteiten: skaten, boogschieten en teambuilding. Daarna vertrok-

ken we met de bus naar onze slaapplek. Het leek wel een kasteel. We zetten onze bagage weg en genoten van heerlijk 

warme soep en frietjes met lekkere kip! ‘s Avonds ontdekten we bij wie we in de kamer lagen en maakten we onze bedden 

klaar. Na de avondactiviteit viel iedereen snel in slaap. De volgende dag deden we een aantal klasactiviteiten. We speelden 

Kubb en voetbal en leerden elkaar beter kennen. Het was een geslaagde tweedaagse!

Leerlingen van 1DM

IKANDANI
Op donderdag 17 oktober gingen onze leer-

lingen van de tweede graad naar het toneel 

IKANDANI. Vera Puts en Karin Jacobs kruipen 

in de rol van wetenschappers die ons meene-

men in de wereld van de faalangst. Een beetje 

stress is nodig om goed te functioneren, maar 

wat als die stress belemmerend werkt? De 

actrices laten ons zien dat zelfs BV’s hier wel 

eens last van hebben en geven bruikbare tips 

om stress aan te pakken. Wist je dat op school 

ook faalangsttrainingen worden gegeven? 

Heb je hier vragen over, spreek dan zeker je 

titularis aan!

Micke Raats

Dag van de sportclub
Alle leerlingen die lid zijn van een sportclub mochten op woensdag 11 sep-

tember in hun specifieke sportkledij naar school komen. Dit was hét moment 

om elkaar te informeren en te motiveren voor een sport. Het was geweldig 

te zien hoeveel sportieve leerlingen wij op school hebben!

Evi Rutten
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Bezoek universiteitsbibliotheek
Op maandag 30 september gingen we met het zesde jaar Moderne Talen naar de universiteit van Antwerpen. Daar kregen we 

eerst een rondleiding in de bibliotheek en uitleg over de werking ervan. Er werden tips gegeven over hoe we te werk kunnen 

gaan bij ons eindwerk: een onderzoeksopdracht voor Frans of Engels. Nadien mochten we gebruikmaken van de databank van 

de UA. Het was een heel leerrijke namiddag.

Een leerling van 6MT

Excursie Zwin
Onze wetenschappers van het vierde jaar trokken 

op veldonderzoek naar het Zwin. Een leerrijke en 

boeiende dag!

                                          Braakballen pluizen
Tijdens de lessen biotoopstudie in het vak natuurwetenschappen in het eerste jaar onder-

zochten de leerlingen wat er zoal op het menu staat van de kerkuil. Dit deden ze door braak-

ballen te pluizen. Braakballen zijn balletjes met de onverteerbare restanten van de prooien 

van de uil. Tussen alle haartjes kwamen verschillende botjes en schedeltjes tevoorschijn. Na 

determinatie van de schedels en onderkaken kwamen de leerlingen uit op waterspitsmuizen, 

aardmuizen en veldmuizen.

Jeroen  Sergeyssels



4

Op 25 september 2019 vierde de hele wereld de vierde 

verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de 

Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellin-

gen die van de aarde een meer duurzame plaats moet maken 

tegen 2030. Deze doelstellingen worden de ‘Duurzame Ont-

wikkelingsdoelstellingen’ (DOD’s) of ‘Sustainable Development 

Goals’ (SDG’s) genoemd.

Het bestuur in Hove ging op zoek naar de ‘Duurzame Helden’ 

van Hove. Er kwamen enkele nominaties naar voren en één 

van de genomineerden was Regina Pacis. 

Uiteindelijk kregen we volgend bericht:

Jullie werden uitverkozen tot Duurzame Held in het kader van 

SDG 1 – geen armoede / SDG 2 – geen honger / SDG 3 – ge-

zondheid en welzijn / SDG 4 – kwaliteitsonderwijs en SDG 17 

– partnerschappen om doelstellingen te bereiken, omdat jullie 

via verschillende solidariteitsprojecten, en de inleefreis naar 

Togo specifiek, jongeren aanzetten om zich actief in te zetten 

voor een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.

Op donderdag 26 september vond een huldigingsmoment 

plaats op school … En óf we gevierd hebben voor onze titel van 

‘Duurzame School’! We zijn dan ook best fier op onze solidari-

teitsprojecten.                                    

Anne Van Himbeeck

Duurzame Held

Vierdewereldproject

We richten de blik van onze leerlingen op kwetsbare groepen binnen onze 

samenleving en laten hen ermee kennismaken tijdens een getuigenis in de 

klas, een bezoek ter plaatse en/of vrijwilligerswerk (voor de oudere leer-

lingen). Leerlingen nemen daarbij het initiatief zodat zij het project actief 

dragen. Ze organiseren acties buiten de school en zorgen zo voor een  

financiële ondersteuning.

           Diversiteitsweek
Tweejaarlijks organiseert onze school een diversiteitsweek. De leerlingen van de eerste graad werken rond andere cultu-

ren. De eerstejaars ontmoeten OKAN-klassen. De leerlingen van het tweede jaar trekken naar Antwerpen voor een mul-

ticulturele stadswandeling. De tweede graad buigt zich over het thema ‘mensen met een handicap’. In de voormiddag 

luisteren zij naar mensen die met een beperking door het leven gaan of naar begeleiders van mensen met een handicap. 

In de namiddag bekijken ze een film die aansluit bij dit thema. De leerlingen van de derde graad maken kennis met diverse 

levensovertuigingen en godsdiensten via een bezoek aan een moskee, synagoge, christelijke kerk, boeddhistisch heilig-

dom of een Jaïntempel. In diezelfde week organiseren we op school, samen met heel Vlaanderen, de week tegen pesten. 

Het diversiteitsproject kadert helemaal in het leren respect opbrengen voor elkaar. Tijdens elke pauze kunnen leerlingen 

deelnemen aan ludieke activiteiten om pesten tegen te gaan.

Derdewereldproject
Regina Pacis organiseert jaarlijks een inleefreis naar Togo. Een twintigtal leerlingen en leerkrachten verblijven daar veertien dagen. Het is een intense ervaring. Deze uitwisseling tussen culturen vormt de basis voor concrete solidariteit en onderling be-grip en respect. De vzw Togo Debout brengt ons in contact met verschillende lokale organisaties. Onze leerlingen en leerkrachten bezoeken ter plekke weeshuizen, scholen, een jeugdgevangenis, … Zij sensibiliseren leerlingen op school en maken hen warm voor financiële acties. De opbrengst hiervan gaat integraal naar Togo Debout.
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Camping Togo
Dinsdag 1 oktober … In de gietende regen kwamen onze leerlingen gepakt en 

gezakt toe met tenten en slaapzakken voor een tweede editie van onze Camping 

Togo. Omdat we met deze actie geld wilden inzamelen voor een keuken in het 

weeshuis van Mon Refuge, werd de school heel even omgetoverd tot Camping 

Kitch(en ;)). Een super dankjewel aan Patrick, de broer van Ria, die voor de innerlijke 

mens zorgde en onze leerlingen kwam verwennen met heerlijke pasta. Met het 

energiepeil terug op punt, maakte iedereen zich klaar voor een ongeëvenaarde 

elektrorun. Liep je drie toertjes of dertig, de sfeer was op en top en iedereen zette 

zijn of haar beste beentje voor. Misschien zat niet iedereen even wakker in de les 

op woensdag, maar het was in ieder geval een avond waar nog lang met een fijn 

gevoel aan zal worden teruggedacht ...

Micke Raats

TRIP
Er werd weer serieus getript in het derde jaar. In het kader van risicopreventie 

kwam het toneel TRIP naar school. Frank Van Erum (jullie kennen hem wel, 

Renzo uit Thuis) speelt een monoloog die onze leerlingen meeneemt op de 

dunne lijn tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. De nabespreking door Frie 

Lauwers van vzw Koma-ar geeft hen een beeld van hoe verwoestend een 

drugverslaving kan zijn.                                                                          
Micke Raats

Het toneelstuk TRIP was een echte belevenis. Het verhaal rond druggebruik 

was tragisch maar werd toch met de nodige dosis humor verteld. Er was ook 

een goede interactie met het publiek. Er mocht zelfs een leerling mee op het 

podium. Die zakte op een bepaald moment door zijn stoel, maar de acteur 

gebruikte dit voorval gewoon in zijn verhaal en ging door alsof er niets aan de 

hand was.
Arno Devriendt, 3BIa en Joachim Caekebeke, 3BIb
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Sportdag
Op vrijdag 4 oktober zijn we met het zesde jaar op sportdag geweest. Na een toffe voormiddag skiën zijn we met z’n allen 

naar Sporthal Kattenbroek in Edegem getrokken. Daar hebben we ons geamuseerd in het trampolinepark en padel gespeeld. 

Het was een super ervaring die ons als groep dichter bij elkaar heeft gebracht. We kunnen dus wel zeggen dat het een ge-

slaagde sportdag was!                                                                                                         Maëlle Verbeeck en Lucie Van Damme, 6HW

De sportdag van het derde jaar ging door in Airzone in Kontich. Dit is een groot terrein waar allerlei soorten opblaasbare at-

tracties staan: verschillende hindernissenparcours, een levensgrote tafelvoetbal, een reusachtige kubus die we van binnenuit 

omver moesten gooien en een veld voor bumper football. Het was een topdag, die jammer genoeg letterlijk in het water viel. 

De regen zorgde ervoor dat alle attracties nat waren, waardoor het nog moeilijker werd om ze de baas te kunnen. Tegen het 

einde van de dag waren we allemaal doorweekt en verkleumd van de kou. Maar we hebben er toch van genoten! Het was een 

leuke afwisseling na een aantal weken heel de dag op een stoel zitten in opperste concentratie. Of dat is toch de bedoeling ;).

Sam Franck, 3CHW

De sportdag op het domein Lissenvijver in Geel was voor mij een heel fijne ervaring. Samen met mijn klas avontuurlijke 

dingen doen, mijn grenzen verleggen en mijn angsten overwinnen. We moesten als klas veel samenwerken: elkaar over het 

moeras helpen, elkaar vertrouwen met de touwladder, ... Ik vind dat we elkaar zo beter hebben leren kennen en daardoor een 

hechtere groep zijn geworden. Het was een dag om nooit te vergeten.                                                             Katrien Everaert, 2BL

Piazza dell’Arte
Voor de negentiende keer al werkten onze leerlingen een week lang met de 

artiesten van Piazza dell’Arte rond mixed media, sound en video.  

Voor de eerste keer was er ook live verslaggeving en een aantal ‘making of’-

lokalen. Het werd weer een topeditie. Hou alvast 25 september 2020 vrij voor 

het twintigjarig jubileum!

Micke Raats
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Voetbal
Op woensdagnamiddag 9 oktober verdedigden twaalf sportievelingen van de tweede graad 

de eer van onze school. Ze trokken naar het Rooi in Berchem om daar te voetballen tegen 

andere scholen. De eerste match tegen Moretus Ekeren was meteen een ware thriller.  

We waren iets minder efficiënt dan de tegenpartij en verloren met 3-1. We lieten de moed 

echter niet zakken en wonnen met gemak de tweede wedstrijd tegen de Spectrumschool 

van Deurne: 4-0! Een geslaagde namiddag waarin we met iets meer geluk en efficiëntie 

wellicht twee keer hadden kunnen winnen. Ons voetbalavontuur stopt echter hier:  

een tweede plaats in de groep is niet voldoende om ons te plaatsen voor de tweede ronde. Sportieve groeten.                                                        

Jeroen Van Dessel

Kiespijn!?
Nee, geen artikeltje over wijsheidstanden, blokjes of jaarlijkse tandartsbezoeken. 

Wel een terugblik op het startschot van de studiekeuzebegeleiding naar het hoger onderwijs bij ons op school.

Op donderdagavond 10 oktober ontvingen we de zesdejaars samen met hun ouders in de cafetaria voor een boeiende 

uiteenzetting over verder studeren en hoe het hoger onderwijs vandaag georganiseerd is. De presentatie werd gegeven door 

vertegenwoordigers van de KU Leuven en de Thomas More hogeschool. Dit was niet enkel leerrijk voor de leerlingen maar 

zeker ook voor de ouders, want de hogere studies van nu zien er heel anders uit dan vroeger, denk maar aan het systeem van 

de studiepunten en het leerkrediet. Daarna volgden de leerlingen en hun ouders  twee proeflessen, zowel van een docent als 

van een prof. Zo konden ze duidelijk de verschillen ervaren tussen de aanpak van een hogeschool en van een universitaire 

opleiding. Bij een hapje en een drankje sloten we deze ‘Start to Study’-avond af.

De volgende ochtend, vrijdag 11 oktober, verwachtten we alle zesdejaars op de stadscampus van de UA voor een studie-

keuzedag. Doorheen vier workshops werden diverse aspecten van een goede studiekeuze belicht. Ondertussen konden de 

leerlingen ook de studentensfeer wat opsnuiven. Hopelijk kunnen we onze leerlingen van het zesde jaar zo behoeden voor 

kiespijn!?

Ilse Op de Beeck

Mindsets
Tijdens onze twee lesuren leren leren heb ik geleerd 

dat fouten maken mag en dat ik daaruit kan leren.  

Ik moet blijven doorzetten als ik iets wil bereiken  

en niet opgeven. Aan de hand van een vragenlijst 

heb ik ondervonden dat ik een sterke fixed mindset 

heb. Dit kan ik zelf veranderen door mijn knop om  

te draaien naar een growth mindset, maar dit zal niet 

vanzelfsprekend zijn.

Een leerling van 5MT
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Janssen Pharmaceutica  
en Isotopolis
Op dinsdag 15 oktober bezochten we met de wetenschappers Janssen Pharmaceutica en 

Isotopolis. In de voormiddag kregen we heel wat informatie en een geweldige rondleiding 

doorheen de productielijn, de laboratoria en enkele andere gebouwen van Janssen. Na 

de lunchpauze reden we verder naar Isotopolis, een informatiecentrum betreffende de 

verwerking en opslag van radioactief afval.

Natan Widjaja, 6WWI6

Infoavond hoogbegaafdheid
Op donderdag 17 oktober werden ouders en leerkrachten van het se-

cundair getrakteerd op een infoavond rond hoogbegaafdheid. “Dit is 

wellicht een van de meest verkeerd begrepen termen uit onze moderne 

samenleving. Het begrip wordt snel geassocieerd met ‘heel slim’ zijn, met 

uitzonderlijke resultaten op school, met ronkende diploma’s die leiden naar tot de 

verbeelding sprekende jobs. De werkelijkheid is anders.” Een portie realiteit gecombineerd met tips en 

tricks zorgden voor een boeiende avond!                                                                                             Evi Rutten

Geologische excursie
Dinsdag 15 oktober was een druilerige dag. De leerlingen van 6EMT, 6EWI, 6HW, 

6LMT, 6LWI6 en 6LWI7 vertrokken in de lichte motregen op geologische excursie. 

De eerste stopplaats was Blégny, een Luikse mijn die omgebouwd is tot museum en 

didactische inleefplek. Na een korte introductiefilm over steenkool en het werk in de 

mijn, kreeg iedereen een stofjasje en een helm aan en stapten we de originele (en wat 

gammel aandoende) lift met twee etages in voor een wandeling op 30 tot 60 m onder 

de grond. De gidsen zijn vrijwilligers, niet zelden ex-mijnwerkers uit de Limburgse 

mijnen, die het verhaal die extra glans van authenticiteit kunnen geven. Het is ook dat 

aspect dat het meest blijft hangen van deze excursie.

Bij het bovenkomen bleek het (nog steeds) te regenen. Navraag bij de buschauffeur 

leerde de verantwoordelijke leraar, dhr. Buys, dat het de hele voormiddag had ge(stort)

regend. Het namiddagprogramma (een uur verder rijden met de bus richting Hoge 

Venen om daar een natuurwandeling van ongeveer een uur te maken) zag er plots 

heel wat minder aangenaam uit. De weerapp gaf aan dat ten oosten van de Maasvallei 

een volledig gesloten wolkendek 100% garantie bood op continue neerslag.

En toen deed dhr. Buys iets wat de leerlingen helemaal niet hadden zien aankomen: het namiddagprogramma werd afgelast! Nooit 

hebben leerlingen harder gejuicht dan toen. Maar ze hadden ook een (aangename?) verrassing voor hem: bij aankomst bleken de 

meeste excursieboekjes mooi ingevuld, zelfs de delen over het afgelaste stuk ... Lang leve de oudere broers en zussen of het internet, 

maar dat betekende wel dat dhr. Buys geen tijdrovend nazicht moest doen om iedereen een correcte score te geven.

Hopelijk is het volgend jaar beter weer, maar een paraplu komt er in ieder geval bij op de materiaallijst!                                  Stefan Buys
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Luc Descamps
Op dinsdag 15 oktober zijn we met de klas naar de bibliotheek van Hove geweest om te luisteren naar 

schrijver Luc Descamps. Luc Descamps heeft zijn vorige job als leerkracht achter zich gelaten, omdat 

hij houdt van vertellen, lezen en schrijven. Hij heeft zo van zijn hobby zijn beroep gemaakt: boeken 

schrijven. Hij heeft al veel boeken geschreven. Zijn inspiratie haalt hij uit zijn ervaringen, bijvoorbeeld 

wat hij heeft meegemaakt toen hij leerkracht was, wat hij heeft gehoord van kennissen, wat er is ge-

beurd in zijn omgeving, enz. Zijn boeken bestaan dan ook uit kleine deeltjes realiteit die uiteindelijk 

leiden tot een fictief verhaal. Luc Descamps haalt zijn inspiratie ook uit de levenswijze van mensen. 

Zo schrijft hij bijvoorbeeld verhalen over mensen met autisme, zodat de lezers die mensen beter 

leren begrijpen, zoals in het boek Gewoon anders. 

Luc Descamps heeft mij zeker overtuigd om één van zijn boeken te lezen. In het bijzonder 

spreekt het boek Tot later mij erg aan. Het verhaal gaat over een jongetje dat op zijn dertiende is 

overleden door een verkeersongeval. Zijn familie heeft het er moeilijk mee, maar moet zich er 

toch overheen zetten. Op een dag ontving Luc Descamps een mailtje van een lezer die schreef 

dat hij het verlies van een geliefd persoon beter had kunnen verwerken door het lezen van dit 

boek. Deze anekdote overtuigde mij om dit boek te lezen.

Wat ik heb bijgeleerd is dat een schrijver als Luc Descamps niet kan leven van zijn boeken 

alleen. Hij krijgt immers maar 1,50 euro per boek. Hier schrok ik wel even van, wetende dat 

hij daar zo veel werk, tijd en energie in steekt. Daarom geeft Descamps ook veel lezingen in 

scholen. Ik vond het zeer leuk om naar Luc Descamps te luisteren, omdat hij goed kan vertellen. 

Hij heeft bijna iedereen kunnen overtuigen om één van zijn boeken te lezen.

 Julie Verhaeghe, 3FL5

Dag van de Jeugdbeweging
Vrijdag 18 oktober was de ‘Dag Van de Jeugdbeweging’, waarop jongeren worden 

bedankt omdat zij zich dag in dag uit inzetten voor kinderen en jongeren. Ook onze leer-

lingen konden genieten van de ontbijtactie georganiseerd in verschillende randgemeen-

tes. Zij mochten dan ook in het uniform van hun jeugdbeweging naar school komen. 

Mirre, Odyssee en Yinte vertelden dat dit hét moment is om te weten te komen in welke 

jeugdbeweging anderen zitten, maar ook om ‘leken’ hiermee te laten kennismaken. Een 

geweldige dag met lekker eten, veel ambiance en een leuke sfeer, volgens Claire, Rachel 

en Charlotte!                                                                                                                    
Evi Rutten

Lach eens met een ander
Een paar weken geleden bekeken we met onze klas de voorstelling Lach eens met een ander van Steven  

Goegebeur. De verrassende voorstelling wisselde grappige gebeurtenissen met vreselijke verhalen af. Die ver-

halen gingen over pesten, vaak in een schoolse omgeving. Steven, die zelf lang voor de klas heeft gestaan, 

wist duidelijk waarover hij het had en wat hij vertelde raakte me dan ook echt. Zo bracht hij het schokkende 

verhaal over de pesterijen waarmee een erg grote jongen wordt geconfronteerd: de jongen hield zich ‘groot’, 

maar de pesterijen kregen hem ‘klein’ en uiteindelijk pleegde hij zelfmoord. Steven combineerde verhalen met 

overhalen: pest niet en doe niets bij iemand anders wat je zelf niet zou appreciëren. Na het stuk bespraken we in groepjes hoe 

je pesters en hun gedrag het best kan beantwoorden en speelden we een kort toneelstukje met pesten als thema. Het was een leuke 

belevenis: ik heb me goed geamuseerd en veel bijgeleerd.                                                                                                                Fie Van Hoof, 1CL
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Eén zot idee, drie zotte leerkrachten om het uit te werken en 22 nog zottere leerlingen die er volmondig ja 
op zeiden. Deze drie cruciale ingrediënten liggen aan de basis van de fantastische, onvergetelijke schoolreis 
Krakau-Auschwitz 2019 (maandag 28 oktober – donderdag 31 oktober).

Alles begon in mei 2019, toen enkele leerkrachten gefascineerd geraakten over het idee om een schoolreis 
naar Auschwitz te organiseren. We geloofden dat deze uitstap de woorden uit de leerlingen hun geschiedenis-
boek kon ondersteunen en dat het bovendien vooral een onvergetelijke ervaring zou kunnen zijn. 

Vervolgens schreven een hoop enthousiaste leerlingen uit het vijfde en zesde jaar zich in. Een mix uit alle rich-
tingen en van verschillende leeftijden waren geïnteresseerd in het proefproject ‘Krakau-Auschwitz’. Boordevol 
verwachtingen en met de nodige zenuwen gingen we allemaal de grote vakantie in. 

Toen schooljaar 2019-2020 uiteindelijk aanving, kwamen leerkrachten en leerlingen verschillende keren sa-
men om elkaar en de inhoud van de reis wat beter te leren kennen. Zo was er een infoavond met ouders, een 
moment voor geschiedkundige duiding o.l.v. mevrouw Hendrickx en een familiale getuigenis van de heer  
Haberkorn, een bezoek aan Kazerne Dossin en uiteindelijk een filmavond met Schindler’s List vlak voor ons 
vertrek. Een degelijke inhoudelijke voorbereiding en voorzichtige groepsbinding gingen dus aan de reis vooraf. 

Op maandag 28 oktober was het eindelijk zover. Gepakt en gezakt in Zaventem, op ieders gezicht een glim-
lach, we waren klaar om te vertrekken. Op dat moment wisten we nog niet dat ons groepje van 25 (22 leerlingen 
en 3 leerkrachten) de schoolreis van hun leven zou gaan beleven.

Diezelfde maandag genoten we van een stadswandeling in het oude centrum van Krakau, het ‘Florence van 
Polen’. Onze gids ter plaatse liet ons de Wawelheuvel, -kasteel, en -kathedraal zien, het beeldschone oude 
marktplein en ook de legende van de draak onder de heuvel werd verteld. We sloten de dag af met de gewel-
dige ontdekking van de karaokekelder onder ons hostel. Wat. Een. Avond.

Hoe uitbundig de avond ervoor was, zo ingetogen was de volgende dag. Dinsdag 29 oktober werd gevuld 
met een studie-uitstap naar het nationaal museum Auschwitz-Birkenau. In het Engels werden we zes uur lang 
rondgeleid in de twee kampen. De heer Haberkorn, kleinzoon van de heer Eskenazi – overlever van Auschwitz – was ook aanwezig. Hij 
had de familiale getuigenis tijdens onze voorbeschouwing van de reis verzorgd en zijn deelname op 29 oktober gaf ons museumbezoek 
een zeer speciale dimensie. 

Deze dag was enerzijds bijzonder leerrijk en anderzijds een emotionele rollercoaster. Dankzij de geweldige, lieve groep vonden veel 
leerlingen steun bij elkaar. We praatten na tijdens onze topmaaltijd in restaurant Mięta en we kregen een privéconcert van onze Neder-
landstalige gids van maandag. De zware emoties lieten we even los en opnieuw ‘ondergingen’ we elkaars karaoketalenten.

Woensdag 30 oktober startten we de dag minder geschiedkundig. We bezochten de Unesco-zoutmijn Wieliczka. Eens proeven van dat 
speciale zout? Een likje aan de muur was toegestaan! Vervolgens stond er wat vrije tijd op de planning en ’s avonds nog een bezoek aan 
de fabriek van Oskar Schindler. Daar bracht een fenomenale gids alle informatie helder en gestructureerd samen. Gesteund door de 
filmavond thuis, kwam het museum en het Holocaustverhaal in Polen helemaal tot leven. 

Noodgedwongen brak ten slotte donderdag 31 oktober aan, louter een reisdagje om terug te keren. Wie had ooit gedacht dat ons 
afscheid zo emotioneel zou zijn … De muren tussen jongens, meisjes, leeftijden, richtingen, … waren een voor een afgebroken. Een 
hechte groep, boordevol nieuwe vriendschappen en inzichten, arriveerde die namiddag in Zaventem. Wij, de leerkrachten, hadden 
nooit durven dromen dat ons proefproject van de eerste keer zo’n schot in de roos zou kunnen zijn, op alle vlakken. Hoewel we met 
pijn in het hart afscheid namen van deze geweldige bende, was er ook veel warmte. Voor de leerlingen, voor de collega’s en de school. 

Moe maar voldaan genoten we na tijdens de treinrit naar huis. Deze reis was zowel emotioneel als intellectueel een verrijking geweest 
voor alle betrokken partijen. In ons achterhoofd zinderden de quotes van onze leerlingen nog na, hartverwarmend! 
Veel liefs!

Ilse Hendrickx - Sarah  Decembry - Sylvie Pirenne - Hanne Bogaerts

Schoolreis Krakau-Auschwitz
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“Alles wat tijdens deze reis heeft plaatsgevonden, paste perfect als 

een puzzelstuk” – Lana Melumad

“Ik vond het absoluut geweldig! Het was een ongelooflijke groep op 

een onvergetelijke reis.” – Eytan Scheffer Memeti

“Ik vond deze reis een van de mooiste ervaringen die ik tot nu toe 

heb meegemaakt. We zijn een fantastische groep. Alle activiteiten 

waren super en ik heb heel veel kunnen bijleren. Leerkrachten, jullie 

waren geweldig!! Deze dagen hebben mijn hartje warm gemaakt.” – 

Anaïs Haberkorn

“Dit was de beste reis ooit. De sfeer was perfect. Niet iedereen 

kende elkaar voor de reis, maar dit was geen issue. Iedereen kon 

zichzelf zijn en dit was geweldig.” – Lize Lourdon

“Dit waren de allerbeste dagen van mijn leven. Dank u!!” – 

An-Sofie Anné

“Zoiets als dit ga ik denk ik nooit meer meemaken en ik ben jullie 

dan ook heel dankbaar dat jullie dit georganiseerd hebben!” – 

Elise Springael

“Ik zou iedereen echt aanraden om mee te gaan. Het is een fantasti-

sche ervaring waar je enorm veel bijleert.” – Tuur Vernieuwe 

“Dit was een DROOMREIS, had ik nooit verwacht. Alles was perfect, 

maar de reis mocht wel veel langer duren!” – Caro Verschueren 

“Ik wens de volgende groep een heel fijne reis, maar ik denk dat ze 

ons niet kunnen overtreffen ;).” – Luna Salim 

“Echt maf hoe hard dat we allemaal dicht bij elkaar zijn gekomen, 

ondanks dat we totaal anders zijn.” – Margaux Vanautryve

“Dat ik deze reis als eerste mee mocht beleven, geeft me een  

topgevoel.” – Yaro Christiaens

“Loved it.” – Nathan Halsberghe 

“De uitstappen waren leerrijk én interessant, en ook nog eens vrien-

delijke gidsen.”– Seppe Aerts

“We hebben geweend, maar ook 

heel veel gelachen. Super ge-

slaagd!” – Emma De Smedt 

“Deze reis was als een mijlpaal 

in mijn leven. Een reis waar de 

mooiste en zwaarste momen-

ten werden gedeeld met onze 

fantastische groep.” –  

Margot Luyten

“Ik had me geen betere of meer 

leerrijke reis kunnen voorstel-

len.” – Emilia Toffoletto 

“Dit was echt een van de beste 

reizen van mijn leven!” –  

Melanie Van Boven

“De serieuze momenten wer-

den goed gecompenseerd 

met momenten van pure fun. 

Dit ga ik nooit meer verge-

ten.” – Janne Gebruers 

“Het goede aan deze reis was 

dat het bijleren werd afgewisseld 

met de leuke momenten.” – 

Alizé Maes

“De groepsactiviteiten waren 

niet-normaal-leuk!” –  

Nick Remes 

“Dit gaat me bijblijven voor een lange tijd. Polen 

was een geweldige reis!” – Jayson Remes
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Boekenbeurs
Op vrijdag 8 november vertrokken onze leerlingen van de richtingen Latijn en moderne na de speeltijd richting boekenbeurs. Ze 

kregen de kans om enkele auteurs te ontmoeten. Zo vertelde Bjorn Van den Eynde hen hoe hij zijn personages creëert en hoe zijn 

verhalen tot stand komen. Andere leerlingen hingen dan weer aan de lippen van Dirk Bracke die vertelde hoe hij de informatie voor 

zijn waargebeurde verhalen verzamelt. Ivan Adriaenssens maakte indruk door te laten zien hoe een graphic novel tot stand komt. Na 

deze interessante ontmoetingen konden de leerlingen de boekenbeurs zelf verder verkennen. Onze eerste uitstap naar de boeken-

beurs was meteen een voltreffer en zeker voor herhaling vatbaar!

Karolien Van den Broeck 

Fusieshow
Op donderdagnamiddag 14 november namen 

onze leerlingen van de derde graad die 

fysica in hun curriculum hebben, deel aan de 

fusieshow: een wervelende wetenschappelijke 

show over hoe onze zon in het Zuid-Franse 

Cadarache wordt nagebouwd op aarde. De 

leerlingen werden ondergedompeld in de 

wereld van de kernfusie, de brede energiepro-

blematiek en de klimaatopwarming.

Ann Doclo

November 89
Het zesde jaar kreeg de kans om een getuigenis bij te wonen van Stephan 

Giering. Hij vertelde ons over zijn vlucht van Oost- naar West-Duitsland ten 

tijde van de Koude Oorlog, wat heel interessant was en een verrijking bij 

de lessen geschiedenis. Op woensdag 13 november gingen we dan kijken 

naar de musical November 89, over de Berlijnse Muur. Deze musical ging 

in première op 9 november 2019, exact 30 jaar na de val van de Berlijnse 

Muur. Zelf speel ik mee in het ensemble. Het is geweldig om hieraan mee 

te werken. Er kruipt heel wat tijd in, maar het is zeker de moeite waard. Dit is 

een ervaring die ik niet snel zal vergeten!

Silke Van Hoegaerden, 6LWI7
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STEM tweede graad
Onze STEM-leerlingen van het derde jaar ronden stilaan 

hun eerste project af: een zelfrijdend wagentje geprogram-

meerd met een Arduino. Zelf berekenen hoe snel de auto 

moet rijden om door het groene licht te rijden, een uit-

daging! Het resultaat kan je komen bewonderen op onze 

open dag van 14 maart. Volgende project op de planning: 

de wondere wereld van de fotografie ...

Micke Raats

Oud-leerlingen dragen RPH warm hart toe
Naar goede traditie op de derde vrijdag van november, dit jaar de 15de van de maand, werden alweer heel wat oud-leerlingen 

verwelkomd op onze school. Het leek alsof de cafetaria net voor deze gelegenheid een fris kleurtje had gekregen. Het waren 

echter de oud-leerlingen zelf die in geuren en kleuren kwamen vertellen over hun leven na RPH.

De sfeer was uitstekend en de groep ook deze keer heel heterogeen. Het leeuwendeel van de gasten bestond zoals gebruikelijk 

uit pas afgestudeerden. Ook al hebben zij nog maar sinds enkele maanden hun diploma op zak, toch hadden ze al veel te vertel-

len over hun hogere studies. Het werd een blij weerzien met elkaar, maar ze deelden evengoed met de nodige trots hun eerste 

ervaringen met hun favoriete leerkrachten.

Natuurlijk waren ook heel wat oud-leerlingen van de partij die de schoolbanken al wat langer geleden hebben verlaten. Het 

is mooi te zien hoe sommigen kind aan huis blijven en graag jaarlijks terugkomen. En het is al even opmerkelijk welke diverse 

beroepen ze uitoefenen, gaande van hotelreceptioniste en archeoloog tot luchtverkeersleider. 

De jubilarissen die 50 jaar – of zelfs langer – geleden afstudeerden, wisten te vertellen hoe de school toen nog niet zo lang 

bestond en hoe blij ze waren in Hove een algemene opleiding te kunnen volgen, want het alternatief was een meisjesschool in 

Mortsel waar enkel in het Frans werd onderwezen … Sommige ‘zilveren’ jubilarissen hadden elkaar in 25 jaar niet meer gezien en 

hadden heel wat herinneringen op te halen. “Het deed me wat toen ik mijn dochter Elise (2BL) kwam inschrijven in de school 

waar ik zelf een kwarteeuw geleden afstudeerde,” vertelt Kristine Jacobs. “Het voelde aan als thuiskomen.” En bij de meer recente 

jubilarissen viel mevrouw Pirenne op, die tien jaar geleden afzwaaide. Proficiat aan iedereen!

De flashbacks naar memorabele momenten en anekdotes van in de les waren niet uit de lucht. Een constante in de vele ge-

sprekken was echter het gemis. En de dankbaarheid ook. “Jullie waren soms streng, maar we hebben veel basis meegekregen 

en … we missen jullie wel!” En telkens kon je zowel de oud-leerlingen als de leerkrachten zien glimlachen bij zoveel nostalgie …

Tony Proost


