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Beste lezer

Nu we volop kampen met een vierde coronagolf, moet ik me hoeden niet een gelijkaardig voorwoord 
te schrijven als in de vorige decembereditie. De omstandigheden van toen waren immers niet zo 
verschillend; de bekommernissen van toen steken helaas nu terug de kop op. Ik vermijd dus in 
herhaling te vallen over coronamaatregelen of een veilige schoolorganisatie, hoe essentieel die ook 
blijven. Ik gooi het over een andere boeg en sprokkel uit het eerste trimester enkele heel diverse 
momenten.

21 september 2021, 15.00 uur: veel lachende gezichten van onze eerste en zesdejaars op de speel-
plaats. Een uitgelaten sfeer, ze hebben samen gepicknickt en een spel gespeeld en maken hun 
opwachting om op het podium te treden om dan hun “jozefieneneed” af te leggen. Ik besef dat deze 
peter- en meteractiviteit het eerste moment sinds lang is dat we opnieuw met alle leerlingen en 
leerkrachten samen kunnen beleven.

5 oktober 2021, 9.00 uur: ik wacht in de sportzaal Tabigha onze derdejaars op. Zij starten hun 
mondiale vormingsdag door te voet naar school te komen. Intussen verzamelen ze alle vuilnis dat 
ze op hun tocht zien liggen. Ze vertrekken van tien startpunten in en rond Brugge. Wat aanvankelijk 
misschien niet zo een opwindende activiteit leek voor onze derdejaars, bleek toch een succes te zijn. 
Ze komen vrolijk toe, genietend van hun moment om samen te zijn zonder les. Met gedrevenheid 
hebben ze heel wat afval verzameld en tonen trots het resultaat. 

10 november 2021, 14.30 uur: wie denkt op woensdagmiddag een lege school aan te treffen, heeft 
het mis. Ik wandel doorheen de school, passeer in een lokaal waar 4 leerlingen zich buigen over 
een Latijnse brief van Cicero. Wat muziek op de achtergrond, een koekje bij de hand, een leerkracht 
die goedkeurend toekijkt. Ze nemen deel aan een vertaalwedstrijd in het kader van de Vlaamse 
Olympiade voor klassieke talen. Wat verder, in een computerlokaal staren andere leerlingen ge-
concentreerd naar hun scherm om aardrijkskundige vragen te beantwoorden: de eerste ronde van 
de Vlaamse Geografieolympiade. Het zijn leerlingen die dit vrijwillig doen, aangetrokken door de 
uitdaging, de interesse voor het vak en de passie van hun leerkracht. En o ja, op de speelplaats zag 
ik nog enkele leerlingen vertrekken, die kwamen van de strafstudie (niet zo vrijwillig). Ook dat is 
deel van het woensdagmiddagleven op school.

19 november 2021, 8.30 uur: we houden een minuut stilte op de speelplaats omdat die dag me-
vrouw Nys begraven wordt. Met meer dan 800 staan we op de speelplaats, leerlingen en personeel 
samen. Je kon een speld horen vallen. Een intens en droevig, maar ook mooi moment: teken van 
verbondenheid en steun voor al wie mevrouw Nys gekend heeft. 

29 november 2021, 11.00 uur: ik schrijf dit voorwoord en intussen komen allerlei klanken tot in mijn 
bureau (de deuren staan immers overal open, ventilatie, weet u wel): ik hoor flarden Frans, gezang 
vanuit het muzieklokaal, een wiskundeles die aan de gang is. En ik denk: ze doen het toch maar, 
onze leerlingen en onze leerkrachten. Elk van hen gaat naar eigen vermogen om met die moeilijke 
omstandigheden, elk van hen blijft proberen het beste van zichzelf te geven.

Kleine en grotere gebeurtenissen, maar ze hebben dit gemeenschappelijk: het zijn allemaal hoop-
volle tekenen van engagement en veerkracht, die moed geven om deze barre tijden door te komen. 
Ik wens jullie allen bij de start van 2022 veel van die momenten toe.

Diederik Maes  

Directeur
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SJH BEGINT
DE ONTGROENING
Aan het begin van een schooljaar zijn er altijd projecten die leerlingen 
kunnen helpen organiseren. Een van die projecten is de ontgroening 
van de nieuwe leerlingen (en leerkrachten). Onze titularis vroeg wie 
naar het infomoment wilde gaan en ik heb me in een opwelling kandi-
daat gesteld met twee anderen van de klas. Eerst waren er een paar 
vergaderingen met mevrouw Daras, meneer Winderickx en de andere 
vrijwillige zesdejaars over wat we precies zouden organiseren, hoe we 
dat zouden aanpakken en welke spelletjes we zouden uitwerken. 

Al snel werd duidelijk dat het een heel andere ontgroening zou wor-
den dan die van mij toen ik nog een eerstejaartje was. Toen was die 
nog een heuse show in Tabigha met korte optredens per klas. Aan 
de ene kant vond ik het jammer dat dit jaar niet kon, maar aan de 
andere kant begreep ik dat we door corona niet anders konden. Als 
alternatief was een klein toonmoment per klas dus ongetwijfeld de 
beste oplossing. 

Na alle voorbereiding was het dan eindelijk zover, de ontgroening van 
onze nieuwe leerlingen! Samen met Noor Coppers moest ik de show 
presenteren en ik moet zeggen dat dit voor mij een enorm spannend 
moment was; ik had namelijk nog nooit voor de hele school gespro-

ken. Gelukkig viel dit echt mee toen we eenmaal waren begonnen. 
Het enthousiasme van de eerstejaars tijdens de activiteiten en spel-
letjes werd door ons, de meters en peters, enorm geapprecieerd! Ik 
ben dan ook heel blij dat ik dit jaar meter ben van een klasje en hoop 
dat er ook volgend jaar nog veel kandidaten zijn om dit te doen. Er 
kruipt veel energie in, maar je krijgt er gelukkig heel veel liefde en 
dankbaarheid voor in de plaats. Zeker de moeite waard dus!

Flore Vervaet (6E)
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Kjell Acken 
Ik ben Kjell Acken en werk sinds de krokusva-
kantie van 2021 bij het ondersteunend perso-

neel als opvoeder en ik ben het aanspreekpunt bij 
ICT voor de chromebooks. Ik was dan ook blij dat ik hier 
dit schooljaar terug aan de slag kon.
Na mijn studies informatica behaalde ik een bachelor 
sociaal werk. Het is leuk dicht bij de leerlingen te staan 
en hun eerste aanspreekpunt te zijn. De dagen vliegen 
voorbij en zijn nooit dezelfde. Dat vind ik leuk omdat er 
elke dag wel een nieuwe uitdaging is. Bovendien zijn het 
lerarenkorps en de directie erg toegankelijk en hulpvaar-
dig. Hierdoor voelde ik me meteen thuis. Ik hoop hier nog 
lang te kunnen werken om zo de leerlingen, de school en 
mezelf te zien veranderen en groeien.
Sinds kort ben ik een Bruggeling en woon ik in Sint-
Andries samen met mijn vriendin en haar kat. Hierdoor 
laat ik mijn enige zus en rest van de familie achter aan 
de kust. Het is een groot pluspunt om op fietsafstand 
van de school te wonen en te zien wat er zich rondom de 
school afspeelt.
Qua hobby’s kan ik een boek schrijven: Ik ben coach/
trainer van de herenploeg van de handbalclub Thor in 
Oostende, waar ik vrienden en andere spelers probeer 
beter te maken en laat genieten van deze sport. Ik ga 
ook graag op reis, zowel op hotel als op de camping, 
met de auto of het vliegtuig, naar de stad of de natuur. 
Ik ben een LP (vinyl) verzamelaar en kan van verschil-
lende genres muziek genieten terwijl ik bak of kook in de 
keuken. Ik ga ook graag wandelen of iets gaan eten met 
mijn vriendin. Samenkomen met vrienden om te babbe-
len, te lachen of gezelschapsspelletjes te spelen vind ik 
ook tof. Als er dan nog tijd over is, kijk ik naar verschil-
lende sporten (voetbal, basket, handbal, koers) op tv of 
soms eens in het echt. 

Joke Descan 
¡Hola! Je m’appelle Joke Descan. Heel wat tweedes, vijfdes en zesdes kennen mij vooral als ‘Madame Descan’. Sinds september fiets ik elke 
dag met plezier naar mijn “oude” school, want ik zat zelf in de Jozefienen in een ver verleden. Na mijn studies Frans-Spaans en een omweg 

via een reisbureau van Joker, ben ik blij terug te zijn. Mijn oud-leerkrachten zijn nu mijn collega’s. Ik moet toegeven dat het de eerste weken 
toch vreemd was hen plots met de voornaam aan te spreken. Als ik niet op school ben, ga ik wandelen met mijn vriend, lig ik onder een hoop dekentjes 
in de zetel met een boek en een kopje thee, volg ik Arabische les, drink ik iets met vrienden of zweet ik me te pletter in de Zumba. De reismicrobe ben 
ik zeker nog niet kwijt, want in de grote vakantie trek ik als reisbegeleidster naar Latijns-Amerika. ¡Hasta luego! On se croisera dans les couloirs …

Tim Alleman 
Ik ben Tim Alleman, momenteel woon ik nog in Bredene maar volgend 
jaar verhuis ik met mijn vriendin naar Roksem (Oudenburg). Ik heb 
een oudere broer en een jongere zus, zij wonen in de buurt van ons nieuwe 
huis. Mijn ouders wonen in Zedelgem. In het middelbaar heb ik wetenschappen-
wiskunde gestudeerd en daarna studeerde ik geografie aan de universiteit in 
Gent. Mijn grootste hobby is fietsen, waarvoor ik graag naar de bergen trek. 
Ondertussen startte ik mijn tweede schooljaar op deze school. Wat me vooral 
bevalt op deze school is de kleinschaligheid en de hogere verbondenheid.

NIEUWE LEERKRACHTEN

Tanya Vanbesien 
Ik ben Tanya Vanbesien en startte vorig schooljaar al als leerlin-
genbegeleidster in het Sint-Jozef Humaniora. Toen was dit voor elke 
graad, maar dit schooljaar enkel voor de eerste graad. Dit doe ik trou-
wens samen met mijn collega Greet Rondelez. Samen zijn we echt een dream-
team! Ik heb o.a. een bachelor in de ergotherapie en een master of science in de 
klinische psychologie. Beide met specialisatie voor kinderen, jongeren en hun 
gezin. Binnen de ergotherapie focuste ik mij op leer- en ontwikkelingsstoornis-
sen. Binnen mijn master in de psychologie focuste ik mij op het welbevinden 
van kinderen en jongeren.
Ik heb dus al meerdere jaren ervaring met jongeren. Dit was de eerste jaren 
ofwel in het onderwijs (als leerkracht of ondersteuning), ofwel in de klinische 
hulpverlening (als kinderpsychologe of als leefgroepbegeleidster). Onderwijs en 
hulpverlening/zorg waren altijd de twee domeinen die ik het meest fascinerende 
vond. Nu kan ik dat mooi al enkele jaren combineren door als schoolpsychologe 
of leerlingenbegeleidster te werken. Echt mijn droomjob!
Ik ben Italiaans van oorsprong en in mei 2021 ben ik bevallen van een prachtig 
en lief dochtertje Sofia. Mijn man, mijn dochtertje en ikzelf wonen in het cen-
trum van Brugge met onze twee katjes. Momenteel gaat dus mijn meeste vrije 
tijd naar mijn gezinnetje. We doen heel vaak leuke dingen met ons drie, of met 
vrienden of familie erbij. 
Toen ik zelf in het middelbaar zat, volgde ik trouwens Handel in de Jozefienen. 
Het is dus voor mij een zeer fijne terugkomst. 
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SJH SCHOOLT
MODERNISERING SECUNDAIR 
ONDERWIJS TWEEDE GRAAD 
Tussen alle coronaperikelen en nieuws over de digisprong liep het wat minder in de kijker, 
maar dit schooljaar zijn we wel degelijk gestart met een vernieuwde tweede graad. 
Op 1 september 2019, twee jaar geleden, startte de hervorming secundair onderwijs in het 
eerste jaar en groeit zo jaar na jaar door, zodat we nu aanbeland zijn in het derde jaar.  
We belichten enkele krachtlijnen, verduidelijken een paar begrippen en tonen hoe wij die 
hervorming op school ingevuld hebben. Tot slot laten we enkele leerkrachten aan het 
woord die nieuwe vakken geven in het derde jaar.

In de eerste graad bereiden de leerlingen zich voor op een studie-
keuze in de tweede graad. De eerste graad is er dus op gericht om 
de leerlingen te laten kennismaken met verschillende vakken, onder 
meer via de basisopties in het tweede jaar. We zoeken samen met 
onze leerlingen van de eerste graad waar hun talenten en sterktes 
liggen om zo tot een goede keuze te komen voor die tweede graad.

In de tweede en derde graad kiezen de leerlingen een studierich-
ting. Elke studierichting behoort tot een domein en een finaliteit.

Er zijn acht domeinen of interessegebieden. Leerlingen die inte-
resse hebben in techniek of wetenschap, kunnen bijvoorbeeld voor 
het studiedomein STEM kiezen. Wie graag voor mensen zorgt, kan 
voor Maatschappij en Welzijn kiezen. De andere domeinen zijn Taal 
en Cultuur, Kunst en Creatie, Land- en Tuinbouw, Economie en Orga-
nisatie, Sport, en tot slot Voeding en Horeca. Binnen elk domein vind 
je een breed palet aan studierichtingen terug. Ze variëren van eerder 
abstract en theoretisch tot meer praktisch.

Daarom zijn er ook drie finaliteiten. Die geven aan wat leerlingen na 
het secundair onderwijs kunnen doen.

Leerlingen die een opleiding in de arbeidsmarktfinaliteit hebben 
afgerond, kunnen onmiddellijk starten met een job of ervoor kiezen 
nog extra competenties te verwerven. In dat laatste geval hebben 
ze de keuze tussen een Se-n-Se (secundair na secundair) opleiding 
in een secundaire school of een graduaatsopleiding in het hoger on-
derwijs. Als ze een schakeljaar volgen, kunnen ze nadien ook een 
bacheloropleiding volgen. De arbeidsmarktfinaliteit bestaat uit 
studierichtingen van het bso (beroeps secundair onderwijs) en het 
buitengewoon onderwijs.

Leerlingen die een studierichting binnen de dubbele finaliteit heb-
ben voltooid, hebben dezelfde mogelijkheden als leerlingen van de 
arbeidsmarktfinaliteit: starten met een job, een Se-n-Se opleiding of 
een graduaatsopleiding volgen. Daarbovenop hebben ze ook de mo-
gelijkheid om rechtstreeks door te stromen naar een bacheloroplei-
ding in een hogeschool of universiteit. De dubbele finaliteit bestaat 
uit studierichtingen van het kso (kunst secundair onderwijs) en tso 
(technisch secundair onderwijs).

De leerlingen uit de doorstroomfinaliteit worden opgeleid om een 
bacheloropleiding te starten aan de universiteit of hogeschool. De 
doorstroomfinaliteit bestaat uit studierichtingen van het aso (alge-
meen secundair onderwijs), kso en tso. De aso-richtingen zijn niet 
gekoppeld aan één domein, de kso- en tso-richtingen wel.

Zo spreken we voor onze school over aso of domeinoverschrij-
dende doorstroomrichtingen.

Op onze school bieden we in de tweede graad vijf studierichtingen 
aan: Economische wetenschappen, Grieks-Latijn, Latijn, Na-
tuurwetenschappen en de nieuwe studierichting Moderne talen.

In elke studierichting zijn de vakken en het aantal uur per vak be-
paald. Zoals je ziet in de lessentabel blijft er een groot gemeen-
schappelijk aanbod over alle studierichtingen heen. De verschillen 
zitten vooral in het vak dat de naam draagt van de studierichting. 
Vier uur economie in de Economische wetenschappen, vijf uur La-
tijn in de richting Latijn, vier uur Latijn en vier Grieks in de richting 
Grieks-Latijn, extra wetenschappen in Natuurwetenschappen, extra 
talen in de richting Moderne talen. In die laatste richting duikt ook 
een nieuw vak op Communicatiewetenschappen. Er zijn maar een 
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2021-2022 

LESSENTABELLEN TWEEDE GRAAD IN SINT-JOZEF HUMANIORA 2022 - 2023 
Derde en vierde jaar 
In het derde/vierde jaar kies je voor een studierichting in de doorstroomfinaliteit (Algemeen Secundair Onderwijs). 

Grieks-Latijn Latijn Economische 
wetenschappen 

Natuur-
wetenschappen 

Moderne 
talen 

GL LA EW NW MT 

3de 4de 3de 4de 3de 4de 3de 4de 3de 4de 

aardrijkskunde [CLIL]* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

biologie [CLIL]* 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

chemie 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

communicatiewetenschappen 1 2 

creatief taalgebruik 1 

Duits 1 1 1 1 2 

economie 4 4 

Engels 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 

Frans 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 

fysica 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

geschiedenis [CLIL]* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Grieks 4 4 

ICT 1 1 1 1 

Latijn 4 4 5 5 

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MEAV1 artistieke vorming 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

MEAV1 economische vorming 0,5 1 1 1 1 1 1 

Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 

psychologie 1 1 

STEAM** 2 

STEM-labo 1 

wiskunde 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Totaal 33 33 32 32 32 32 33 32 32 32 

vak met een leerplan basis 1 MEAV = maatschappelijke, economische en artistieke vorming 
vak met een leerplan verdiepte basis 
vak richtingspecifiek met een leerplan basis en specifiek 

* CLIL
In het derde jaar kunnen de vakken aardrijkskunde, biologie 1 uur en geschiedenis en in het vierde jaar kunnen de
vakken aardrijkskunde, chemie 2 uur en geschiedenis volgens de CLIL-didactiek in het Engels gevolgd worden.

CLIL of “Content and Language Integrated Learning”.

Dit is een werkvorm waarin het Frans of Engels als instructietaal wordt gebruikt om een ander vak te onderwijzen. CLIL verhoogt 
je taalvaardigheid. Door een vak in een andere taal te volgen, leer je luisteren, lezen en spreken in de vreemde taal. Twee vliegen 
in één klap: je leert actief een vreemde taal en je verwerft je leerstof van het vak. Naast je taalvaardigheid ontwikkel je ook sterk je 
leervaardigheden, stimuleer je dubbele denkprocessen (inhoud en taal) en werk je aan spreekdurf. 

2021-2022 

** STEAM is de samenstelling van STEM (de afkorting van “Science, Technology, Engineering & Maths”) en ARTS waarbij in een 
nieuwe innovatieve didactiek leerhouden van wiskunde, wetenschappen en ook artistieke vorming geïntegreerd aangeboden 
worden. 
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paar uren die de school zelf nog kan invullen. Voor de invulling van 
die uren zijn we uitgegaan van twee criteria: een algemene vorming 
waarborgen en de doorstroom naar de studierichtingen van de derde 
graad zo breed mogelijk houden.

Twee voorbeelden. Het nieuwe vak MEAV (Maatschappelijke, econo-
mische en artistieke vorming) bedraagt één uur per graad in alle 
richtingen. Waar we ruimte hadden, hebben we resoluut gekozen om 
dit op te splitsen en uit te breiden tot een uur economische vorming 
en een uur artistieke vorming per jaar. Het zijn immers vormingen 
die een volwaardige plaats verdienen in een curriculum. We kiezen 
ervoor om in alle richtingen in het vierde jaar minstens een uur Duits 
aan te bieden. Zo kan iedereen op gelijke voet doorstromen naar een 
richting met moderne talen in de derde graad.

In de richting Moderne talen hadden we nog ruimte en kozen we voor 
een uur creatief taalgebruik, in de richting Natuurwetenschappen 
kozen we in het derde jaar voor STEM gecombineerd met de artistie-
ke vorming: STEAM, in het vierde jaar STEM-labo. In het vierde jaar 
bieden we in de richting Economische wetenschappen en Moderne 
talen ook een uur psychologie, als kennismaking met het studiedo-
mein Maatschappij en Welzijn.

Elk vak heeft dus nieuwe leerplannen, daarbovenop is er ook een 
ICT-leerplan en een algemeen funderend leerplan. Dat laatste omvat 

leerplandoelstellingen gericht op persoonsvorming van leerlingen en 
op sociale en maatschappelijke vorming. We realiseren dit via de 
vakken, maar ook via onze activiteiten en projectdagen op school. 
Alle leerplannen zijn graadsleerplannen en moeten dus op het einde 
van het vierde jaar bereikt worden.

De leerplannen zijn de concretisering van de eindtermen die de over-
heid heeft vastgelegd voor de tweede en derde graad. De Koepel Ka-
tholiek Onderwijs heeft daarover klacht ingediend bij het Grondwet-
telijk Hof. Volgens de koepel zijn er te veel eindtermen en te weinig 
onderwijstijd om ze grondig te verwerven. De koepel ziet het als een 
bedreiging voor de kwaliteit en de vrijheid van onderwijs. Intussen 
zijn we, voor alle duidelijkheid, wel aan de slag met de nieuwe leer-
plannen. Een uitspraak ten gronde moet nog komen.

Onze leerkrachten hebben vorig jaar navorming gevolgd om zich ver-
trouwd te maken met de nieuwe leerplannen. We zullen dus gaan-
deweg wel ondervinden of de verschillen met vroegere leerplannen 
groot zijn. Belangrijk objectief verschil is alvast dat in de studierich-
tingen Grieks-Latijn, Latijn en Economische wetenschappen vijf uur 
wiskunde wordt aangeboden, waar vroeger een keuze was tussen 
vier of vijf uur. In de richting Natuurwetenschappen blijft het aantal 
uur wiskunde vijf, enkel in de studierichting Moderne talen is er vier 
uur wiskunde.

Diederik Maes
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NIEUWE VAKKEN  
IN HET DERDE JAAR
De onderwijshervorming bereikt dit schooljaar het derde jaar en dit betekent dat we 
op school enkele volledig nieuwe vakken hebben. De stap in het grote onbekende 
was voor de leerkrachten en leerlingen van communicatiewetenschappen, 
creatief taalgebruik en MEAV ongetwijfeld erg spannend. Wat deze vakken precies 
inhouden? De vakleerkrachten leggen het graag uit!

Communicatiewetenschappen

Waarom kiest de VRT ervoor om bepaalde dingen anders in beeld te 
brengen dan lokale nieuwszenders? Hoe ga je kritisch om met alles 
wat je te zien krijgt op sociale media? Wat is decoderen? Wat is het 
verschil in aanpak tussen online en offline media?
In het vak communicatiewetenschappen geven we niet alleen ant-
woord op bovenstaande vragen, maar bestuderen we daarnaast ook 
het verband tussen cultuur, media, communiceren en hoe jij als 
individu betekenis kunt geven aan al die aspecten. We leren met 
een getraind kritisch oog kijken naar snelle media zoals kranten, 
televisie, radio, sociale media. Een bonte groep derdes leert elke 
week beter omgaan met dé mediakanalen van het moment (denk 
Instagram, denk TikTok, denk conversaties voeren met emoji’s) en 
samen proberen we het gevaar in te schatten van massamedia.
Alsof dat nog niet voldoende is, zetten we naast het theoretische luik 
– wat op zich al een hele brok is – in op het zelf creëren van nieuws-
berichten op verschillende kanalen. Muziek, woord, beeld en stem 
zijn de vier aspecten waarmee we onze innerlijke Martine Tanghe 
maar al te graag uit de kast halen op dinsdagvoormiddag!
Lore Lamote

Creatief taalgebruik

Het is een hele eer, een gloednieuw vak leven inblazen. Samen met 
3F ging ik de uitdaging aan en het initiële enthousiasme was niet 
meteen laaiend te noemen. Laat ons zeggen dat we samen warm 
moesten lopen met enkele inspirerende opdrachten. Ik legde hen het 
vuur aan de schenen met enkele pittige uitdagingen. Zij schreven 
een brief aan hun toekomstige zelf, verzonnen een warme liefdes-
brief, confronteerden leerkrachten uit hun verleden met bedankin-
gen en diepe trauma’s. Dankzij Google Classroom werden de mees-
terwerkjes meteen uitgetikt en verzameld voor het nageslacht. 

Als klap op de vuurpijl werken we ook nog eens aan een groter pro-
ject: het creëren van een kinderboek. Dat is een groepswerk waarin 
ieder een eigen taak vervult. Als hun kunstwerkje af is, mogen de 
leerlingen hun eigen boek voorlezen in de kleuterklas. Hopelijk staan 
de kleuters na het voorleesuurtje in vuur en vlam. 
Dit is een pleidooi voor meer kunst en creatie op school. Leerlingen 
ruimte geven om hun fantasie, hun emoties en inspiratie de vrije 
loop te laten, is een must. Zo raken ze meer in balans met wie ze zijn 
en worden ze begeleid in hun zoektocht naar zichzelf. Ze leren ze ook 
dat iedereen zichzelf mag zijn.
Als leerkracht leer je je leerlingen ook direct op een andere manier 
kennen. Na een trimester wordt deze groep leerlingen een klas om 
voor door het vuur te gaan. 
Eva De Corte

MEAV 

MEAV staat voor Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vor-
ming. Het vak wordt versnipperd gegeven over de tweede graad heen 
door tal van leerkrachten, elk met hun eigen specialisatie. Inhoude-
lijk komen uiteenlopende thema’s aan bod. 
In het vak maatschappelijke vorming maken de leerlingen kennis 
met identiteit, diversiteit, recht en sociale rechtvaardigheid. Deze 
doelen worden bereikt tijdens projectdagen. Tijdens de lessen eco-
nomische vorming (voor de meeste leerlingen één uur per week) 
wordt het gedrag van de consument onder de loep genomen. Welke 
inkomsten heeft die? Op welke manier proberen ondernemingen 
hieraan tegemoet te komen en welke invloed heeft dit op de prijs? 
Artistieke vorming ten slotte (eveneens één uur per week) breit een 
vervolg aan wat de leerlingen in het tweede jaar tijdens beeld en 
muziek te zien kregen. Ze worden ondergedompeld in kunst en cul-
tuur en gaan ook zelf creatief aan de slag. 
Christoph Bonte
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SJH REIST
“PARIS EST UNE FÊTE!”
Deze uitspraak van Hemingway werd op 11 en 12 november 2021 
nogmaals bevestigd. Een tripje naar de Lichtstad, dat hadden de 
zesdejaars nog te goed nadat Corona roet in het eten gooide in mei. 
En het wachten werd beloond: we kregen het weer dat we verdien-
den. Twee dagen baadde Parijs in de herfstzon, een supermooi zacht 
licht en duizenden schakeringen van bruin, groen en geel in de val-
lende bladeren in Jardin Royal en langs de Seine als bonus. Deze 
unieke editie was niet alleen door het schitterende weer een topper; 
de leerlingen waren dolenthousiast om er eindelijk weer eens samen 
op uit te kunnen trekken, Emily en Amélie Poulain achterna.

De picknick in de schaduw van de Ijzeren dame smaakte na de 
busrit; de jeugdherberg in de Marais was charmant en supergoed 
gelegen. Van daaruit vertrokken we in drie groepen van twintig op 
verkenning van la Rive droite … We begonnen aan la Place des 
Vosges, slenterden door de Joodse buurt, de gezellige straatjes vol 
galerijen en vintagewinkeltjes, zagen een file aan het beste falafel-
restaurantje in Rue des Rosiers, een orkestje luisterde de wachten-
den op. De stad leeft weer, wij herleefden weer. We flaneerden tot 
aan Centre Pompidou en via la Canopée, het bladerdak waaronder 
tal van winkels nu gevestigd zijn, bereikten we la Samaritaine, het 
recent heropende winkelcomplex in art-nouveaustijl.

Ogen kwamen we te kort: de kerstversiering hing al aan de ijzeren 
balustrades, foto’s werden genomen aan de champagnebar of aan de 
mozaïeken van bloemen en pauwen, een oord van luxe en grandeur 
die opnieuw tot leven gewekt is. Langs Rue Rivoli kwamen we aan het 
Louvre … een nieuwe instafotoshoot drong zich op voor de piramide 
van Pei. Langs de metrohalte van Henri Guimard vlug een groepsfoto 

aan het kunstwerk van Othoniel om via het beroemde cafe Nemours 
Palais Royal binnen te wandelen. Leerlingen klauterden als aapjes op 
de Colonnes van Daniel Buren … Moderne kunst combineren met de 
grandeur van weleer … de Fransen blijven er een krak in. 

Daarna was er tijd voor een korte pauze op de groene Confidentes 
aan de fontein in Jardin Royal (de pauzeplek van Emily en Mindy). 
Genieten van deze tuin in herfstgewaad om dan weer door te stap-
pen naar Galerie Vivienne, een overdekte negentiende-eeuwse ge-
decoreerde passage. De vloer in mozaïek, de bogen, de koepels in 
glas zorgen voor een gezellige warme uitstraling. Wat verder oogt 
de Opéra Garnier groots en luxueus (en zeggen dat het binnen nog 
indrukwekkender is), maar verder lonkt de eindmeet: Galerie Lafay-
ette met haar reusachtige kerstboom onder de glazen art-nouveau- 
koepel. Het dakterras op de zevende verdieping biedt dan weer een 
schitterend zicht op de stad … We duiken de metro in voor een 
halte in de jeugdherberg waar het (eerder karige) avondmaal op ons 
wacht. De avond brengt ons naar Montmartre, naar de Moulin Rouge 
om te beginnen, via rue Lepic met het iconische café Les deux Mou-
lins waar Amélie Poulain werkte, naar Place des Abesses de trappen 
op … een laatste inspanning om aan de Sacré Coeur te eindigen 
waar we beloond worden op een onvergetelijk zicht op de stad. Parijs 
ligt aan onze vermoeide voeten …

Dag twee dompelt ons in een cultuurbad, want Musée d’Orsay - het 
station omgebouwd tot museum - staat op het programma. Vele 
werken uit de estheticales zien we hier live! Waar kon de Sterrenhe-
mel van Van Gogh beter hangen dan in dit mooie museum waar door 
de wijzers van de grote klok de Sacré Coeur in de verte verschijnt, 
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waar vroeger de treinen reden, waar nu beelden van Rodin staan? 
Vele leerlingen luisterden geïnteresseerd naar de weg van het ro-
mantisme, naar het impressionisme, de ballerina’s van Degas, de 
waterlelies van Monet, de Mont St-Victoire van Cézanne, de Tahi-
timeisjes van Gauguin … Een unieke, rijke collectie in een unieke 
locatie.

Langs de Seine, in de zon, een waar été indien-tafereeltje, zo stapten 
we gezwind naar le Pont des arts. De duizenden sleutelhangers zijn 
verdwenen, maar het mooie zicht op Ile de la Cité blijft. Lunch aan 
Place Dauphine en afspraak om 13u30 aan les Vedettes du Pont 
Neuf. Een rondvaart van een uur biedt ons een ander zicht op de 
stad. De boot vaart langs alle grootse monumenten en onder de be-
roemde bruggen van de Seine. We genieten rustig van al dat moois. 

Het Frans en onverstaanbaar Engels van de gids klinkt als muziek in 
de oren. Alle impressies van de afgelopen uren op het gemak laten 
doordringen … zoveel gezien in zo weinig tijd … Rest een kleine 
wandeling langs de Notre Dame en Ile Saint-Louis om uiteindelijk 
aan de jeugdherberg terug te komen en onze koffers te nemen rich-
ting Brugge. Een koffer vol onvergetelijke herinneringen, vol blijd-
schap en dankbaarheid, vol zon in ons hoofd, vol voornemens om zo 
snel mogelijk terug te komen!

Dank u wel aan de toffe groep zesdes die altijd stipt, goedgemutst 
en vol levensvreugde deze tweedaagse onvergetelijk maakten. Paris 
c’était une fête … grâce à vous tous!

Charlotte de Vriese
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SJH VRAAGT
IK HEB GELEERD DAT JE MOET  
TONEN WAT JE IN JE MARS HEBT,  
MAAR SOMS MOET JE OOK GEWOON 
GELUK HEBBEN

Voor deze editie interviewde ik oud-leerlinge Lies Vandenberghe, sportanker bij 
VTM. Ze groeide op in Ruddervoorde en in het eerste middelbaar kwam ze bij 
ons terecht. Vandaag woont ze in Antwerpen met haar man -ook sportjournalist- 
Maarten Breckx en hun zoontje Georges. Ik was benieuwd naar het parcours 
dat ze volgde. En zeggen dat zelfs prinses Claire en koningin Fabiola er voor iets 
tussen zaten. 

Na de lagere school in Ruddervoorde begon Lies in het eerste jaar 
Latijn bij ons. “Na het zesde leerjaar was het kiezen: Torhout of 
Brugge. Ik volgde mijn vriendinnen Rebecca Maenhout en Jolien 
Vandewalle, die ook naar SJH kwamen. Bovendien was mijn moeder 
pro uniform omdat dit volgens haar voor gelijkheid zorgde.”

Lies herinnert zich nog goed de vele activiteiten zoals de kiekjesdag 
en de ontgroening. “Als ik het liedje ‘Murder on the dancefloor’ (van 
Sophie Ellis-Bextor, nvdr) hoor, denk ik hier meteen aan terug.” 

De talentenjacht komt ook meteen in haar op: “Ik was erg verlegen 
en durfde niet deel te nemen. Als kind vond ik het gruwelijk om voor-
aan te staan. Ik had dagen op voorhand buikpijn van de stress en 
zei thuis ook dat ik het niet zou kunnen. Nu is het mijn job. (lacht) 
In de studio zie ik niemand, alle camera’s zijn onbemande robots. 
Dat neemt wel wat stress weg. Maar zodra er écht publiek bij zit, 
keert die stress van toen toch wel een beetje terug. Gelukkig heb 
ik wel voor mezelf een manier gevonden om daar professioneel mee 
om te gaan.” Aan één nummer op de talentenjacht hangt een bij-
zondere connotatie vast: “Tijdens mijn zwangerschap zong ik het 
liedje ‘slaap maar’ voor Georges in mijn buik. Vandaag zing ik het 
nog steeds voor hij naar bed gaat. Toen mijn man vroeg van waar 
dit liedje kwam, realiseerde ik me dat het uit mijn schooltijd kwam. 
Tijdens de talentenjacht begeleidde mevrouw Senaeve dit lied van 
Marco Borsato en het is me altijd bijgebleven.”

Lies kreeg ook meermaals strafstudie: “De bus kwam vaak net op 
tijd of net te laat. Maar ook mijn vriendinnen waren erbij.” Ook tij-
dens de pauze zat ze vaak met diezelfde vriendinnen onder de trap in 
het A-gebouw. “Elke dag opnieuw, tot we vriendelijk verzocht werden 
naar buiten te gaan.”

Tijdens de puberteit worstelde ze soms met zichzelf en was ze ver-
legen. “Na verloop van tijd werd ik wel wat weerbaarder. Vandaar 
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dat ik ook blij ben dat er vandaag op school niet alleen aandacht 
is voor prestatie maar ook voor mentaal welzijn.” Indertijd vond ze 
een luisterend oor bij mevrouw Herregodts. “Ik herinner me ook nog 
perfect de grammaticale regels die ze enthousiast uitlegde. Ik kan 
ze nog zo opzeggen.” 

Na het tweede jaar werd duidelijk dat wiskunde haar ding niet was 
en trok ze naar de Garenmarkt om daar de richting humane we-
tenschappen te volgen. Nadien begon ze de lerarenopleiding Neder-
lands-godsdienst. “In mijn laatste jaar merkte ik na mijn stage dat 
het niet aan mij besteed was. Ik besliste om te stoppen, wat uiter-
aard thuis niet warm onthaald werd.” Lies koos voor een journalis-
tieke opleiding in Kortrijk, waar ze door haar eerdere studie heel wat 
vrijstellingen verwierf. 

“ Wij spreken als West-Vlaming 
werkelijk élke klank verkeerd 
uit.”

Tijdens de opleiding journalistiek begon ze te schrijven voor de krant 
van West-Vlaanderen en wou ze graag aan de slag op het scherm. 
Ze mikte niet op de regionale televisie, maar besloot meteen te gaan 
voor de nationale zenders: ze mailde de VRT en VTM. Pas maanden 
later kreeg ze reactie. “De VRT mailde me voor ‘Villa Politica’, niet 
meteen mijn ding.” Ze wist dat de moeder van een vriendin journa-
liste was voor ‘Royalty’ bij VTM. “De interesse voor royals was er 
altijd al, dankzij mijn oma. Bleek dat ze op die redactie nog nooit 
met stagiairs hadden gewerkt. Na wat aandringen mocht ik toch op 
gesprek en kon ik starten.” Pas toen ging de bal aan het rollen: na 
amper een week stage werd een journaliste met spoed opgenomen in 
het ziekenhuis. Er stond op dat moment een interview gepland met 

prinses Claire. Niemand kon invallen en de vraag kwam of ik het wou 
doen. Ik was nerveus en bovendien moest ik de vragen in het Frans 
voorbereiden. Bij aankomst bleek dat ze het interview in het Neder-
lands wilde voeren. Weg stress.” (lacht) Na wat montagewerk was 
het resultaat best goed en werd haar gevraagd naar meer van dat.

De Belgische monarchie bleef Lies achtervolgen. Na haar stage be-
gon ze te solliciteren, maar keek ze met heimwee terug op de mooie 
periode bij ‘Royalty’. Plots stierf koningin Fabiola. “Ik was op dat 
moment vrij en kreeg telefoon met de vraag of ik wou terugkeren 
voor een weekje. Ik interviewde politici, pende Fabiola haar biografie 
neer. En zo was ik daar terug aan de slag. Ik heb geleerd dat je moet 
tonen wat je in je mars hebt, maar soms moet je ook gewoon geluk 
hebben.”

Na de turbulente week na het overlijden van Fabiola, kreeg ze het 
aanbod om op dezelfde redactie te blijven werken op interimbasis. 
Al snel kreeg ze het nieuws dat collega-journaliste Brigitte Balfoort 
(de mama van de vriendin die haar indertijd hielp aan een stageplek, 
nvdr) wat gas wou terugnemen. Lies viel een half jaar in. De dag voor 
dat halve jaar verstreek, ging ze spreken met de producer. “Morgen 
verstrijkt dat half jaar”, zei ze. “Blijf gewoon komen”, antwoordde 
hij. Na haar periode als interim ging ze freelance aan de slag.
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“Ik reed zes dagen op de zeven van Ruddervoorde naar Vilvoorde. 
Gelukkig zit ik graag in de auto en had ik net de podcast ontdekt. 
Soms bleef ik slapen in de Medialaan in een schraal hotel. Maar dat 
was nog steeds goedkoper dan benzine.” (lacht) Ze focuste vooral op 
de Britse monarchie en reed ook vaak naar Londen. “In die periode 
leerde ik Maarten kennen en logeerde ik vaak bij hem in Antwerpen. 
De afstand tot aan de redactie was aanzienlijk korter.” In het begin 
had ze heimwee naar West-Vlaanderen. “Ze hoorden meteen aan 
mijn accent dat ik van ergens anders kwam en er was een groot 
contrast tussen de stadsmentaliteit en het platteland. Maar mijn 
thuis is waar Maarten is, dat heb ik ook zo in onze huwelijksgelof-
ten verteld. Achteraf bekeken merk ik dat de keuzes die ik indertijd 
maakte zo’n grote invloed hebben op mijn leven vandaag. Had ik 
anders gekozen, zouden mijn man en zoontje er niet geweest zijn.”

“ Als kind vond ik het gruwelijk 
om vooraan te staan. Ik had 
dagen op voorhand buikpijn 
van de stress en zei thuis ook 
dat ik het niet zou kunnen. Nu 
is het mijn job.”

Het programma ‘Royalty’ verdween en ze kreeg de vraag om bij de 
radio aan de slag te gaan. “Niets voor mij, ik spreek alleen West-
Vlaams”, zei Lies. Er werd voorgesteld om lessen dictie te volgen. Al 
gauw bleek dat die paar lessen onvoldoende waren, waarop Lies be-
sloot om zelf aan de slag te gaan, eerst zelf met cd-rom en boeken, na-
dien met een logopediste. “Ik kwam terecht bij een logopediste uit het 
Brusselse. Die merkte fouten op die ook voor West-Vlamingen moeilijk 
hoorbaar zijn.” Dat bleek haar redding te zijn. Het voelde voor haar als 

een nieuwe taal leren. “Wij spreken als West-Vlaming werkelijk élke 
klank verkeerd uit.” (lacht) Op de redactie werken er tal van West-
Vlaamse schermgezichten. “Toen ik arriveerde, hadden we Cathérine 
Moerkerke, Julie Colpaert, Karel Lattrez, Katrien Saelens, Rosalie Pie-
ters en Aagje Vantomme. Er wordt van ons verwacht om standaardtaal 
te hanteren op de redactie … tot een van de West-Vlamingen in een 
colère schiet. Dan hoor ik wel eens plat Oostends.”

Om het nieuws te presenteren moet de standaardtaal vlekkeloos 
zijn en moeten de ankers in het bezit zijn van een stemattest. “In 
de showbusiness kan het wat losser en hoor je vaak Antwerps of 
Brabants. In vergelijking met vroeger merk ik wel een verschuiving. 
Denk maar aan de zuivere uitspraak van Luc Appermont en Jo De 
Poorter. Die laatste is trouwens mijn coach.” Lies ging voor de radio 
aan de slag bij de zenders Joe en Qmusic. Een hele leuke periode, 
maar na de geboorte van Georges bleek dit moeilijk combineerbaar. 
“Men was op zoek naar een sportanker, bij voorkeur een vrouw. 
Ik zag verschillende screentesten passeren en dacht: “dat kan ik 
ook …” Op de redactie waren ze niet meteen voor het idee gewon-
nen: men zou denken dat ze de job zou krijgen omdat ze de vrouw 
van een sportjournalist is. In de week die daarop volgde, werden er 
opnieuw testen georganiseerd. Lies had geen verwachtingen, maar 
waagde haar kans. “Gelukkig had ik al wat ervaring met het lezen 
van de autocue. Bovendien had ik hard aan mijn uitspraak gewerkt 
en presenteerde ik een sportrubriekje op Qmusic.”. Lies had dus toch 
al enige basiskennis en sprong er meteen uit. Vandaag kan je haar 
op VTM aan het werk zien als sportanker. Haar roots vergeet ze niet: 
“Ik probeer zo vaak mogelijk naar Ruddervoorde te komen om mijn 
ouders te zien. Ik vind het belangrijk dat ze Georges zien opgroeien. 
En hier kan ik gewoon dialect spreken.”

Sofie Hautekiet

INFOAVOND
starten in het secundair onderwijs voor  

toekomstige eerstejaars en ouders

woensdag 23 februari 2022 
om 19.00 uur

INFODAG

zaterdag 19 maart 2022
van 10.00 tot 17.00 uur

onder voorbehoud van de geldende maatregelen
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HET VENSTER OP DE WERELD
Onze maatschappij is een smeltkroes van vele nationaliteiten geworden en 
scholen zijn daar de weerspiegeling van. Dat geldt ook ook voor Sint-Jozef 
Humaniora. In deze reeks kwamen al leerlingen uit (Wit-)Rusland , Nepal, Kenia en 
het Groothertogdom Luxemburg aan bod. 
Deze keer is de schijnwerper op Mert Vergote gericht. In september 2019 startten 
hij en zijn broer in onze school: Mert in het vierde, Bora in het eerste jaar. Twee jaar 
later zitten ze respectievelijk in het zesde en het derde jaar.

Dag, Mert, voor jullie naar België kwamen, woonden jullie in 
Turkije. Klopt dat?
Mert: “Nee, niet helemaal. Toen kwamen we uit Colombia, maar 
daarvoor woonden we wel in Turkije, in Izmir. Mijn papa, een Belg, 
heeft daar meer dan tien jaar voor een Belgisch bedrijf gewerkt. 
Daar heeft hij mijn mama, die een Turkse is, leren kennen en zijn 
wij geboren. Toen het land naar een dictatuur aan het afglijden was, 
nam hij het aanbod aan om in Cartagena, een havenstad in Colom-
bia, een nieuwe fabriek op te richten. We waren blij: we zouden een 
nieuwe cultuur leren kennen en Spaans leren spreken, maar uitein-
delijk viel daar weinig te beleven. Er waren toen meerdere opties, 
onder andere naar de V.S. gaan, maar Trump was daar aan de macht 
en daarom besloten we dat het België zou worden. Het grote plus-
punt was natuurlijk dat mijn vader terug naar zijn vaderland kwam 
en ons met de integratie kon helpen.”

Hoe zijn jullie dan hier op 
school beland?
Mert: “We wilden niet met OKAN 
(onthaalonderwijs voor anders-
talige kinderen) starten, maar 
zoals in Colombia onmiddellijk 
met de gewone lessen begin-
nen. Kiezen voor OKAN betekent 
dat je een schooljaar verliest en 
wij zagen dat niet zitten. De heer Maes steunde onze visie en er werd 
een aangepast traject uitgewerkt: ik kreeg Frans op het niveau van de 
eerste graad en moest enkele vakken niet volgen zodat ik tijdens die 
uren Nederlands kon volgen. Als het gaat over talen leren, merk ik bij 
mezelf altijd hetzelfde patroon op: eerst gaat het verschrikkelijk traag 
vooruit en dan plots is er een keerpunt waarbij ik de betekenis van 
veel woorden kan afleiden uit de zinnen en mijn woordenschat enorm 
toeneemt. Zowel bij het Spaans als bij het Nederlands ging het zo en 
telkens kon ik al na een jaar de taal vloeiend spreken.”

Welke talen sprak je in Turkije?
Mert: “Onze moedertaal is Turks, ook mijn papa beheerst het per-
fect. Op school beginnen ze daar al op heel jonge leeftijd met Engels. 
Maar het niveau ligt niet hoog en er wordt vooral theorie gegeven. 
Voor Turken is dat een erg moeilijke taal, omdat het Turks geen Indo-
Europese taal is en bijvoorbeeld geen lidwoorden heeft, de zelfstan-
dige naamwoorden hebben geen genus en de zinsbouw is ook heel 
anders. Wat ik het meeste haat aan het Nederlands, het Engels en 
het Spaans zijn de lidwoorden!”

Welke taal spreek je nu thuis?
Mert: “Nu is dat een mengeling van Engels en Turks. Mijn mama pro-
beert wel Nederlands te spreken, maar ze kan het niet goed genoeg 
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om gesprekken te voeren. Het gaat steeds beter, ze kan het nieuws 
al een beetje volgen. Als het gaat over dingen die we op school ge-
leerd hebben, zullen we wel met papa daarover in het Nederlands 
praten. Dat is voor ons gemakkelijker, omdat het vaak woorden zijn 
die we in het Engels of het Turks nog niet kenden.”

Hoe heb je de grote stap naar België ervaren?
“Dat is heel gemakkelijk verlopen, ik heb verschrikkelijk veel geluk 
gehad met de klas waarin ik terechtkwam. Iedereen was zo vriende-
lijk en voor mijn klasgenoten vormde het geen enkel probleem dat ik 
in het begin enkel Engels sprak.”

En wat vond je van het leven hier?
“Positief is dat ik me hier geen zorgen hoef te maken dat het slecht 
gaat met de democratie in het land en dat er mensen opgesloten 
worden. Ook het openbaar vervoer is hier veel beter dan in Turkije 
of in Colombia. Maar als het over eten gaat, verkies ik Turkije. Daar 
is er een enorme variëteit aan voedsel, wij hebben bijvoorbeeld ook 
heel veel desserts. Wat mij ook opvalt, is dat de familieband in Bel-
gië veel minder hecht is dan in Turkije. En onder vrienden is de re-
latie nog minder warm: er wordt gepraat over luchtige onderwerpen, 
maar als het over persoonlijke dingen gaat, dan is het heel moeilijk 
om je tot vrienden tot wenden.”

Zie je jezelf terug naar Turkije keren?
“Tijdens de zomer gaan we daar op vakantie, maar ik denk niet dat 
ik ooit nog daar zal wonen. Ik ben van plan om hier in het Westen te 
studeren. Maar momenteel weet ik nog niet wat.”

Welk advies zou je geven aan mensen die nu nog in het buiten-
land wonen en overwegen om met hun hele hebben en houden 
te verhuizen?
Mert: “Ik zou hen willen waarschuwen dat het integreren niet voor 
iedereen vlot verloopt. Als iemand van het gezin bijvoorbeeld geen 
job heeft, is het voor hem of haar echt een moeilijke opgave. Dat is 
zeker het geval als er weinig mensen uit je land van herkomst in 

de buurt wonen. Ze moeten ook beseffen dat het cruciaal is om de 
taal te kennen, want als je met iemand praat, zal die Engels spre-
ken, maar als er nog mensen bijkomen, schakelen ze over naar het 
Nederlands.”

Wat zou je ter afsluiting nog willen zeggen?
“Het is jammer dat er mensen hun land moeten verlaten. Als ze naar 
hier komen, dan hoop ik dat ze een goede plek vinden en zich hier 
thuis voelen. Ik weet dat het niet altijd evident is om je te integreren. 
Ik wens hen heel veel succes.”

Dat zijn mooie woorden om mee te eindigen, Mert! Van harte be-
dankt voor het fijne gesprek en het allerbeste voor de toekomst!

En dat Mert ondertussen het Nederlands uitstekend beheerst, werd 
meer dan duidelijk: een keer afspreken was onvoldoende omdat hij 
zo veel te vertellen had en ik na ons eerste gesprek de helft van mijn 
vragen nog niet had kunnen stellen.

Sabine Deprez
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SJH SPORT 
ALIXE SOUBRY, BELGISCH KAMPIOEN 
OP SPECTACULAIRE WIJZE
Alixe Soubry (5C) werd deze zomer Belgisch kampioen met haar  
waterskiteam. We laten haar graag even aan het woord!

Waterskiën was mijn allereerste hobby dankzij mijn mama en papa 
die beide waterskiën. Toen ik ongeveer drie jaar was, stond ik al op 
het water samen met mijn papa. En zo is het allemaal begonnen 
voor mij. 

Later werd ik deel van het West-Vlaams Showteam (WVST) Klein 
Strand in Jabbeke. Het WVST is een showskiëteam. We geven shows 
aan het Klein Strand en doen ook mee aan wedstrijden. Zo zijn we 
al ongeveer negen keer Belgisch kampioen geworden, waaronder ook 
dit jaar. Naast het Belgisch kampioenschap is er ook nog de Show-
happening en de Diamanten Ski waarvan het WVST ook al vele van 
gewonnen heeft. Maar voor al die shows en wedstrijden moet er ook 
getraind worden. 

Wij trainen het hele jaar door, ook in de winter. Dan zijn er zwem-
badtrainingen om alle technieken te oefenen. De ski’s halen we pas 
uit na de paasvakantie, wanneer het trouwens nog echt koud kan 
zijn. In die periode trainen we individueel of met een kleine groep, 
zo kan iedereen zichzelf verbeteren. De zomervakantie is de aller-
leukste periode om te waterskiën. Het is lekker warm en je moet niet 
naar school. De training in de zomervakantie is elke zaterdag om 
17 uur. Dan oefenen we voor de shows van die zomer. Elke zondag 

in de zomervakantie is er een 
gratis voorstelling om 17 uur 
aan het Klein Strand. Naast die 
show elke zondag, bereiden we 
ook een spektakel voor voor de 
feestdagen in de grote vakan-
tie. De shows vertellen telkens 
een verhaal en om de twee jaar 
veranderen we dit verhaal en 
de bijbehorende kostuums.

Naast het WVST is er ook het 
Belgisch team. Dat team be-
staat uit geselecteerde topskiërs die dan naar het wereldkampi-
oenschap gaan waar de spectaculairste stunts uit de kast worden 
gehaald. In 2022 zal het kampioenschap plaatsvinden in Florida.

Het WVST geeft skilessen aan iedereen die geïnteresseerd is. Aarzel 
niet om deze prachtige sport eens te proberen en lid te worden van 
ons team!

Charlotte De Vriese
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SJH SCHRIJFT
DE TRENDWATCHER
- AFLEVERING tien -

Ver, ver boven de speelplaats verheven, op de hoogste plaats van de Jozefienen, in een 
schemerzone tussen A- en B-gebouw die aan de wetten van tijd en ruimte lijkt ontsnapt te 
zijn, heeft een duister figuur zijn intrek genomen in een slecht verlicht lokaal. Gezeten voor 
een wand van videoschermen en geluidsapparatuur observeert hij de mierenkolonie van 
leerlingen die daar beneden, ver onder hem, in hun dagelijkse bedrijvigheid dooreen krioelen, 
niet beseffend dat zij door hem geobserveerd worden als een exotische volksstam. Soms blikt 
hij van op het dak naar beneden, soms dwaalt hij in hun midden over de speelplaats. Steeds 
met een vinger aan de pols van de jeugd, overal zijn voelsprieten uitreikend, hardnekkige 
vlieg in vele kamers: niets ontgaat onze Orwelliaanse schaduwfiguur. Zijn enige doel? In 
kaart brengen wat leeft onder de Jeugd en de onbegrijpelijke gedragscodes van deze woeste 
stam vervolgens vertalen naar de taal van wat zij Oude Mensen noemen. Zijn naam? De 
Trendwatcher, held van het lerarenkorps, redder van de ouders, antropoloog extra-ordinaire!  
Deze aflevering keert onze superheld terug naar zijn roots, ondertussen tien jaar terug, toen hij 
met zijn “Hoed je voor het hoedje” voor het eerst een wijdverbreide rage onder de jongeren in 
kaart bracht. Dit keer gidst hij u door de derde golf!

“DE DERDE GOLF”

Symptomen

“Help, lieve Trendwatcher! Mijn Jongere wil het haar roze verven en 
voortaan aangesproken worden met Jisoo. Wat is hier in vredesnaam 
allemaal aan de hand? ” Deze en gelijkaardige noodkreten van Be-
zorgde Ouders bereikten mij de voorbije weken en zelfs maanden 
veelvuldig. Hoog tijd voor actie! De Trendwatcher weet wel wat er 
loos is. De kans is namelijk groot dat uw Jongere, beste Ouder, ten 
prooi is gevallen aan Hallyu. Geen paniek evenwel. Vóór u zich tot 
een medisch naslagwerk wendt, geef ik u alvast mee dat, zelfs in-
dien het om een positief geval zou gaan, dit niet noodzakelijkerwijs 
een reden tot ongerustheid is. Gaat u vooreerst even na of uw Jon-
gere één of meerdere van de volgende symptomen vertoont.

(1) Wanneer uw Jongere haar of zijn opwachting maakt bij de ontbijt-
tafel, begroet zij of hij het gezin sinds kort met een zwierig “joh-eun 
achim” (좋은 아침).
(2) Uw Jongere brengt de dag door met het droedelen van de eigen 
naam in het Hangul (한글) alfabet.
(3) Uw Jongere vertoont over het algemeen een nogal apatische, 

onverschillige indruk, doch veert recht wanneer in een conversatie 
de woorden ‘jong’, ‘Kim’ of ‘park’ vallen. Idem wanneer enige media 
gewag maakt van de Olympische Spelen van 1988 in Seoel.
(4) De enige verdere spelen die uw Jongere nog in beweging brengen, 
lijken een gewelddadig kantje te hebben verkregen: één-twee-drie-
piano met vuistslagen of knikkeren met het mes tussen de tanden.
(5) Uw Netflix-algoritme vraagt u bij voortduring of u niet voor de 
zevende keer naar Squid Game of Crash Landing on You wil kijken. 
Een gezonde portie FC De Kampioenen of de vrolijke fratsen van de 
Vlaamse familiestrip (c.q. gecombineerd tot één stripreeks) lijken er 
op vlak van fictie niet meer in te willen gaan bij uw Jongere.
(6) Idem dito voor de gezonde 
portie WAP. Deze - nochtans 
tot voor kort fel gesmaakte en 
immer populaire - combinatie 
van worst en appelmoes lijkt 
volledig geschrapt uit het dieet 
van uw Jongere, wiens maaltij-
den een monotone cyclus vor-
men van bibimbap, zeewier en 
twaalf soorten radijzen, alles 
overgoten met sojasaus.
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(7) Het muzikale dieet van uw Jongere is welhaast onherkenbaar 
gewijzigd. De figuren op de posters waarmee de Jongerenkamer be-
hangen is (BTS, Blackpink en dies meer), zijn voor u onherkenbaar. 
Ook het begrip boyband lijkt een heel rekbaar en fluïde gegeven ge-
worden. De titels van de albums die uw Jongere afspeelt kunt u zelfs 
letterlijk niet lezen.
(8) Ergst, tenslotte, is dit: Snoop Dogg lijkt terug van weggeweest 
sinds 2001, toen bleek dat zelfs Dr. Dre de man niet kon genezen.

Diagnose

Nu, om kort te gaan, beste Ouder: vertoont uw Jongere één of meer-
dere van de hierboven vermelde symptomen, dan acht ik de kans 
groot dat zij of hij het slachtoffer is geworden van de Derde Golf. 
“Golf?” vraagt u? Golf. Hallyu. De zogeheten Koreaanse golf of 
koorts. Een wereldwijde pandemie die, ontstaan in Zuidoost-Azië, 
nagenoeg de hele planeet, van Alaska tot Zimbabwe en van Cyprus 
tot Zeeuws-Vlaanderen, lijkt te overspoelen - niet geheel ongelijkend 
op het minder bekende en onschuldiger coronavirus, doch minstens 
even besmettelijk - en die vooral Jongeren lijkt te treffen die, eens 
gecontamineerd, een ongezonde, zoniet monomane obsessie met al 
wat Zuid-Korea betreft ontwikkelen. Deze obsessie leidt niet zelden 
tot een algehele vervreemding van de realiteit, een ruptuur met de 
geijkte gedragspatronen en, in sommige extremere, doch gekende 
casussen, een gevaarlijke veronachtzaming van de menselijke ba-
sisbehoeften, zoals daar zijn voedselinname, lichaamshygiëne, so-
ciaal contact en slaap. Voor de rest wierp mijn research naar deze 
K-golf in de statige bibliotheek van het nochtans vermaarde Institut 
Francophone des Études Coréennes (IFEC) weinig vruchten af: over 
de precieze origine van deze en eerdere golven tast ook prof. dr. 
Henri D’Affe-Turdeuil, hoofd van het instituut en zelf een historisch 
anthropoloog met een indrukwekkende staat van dienst, vooralsnog 
in het duister.

Behandeling

Wat er aan de hand is, zoals de bezorgde Ouder initieel vroeg, mag 
onderwijl voldoende duidelijk zijn. Rest de vraag wat er aan zo’n 
Hallyu-infectie te doen valt en welke de beste behandeling is. Het 
eerlijkste en tevens beste antwoord luidt: niets. Geen quarantaine, 
geen contactopsporing, geen mondmaskers, geen vaccinatie. Niets.

Vermoedt wordt namelijk dat de ziekte na verloop van tijd vanzelf 
uitdooft. U kunt het dus maar beter, beste Ouder, zoals bij een vuur-
tje geen zuurstof bieden door er al te streng tegen op te treden (van 
de weeromstuit zal uw Jongere, onbegrepen als die zich voelt, nog 
meer de toevlucht zoeken tot de artsenij van al wat Koreaans is) 
of, wat misschien nog erger is, door te proberen interesse te tonen 
voor het fenomeen (gekende pogingen om het voorwerp van affectie 
van de Jongere te beroven van alle aantrekkingskracht of hipheid 
door het als Ouder te appropriëren resulteerden, voor zover gekend, 
steeds in een traumatische ervaring en gênante situatie voor beide 
partijen). Doet u dus maar liever niets.

Waarschuwing

Tot slot een stille wenk, in de vorm van twee dont’s, zoals men in de 
angelsaksische wereld pleegt te zeggen.

(1) Waag u niet - ik herhaal met klem: niet - aan ook maar iets dat 
met Gangnam Style te maken heeft. Dat was de Tweede Golf.
(2) Voor wie meent er goed aan te doen met de kerstdagen tegemoet 
te komen aan de interesses van zijn Jongere door een keur aan Kim 
Jong-un geschenken of gadgets onder de boom te voorzien, opnieuw 
dezelfde waarschuwing: doe het niet. Dat is Noord-Korea.

Bert Selter

info@acsfireprotection.be · www.acsfireprotection.be
Kongostraat 47 · 8310 Brugge · +32 (0) 50 36 15 93



22



23

ARTI#TUDE / 0495 47 05 58 / ARTITUDE@TELENET.BE / WWW.ARTI-TUDE.BE

GRAFISCH 
ONTWERP MET 

ATTITUDE



24

SJH KLASSIEK
DE KLASSIEKEN EN DE LEERKRACHT
- AFLEVERING TIEN -

De klassieke literatuur is een onpeilbare schatkamer, vol verborgen hoekjes 
en schemerige nisjes, waar hier en daar een bestofte parel in bewaring lijkt 
te liggen. Als leerkracht klassieke talen geniet je het voorrecht om af en toe en vooral 
wanneer je dat het minst verwacht zo’n juweeltje in handen te krijgen. En wat blijkt 
wanneer die leerkracht de parel in kwestie heeft afgestoft en opgeblonken? Heel af en 
toe ziet hij daar zichzelf gereflecteerd: in sommige teksten gaat het over lesgeven, over 
leerkrachten, over leerlingen, over school en over vorming. Deze aflevering: Aristoteles, 
achterkeukens en de geheimen van het onderwijs.

“GOED GEZELSCHAP”
- OF: ARISTOTELES’ KEUKENGEHEIMEN -

1. 

De laatste keer dat er een stukje verscheen in deze Klassieke Hoek, 
schreef ik over de ongemakkelijke waarheid omtrent het onvermin-
derde culturele kapitaal van de klassieken en dat het helaas “nog 
steeds gemakkelijk indruk maken is met Plato”. Hoewel ik vrees dat 
Aristoteles een beetje hetzelfde probleem stelt, wil ik er dit stukje 
toch graag mee beginnen. In de graadsklas Grieks lazen we ergens 
in de maand oktober een kort fragment uit Aristoteles’ “Over dieren”, 
een fragmentje dat in bepaalde kringen bekend staat als ‘de Hera-
clitus-anekdote’. Enige achtergrond is misschien welkom. Ahum. 
Een figuur als Aristoteles maakt bijzonder duidelijk dat wat men in 
de Oudheid onder ‘filosofie’ verstond, heel wat ruimer was dan de 
moderne discipline. De schrijver van “Over dieren”, bijvoorbeeld, zou 
men vandaag eerder een bioloog noemen. Of ‘professor in de bio-

logie’. Aristoteles gaf immers 
les. De meeste van Aristoteles’ 
teksten zijn eerder lesnotities 
of cursusmateriaal, zo wordt 
vermoed. Powerpoints die prof. 
dr. Ari in zijn college van toe-
lichting zal voorzien hebben. 

In zijn openingscollege biologie, bijvoorbeeld, toont hij zich een echte 
leerkracht, die zich geconfronteerd ziet met een erg herkenbaar pro-
bleem: hij moet zijn studenten enthousiasmeren. Hij beseft dat zij 
zich bij zijn cursus “Over dieren” wellicht allerhande wilde voorstel-
lingen hebben gevormd over indrukwekkende beesten als olifanten 
en tijgers en dat wat hij van plan is in zijn cursus te gaan behan-
delen - platwormen, slakken, kleine visjes, allerhande ongewervelde 
dingen en slijmerige soorten smurrie - misschien wel eens een bij-
zonder saai contrast zou kunnen vormen met de hoge verwachtingen 
die zijn studenten koesteren. Daarom richt Aristoteles zich als volgt 
tot hen: 

“Men dient niet als een klein kind de neus op te halen voor het be-
studeren van de lagere diersoorten. In élk van de natuurlijke dingen 
schuilt immers iets wonderbaarlijks! Het is precies zoals Heraclitus, 
naar men vertelt, sprak tot de vreemde gasten die de grote filosoof wel 
eens wilden ontmoeten. Toen 
die zijn huis binnengegaan 
waren en zagen dat Heraclitus 
zich bij de keukenoven stond 
te warmen, bleven zij discreet 
staan op de drempel, maar hij 
gelastte hen om gerust binnen 
te komen: ‘ook daar, immers, 

Aristoteles op “De school van 

Athene” (Raphaël, 1510)

Verschillende soorten platwormen 

en andere smurrie - uit: E. Haeckel, 

Kunstformen der Natur, 1904, plaat 7
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waren er goden’ - aldus de filosoof. Wel precies zo dient men ook met 
het oog op het onderzoek van ieder van de diersoorten dichterbij te 
komen zonder verlegen te zijn, aangezien in alles iets natuurlijks en 
mooi schuilt.”

De anekdote bevat een paar mooie oneliners die het op Instagram 
wellicht goed zouden doen, maar de passage vraagt ook om een 
klein beetje toelichting, willen we ze volledig begrijpen. Een ty-
pisch Grieks huis kende in de Oudheid een publiek en een privaat 
gedeelte. In het publieke gedeelte waren bezoekers steeds welkom 
en het haardvuur, beschermd door de godin Hestia, symboliseerde 
dit warme welkom en veilige onderkomen. Wat de vreemdelingen in 
deze anekdote doen, is voor ons misschien wat duister, maar heel 
logisch voor de antieke lezer: ze houden zich aan de ongeschreven 
regels van hun wereld en stappen niet zomaar Heraclitus’ privé bin-
nen. Het is wat wij doen, wanneer we op een deur een bordje ‘pri-
vaat’ zien hangen. Doch de grote filosoof blijkt een toffe peer die 
hen uitnodigt om gewoon bij hem in de keuken te komen. “‘k Zit’n 
in ’t achterhuus. Lop moa deure! ” lijkt hij te roepen. En omdat hij 
weet dat zijn gasten zich, zoals het betaamt, bij het haardvuur van 
Hestia ophouden, geeft hij meteen ook mee dat er ook in de keuken 
een vuurtje brandt, met name in de oven waaraan hij zich net warmt. 
Dat is misschien maar een bescheiden vuurtje in vergelijking met 
Hestia’s heilige haard, maar het kan gerust dezelfde heilige functie 
vervullen. Daarom “zijn er ook goden” in de keuken. 

Het lijdt geen twijfel wat de anekdote moet duidelijk maken: de be-
scheidenheid van Heraclitus’ keuken staat symbool voor de beschei-
denheid van de dieren die Aristoteles met zijn studenten wil gaan 
bestuderen. De uitnodiging om binnen te komen is ook een uitno-
diging voor de studenten om zich open te stellen en het potentieel 
interessante te zien in datgene wat dat misschien niet op het eerste 
gezicht is. En daarmee hebben we iets belangrijks vastgesteld: als 
wetenschapper mag Aristoteles dan wel de bedoeling gehad hebben 
de wereld als geheel te begrijpen en doorgronden, als lesgever lijkt 
hij in de eerste plaats een bepaalde vonk te hebben willen doorgeven 
aan zijn leerlingen, met name een open geest, een nieuwsgierige 
blik, een gevoel voor verwondering. Voor prof. dr. Ari is het niet zo-
zeer van belang dat zijn studenten alles over dieren onthouden, maar 
wel dat ze een zekere attitude aan de dag leggen. Hij wil biologen, 
en bij uitbreiding mensen, vórmen. En het vormen van mensen is de 
kerntaak van alle onderwijs. Bovendien kan dat vormen langs veler-
lei wegen verlopen. Immers, als alles - van olifanten tot platwormen 
- interessant kan zijn, dan maakt het op zich niet zoveel wat je nu 
precies bestudeert of aangeleerd krijgt, toch?

2. 

Flash forward naar 2021. Op dinsdag 23 november lag De Standaard, 
zoals elke ochtend, nog soezend op de buik in de lerarenkamer. De 
laatste bladzijde toonde een kort opiniestukje van ene Freek Van de 
Velde, taalwetenschapper aan de KU Leuven, getiteld “Te veel on-
derwijs”. Ik las het. Wie weet kreeg ik er te lezen dat ik die dinsdag 
gerust wat minder onderwijs zou mogen verstrekken. Het stuk ver-
heugde me zeer, zij het dan op een iets andere manier: ik kreeg er 
namelijk het gevoel Aristoteles, zoals ik hem hierboven schetste, aan 
het woord te horen. Van de Velde poneert er namelijk de boude stel-
ling dat we op onderwijs zouden kunnen besparen … “door minder 
les te geven.” Hij poogt natuurlijk wel een knuppel in het hoenderhok 
te gooien, maar ik geef u toch even zijn redenering mee: “Met het 
basisonderwijs is niks mis. Allemaal broodnodige vaardigheden: le-
zen, schrijven, rekenen, en de basis van andere kennisdomeinen. Voor 
het middelbaar onderwijs ligt dat anders. (…) ‘Boekenkennis’ van 
de middelbare school is buitengewoon vluchtig, blijkt uit onderzoek.” 

Hier ligt wellicht de kern van ’s mans betoog: in de afweging van 
vaardigheden tegenover ‘boekenkennis’. De waarde van die laatste 
is relatief om twee redenen: ten eerste omwille van de aangehaalde 
korte levensduur (ik pleit alvast schuldig: ik weet niet meer precies 
wat mitochondriën doen) en ten tweede omdat de waarde die we aan 
bepaalde onderwerpen hechten, wortelt in een verouderd, achttien-
de-eeuws wereldbeeld. “De meeste van mijn collega’s aan de univer-
siteit vinden het doodnormaal dat je moet weten wie Bach, Descartes 
of Aristoteles zijn, maar zouden kreunen van ontzetting als ze een 
cursus over monstertrucks, vuurwapens of het oeuvre van dj Tiësto 
zouden moeten volgen.” Aristoteles niet, dacht ik. Die zou het alle-
maal zonder onderscheid bestudeerd hebben. Ook de monstertrucks. 
Minister Weyts’ grote angst voor leerachterstand zou in Aristoteles’ 
ogen lachwekkend geweest zijn: wanneer er een heel universum is 
om te bestuderen en een mens een leven lang dient te zoeken, te 
vorsen en te leren, wat is dan dat beetje leerstof dat men rateerde? 
Een druppel op een hete plaat. Een zandkorrel in de woestijn. 
Waar Aristoteles en Van de Velde elkaar ontmoeten, lijkt me, is in 
de gedeelde opvatting dat er nu eenmaal zoveel te leren valt, dat 
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het geen zin heeft bepaalde 
dingen hoger of lager aan te 
slaan, bepaalde dingen voor te 
schrijven en andere te weren 
uit een curriculum. Zinvoller 
zou het zijn om, wanneer een 
mens een aantal broodno-

dige basisvaardigheden onder de knie heeft, deze zelfde mens zo 
te vormen dat hij niet gewoon studeert wat hem gedicteerd wordt 
teneinde punten te halen op examens en daarmee zo snel mogelijk 
dat diploma te halen dat zich in socio-economisch succes dient te 
vertalen, maar hem zo te vormen dat het van nature in hem aan-
wezige verlangen naar kennis zodanig aangewakkerd wordt dat het 
hem een leven lang kan verwarmen. Immers, om Aristoteles er nog 
eens bij te halen: “Alle mensen, het is naar weten dat ze van nature 
streven.” Kortom, opnieuw komen we tot de slotsom dat onderwijs 
een mens dient te vormen. 

3. 

Dat zou het voor ons, leerkrachten secundair onderwijs, een pak 
lichter moeten maken, niet? Minder leerstof, minder feitjes en data, 
minder afvinken, minder haast, minder les? Immers, als de leerstof 
er op een middelbare school effectief niet toe zou doen of, als die 
leerstof inderdaad van ondergeschikt belang zou zijn, wat rest ons 
dan nog te doen? Vorming allicht? En die vorming? Hoe dient die te 
geschieden? Nu, ik zou er niet aan denken om zelfs maar te preten-
deren het antwoord te hebben, maar … misschien is het wel leuk 
om hier, al badinerend, een verre gooi te doen. Denkt u even mee?
Spijbelen. Wat vinden we eigenlijk zo erg aan spijbelen? Vrezen we 
niet dat onze jongeren, wanneer ze niet op school zijn, op het slechte 
pad geraken? Foute dingen doen? Slechte vrienden zien? Verkeerde 
voorbeelden? Bekijken we even de zaken vanuit dit inverse perspec-

tief. Dit zou dan impliceren dat we onze kinderen naar school sturen 
om te vermijden dat ze hun dagen slijten in slecht gezelschap en 
bijgevolg dat we ervan uitgaan dat school op zijn minst dit te bieden 
heeft: goed gezelschap. 
Klasgenoten, ondermeer; een geborgen omgeving, ook; een gestruc-
tureerde en zinvol ingevulde dagbesteding, natuurlijk; maar we mo-
gen ook niet vergeten: de leerkrachten. Volwassenen. Volwassenen, 
die waken over het welzijn en welbevinden van de leerlingen, die de 
dagen zinvol invullen, maar vooral ook: die een voorbeeld vormen. 
Zouden zij niet dat goede gezelschap zijn? Op de keper beschouwd 
is wat leerlingen op school vooral doen, dit: een volwassene obser-
veren. Die volwassenen wisselen elk lesuur, praten over allerhande 
uiteenlopende zaken en zijn ook zelf allemaal heel verschillend, maar 
gemiddeld zeven keer vijftig minuten per dag zijn leerlingen in inter-
actie met … een volwassene. En die vormt ergens een voorbeeld 
- liefst een goed. Mensen leren immers door te observeren. Obser-
veren hoe die volwassene spreekt, met anderen omgaat, conflicten 
oplost, morele principes hanteert, in het leven staat, naar de dingen 
kijkt. En dat is al millenia zo.
De Romeinse opvattingen, bijvoorbeeld, over onderwijs en opleiding 
gaan terug op een tijd waarin dat een familiale aangelegenheid was. 
In het geval van een jongen uit de stedelijke elite was de spilfiguur 
en het rolmodel de vader: als deze de basisopleiding al niet voor 
zijn rekening nam, gebeurde dat door een (uiteraard Griekse) huis-
slaaf, maar daarna werd de jongen klaargestoomd voor het openbare 
leven door zijn vader te volgen en te observeren in zijn dagelijkse 
activiteiten - wat men het tirocinium fori noemt. Twee observaties 
hierbij: ten eerste, kan er niet overdreven worden hoezeer een Ro-
meinse jeugd georiënteerd was op de volwassen wereld; ten tweede, 
laat zich hieruit een basismechanisme distilleren, namelijk dat de 
Romeinse adulescens een adultus wordt door andere adulti te ob-
serveren. Dat deze ‘oersituatie’ de Romeinen als een ideaal voor de 
ogen bleef zweven, had zonder meer impact, bijvoorbeeld op school, 
waar we het spook van de familie zien rondwaren: ook toen het ou-
derwetse thuisonderwijs al plaats geruimd had voor ‘echte’ scholen, 
bleef men de nieuwe professionele situatie modelleren naar het oude 
model, met de leraar als vader en de leerling als zoon. Dit kon soms 
aanleiding geven tot ongemakkelijke situaties, aangezien in zekere 
zin zowel de biologische vader als de ‘intellectuele vader’ tegelijk 
belast waren met de opvoeding van hun zoon.

Misschien is dat wel de grootste illusie van het onderwijs of - vrolij-
ker gesteld - de Grote Goocheltruc: de leerstof, de vakken, de lessen, 
zij zijn slechts het mom, het oppervlakkige voorwendsel waarmee 
we onze jeugd naar school lokken en waarmee ons ware doel aan 
het zicht onttrekken: we willen dat onze jongeren hun dagen in goed 
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gezelschap doorbrengen. Dat is wat Aristoteles zo’n aantrekkelijk 
figuur maakt: je wil graag rondwandelend les bij hem volgen, temid-
den de andere peripateten; het maakt niet uit waarover de lessen 
gaan; je wil gewoon de grote man in actie zien. Is het misschien 
daar dat het gedwongen afstandsonderwijs op z’n grenzen stootte? 
Omdat er daar iets essentieels wegviel en alleen nog de leerstof 
overbleef?

4. 

Wie ouder is dan achttien kan nu gerust stoppen met lezen - het 
begint trouwens wat lang te duren. Bear with me, zeggen de Engel-
sen dan. We richten ons nog even tot de jeugd. Jonge mensen, in 
wier ogen de wondere wereld van begeesterende Griekse professo-
ren en Romeinse staatslieden misschien schril afsteekt bij de saaie 
gewoonheid van de volwassenen die zij dagelijks geacht worden te 
observeren. We weten het, we weten het: je familie kan je niet kie-
zen, net zo min als je leerkrachten. Geen nood, jongmens: ik ken een 
Romein met een geheim, dat ik hier graag met jullie deel.

De Romein in kwestie heet Lucius Annaeus Seneca en was een filo-
soof, die in het essay “De lengte van het leven” (ca.49-55 n.C.) een 
herkenbaar probleem aankaart: “Kijk,” observeert de man, “ook de 
Romeinen zijn nu bevangen door die zinloze drang naar overtollige 
kennis. (…) En dan zijn er nog duizend-en-een weetjes vol leugens 
of met de schijn daarvan. Misschien erken je dat deze uitspraken 
te goeder trouw zijn, misschien staan de bronnen echt garant voor 
wat ze schrijven. Maar wiens fouten worden er minder van? Wiens 
begeerten worden erdoor bestreden? Wie wordt er dapperder van of 
rechtvaardiger of socialer? ” (vertaling: Hunink 2012)

Ook Seneca claimt dat weetjes en kennis niet veel nut hebben als 
ze niet bijdragen tot iets hoger, tot de vorming van een mens. Wat 
daarvoor nodig is, is goed gezelschap. En dat vind je - houd je vast 
aan uw sokken - in boeken. 
De antieke denkers die we in hun boeken ontmoeten, vormen name-
lijk een uitgelezen gezelschap van wie veel te leren valt: “Wij mogen 
discussiëren met Socrates, relativeren met Carneades, met Epicurus 
tot rust komen, de menselijke natuur overwinnen met de Stoïcijnen 
en te boven te komen met de Cynici. ( …) [Dat zijn hun tijd besteden 
aan echte plichten] kunnen we wél zeggen van mensen die dagelijks 
met Zeno, met Pythagoras en Democritus en andere voormannen van 
goede kunsten, met Aristoteles en Theophrastus zo goed mogelijk 
contact willen houden. Elk van deze denkers heeft alle tijd, elk van 
hen zal een bezoeker gelukkiger en met meer liefde voor zichzelf weg-
sturen, geen van hen zal een mens met lege handen laten vertrek-

ken. Ze zijn ’s nachts te benaderen en overdag, voor alle stervelingen. 
(…) Gesprekken met hen zijn voor jou niet riskant, vriendschap niet 
levensbedreigend, diensbetoon niet kostbaar. (…) Hij heeft dan men-
sen met wie hij kan overleggen over kleine en grote dingen, die hij da-
gelijks kan raadplegen over zichzelf, van wie hij de waarheid te horen 
krijgt zonder dat ze hem schofferen, en complimenten zonder dat ze 
hem naar de mond praten, mensen naar wier evenbeeld hij zichzelf 
kan vormen. Wij zeggen doorgaans dat we niet konden kiezen wie 
wij als ouders kregen, het lot gaf ze aan ons. Maar ‘geboren worden’ 
kunnen wij naar eigen inzicht. Ja, de hoogste, edelste denkers vormen 
families, kies maar waar je bij wilt horen! ” (vertaling: Hunink 2012)

Als het op vorming aankomt, aldus Seneca, kun je maar beter in 
goed gezelschap vertoeven. Desnoods al lezend. Aristoteles, bijvoor-
beeld, zoals we dit stukje begonnen. Of Heraclitus bezoekend in zijn 
achterkeuken.
Meer goed gezelschap nodig? Grieks volgen op SJH is alvast een 
goed begin. Je hoeft daarvoor niets speciaals te kunnen: lezen en 
schrijven volstaan. En over enige aanleg voor verwondering beschik-
ken.

Bert Selter

DE ONLINE PRINTSHOP VOOR STUDENTEN
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SJH DEELT
ONZE SCHOOL ROUWT OM  
MEVROUW CRISTL NYS 
Op zaterdag 13 november 2021 kregen we tragisch familienieuws: mevrouw Cristl 
Nys was plots en totaal onverwacht overleden. In mei was ze 57 geworden. 

In 2008 werd Cristl lid van de SJH-familie waar ze een echte dui-
zendpoot was. Je zag haar op de speelplaats, aan het onthaal, in de 
eetzaal, in de studiezaal … Ook het broodnodige kopiewerk werd 
door haar tot in de puntjes verzorgd. De allerjongste leerlingen leer-
de ze op maandagavond geduldig typen. 

“Wie zal mij op maandagavond vragen hoe het vandaag op school 
ging?” Deze spontane reactie van een eerstejaars op maandag na 
het overlijden zegt genoeg. De leerlingen zijn erg aangeslagen en de 
pijn in het voltallige korps is groot. We verliezen een warme vrouw, 
met een groot hart voor mens én dier. In één van de vorige edities 
vertelde ze immers nog uitvoerig over het alpacaproject dat ze bij 
haar thuis opstartte. 

Collega Marika Laureyns schreef nog een mooie herinnering neer:

Lieve Cristl

We hadden afgesproken dat ik het verhaal van de duif ging 
voorlezen als je op pensioen zou gaan bij ons. Veel te vroeg, vol 
ongeloof, schrijf ik het hier neer. Vijf jaar geleden zocht ik als 
beginneling op school en als niet-duivenliefhebber, iemand die 
in het kader van ons totaalspektakel op school een duif uit een 
bakje kon halen. Ik trok naar het secretariaat en behulpzaam 
als je was, zou jij dit doen. Alleen dacht je dat het een tamme 
duif was. Helaas. De duif ging vliegen in het secretariaat. 

Gelukkig kon je ze net nog grijpen aan haar twee pootjes … 
Dat beeld zal ik nooit vergeten: jij met een fladderende duif 
boven je hoofd, met nog net de pootjes in je hand. We hebben 
gehuild van het lachen. Sindsdien eindigden we onze berichten 
steevast met ‘roekoe roekoe’. Cristl, je was iemand met een 
hart van goud. Je lach, spontaniteit, oprechtheid, humor … 
een ‘machtige’ vrouw. Het laatste wat ik dacht toen ik in het 
secretariaat was: ‘Hoe zalig is dat toch voor de beller als zij de 
telefoon opneemt?’ Mijn laatste bericht aan jou toen ik toetsen 
thuis vergeten was: ‘Heldin!’ Bedankt voor alles, ik zal die korte 
leuke babbels heel hard missen. 

Roekoe roekoe, Marika

Cristl, je wordt hard gemist. We zullen je nooit vergeten.

Sofie Hautekiet
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Tekst door en voor de leerlingen bij het afscheid van mevrouw Nys

Lieve mevrouw Nys

We kunnen nog altijd niet geloven dat jij er niet meer bent.
Jij was gedurende zovele jaren een zekerheid in ons leven.

Nu is er leegte.

Jouw lieve glimlach deed het zonlicht verwaarlozen.
Niets gaf meer licht en warmte 

dan jouw stralende glimlach die er altijd was. 

Hoe deed je dat toch om altijd zo vriendelijk te zijn?
Velen voelden zich door jouw glimlach, 

die zo buitengewoon en uniek was,
direct opgewekter en vrolijker …

Ja, zo’n effect had je op ons.

Als we iets vroegen
was daar je enthousiasme en behulpzaamheid.

Als jij er was, was er voelbare liefde.
Wij waren geen onbekenden.

Je deed zo hard je best om de vele leerlingen bij naam te kennen.
Je zorgde ervoor dat we ons gezien voelden,

dat we wisten dat er zeker 1 iemand was die naar ons zou luisteren.
Je was oprecht en écht geïnteresseerd in ons verhaal.

Je deed zoveel meer dan je job.
Je was een geweldige vrouw, 

een topvrouw, 
liefdevol en positief,

een schat van een mens, 
bijzonder en geliefd,

hartverwarmend.

Pas als dit allemaal weg valt, 
voelen we welk cadeau het leven 
door jou heen, heeft geschonken.

We zullen je heel erg missen.
Uit de grond van ons hart
willen we je zo bedanken

voor alles wat je voor ons, leerlingen, 
en voor de hele schoolgemeenschap hebt gedaan.

Waar je ook bent,
jouw lach zal als een stralende ster 

aan de hemel zijn …
en hij zal niet doven.

Je zal voor altijd in ons hart voortleven.
Het moge je goed gaan. Rust in vrede …

Kristien Timmerman
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FAMILIENIEUWS 
Geboorten

Emile, geboren op 2 augustus 2021, zoontje van Jérome Boes en Nele Vandenbussche  
(oud-leerling) en kleinzoon van Hilde Van Den Kieboom (oud-leerkracht)
Noor, geboren op 3 juli 2021, dochtertje van Annelies Ternier (oud-leerkracht)
Vere, geboren op 9 september 2021, dochtertje van Soetkin Smets (ondersteunend personeel) en 
Jonas Corneille
Elliot, geboren op 7 oktober 2021, zoontje van Sofie Danneels en Stijn Maenhout en  
kleinzoon van Marijke Vincke (leerkracht)
Helena, geboren op 15 oktober 2021, dochtertje van Elisa de Arriba (leerkracht) en  
Matthijs Strubbe
Felien, geboren op 18 oktober 2021, dochtertje van Bart Broucke (leerkracht) en Tine Desplenter.
Ward en Rob, geboren op 15 november 2021, tweeling van Emma Strubbe (oud-leerling)  
en Frederick Janssens en kleinzonen van  
Lieve D’Hondt (leerkracht)

Huwelijken

Elisa de Arriba y Escola (leerkracht) en Matthijs Strubbe huwden op 17 april 2021

Overlijdens

Rudy Vandenberghe, °6 februari 1934 en +11 juni 2021, grootvader van Emma  
(oud-leerling) en Rémy Claeys (5B)
Louis Billiet, °5 mei 1927 en +28 augustus 2021, overgrootvader van Marthe Boeyden (2A)
Roger Vermet, °27 maart 1933 en +3 september 2021, overgrootvader van Floor (3D) en Amber 
(3E) Bostyn
Georgette Dewulf, °30 november 1930 en +23 september 2021, grootmoeder van  
Axelle Cornillie (3A)
Karina Clauw, °18 oktober 1952, +23 september 2021, grootmoeder van Marie Geldof (3C)
Hermine Gouwy, °10 december 1933, +6 november 2021, grootmoeder van Anouk Devlamynck 
(5E)
Cristl Nys, °5 mei 1964, +13 november 2021, collega ondersteunend personeel
Roger Cogghe, °10 juni 1943, +15 november 2021, opa van Lotte Cogghe (4E)
Lucienne Pylyser, °19 oktober 1929, +18 november 2021, oma van de pluspapa van  
Xander Lamon (2C)
André Ghekiere, °29 mei 1926, +27 november 2021, overgrootvader van Emiel Ghekiere (1F)
Marie-Thérèse Vanlandschoote, °15 juni 1945, +30 november 2021, grootmoeder van  
Fran Vaderrusten (5B)
Jacques Timmerman, °6 oktober 1942, +9 december 2021, grootvader van Jarne Augustyn (3C)
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SJH VARIEERT
DE CRYPTOTOETS
Een nieuwe editie van Noordzandnieuws, een nieuwe cryptotoets! We zijn zoals 
altijd op zoek naar een sleutelwoord dat je kan vinden door onderstaande 
cryptische vragen op te lossen. Elk antwoord geeft je één letter van het 
sleutelwoord. Bereid je voor om te zweten, want het thema is deze keer 
lichamelijke opvoeding. Op uw plaatsen, klaar, start!

1.  Beslissend gevecht op de speelplaats. (Tien letters, gebruik de eerste letter.)
2.  Altijd de start van een tennisrally, soms het einde van een loononderhandeling. (Zes letters, gebruik de tweede letter.)
3.  Geen goedkope wandel. (Acht letters, gebruik de zesde letter.)
4. Klop op de (linker)borst. (Acht letters, gebruik de derde letter.)
5.  Meten is weten; meet in het verleden is zachter vallen. (Drie letters, gebruik de derde letter.)
6.  Als het gemakkelijk gaat, kost het maar een cent. (Zeven letters, gebruik de zevende letter.)
7.  Als je dit niet kan, dan verzuip je sowieso. (Zes letters, gebruik de zesde letter.)

Sleutelwoord: ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___

Corneel Teerlinck
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DIXIT
De gouden kooi voor al uw gevleugelde woorden

Leerkrachten zijn vaak aan het woord. Heel vaak. En hun leerlin-
gen vormen daarbij hun trouwste publiek. Op de eerste rij bij elke 
nieuwe performance, ontgaat niets hun scherp luisterende oor. (En 
dan zwijgen we nog over het oog.) Gevleugelde woorden ontsnap-
pen op dagelijkse basis aan de mond van de leerkrachten. Machtige, 
krachtige oneliners, die zullen bijblijven tot je tachtigste. Frappante 
versprekingen, die de klas in lachen doen uitbarsten. Diepe wijshe-
den, spitsvondig geformuleerd, of gewoon onnozele uitlatingen, op-
geborreld in een spontane opwelling. Nu, het is jammer dat al deze 
fraaie uitspraken steeds weer verloren gaan en niet verder geraken 
dan de muren van het leslokaal. Ook de Romeinen wisten al: verba 
volant, scripta manent. “Een gesproken woord is vluchtig, maar een 
geschreven woord bestendig.” Daarom introduceerde het Noord-
zandnieuws in de voorbije juni-editie met DIXIT een nieuwe rubriek, 
waarin leerlingen zelf het materiaal aanleveren dat ze graag voor de 
eeuwigheid bewaard zien. 

Een karrevracht post kregen we de voorbije weken! 
De prijsbeesten van de tweede aflevering:

1.  “Bak met appels.” (een raadselachtige meneer Verrecas, in 
antwoord op de vraag “Waarom is het ‘x-’ in de vergelijking 
.(x-)+; inzending uit 4E) [Wij snappen het ook niet precies, 
beste inzender. nvdr]

2.  “Nee, eigenlijk niet.” (een heel openhartige mevrouw Anckaert, 
toen een leerling tijdens een SB met een vraag zat en vroeg of 
mevrouw eens wilde langskomen; inzending uit 2E)

3.  “Zeg, het is maar wiskunde, hé.” (een mevrouw Verdonck, in een 
poging stressende leerlingen tot bedaren te brengen; inzending 
uit 6C)

4.  “Ja, dat kan wel interessant zijn, ja.” (een mooie wijsheid van 
mevrouw L. Deprez, waarvoor we verder geen context kregen; 
inzending uit 1G)

5.  “Nederlands is inderdaad nog zo makkelijk niet. Wiskunde is bij-
voorbeeld een pak duidelijker: 2 plus 2 is daar altijd gelijk aan 
8.” (mevrouw Devooght begint haar dag graag met een lach, 
maar eindigt toch beter met een zakrekentoestelletje; inzending 
uit 1C)

6.  “Het is beter om je zonder zeep te wassen.” (een wijze raad, dit 
keer van mevrouw Anckaert, helaas tijdens de workshop ‘zeep 
maken’ op de mondiale dag; inzending uit 1A)

7.  “Touch my donkey.” (een uitspraak van ondergetekende, inge-
zonden door een nobele onbekende uit 6C, die ik wel graag van 
enige duidig voorzien: voor een herhalingstoetsje grammatica 
had ik speciaal een kinderlijk eenvoudig verhaaltje voorzien over 
een list met een ezel, waarin ondermeer een Latijns zinnetje 
voorkwam dat te vertalen viel met “Raak mijn ezel aan”, wat 
natuurlijk wel heel vreemd klinkt - in het Engels misschien nog 
net iets meer. En toen dacht ik aan de Zweedse popparodie Ding 
Dong Song.)

De hoofdprijs voor deze kersteditie wordt door de redactie van het 
Noordzandnieuws en met unanimiteit van stemmen graag uitgereikt 
aan Lisa Denolf (1Ca) die ons inzending 5 bezorgde. Lisa, een prijs 
wordt je na Nieuwjaar bezorgd!

Meteen ook een oproep voor de volgende editie in juni: gebeurde 
het recent dat je leerkracht ergens een uitspraak ontviel, waarvan je 
denkt dat die het delen met de wereld waard is? Welaan, dan: aarzel 
niet! Word een beetje journalist. Wees voortaan extra alert. Houd 
de pen in de aanslag. Spits de oren. Sla toe wanneer het moment 
daar is! En stuur je inzending via een Smartschool-berichtje naar 
Bert Selter.

Bert Selter

KRISTOF EN HEIDI 
DORPSSTRAAT 21 • SINT-MICHIELS
050 38 00 01 • WWW.BAKKERIJCLOET.BE
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