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Beste lezer

Volgend schooljaar, 2022-2023, bestaat Sint-Jozef Humaniora 60 jaar. De school groeit en bloeit en 
kan intussen al terugblikken op een rijkgevulde geschiedenis.

We kruiden het feestjaar met de traditionele ingrediënten: een leerlingendag in september 2022 waar 
we met leerlingen en leerkrachten erop uit trekken voor een ontspannende dag. Met alle leerlingen die 
willen deelnemen, steken we ook opnieuw een totaalspektakel in elkaar. Het samen werken en groeien 
naar een voorstelling en de optredens zelf bezorgen de leerlingen een onvergetelijke ervaring. Hou 
alvast 15 of 16 februari 2023 vrij voor een avondje in de Brugse Stadsschouwburg. Ten slotte mag een 
oud-leerlingenreünie niet ontbreken. In het najaar van 2023 nodigen we alle oud-leerlingen uit voor een 
gezellig samenzijn, waar we vol nostalgie herinneringen kunnen ophalen aan 60 jaar SJH.

Het Noordzandnieuws geeft je onder meer een beeld van de activiteiten van de tweede helft van dit 
schooljaar. In dit laatste trimester kon immers gelukkig alles doorgaan zoals gepland en mochten 
we weer de sfeer proeven van sportdagen, citytrips en excursies. Activiteiten op school zoals de 
slotvergadering van de miniondernemingen (waarvan er twee het schopten tot in de Vlaamse finale 
in Brussel), een Griekse dag voor onze leerlingen Grieks, een kwis van de ouderraad, de Homo 
Unversalis, noem maar op … Wat deed het deugd om de leerlingen te zien genieten van deze 
initiatieven.

Het einde van een schooljaar is ook altijd een moment van afscheid nemen. Op een plechtige procla-
matie in de Brugse Stadshallen zwaaiden we 100 zesdejaars uit. Wat een plezier om hen zo te laten 
gaan, vol dromen en verwachtingen, op naar een nieuwe fase in hun leven. We zijn blij dat we hen 
zovele jaren konden begeleiden, en ook fier dat we een steentje konden bijdragen om hen te laten 
uitgroeien tot die fijne groep jongeren.

Net voor de krokusvakantie namen we al afscheid van Chris Mallet. Een SJH-product pur sang, 
ze is oud-leerlinge van de school en na haar studies werkte ze een carrière lang bij ons, eerst als 
leerkracht en graadcoördinator, dan als lid van het ondersteunend personeel. Een gedreven kracht 
die met hart en ziel onze school mee vorm gaf. Van harte dank Chris!

Helaas moesten we (opnieuw) definitief afscheid nemen van enkele dierbare mensen. Er ontvielen 
ons de laatste maanden twee oud-collega’s: An Boey en Katrien Dejonghe. Ook zij hebben een vol-
ledige loopbaan volbracht op onze school en vormen zo een belangrijk deel van die 60 jaar SJH. 
Ongetwijfeld namen die bij vele oud-leerlingen herinneringen oproepen. Je leest in het Noordzand-
nieuws enkele getuigenissen.

We wensen je allen een deugddoende vakantie en zien je in september graag weer terug. Veel 
leesplezier.

Diederik Maes  

Directeur
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SJH EINDIGT
CHRIS MALLET MET PENSIOEN
Toen ze twaalf was, wandelde ze voor het eerst door de grote, rode poort van 
Sint-Jozef Humaniora. 50 jaar later wandelt ze door dezelfde poort een eindeloze 
vakantie tegemoet.

Hoe het allemaal begon

Enkele zaken die me bijblijven van mijn humanioratijd die 50 jaar 
geleden bij de Jozefienen begon:
 › een relatief kleine meisjesschool met een blauw uniform en een 

schort erboven,
 › Zuster directrice op de speelplaats met de bel in de hand om tot 

stilte te manen en daarna op de trap met het gezicht naar de 
spiegel om iedereen goed te zien,

 › een strenge uniformcontrole op de lengte van de rok en de afge-
knipte blousekragen onder de trui,

 › een internaat op de zolder,
 › het drillen van de Franse werkwoorden in het derde jaar, ik ken 

ze nog steeds,
 › geen digitale toepassingen, alles met vulpen en papier,
 › geen sociale media,
 › leerkrachten die naast hun lessen ook iets te vertellen hadden en 

bij wie je altijd terecht kon,
 › een familiale sfeer,
 › een leuke Londenreis en een toffe 100 dagen.

Voor mij, een fijne tijd, zonder veel druk.

Als beginnende 
leerkracht

Na mijn studies voor regent 
wiskunde, fysica en gods-
dienst gaf ik drie jaar les in het 
bijzonder onderwijs. Het was 
een harde leerschool en ik heb 
even overwogen om opnieuw 
te studeren en de opleiding 
vroedvrouw te volgen. Rond die 
periode belde de toenmalige 
Zuster directrice van Sint-Jozef Humaniora mij op om te komen les-
geven. Als oud-leerling had je meestal een voetje voor. Het was een 
hele aanpassing om van bijzonder onderwijs naar een Latijnse klas 
te switchen. Ik herinner me de eerste les waarin ik vroeg om met 
rode balpen een kantlijn in hun schrift te trekken. Het leverde me 
een lachsalvo op en het ijs was gebroken. Het was een beetje thuis 
komen en ik ben er nooit meer weggegaan.

Angst voor …

Het eerste jaar als leerkracht in de Humaniora had ik wel wat schrik 
van de directrice. Als leerling noemden wij haar onrespectvol het ka-
non. Het was een imposante verschijning met een klok van een stem. 
Voor haar leerkrachten was ze veeleisend, maar eens je bewezen 
had dat je het waard was om er les te geven, kon je op haar steun 
rekenen. Nu noem ik haar respectvol Zuster Vanhauwaert.

Doorheen de jaren heb ik ook wel geleerd uit fouten. Ik herinner me 
de beginjaren waarin we de rapporten op blauw papier schreven. 
Daar kwam geen computer aan te pas. Op het einde moesten we 
het rapport met een stempel bekrachtigen en ik slaagde erin om alle 
rapporten af te stempelen met de verkeerde stempel, waardoor op 
elk rapport stond: C-attest, niet geslaagd dus. Het gevolg was dat 
alle leerlingen in de vakantie op school nog even moesten langsko-
men om een nieuw, correct rapport te krijgen.
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De start van een lange carrière

Jaren gaf ik wiskunde en godsdienst in dezelfde klassen in de eerste 
graad. Hierdoor zag ik de leerlingen soms wel zeven uur per week, 
wat ik altijd als positief ervaren heb.

Zowel voor wiskunde als voor godsdienst heb ik altijd heel veel geluk 
gehad met mijn collega’s. Ik kan hen niet genoeg bedanken, want zij 
maakten het fijn om te werken. Ook de ploeg van de titularissen in 
het eerste jaar draag ik een warm hart toe.

De laatste jaren gaf ik enkel nog wiskunde, wat ik het liefst deed. Na 
de zoveelste hervorming hebben we uiteindelijk zelf onze cursus ge-
maakt, meestal met een natje en een droogje en vooral veel gelach.
In 2001 stopte Rita Meeuwis als graadcoördinator. Ik werd gevraagd 
om haar op te volgen door de toenmalige directrice. (Lieve Marannes, 
nvdr). In datzelfde jaar werd Frans Cool ook directeur. Na veertien 
jaar gaf ik de fakkel door aan jongere collega’s.

Weggesprongen van de Digisprong

Ik heb nooit tegen mijn zin gewerkt, maar voelde enkele jaren terug 
wel dat het meer inspanning vroeg om dezelfde energie op te bren-
gen. Bovendien kwam de Digisprong toen net op gang, waar ik dus 
van weggesprongen ben. Het moment voor een overstap, vond ik. Ik 
kreeg de kans om op het secretariaat aan de slag te gaan, midden 
in een warme equipe. Ik startte met Lies Crappé aan het onthaal, 
een goede tandem zo bleek. Ik heb ook echt genoten van die job. Met 
momenten kon het heel druk zijn, maar ’s avonds en in het weekend 
moest ik geen lessen voorbereiden, niet verbeteren, geen adminis-
tratie meer verwerken … wat een zaligheid!

De Catacomben

Na al die jaren denk ik dat ik ieder hoekje op school ken, van de 
zolder (waar vroeger het internaat was) tot de kelder, tenzij er nog 
verborgen ruimten zijn. De enige plaats waar ik niet op m’n gemak 
was, is het verste deel van de kelder onder de trap in het A-gebouw. 
De brander van de verwarming staat er en daar moet je langs om in 
de bergplaats van de kerstversiering te geraken. Ik had altijd schrik 
dat iemand het luik zou sluiten!

Het zwarte gat

Ik ben niet veel thuis geweest sinds mijn pensioen. Zo volg ik kera-
mieklessen, zorg ik vaak voor de kinderen van mijn neef en nichtjes 
en ben ik van plan om nog meer te reizen. Het grote voordeel is dat 
dit nu ook kan buiten de schoolvakanties. Ik speel ook nog klarinet 
in een harmonie. Mijn agenda zit dus eivol. Zo vol, dat ik nog geen 
tijd maakte voor de grote schoonmaak die nochtans op de planning 
stond. Maar misschien stel ik dat uit omdat ik dat niet graag doe. 
Het zwarte gat ben ik dus nog niet tegengekomen.

Als je geen tijd hebt, maak er dan

Als ik vroeger wel eens tegen mijn vader zei: ‘ik heb geen tijd’, dan 
zei hij: ‘tijd moet je maken.’ Als ik zie hoe veeleisend de job als 
leerkracht geworden is, dan denk ik dat je grenzen aan jezelf moet 
en mag stellen. Er zijn in de loop der jaren heel wat hervormingen 
doorgevoerd en nieuwe didactische inzichten bijgekomen. De veel-
heid aan digitale toepassingen hebben zeker hun meerwaarde, maar 
er is niets mis met lesgeven aan het bord met een krijtje (als er 
tenminste nog dergelijke borden te vinden zijn). Tijd maken voor de 
dingen die je graag doet, is zo belangrijk, toch?

Je kunt je job maar graag doen als je je goed voelt op school en 
daarvoor zijn goede sociale contacten en een goede communicatie 
een must. Goed voor elkaar zorgen en veel empathie tonen, daar 
komt het allemaal op neer.

Het gaat jullie allemaal goed.

Sofie Hautekiet
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2001 - 2019 - 2022
OF EEN TERUGBLIK OVER  
DE JAREN HEEN
Drie jaar geleden (september 2019) ging de schoolpoort onverwacht 
voor mij dicht. Ik schreef toen een artikel met mijn herinneringen, 
anekdotes; nu gooi ik het over een andere boeg: wat zijn de merk-
waardigste veranderingen in die 18 jaar? Toch eerst even een korte 
inleiding.

Voor de meesten onder jullie ben ik een onbekend gezicht, maar 
gelukkig zijn er nog de leerlingen aan wie ik in het schooljaar 2018-
2019 lesgaf: klas 1A en klas 2F, leerlingen die ik nooit zal verge-
ten, want zij zorgden ervoor dat het onverwachte dichtslaan van de 
schoolpoort wat minder hard werd. De foto van de 100 dagen waarin 
ik als heks de hele dag heb lesgegeven, prijkt nu op mijn bureau. 
Telkens ik die zie, verschijnt er een glimlach op mijn gezicht: dikke 
merci aan jullie die me zo’n mooie laatste klasherinneringen hebben 
gegeven.

Maart 2001

Mijn eerste echte stappen in de Jozefienen. In de viering van juni 
dat jaar haalde ik de gevleugelde woorden aan: ‘Ik ben hier met 
mijn gat in de boter gevallen’. De Jozefienen waren mij toen niet 
onbekend, want ik had als bezinningsbegeleidster jarenlang klassen 
van de Jozefienen over de vloer gehad. De zalige ontmoetingen met 
leerlingen en leerkrachten van deze school staken torenhoog boven 

de vele andere met andere scholen en dus besloot ik toch maar even 
te solliciteren, je wist maar nooit. En ja, in maart mocht ik als in-
terim aan de slag. Het was voor mij de start van een fantastische 
loopbaan waarin ik zoveel moois mocht beleven.
Wanneer ik op die 18 jaar terugblik, dan merk ik dat er best veel 
veranderd is.

Beeld van de school

In 2001 waren ‘de Jozefientjes’ een eerder kleinschalige school van 
bijna 500 leerlingen. Het was toen een blauwe school die door het 
schooluniform bepaald werd: donkerblauwe pull en dito lange broek 
of rok getooid met een bleekblauwe bloes of hemd. Toen de jeans als 
toelaatbare broek in voege kwam,was dit het startsein voor menige 
discussies rond de vraag ‘of die jeans nu wel donkerblauw genoeg 
was … ‘Een enquête aan de ouders en leerkrachten maakte een 
einde aan deze vraag: Bye, bye, uniform en welkom aan de gekleurde 
wereld!
In die 18 jaar was er zelden (nooit?) een jaar waarin het geklop van 
hamers en het boren van machines niet hoorbaar was. Oude gebou-
wen werden vernieuwd of aangekocht, want de lokalen beantwoord-
den niet langer aan de normen van de tijd . Ook moesten er les-
ruimtes bijkomen, want het leerlingenaantal breidde gestaag uit. Nu 
krijgen leerlingen zelfs les in de Ziverstraat en werd voor bepaalde 
vakken naar de Vrijdagmarkt uitgeweken: de ‘campus Jozefienen‘ 
werd geboren.
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Het lesgeven

Anno 2001 stond het digitale tijdperk nog in zijn kinderschoenen. 
De klas op zich veranderde niet veel: leerlingen zitten nog steeds in 
rijen, achter banken en de leerkracht staat nog altijd vooraan, ook al 
is dit laatste gelukkig al veel veranderd.
Er werd les gegeven met hulpmiddelen als een overheadprojector; 
met een bord en krijtjes: witte voor de tekst, gekleurde om iets in de 
verf te zetten. Muziek werd weergegeven door een een cd-speler en 
een filmpje kon afgedraaid worden door een cd in de computer. Dat 
dit alles voor hilarische momenten zorgde, is ondertussen een ver-
zameling geworden in mijn anekdotekoffer. De computer werd steeds 
belangrijker: voor de meeste leekrachten een zege, voor anderen een 
noodzakelijk kwaad. Het bord werd vervangen door een bordboek en 
de krijtjes werden verbannen naar een vergeethoekje, ergens op de 
lessenaar vooraan.
Huiswerkblaadjes waarop sb’s en straf gemaakt werden, kenden 
ook een stille dood. Ze werden vervangen door prachtig gelay-oute 
exemplaren mét de hoofding van de school, uiteraard.

Het korps

De Jozefiense leerkrachten: ze gingen en ze komen. Heel wat col-
lega’s gingen in een toch wel korte tijd op pensioen en de school 
breidde uit. Dit zorgde voor een sterk jonger wordend lerarenkorps 
dat de geest van de Jozefienen verder uitdraagt, heerlijk.
Toen in september 2018 mevr. David met pensioen ging, werd ik wa-
rempel de oudste leerkracht op school; ik was toen 60 jaar en was 
van plan om minstens twee jaar de ‘mater familias’ te zijn. Helaas 
was mijn roem van korte duur, want in september 2019 kwam mijn 

gezondheid stokken in de wielen steken. Deze keer voorgoed. In mijn 
schoolkrantartikel van juni 2020 schreef ik toen: ‘Geen punt, maar 
een komma’, want ik zou op school nog wat vrijwilligerswerk komen 
doen. Helaas kwam Corona de wereld op zijn kop zetten en pas in 
april van dit schooljaar kon ik weer aan de slag om de bibliotheeklijst 
te updaten.

30 juni 2022

Ik sluit de rode poort definitief achter mij. Vele jaren van intens en 
hard werken, zoveel herinneringen aan leerlingen en ouders, tiental-
len anekdotes over klassituaties en onvergetelijke verkleedpartijen 
bij de 100 dagen, het schooltoneel, de spektakels, duizend en een 
herinneringen aan warme ontmoetingen … Een koffer vol fantasti-
sche herinneringen aan een fantastische school.
Of ik het schoolleven mis? In het begin had ik het heel moeilijk dit 
los te laten: de Jozefienen waren jaren mijn thuisbasis geweest, bij 
wijze van spreken. Drie jaar later kan ik zeggen dat het goed is, 
nu. Niet langer die haast, geen druk meer van ‘Dit moet nog zeker 
af!’ en vooral zijn me de schoolperikelen van de coronatijd bespaard 
gebleven.
Een dolce far niente zal mijn leven nooit worden. Daarvoor sta ik nog 
altijd te bruisend in het leven, maar niets móet meer en mañana is 
een woord geworden dat ik nu hoog in het vaandel draag: mañana, 
morgen komt ook nog.

Op die vele jaren in de Jozefienen kijk ik met warme dankbaarheid te-
rug. Ik zal me na dit afscheid nog even omdraaien en glimlachen …

Chris Boerjan
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AFSCHEID VAN ONZE ZESDES
Wanneer ik dit stukje schrijf, zijn we nog slechts een zucht verwijderd van de  
proefwerken en bij uitbreiding van het einde van het schooljaar 2021-2022.  
De lonkende vakantie mag dan een mooi vooruitzicht zijn, toch heeft zo’n schooljaareinde ook 
iets droefs: we moeten namelijk afscheid nemen van de leerlingen uit het laatste jaar. Sommigen 
van hen zijn letterlijk en figuurlijk groot geworden op de schoolbanken van SJH, anderen kwamen 
misschien wat later piepen, maar allemaal hebben ze een plekje in ons hart veroverd.

We hebben samen geleerd, ontdekt, ervaren, gelachen, gevloekt. Ik 
zou nu kunnen vertellen over het leven op onze school en die zes 
jaar die voorbij gevlogen (of gekropen) zijn, maar dat kunnen onze 
laatstejaars zoveel beter. Ik vroeg hen dus naar het jaar dat hun zal 
bijblijven, hun dierbaarste herinnering, hun grappigste moment, hun 
meest gênante ervaring, hun favoriete vak, het minst leuke aan SJH 
en hun verwachtingen voor de toekomst. Ook mochten ze proberen 
de school in 5 adjectieven te vatten.
Hoeft het te verwonderen dat voor bijna iedereen het laatste jaar 
het tofste bleek? Ondertussen kende men elkaars kleine en grote 
kantjes en was het puberale drama wat weggeëbd, wat de onder-
linge sfeer er alleen maar beter op maakte. Wie pas in het zesde jaar 
aansloot, kwam in een warm nest terecht. Zo getuigt Mariet van een 
welkom dat zij niet eerder mocht ervaren.
Na twee coronajaren was er eindelijk ook weer wat meer vrijheid, 
waardoor de leerlingen met volle teugen van de tweedaagse in de 
Ardennen of de uitstappen naar Berlijn en/of Parijs konden genieten. 
Deze uitstappen vergrootten bovendien het groepsgevoel. Ook de 
leerkrachten bleken een stuk relaxter te zijn (kan ik beamen! Toffe 
leerlingen zorgen voor toffe leerkrachten!).
De dierbaarste herinneringen - ook hier geen verrassing - hebben 
niet met de lessen te maken, maar met de activiteiten/uitstappen. 
Toppers waren de reizen naar Berlijn en Parijs, de tweedaagse in de 
Ardennen en natuurlijk de 100 dagen. Maar ook de sportdagen of de 
uitwisseling met Bilbao zullen bijblijven.
Dat de school niet zo’n duistere plek is, bewijzen de antwoorden 
op de vraag naar de grappigste momenten. Die bleken te talrijk 
om op te noemen. Wat dan weer wel benoemd kon worden, waren 
de minst leuke aspecten aan SJH. Of moeten we zeggen aan het 
scholierenleven? Tja, niemand is ooit echt tuk op taken of moeilijke 
sb’s waarschijnlijk. Dat op onze school geen echte themaweek mocht 
doorgaan is een verzuchting die ik bij deze graag nog even onder 
de aandacht van de directie breng … Iemand vermeldde ook de 
vele trappen die dagelijks bestegen moesten worden en hoe de eigen 
fysieke fitheid in die zes jaar blijkbaar sterk achteruit was gegaan 
(‘De eerstejaars vliegen over de trappen en wij moeten minutenlang 

puffend uithijgen’). Ik zou zeggen: al een geluk dat die trappen er 
nog waren!
Bij het peilen naar de meest gênante ervaring kwam zelfs een bijna 
zes jaar oud geheim naar boven: een leerlinge (ik noem geen naam) 
hees, samen met een vriendin, in het eerste jaar per ongeluk een 
oranje toiletdeur uit de scharnieren. Dit werd nooit gemeld tot op 
heden. Van vandalisme was geen sprake, het betrof een ongelukje 
met vluchtmisdrijf. ‘Bon weekend’ naar je leerkracht Frans sturen, 
terwijl het pas woensdag is, lijkt me eerder een geval van wishful 
thinking en de situatie met de ontblote (?) boezem zal allicht enkel 
bij mevrouw Laureyns een belletje doen rinkelen …
Het favoriete vak hangt duidelijk samen met de richting die men 
koos. Zeg a.u.b. niet dat meisjes niet van wetenschappen houden: 
natuurwetenschappen en biologie kunnen die wel pruimen (pun in-
tended). Voor één leerlinge was bio zelfs hét relaxmomentje tijdens 
de schoolweek. En de lessen Frans bij mevrouw De Vriese, die stee-
vast met een liedje werden besloten, konden zelfs slechte dagen 
doen opklaren. Als dat geen mooi compliment is!
Persoonlijk vind ik het wat jammer dat steeds minder leerlingen in 
hun toekomst talen zien. Zo hoopt de relaxte bio-dame ooit mijn toe-
komstige dokter te worden (en ze is niet de enige). Ik zou me zeker 
aan haar goede zorgen durven toevertrouwen, maar net zo graag 
zou ik mijn leerlingen van vandaag als de collega’s van morgen zien.
De leerlingen hebben tot slot hard nagedacht hoe onze school zich 
het best laat omschrijven. Een greep uit het aanbod: creatief, ver-
nieuwend, hartelijk, gezellig, familiaal, (soms) georganiseerd, ruim-
denkend, geëngageerd, ambitieus, leerrijk, vooruitstrevend, moeilijk, 
streng, leuk, memorabel. Het valt op dat de positieve adjectieven 
de aandacht opeisen. Dat betekent dat we ons werk goed hebben 
gedaan, toch?
Ik wens alles zesdes, samen met mijn collega’s en de directie, heel 
veel geluk in hun leven na SJH.

Inge Callens

(bijzondere dank aan Mariet Verbeke, Bo Verriest, Flore Vanassche en 

Femke Arshad voor hun bereidwillige medewerking)
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SJH SCHOOLT
DIGISPRONG (BIS)
In de juni-editie van vorig schooljaar deden we de plannen uit de doeken die de 
minister van onderwijs beoogde met de digisprong. We vertellen je graag, exact 
een jaar later, waar we staan met de realisatie van de digispong op onze school en 
hoe we de digimiddelen besteed hebben.

1.  In de voorbije zomervakantie maakten we werk van een vernieuw-
de wifi-infrastructuur (ongeveer 950 meter netwerkkabel erbij!) 
en zorgden we voor een upgrade van ons netwerksysteem. Een 
conditio sine qua non als we iedereen met een eigen device wilden 
laten werken op school.

2.  In september 2021 bezorgden we alle leerlingen van het eerste, 
derde en vierde jaar een eigen device, in januari 2022 konden 
we alle leerlingen van het tweede jaar van een toestel voorzien. 
Zoals aangekondigd kozen we als school voor een Chromebook. De 
school koopt de toestellen aan, en de leerling kan er thuis en op 
school over beschikken zolang die bij ons ingeschreven is. Volgend 
schooljaar krijgen de nieuwe eerstejaars ook een nieuw toestel, de 
zesdejaars gebruiken voor hun laatste jaar nog even de toestellen 
die we al op school gebruikten. Zo zullen volgend schooljaar alle 
leerlingen van 1 tot 6 over een eigen toestel beschikken.

  Ook is het begin van volgend schooljaar het streefdoel om alle 
leerkrachten een eigen device te geven voor professioneel ge-
bruik.

3.  Het beschikken over een goede infrastructuur, het feit dat ieder-
een een eigen toestel heeft, het zijn belangrijke realisaties. Maar 
nog belangrijker is de pedagogische visie errond. Deze visie zijn 
we volop aan het uitwerken. Enkele krijtlijnen liggen al vast:
 › Digitalisering is geen doel op zich maar een middel om leer-

plandoelstellingen te gebruiken. Het is dus geen verplichting, 
we zetten digitalisering enkel in als het een meerwaarde be-
tekent. We blijven geloven in het gebruik van handboeken die 
een structuur en een overzicht bieden bij het studeren. Goede 
lessen zonder Chromebook blijven zeker aan de orde.

 › We zijn er wel van overtuigd dat digitalisering de leerkrachten 
extra kan ondersteunen in hun kerntaak, kan helpen in evalu-
aties en meer kansen kan bieden tot differentiatie. Een grote 
uitdaging is ook dat we leerlingen gepast leren omgaan met de 
digitalisering bij het studeren. We vinden het daarom belangrijk 

een positieve houding te stimuleren bij leerlingen en leerkrach-
ten ten opzichte van die digitalisering.

 › We willen daarbij ook bewaken dat de digitalisering democra-
tisch blijft, m.a.w. dat het betaalbaar blijft en dat zo iedereen 
gelijke onderwijskansen behoudt.

  Zo voerden we intern al enkele discussies: mag het chromebookje 
gebruikt worden in de studie? We besloten van wel. De uitdaging 
is immers de leerlingen er op een gepaste manier mee laten stu-
deren, de oplossing ligt niet in het verbieden ervan. Kunnen proef-
werken digitaal gemaakt worden? We besloten om nu in juni het 
proefwerk aardrijkskunde in het eerste jaar digitaal te organiseren 
als try-out zodat we zelf kunnen ervaren of het een meerwaarde 
betekent voor leerlingen en/of voor de leerkracht. Het zijn een 
paar voorbeelden van nieuwe uitdagingen die op ons pad liggen 
door het invoeren van een device voor elke leerling.

4.  We kunnen de digitalisering ook maar gepast inzetten als elke leer-
kracht goed op de hoogte is van de mogelijkheden en de toepas-
singen zodat didactisch de juiste tools op het juiste moment ingezet 
worden. We maken dus volop werk van vorming. Zo stond onze pe-
dagogische studiedag van 6 mei in het teken van een eerste brede 
kennismaking met allerlei googletoepassingen die met het chrome-
bookje mogelijk zijn. We deden hiervoor beroep op de mensen van 
Fourcast for Education. Begin januari namen we in samenwerking 
met hen een bevraging af bij onze leerkrachten om de beginsituatie 
in kaart te brengen. We geven hier de conclusie mee:

Sterktes
› Gemotiveerd team, bereidheid tot verandering
› Gedeelde visie
› Sterke bereidheid tot delen
› Tevredenheid over de infrastructuur
› Tevredenheid over ondersteuning van de school en het 

ICT team

8
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› Een paar leerkrachten die al serieus ingezet hebben op 
digitaal werken

Kansen
› Leerlingen laten samenwerken en laten plannen via de 

Google tools
› Individuele leertrajecten en doelstellingen uitwerken en 

opvolgen
› Digitaal evolueren met Google Formulieren
› Andere Google tools zoals Sites ontdekken en inzetten in 

de klaspraktijk
› Niet Google tools verder integreren

Zwaktes
› Kennis van het auteursrecht
› Terughoudendheid door vasthouden aan Microsofttools bij 

enkelen

Bedreigingen
› Grote niveauverschillen in het team
› Overlading door verschillende prioriteiten: Digisprong, 

verandering in de leerplannen …

Vanuit die analyse kunnen we onze prioriteiten voor de volgende 
jaren vastleggen: het borgen van de sterke punten, de zwaktes of 
bedreigingen wegwerken. We hebben al heel veel knowhow in ei-
gen huis, verschillende leerkrachten nemen een voortrekkersrol. 
We voorzien momenten waarop zij hun ervaring kunnen delen met 
leerkrachten die minder ver staan. Gerichte navormingen op maat 
zullen immers bepalend blijven voor een geslaagde integratie van 
het device in de lespraktijk.

Diederik Maes

9

CONCOURS DE FRANÇAIS  
PREMIER DEGRÉ
C’est parti! Le premier concours de français à notre école! Alle leer-
lingen uit het eerste en tweede jaar kregen tijdens de les 50 vurige 
vragen voorgeschoteld via Kahoot. Met deze vragen peilden we naar 
de algemene kennis van de leerlingen: kunnen ze de basiswerkwoor-
den wel vervoegen? Maar weten ze ook hoe groot la Tour Eiffel is? 
Hebben ze al eens gehoord van de voetballer Olivier Giroud?

Uit het eerste jaar kwamen maar liefst VIER grote winnaars!
1. Simon Hoet (1E)
2. Emma Ide (1A)
3. Eline Claeys (1E) / Lune Vanpoucke (1E) - ex aequo

In het tweede jaar geen ex aequo, maar wel drie verdiende winnaars:
1. Julie Engels (2C)
2. Merel Vandewalle (2F)
3. Senne Clauwaert (2E)

Deze winnaars werden beloond met een zakje vol typische Franse 
lekkernijen: madeleines, macarons … mmmm! Bon appétit!
Lore Ommeslag
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HET EUROPEES 
JONGERENPARLEMENT
De vijfdes van dit jaar hebben door corona heel wat leuke projecten aan zich voorbij zien 
gaan. Een van de eerste buitenschoolse activiteiten die we opnieuw konden opstarten, 
was het Europees Jongerenparlement en het verbaasde meneer Benoot en mezelf niet 
dat we heel wat enthousiaste motivatiebrieven mochten ontvangen. Hoewel het niet 
eenvoudig was om slechts zes vijfdejaars te selecteren, waren we wel tevreden over onze 
ijzersterke selectie. Briek Vermeersch, Zanna Devos, Victoria De Ketelaere, Ferre Devlies, 
Clara Persyn en Quinten Reynaert vertegenwoordigen onze school in Antwerpen op de 
National Selection Conference van het Europees Jongerenparlement. Wat dit precies 
inhoudt en wat ze ervan vonden, laten we hen hier zelf vertellen.

Clara Persyn

Van drie tot zes mei mochten vijf andere leerlingen en ik samen naar 
Antwerpen. We deden dit niet om te shoppen, maar om de nationale 
sessie van het Europees Jeugdparlement (EYP) bij te wonen. Het 
was een vierdaagse trip waar we iedere dag een ander doel had-
den. De eerste dag leerden we mensen uit verschillende culturen en 
achtergronden via teambuilding kennen. De tweede en derde dag 
onderzochten we samen een centraal probleem in Europa en zochten 
we hier een oplossing voor. De vierde en laatste dag stelden we onze 
oplossing als groep voor aan alle anderen en een jury.
Ik heb me voornamelijk ingeschreven om even weg te kunnen uit de 
schoolomgeving, nieuwe mensen te leren kennen en een geweldige 
ervaring mee te kunnen maken. En, dit kan ik nu met zekerheid zeg- gen, ik heb er absoluut geen spijt van. EYP was een ongelooflijk 

fijne ervaring die ik iedereen zou aanraden. Het was een afwisseling 
van hard werken en gezellige koffiepauzes, van echt laat doorgaan 
en van een rooftop party. Je leerde nog beter samen te werken met 
mensen die soms een compleet ander idee hebben en, ook wel ver-
meldenswaardig, dit allemaal in formeel Engels.
Niet alleen het team waarin ik werkte, maar ook de volledige groep 
deelnemers, maakte de ervaring alleen maar beter. Iedereen bij EYP 
was daar, omdat hij of zij dat wou. Niet voor een verplichte of saaie 
opdracht, maar uit motivatie en interesse. Iedereen wou elkaar leren 
kennen en samenwerken aan een groter geheel. Dit maakte de sfeer 
tijdens de vier dagen absoluut geweldig.
Ik zou dus direct opnieuw inschrijven en ben dan ook zeker van plan 
om mijn EYP-carrière verder te zetten. Ik hoop dat nog vele andere 
leerlingen de kans krijgen om aan dit fantastische project te mogen 
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werken en ik ben er zeker van dat zij dan ook zo veranderd, positief 
en enthousiast zullen terugkomen.

Quinten Reynaert

European Youth Parliament is een organisatie die jongeren van over 
heel Europa samenbrengt. Door de naam zou je misschien meteen 
denken dat het een heel serieuze bedoening is, maar dat valt reuze 
mee. Dit jaar gingen we vier dagen naar Antwerpen. Het doel van 
deze vierdaagse is om een resolutie (een soort wetsvoorstel) te 
schrijven over onderwerpen waarover de Europese Unie moet na-
denken. Deze onderwerpen gaan ook jongeren aan, want wij zijn de 
volgende generatie. Op basis van deze thema’s werden we opge-
deeld in verschillende commissies die kunnen gaan over klimaat, 
vrouwenrechten, onderwijs, economie … Aan deze resolutie werk 
je ongeveer twee dagen en op de laatste dag wordt er gestemd over 

de resoluties. Tijdens het debat en de speeches moet je er dus voor 
zorgen dat jouw resolutie wordt aangenomen.
Specifieke voorkennis van politiek is niet nodig, maar kan handig 
zijn. Wat vooral belangrijk is, is dat je bereid bent om nieuwe din-
gen te leren over één van de onderwerpen en dat je bereid bent om 
nieuwe mensen te ontmoeten.
Wat me het meest is bijgebleven zijn de leuke momenten tijdens het 
werk, maar ook vooral daarbuiten. Tijdens de vele koffiepauzes werd 
er gelachen en leerden we veel nieuwe mensen en hun culturele ach-
tergrond kennen. We bouwden aan nieuwe vriendschappen en met 
sommigen van hen heb ik nog dagelijks contact. Ik ben heel blij dat 
deze school ons de kans geeft om dit te doen; het is eens iets totaal 
anders dan een hele dag te zitten luisteren naar een leerkracht. Je 
leert er heel veel bij over mensen en het verruimt je blik. Het was 
echt een superervaring!

Corneel Teerlinck
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MINI-ONDERNEMING CONNECT 
ELEMENTS
Voor de mini-onderneming hebben wij gekozen voor het concept van 
Connect Elements. We maakten T-shirts met de driehoeken van de 
vier elementen en elk element is gebonden aan verschillende ka-
raktereigenschappen. Zo staat vuur voor: avontuurlijk, optimistisch, 

moedig … Lucht staat voor: creatief, spontaan, probleemoplos-
send denken … Water staat voor: zorgzaam, open-minded, warm-
hartig … En aarde voor: betrouwbaar, ordelijk, genietend … Ons 
product was dus de ideale manier om iemand te bedanken voor wie 
die persoon is. Dit project was voor ons team heel leerzaam: we heb-
ben veel ups-and-downs gehad. Zo hadden we de pech dat we ons 
oorspronkelijk idee niet konden realiseren omdat de productieprijs 
te hoog lag. Bovendien hadden we moeite om een kledingproducent 
te vinden, maar uiteindelijk is alles goedgekomen met de nodige sa-
menwerking. Het is zeker een ervaring die we kunnen meenemen, 
want het liet ons al voor een stukje zien hoe het echte ondernemen 
in elkaar zit.

Inez De Clerck

info@acsfireprotection.be · www.acsfireprotection.be
Kongostraat 47 · 8310 Brugge · +32 (0) 50 36 15 93
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SJH DOET
HOMO UNIVERSALIS FT.  
RADIO CORONA 2021-2022
Homo Universalis

Sebastiaan Wouters is een naam die wellicht een belletje bij je doet 
rinkelen? Logisch ook, want twee jaar geleden verkreeg hij eeuwige 
roem toen hij de allereerste editie van Homo Universalis op zijn pal-
mares mocht noteren. Hij troefde er Merlijn Ryheul en Emma Van 
Ackere af tijdens een spannende finale. Tijd voor eerherstel dachten 
Merlijn en Emma en dus schreven ze zich dit jaar samen met 155 
andere kandidaten in voor een tweede editie.

De begeleidende leerkrachten bedachten tien leuke maar eveneens 
uitdagende opdrachten. Om het langst op één been staan, origami, 
een spelletje volleybal, een muziekquiz, een appel schillen, een spel-
letje kubb … Ze passeerden allemaal de revue. Het werd snel duide-
lijk dat de strijd bikkelhard was en de eerste opdrachten werden dan 
ook een waar bloedbad. Na opdracht drie waren de kandidaten al tot 
een derde herleid! Tijd voor een herkansing dacht de organisatie en 
dus kregen de aandachtige afvallers tijdens opdracht vier de kans 
om zich terug in de wedstrijd te spelen.

De grappigste opdracht moet ongetwijfeld opdracht zeven geweest 
zijn. In de aanloop hiervan werden 22 lege zakdoekdozen en 4 kilo-
gram paaseieren verzameld. Elke doos werd gevuld met eitjes en 
rond de buik gebonden. Zonder handen de doos zo snel mogelijk leeg 
halen was de doelstelling. Voor sommige kandidaten een eitje, voor 
andere het einde van de wedstrijd.

16 leerlingen bereikten uiteindelijk de kwartfinale. Met behulp van 
water moesten ze zo snel mogelijk een pingpongballetje uit een be-
ker weten te vissen. Tijdens de halve finale stond “spijkerpoepen” en 
een spelletje “beerpong” (zonder bier weliswaar) op het programma. 
Zanna Devos, Pepijn Van Canneyt en Marthe Dupont wisten zich zo 
te plaatsen voor de finale.
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Vrijdag 3 juni, een stralende dag, een enthousiast publiek en een 
groot fietsparcours met onderweg drie opdrachten. De ingrediënten 
voor een bloedstollende finale. Benieuwd hoe het is om te basketten 
met een promillebril, een puzzel van Winnie de Poeh op te lossen of 
met een ei (op een lepel) in je mond rond te lopen? Onze finalisten 
weten er ondertussen alles over! Feit is dat ze elk een zeer scherpe 
tijd konden neerzetten.

Slechts één iemand kan natuurlijk de beste zijn: Zanna Devos! Zij 
gaat de geschiedenis in als Homo Universalis 2021-2022. Proficiat 
aan finalisten Pepijn en Marthe en dankjewel aan alle kandidaten, 
begeleidende leerkrachten en helpende handen. Wie weet tot een 
volgende editie?

Radio Corona

Homo Universalis ging hand in hand met het tweede jaar van Radio 
Corona. Jammer genoeg stond er nog steeds een rem op de start van 
het schooljaar. Niet alle maatregelen waren versoepeld waardoor de 
normale gang van zaken nog niet in zicht was. Dus besloten we op-
nieuw de vrijdagmiddagen te vullen met plaatjes en entertainment.

Een verschil was wel dat er deze keer niet alleen leerkrachten achter 
het roer van de radio stonden. Tijdens de Dag van de Jeugdbeweging 
en Valentijn konden we rekenen op het organisatorische talent van 
enkele enthousiaste leerlingen. Zonder twijfel waren dit de hoogte-
punten van ons jaar.

Naast enkele klassieke uitzendingen stonden er ook wat specialle-
kes in de schijnwerpers. Een tweede editie van de SJH Tijdloze kon 
op massaal veel stemmen rekenen en het Gemaskerd Bal bewees de 
overvloed aan knaldrang bij jong en oud.

Met de leerkrachten van Radio Corona blikken we terug op twee ja-
ren die we niet gauw zullen vergeten. Dat de periode lastig, vermoei-
end, soms eenzaam en saai was, kunnen we niet ontkennen. Weini-
gen zullen met nostalgie kijken naar de lessen achter een scherm, 
naar muffe mondmaskers of de geur van ontsmettingsgel. Maar ook 
in tijden van afstand moest de leerling in SJH centraal staan. En zo 
haalde deze missie de creativiteit en saamhorigheid in ieder van ons 
naar boven. Gewapend met een micro en een knetterende playlist 
brachten we verstrooiing op de speelplaats.

Het hoogtepunt van de pandemie ligt (hopelijk) achter ons. Daarmee 
is onze missie afgerond en geslaagd. Ook al zullen de boxen niet 
meer weergalmen op vrijdag, de school is klaar voor nieuwe initia-
tieven. Een onwijs Amerikaans president zei ooit tijdens zijn aftreden 
de volgende woorden: “So just, a goodbye, we love you. We’ll be back 
in some form.”

Simon Benoot & Christoph Bonte
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HET KLEIN GELEES
Na het daverende succes van Het Groot Gelees,  
presenteren wij u nu Het Klein Gelees!

Toen wij in 2020 afstudeerden, moesten we met spijt in ons hart 
afscheid nemen van het Groot Gelees, onze geliefde leesclub van 
SJH. Onze verdere studies leidden ons bovendien naar verschillende 

uithoeken van het land en zorgden voor minder leestijd. Maar niet 
getreurd, daar was een oplossing voor! Een paar maanden later 
richtten we onze eigen leesclub op: Het Klein Gelees. We zijn met 
minder leden, maar hebben evenveel enthousiasme. Het concept 
is vrij simpel: af en toe komen we samen en bespreken we enkele 
hoofdstukken uit het boek dat we op dat moment lezen. Traditie-
getrouw gaat dit gepaard met koekjes en thee. Daarvoor is dan ook 
onze theemeester Eva aangesteld. Ons eerste boek was Het On-
zichtbare Leven van Addie LaRue van V.E. Schwab. Dat kozen we uit 
een lange, gevarieerde lijst. We hebben dus nog voldoende leesvoer 
voor de toekomst. Momenteel lezen we De Vervlogen Helft van Britt 
Bennett. Een echte aanrader. We willen bij deze dhr. Selter en dhr. 
Teerlinck bedanken voor hun fijne initiatief op school en hopen dat 
het daar nog lang mag doorgaan, net als bij ons!

Lieve groeten

Oud-leerlingen en oud-HGG-leden

Eva, Hazel, Marie, Marjoleine, Torin en Xander

NASCHOOLS CULTUURAANBOD 
HOGERE CYCLUS
Na anderhalf jaar ‘cultuurpauze’ waren we zo blij om opnieuw met 
onze leerlingen richting Stadsschouwburg te kunnen trekken. Twee 
van de drie geplande voorstellingen konden doorgaan (een corona-
dipje strooide roet in het eten voor een van de voorstellingen ergens 
in januari). De tragikomedie Een Meeuw, naar het beroemde stuk van 
Tsjechov en herwerkt door de Nederlandse auteur en taalvirtuoos Ilja 
Leonard Pfeijffer, was alvast een voltreffer. Hannah Janssens vertelt 
hoe zij het stuk ervaren heeft:
Een Meeuw was een zalige voorstelling. Het was niet alleen ontroe-
rend maar ook verrassend en het gezelschap acteerde zo krachtig 
dat ik hun energie voelde tot op mijn stoel. Ik kreeg meteen zin om 

mee te spelen. Mijn leerkracht speltheater aan het conservato-
rium heeft ons geleerd om op details te letten. Zo vond ik de ge-
zichtsuitdrukkingen van Arkadina heel passend en mooi en de rol 
van Konstantin bijzonder ontroerend. Daarnaast was het decor een 
spektakelstuk op zich. Adembenemend! Ondertussen heb ik er een 
hobby van gemaakt om naar theatervoorstellingen te gaan kijken. 
Ik probeer veel te leren van de acteertalenten op het podium, zodat 
ik eventueel iets kan toepassen in mijn eigen rolletjes. Het was een 
prachtig theater; ik heb ervan genoten en dit smaakt naar meer!

Hannah Janssens
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HET LEERLINGENPARLEMENT
Het leerlingenparlement. In de ogen van velen misschien gewoon maar een 
groepje leerlingen dat iedere week eens samenkomt. Wel, dat ‘groepje’ is veel 
meer dan dat. Wij zijn een groep leerlingen die graag iets willen betekenen voor 
de school. Bepaalde zaken die volgens ons beter kunnen, bespreken we samen in 
groep. We bundelen al onze ideeën en komen tot één eindidee. Dat proberen we 
dan zo goed mogelijk uit te werken.

Dit schooljaar focussen we op LGTBQIA+, een onderwerp waar de 
school volgens ons te weinig aandacht aan besteedt. We richtten 
ons in de eerste plaats op haalbare ideeën. Zo zorgde het leerlingen-
parlement ervoor dat er genderneutrale wc’s kwamen, het taalge-
bruik in de brieven werd aangepast en er kwam een regenboogvlag!

Dit onderwerp werd gevolgd door klimaat en plasticgebruik. Vooral 
het vegetarisch eten en het plastic in Tabigha waren onze hoofdon-
derwerpen. We besloten al snel al onze ideeën kort samen te vatten 
en een gesprek met de kok aan te gaan. Die kwam op bezoek en sa-
men kwamen we tot een besluit. In Tabigha is er ondertussen meer 
aanbod voor de mensen die vegetarisch willen eten en er wordt er 
ook humus aangeboden voor de veganisten onder ons.

Het laatste dat we bespraken was de mentale gezondheid, misschien 
wel het belangrijkste onderwerp van dit jaar. We waren het eens dat 
de stap om hulp te zoeken te groot was. Veel leerlingen wisten niet 
wie de leerlingenbegeleidster was of waar je haar kon vinden. Die 
stap hebben we verkleind door Smartschool zo aan te passen dat 

je meteen ziet wie je kunt contacteren. Zelfs in de app kwam er het 
nieuw onderdeel ‘Diensten voor Jongeren’ met al de verschillende 
mensen die je kunt contacteren bij eender welk probleem.

Verder werkten we rond het thema welbevinden ook andere ideeën 
uit. Zo herinner je je misschien de dag van de coachinggesprekken. 
In het eerste semester waren er allerlei lekkere dingen om te eten en 
drinken, in het tweede semester wilden we iets speciaals doen. De 
anti-pestmuur, het ballonnenprikken enz. werden allemaal mee door 
het leerlingenparlement gedragen. Op die dagen stond voor ons het 
welbevinden van iedereen centraal!

Kortom, we hebben echt al het één en ander kunnen veranderen. We 
hopen in de toekomst nog meer mooie daden te kunnen verrichten, 
zodat iedereen zich thuisvoelt. Altijd welkom!

Elena Verlinde

DE ONLINE PRINTSHOP VOOR STUDENTEN
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SJH REIST
PARIS 12-13 MEI 2022
De lente in Parijs beleven met al je vrienden (en de leraren neem je er - graag? -  
bij). Op donderdag 12 en vrijdag 13 mei 2022 trokken 120 vijfdejaars naar  
de Lichtstad, om eindelijk die beroemde Eiffeltoren in het echt te zien.  
Hier enkele getuigenissen hoe zij het zelf beleefden …

“Omstreeks 5u50, heel vroeg in de ochtend, stonden 120 leerlingen 
klaar om af te reizen naar “La Ville Lumière, Parijs!!Na een stevige 
rit kwamen we aan bij één van de bekendste werken ter wereld, la 
Tour Eiffel.”

“Ik heb veel gezien en geleerd in Parijs. We hebben heel wat kilome-
ters afgelegd in de prachtige straatjes van Parijs. De vrije tijd was 
zeer leuk om even tot rust te komen en iets lekkers te eten in een 
gezellig restaurantje.”

“Parijs was echt een unieke ervaring. We hebben heel wat mooie 
dingen gezien. Vooral Montmartre en Musée d’Orsay waren echt de 
moeite. Het prachtige weer hielp ook echt mee aan de goede sfeer. 
Onze kamer vond ik ook gezellig en heel ruim. De boottocht vond ik 
wel wat minder omdat we beneden zaten en niet heel veel konden 
zien. De rest was wel megaleuk!”

“Er was een leuke sfeer in de bus. Als je naar de Champs-Elysées 
gaat is het zeker aangeraden om macarons te kopen bij Ladurée. 
Super kwaliteit, je zult het je niet beklagen. De wandeling met de 
klas was ook top. We hebben heel veel mooie en gekende gebouwen 
gezien. De avond in Montmartre vond ik het leukst. Super mooi zicht, 
leuke sfeer en gezellige terrassen. Ik vond het leuk om daar iets te 
drinken met mijn vrienden.”

“Het Orangeriemuseum was zeker de moeite om te bezoeken. De wa-
terlelies van Monet waren mooi en de mix van verschillende soorten 
kunstwerken was heel interessant. Het was zeer leuk en gezellig om 
alle bistro’s, restaurants, cafés, op Place du Tertre te zien, net als 
alle artiesten die daar zitten. Het feit dat we meerdere keren vrije 
tijd kregen om zelfstandig onze plan te trekken, vond ik super! De 
plaatsen die we bezochten waren heel mooi en de sfeer was zeker 
goed. Ik vond het een super ervaring!”

“Het uitzicht aan de Sacré Coeur was prachtig!”

“Het was super leuk en het heeft iedereen nog dichter bij elkaar 
gebracht”

“Ik ben verwonderd door de stad en het verkeer. Al die magnifieke 
gebouwen en het ‘je m’enfous’-rijgedrag geeft heerlijke beelden. Aan 
de Eiffeltoren een enorme fotoshoot en mannen die mini-Eiffeltorens 
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aanbieden. Bij de jeugdherberg gesprekken met Limburgers op het 
balkon en chillen op de trappen van de Sacré Coeur. De eerste dag 
was geweldig en de tweede werd nog beter.”

“Speciale ervaring om Parijs ook eens met je vrienden en klas te 
bezoeken. Het waren 2 enorm drukke dagen met veel bezienswaar-
digheden en vooral veel wandelen. ’s Avonds het bezoek aan Mont-
martre vond ik persoonlijk de leukste activiteit. Op de kamer met je 
vrienden werd er vanzelfsprekend amper geslapen, waar we de vol-
gende dag wel spijt van hadden. ;-) We hebben zeer veel gezien en 
soms was het wel haasten om overal op tijd te geraken en alles ge-
zien te hebben, maar al bij al was het een onvergetelijke ervaring!!”

“Het was zo cool in Parijs te zijn met mijn vrienden! Het was een 
geweldige ervaring. Ik ben blij dat we veel gewandeld, zo hebben we 
veel gezien. Musée d’Orsay is een prachtig museum. Gelukkig namen 
we de tijd om de meeste dingen eens te bekijken in het museum. In 
Montmartre rondwandelen was super gezellig, maar we waren wel 
moe. In de voormiddag deden we een boottocht op de Seine. Het 
mooie weer maakte het zoveel beter. We hebben veel foto’s kunnen 
nemen. Ik ben zo blij dat ik er geweest ben!!”

“Het avontuur begon om 5u, wat zeer vroeg opstaan is maar het 
was het allemaal waard. Het was leuk om alles dat je ziet in de les 
eens in het echt te bezoeken. De Eiffeltoren was zeer impressionant 
en het was leuk om haar te zien met de vele zon op de achtergrond. 
[…] De avond in Montmartre was zeer tof, Paris by night is meteen 
helemaal anders. Ook de vrijheid die we kregen en het vertrouwen 
was zeer leuk!”

“Parijs was geweldig!! We hadden misschien wel pijnlijke voetjes 
maar het was een ongelooflijke trip!”

“Goed gezelschap, prachtig weer en een gezellige stad zoals Parijs. 
De perfecte combinatie voor een toffe eindejaarsreis!”

“Een toffe tweedaagse die ik niet snel zal vergeten”

“Het was een leuke ervaring om met je schoolvrienden naar Parijs te 
gaan. De avond in Montmartre en de boottocht waren het tofst van 
onze schitterende reis”

“Het leukste van Parijs was Montmartre. Om 22 uur konden we de 
lichtjes van de Eiffeltoren zien met een mooi uitzicht over de hele 
stad. Het was echt een vibe toen we met een groep vijfdes op de 
trappen aan de Sacré Coeur zaten.”

“Ik denk dat we allemaal een heel goede tijd hebben gehad in Parijs. 
We verbleven in een gezellige jeugdherberg gelegen in een toffe buurt”

“ De ijsjes waren heel lekker. Toen ik een brug over de Seine overstak 
kwam ik op een zeer goede mop die ik meteen aan meneer Vermeu-
len vertelde: “hoe noem je het als je 2 rivieren bij elkaar optelt?” 
- “de Somme” ;-)

“Parijs, de stad van de Liefde …een hele belevenis om wat je nor-
maal op foto’s ziet, eens in het echt te zien. Vooral de Eiffeltoren is 
veel groter dan je zou denken. Voor mij was het een indrukwekkend 
tripje, een verrijking in mijn leven.”

“Parijs overtrof mijn verwachtingen”

“Paris, c’est fantastique” schrijft er een leerlinge uit 5a en dat kun-
nen we na deze tweedaagse alleen maar beamen!

Charlotte De Vriese
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AMSTERDAM 
Amsterdam tijdens de paasvakantie? Dat is - zo dachten we allemaal tijdens 
het intekenen voor de citytrip ergens eind 2021 - een aangename lentebries, 
picknicken in het Vondelpark, een fietstocht langs de vele grachten, kuieren door 
De 9 Straatjes, hier en daar wat bezienswaardigheden meepikken en bovenal op 
stap zijn met vrienden en vriendinnen.

Amsterdam tijdens de paasvakantie editie 2022? Dat is - weten we 
nu - ook wel voorbereid zijn op hagel, storm, regen, wind en koude. 
Of ontroerd zijn bij de overkapping op je boot wanneer je ziet dat de 
tocht letterlijk in het water valt, droge sokken krijgen van je klas-
genoot of toch maar voor die warme chocomelk kiezen i.p.v. het zo 
gehoopte bolletje ijs. En bovenal een meer dan welkome hete douche 
’s avonds in het hotel.

Gelukkig deinzen echte SJH’ers in het Hoge Noorden niet terug voor 
wat klimatologische tegenslagen en zetten we als 86-koppige bende 
alles op alles om zoveel mogelijk van de stad te ontdekken, telkens 
met een mix van cultuur, spel en ontspanning. Dag één startten we 
met een lunch aan het IJ en liepen we kriskras door de historische bin-
nenstad naar het Anne Frank Huis of NXT, een museum dat zich volle-
dig richt op mediakunst. Denk grootschalige, digitale kunstinstallaties 
die je blik verruimen en de zintuigen op scherp stellen. Daarna stond 
het stadsspel met een vleugje Cluedo op de Dam op het programma en 
sloten we de dag af met de geschiedkundige verwondering van meneer 
Vermeulen bij de Wallen. Hier en daar toch wat wallen op dinsdag-
ochtend, maar na een stevig ontbijt liep de planning gewoon verder: 
een boottocht, een wandeling, een nieuw interactief museumbezoek 
en wat vrije tijd. Kortom, een bomvolle line-up.

Wat Amsterdam 2022 vooral was? Dit kan en mag weer. Samen met 
je jaar, verspreid over klassen terug op uitstap. Dat is waar we heel 

lang naar uitgekeken hebben, als leerlingen, maar zeker ook als leer-
krachten. Of zoals een leerlinge het verwoordde: “Ik heb dan wel 
de hele tijd naar beneden gekeken omdat ik niets kon zien van de 
gebouwen door de felle regen, maar ’t was wel gezellig met al m’n 
vriendinnen bij me, en ik ken dan nu toch de goot en de straatstenen 
van Amsterdam hé, mevrouw.”

En voor wie twijfelt, derdes blijven ook na een ellenlange coronape-
riode gewoon derdes: “Dat is toch niet voor heel den dag hé meneer, 
die regen?” / “Is ’t nog ver? Kunnen we niet gewoon met de tram?” 
/ “Waarom is er geen spek bij die eitjes?” / “Waarom moeten wij 
zo gigantisch lang (lees: 4 minuten) aanschuiven?” / “Mogen we 
niet een beetje langer slapen?” Maar, ook dit zijn derdes: uitbundig 
brullen, dansen en springen tijdens een lichtspel, altijd stipt op tijd 
op de plek van afspraak, uitermate beleefd en voornaam wanneer 
externen hen toespraken. En bovenal, hoe de verbijstering voor de 
gruwel van de geschiedenis in het Anne Frank Huis ze toch steeds 
opnieuw stil krijgt. Integer om te zien.

Volgend jaar opnieuw? Graag! Al zorgen de leerkrachten tegen dan 
dat ze wat meer op de hoogte zijn van de - voor ons - nogal onbe-
kende influencer(s) in Madame Tussauds.

Lore Lamote
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BERLIJN
In 2021 lieten we virologisch verstek gaan. Maar in 2022 zou het hopelijk …  
Zo geschiedde. Niet in de traditionele krokusvakantie, maar in de paasvakantie 
spoorden we een kleine duizend kilometer richting oosten. Naar de stad waar 
de twintigste eeuw muren en dictaturen werden opgericht. Naar de stad die 
ondertussen op indrukwekkende wijze de rug heeft gerecht, en nu onderdak biedt 
aan een veelvoud van stijlen en culturen.

Er kwam wat puzzelwerk bij kijken om onze omvangrijke groep vol-
gens de richtlijnen te laten proeven van musea en activiteiten. Maar 
wat bleek: de cijfers kantelden net op tijd de goede richting uit, en 
de vierdaagse verkenning van de stad bleek - zoals steeds - meer 
dan de moeite waard.
Ja, we hebben heel wat afgestapt. En ja, de aprilse grillen waren al-
omtegenwoordig. Maar - ere wie ere toekomt - wat een fantastische 
groep leerlingen hadden we mee. Aandachtig, stipt, beleefd en heel 
geïnteresseerd. Ontdekkend leren, het leek iets wat we twee jaar 
echt hadden gemist. En dan heb ik het over meer dan de rijkgevulde 
geschiedenis van een grootstad. Het gaat ook over ontdekken van 
eetcultuur, etiquette op de metro, communicatie in een vreemde taal 
en verzorgen van … blaren op de voetzolen.

Berlijn is een stad waarvan je denkt: ooit kom ik hier terug. Om nog 
meer te ontdekken. Om nog meer te genieten. Deze generatie zesde-
jaars greep de kans met beide handen. En wij, leerkrachten, voelden 
ons bevoorrechte getuigen.

Ignace Ryheul Team Berlijn 2022

Ach Berlijn dat waren mooie jaren
Toen draaide alles om Berlijn …

Berlijn waar je vrienden had
Unter den Linden zat

Berlijn dat was de mooiste stad

Boudewijn De Groot
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LILLE 17 MEI 2022  
EEN DAGJE BIJ LES CH’TIS
Op een warme dinsdag in mei trokken de vierdes naar Lille. Het beloofde een 
pittige sportieve dag te worden met een Frans taalbad inbegrepen: ’s ochtends 
verkenden ze de stad met de fiets of de step begeleid door Franstalige gids, over 
de middag namen ze interviews af in het Frans, en ’s middags deden ze per klas 
een wandeling met vragen in het centrum. Hier enkele impressies uit 4D en 4E.

“Het was een leuke dag: de tocht met de steps was zeer interessant 
en leuk om te doen. Ik vond het zeer tof om mensen te interviewen 
en het ging beter dan gedacht. Het eten is er specialer en lekkerder. 
De zoektocht in de middag was een beetje saai maar het duurde niet 
te lang.”

“Het was een toffe dag, de sfeer zat er in!”

“Leuke ervaring om eens de stad te ontdekken. Tof om de persoon-
lijkheden van de mensen van Lille te leren kennen. Goe dom eens 
je eigen skills van Frans te testen, het ging vlotter dan verwacht.”

“Lille is een prettige stad. Er is een ontspannen sfeer. Er is een 
prachtige oude binnenstad met zeer hippe designwinkels”

“Er lopen veel speciale mensen rond, ze waren wel vriendelijk”

“het was een heel gezellige dag. Het was mooi weer, we begonnen 
met een toer op de step. Daarna hebben we interviews afgenomen. 
Lille zit vol vriendelijke mensen. De gids was ook zeer vriendelijk. 
We aten een lekker middagmaal in de Mc Donalds. In de namiddag 
deden we een leuk stadsspel met de groep en we eindigden met een 
veel te warme busrit.”

“Het was een leuke dag en ik vond het de moeite waard. Het was een 
interessante dag en Lille is een mooie stad. Ik heb veel bijgeleerd. 
Over de middag kregen we veel vrijheid en dat was tof. De busrit was 
vervelend omdat het heel warm was.”
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“Heel toffe en leuke mensen (en ook heel mooie meisjes)”

“De uitstap naar Lille was mega tof ondanks het warme weer.

“De toer met de step was leerrijk en zeer tof om de stad te leren 
kennen. De sfeer zat goed en ik heb enorm genoten. Dank u wel.”

“Heel erg mooie stad met een leuke sfeer. De mensen spreken er 
mooi Frans en zijn aardig. Zeker een aanrader om eens te shoppen 
en een stukje cultuur op te snuiven.”

“Een dag vol Frans waarbij je schrikt wat je allemaal kan en wat 
je allemaal weet! Genieten was de boodschap en hoe kan het ook 
anders als de zon schijnt!”

“Ik vond de fietstocht heel speciaal. We hebben gezongen en spel-
letjes gespeeld. We hebben ook op een berg gestaan en hadden daar 
een heel mooi uitzicht.”

“De fietstocht was leuk maar ook lastig. Er waren veel kasseien, 
we gingen ook nog veel bergop. De gids was enorm enthousiast De 

wandeling was mijn favoriete activiteit. We leerden veel bij. De bus 
was veel te warm op de terugweg.”

“Het was indrukwekkend om Euralille te zien. Het was tof in de 
groepjes om interviews af te nemen. In de namiddag kregen we een 
rondleiding van onze enthousiaste leerkracht Frans”

“In het begin was het een beetje eng om tegen mensen in het Frans 
te praten maar iedereen was zeer vriendelijk. Ik vind dat we veel 
geleerd hebben.”

“Een mooie herinnering, speciaal om met heel de klas in Lille te zijn. 
Het was een topdag”

“We hadden super schattige fietsen, versierd met bloemetjes”

“Een toffe, leerrijke dag. Het was redelijk warm, maar liever dat dan 
regen. Zeer toffe mensen geïnterviewd en zo leer je ook meer over 
hun meningen en standpunten.”

Charlotte De Vriese
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SJH VRAAGT
HOE DEEPFAKE FOTO’S JE  
KUNNEN MISLEIDEN
Voor deze editie interviewde ik Rien Emmery, die voor Knack en VRT werkt als 
onderzoeksjournalist/factchecker. Hij houdt zich bezig met zowat alles dat te 
maken heeft met misleiding op het internet.

Rien, hoe kwam je bij ons terecht?
Ver hoef je het niet te zoeken, mijn moeder gaf les op jullie school 
(Marleen Cabooter, gepensioneerde collega Nederlands, nvdr). In het 
eerste jaar volgde ik Latijn, gevolgd door Grieks-Latijn in de tweede 
graad. Ik studeerde af in de richting Latijn-wiskunde, hoewel ik echt 
niet goed was in wiskunde.

En na je loopbaan in SJH?
Tijdens mijn middelbaar hield ik al van historische kinderliteratuur. 
Ik denk hierbij aan de boeken van Thea Beckman. Thuis hadden we 
ook een reisdagboek van Christoffel Colombus, dat ik wel tien keer 
heb gelezen. Ik had dus al altijd veel interesse voor geschiedenis. Na 
mijn studies in Brugge trok ik naar de universiteit in Gent om er ge-
schiedenis te studeren, samen met mij nog een aantal klasgenoten 
uit de Noordzandstraat. Na mijn studies schreef ik een biografie over 
prins Karel, die 5 jaar staatshoofd was na de Tweede Wereldoorlog, 
terwijl koning Leopold III verbannen werd. Bij het schrijven van het 
boek merkte ik al dat feiten onderzoeken mij veel voldoening gaf.

En vandaag?
Sinds de lente van 2020 werk ik voor Knack en sinds de zomer van 
datzelfde jaar werk ik ook voor de VRT als onderzoeksjournalist en 
factchecker. Daarnaast werk ik ook mee aan bouwhistorische stu-
dies. Ik doe mijn jobs echt graag en merk ook dat mijn studies ge-
schiedenis een goede basis waren.

Factchecker, wat moet ik me daarbij voorstellen?
Ik werk op de DDT-redactie, dat staat voor “Data, desinformatie en 
technologie”. Heeft niets te maken met F.C. De Kampioenen dus … 
Onze redactie is gespecialiseerd in factchecking en onderzoek naar 
oplichting via internet. Ook de interne factchecking van de VRT 
wordt deels door ons verzorgd. Als er bijvoorbeeld veel beelden bin-
nenkomen uit Oekraïne, dan verifiëren wij of we die kunnen gebrui-
ken en of ze authentiek zijn.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Aan het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, werd bin-
nen de redactie een workflow ontworpen. Via ons intern communica-
tiesysteem laten we aan de andere journalisten weten waar en wan-
neer bepaalde beelden gefilmd werden. We merken dat er al sinds de 
oorlog in Syrië een andere soort oorlogsverslaggeving is dan vroeger: 
burgers en soldaten delen rechtstreeks berichten op het internet - 
niet meer alleen oorlogsjournalisten. Onze job is dus om het kaf van 
het koren te scheiden en ervoor te zorgen dat er bijvoorbeeld geen 
beelden gemengd worden met propaganda. Zo kunnen Rusland en 
Oekraïne bijvoorbeeld aan dezelfde beelden een andere spin geven.

Ook tijdens de coronaperiode stonden heel wat zaken op sociale 
media die niet klopten. In die periode schreven we met de redactie 
zo’n honderd factchecks. “Nee, je arm wordt niet magnetisch na een 
vaccin” - dat soort zaken. Over alles wat misleidend is en toch sterk 
circuleerde, schreven we.
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Bestaat er zoiets als een draaiboek voor factchecking?
Er zijn organisaties zoals het IFCN (International Fact-Checking Net-
work) die zich hierop toeleggen. Daarnaast bestaan er heel wat speci-
fieke tools die gemaakt werden om beelden te checken op het internet.
Zo kunnen we achterhalen waar en wanneer een video werd opge-
nomen. Die tools werden al langer gebruikt door factcheckers en nu 
ook door vrijwilligers en aanhangers van OSINT (“Open Source Intel-
ligence”). Vele mensen doen dit ook voor hun plezier en het is best 
wel leuk om te doen.

Hoe snel gaat dit op de redactie?
Relatief snel, binnen het uur weten we meer. De beelden zijn niet 
per se getrukeerd, soms worden ook oude beelden gebruikt. Als je de 
bron niet kunt verifiëren, gebruiken we het niet. Ik was hier al mee 
bezig voor mijn huidige job, uit interesse. Ik deed onderzoekjes op 
Twitter en deelde mijn resultaten. Ik had best wat volgers via mijn 
pagina ‘ArbiterOfTweets’ en uiteindelijk heeft dit me ook bij Knack 
doen belanden.

Worden er dan nooit fouten gemaakt op de redactie?
Tuurlijk, journalisten zijn uiteraard maar mensen. Dat is ook niet erg, 
maar deontologisch zijn we verplicht om een rechtzetting te publi-
ceren. Op sociale media is dat niet zo. Denk bijvoorbeeld aan de re-
cente schietpartij op een school in Texas. Enkele uren erna kwamen 
er berichten op sociale media dat de dader “een transgender” zou 
zou zijn geweest. Maar hij werd verward met iemand anders. Toen 
verschenen er collages met één foto van de echte schutter en drie 
foto’s van andere personen. Zulke zaken gebeuren en worden dan 
ideologisch en politiek uitgebuit. Onze blik op de wereld en de wer-
kelijkheid wordt gevormd door wat je gelooft en voor waar aanneemt. 
Als je dan leugens als waarheid aanneemt, kan dat grote gevolgen 
hebben voor je beeld van de realiteit.

Mensen mogen jullie dankbaar zijn, denk ik dan.
We krijgen zeker niet alleen bloemetjes toegeworpen. Sommige men-
sen willen liever met rust gelaten worden en verder geloven wat ze 

willen geloven. Maar als een misleidend bericht een groot bereik had 
en niet voldoende correct blijkt, is dit voor ons altijd een reden blij-
ven om daarover toch te schrijven.

Hoe kan je mensen hiervoor sensibiliseren?
Mijn collega’s en ik geven geregeld gastcolleges met concrete tips 
op hogescholen, universiteiten, en middelbare scholen. Hoe kan je 
bijvoorbeeld weten of een foto gemanipuleerd is of niet?
Onderwijs speelt hier ook een grote rol in volgens mij. Het is be-
langrijk om leerlingen te sensibiliseren: niet alles wat online gedeeld 
wordt, is automatisch correct, ook niet als het van mensen komt die 
je vertrouwt. Blijf kritisch en sceptisch.

Wil je de leerlingen nog iets meegeven?
In het middelbaar wordt er veel nadruk gelegd op de richting die je 
volgt. Ik denk dat je bij verdere studies uit om het even welke rich-
ting kunt komen (uiteraard niet als je echt een universitaire richting 
wilt volgen waarvoor je pakweg veel wiskundekennis nodig hebt). 
Ik heb zelf indertijd te veel opties willen openhouden door nog wis-
kunde erbij te nemen, terwijl mijn hart bij talen lag. Ik ken veel men-
sen die aan de universiteit begonnen en uit het technisch onderwijs 
kwamen en met glans slaagden. Doe dus vooral wat je graag doet, je 
studierichting is niet allesbepalend voor later.

Vandaag zijn jongeren digital natives. Ze worden online overspoeld 
door informatie waar alle leeftijden heel kritisch moeten naar kijken. 
Denk aan desinformatie, oplichters, valse cryptomunten, … Hoe leer 
je hiermee omgaan? Ik denk dat mediawijsheid bijbrengen een heel 
belangrijke taak is voor het onderwijs, net zoals voor bijvoorbeeld 
verkeer en financiële geletterdheid. Want als ze het op school niet 
leren, waar dan wel?

Sofie Hautekiet
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SJH SPORT 
DE STILTE VAN HET WATER
Techniek, competitie en genieten van de stilte van het water …  
Roeier Xander Lamon uit 2C heeft een sportief sterk jaar achter de rug en  
maakt ons graag wegwijs in zijn favoriete sport.

Xander, je realiseerde dit jaar een 
paar opmerkelijke prestaties in 
jouw sport. Welke sport beoefen je 
precies?
Ik ben een roeier van de Koninklijke 
Roeiclub Brugge (KRB) van de U15.

Wat vind je zo leuk aan je sport?
Je kan echt genieten van de stilte van het water. De techniek vind 
ik ook tof en je hebt ook dat teamgevoel als je met meerdere in een 
boot roeit.

Ik vernam dat je nog niet zo lang geleden met roeien begonnen 
bent. Klopt dat?
Ik ben eigenlijk pas in het begin van dit jaar beginnen te roeien en 
doe mijn best om zo goed mogelijk te worden en de techniek tot in 
de puntjes te beheersen.

Hoe kwam je erbij om deze sport te starten?
Ik heb oprecht geen idee hoe ik erbij kwam om te beginnen roeien. 
Mijn ouders vroegen of ik het eens wilde proberen en ik heb dan een 
roeikamp gedaan. Ik vond het meteen een toffe sport.

Hoe ziet het trainingsschema van een roeier eruit?
Nu, in de U14, trainen we vier keer in de week. Woensdag is er een roei-
training van één uur en een kwartier, vrijdag is er altijd een looptrai-

ning en zaterdag en zondag is er telkens een training van kwart voor 
negen tot elf uur. Dit zijn vaak de lastigste trainingen. Volgend jaar, in 
de U17, komen er op dinsdag en donderdag nog krachttrainingen bij.

Kan je echt trainen om een goede roeier te worden of komt er 
ook wel wat talent bij kijken?
Roeien is een zeer technisch, moeilijke sport. Iedereen kan zeer ver 
komen in de sport, maar als je heel klein bent, is het moeilijk om 
tegen mensen van 1m90 te winnen.

Wat vind je leuk aan jouw sport? Wat is er uitdagend?
Roeien is zeer competitief. Je probeert altijd om de snelste te zijn en 
beter te doen dan de rest.

Je hebt een bijzonder succesvol sportjaar achter de rug. Op 
welke verwezenlijking ben je het meest trots?
Ik ben heel trots op mijn prestatie op het Belgisch Kampioenschap 
waar ik zesde werd alleen en met twee in de boot werd ik tweede.

Je deelt de overwinningen met een schoolgenoot, Pepijn. Hoe 
fijn is het om samen te trainen en naar de wedstrijden toe te 
leven?
Pepijn is echt een ideale motivatie en heeft me ook veel vooruit ge-
holpen in mijn techniek. Bovendien is hij ook een goede vriend.

Wat zijn je ambities in het roeien? Wat zou je graag met of in je 
sport bereiken?
Ik wil wel verder geraken en beter worden in deze sport, maar ik ga 
later studeren en zal roeien toch niet voor mijn studies zetten.

Xander, je mag eventjes reclame maken voor het roeien. Waar-
om zouden we voor de roeisport moeten kiezen?
Roeien is een zeer toffe sport waar je echt goede vrienden maakt en 
je amuseert. Daarnaast krijg je ook een mega goede conditie door 
deze sport!

Jessica Morseau
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SJH SCHRIJFT
CREATIEF SCHRIJVEN
Het mooiste aan het vak creatief schrijven is dat je vrijheid ervaart. Je richt je op 
een thema en je laat je innerlijke stem overnemen. Je kruipt in je pen en je laat 
je hart spreken. De focus ligt niet op de grammatica of de spelling, maar veeleer 
op de inhoud, de persoonlijke inbreng, de fantasie. Het is een voorrecht om als 
leerkracht eens binnen te mogen kijken in de geest van de leerling. Ik krijg door 
hun teksten een vensteropening tot hun binnenste.

Net voor moedertjesdag vroeg ik de leerlingen een affiche te maken 
waarin ze hun moeder vergelijken met een beeld. Toen een jongen in 
de klas zijn moeder vergeleek met een bakje friet met stoofvlees-
saus op vrijdagavond, was de toon gezet. Iedereen begreep waar 
ik heen wilde. Mijn moeder is een diamant, mijn moeder is als een 
bloem met ochtenddauw, weet dat ik ontzettend van je hou. Som-
mige karamellenverzen roerden oprecht mijn hart.
We keken naar reportages van Faqda op VRTNU en ik vroeg de leer-
lingen kritisch een mening te vormen over één van de onderwerpen. 
Zo dachten ze na over voorbehoedsmiddelen, een pil voor mannen, 
het gebruik van rilatine, spiking … Zo voelden de leerlingen dat ook 
zij een stem hebben en een mening mogen en kunnen vormen. Taal 
is het ultieme instrument. Ik wil hen aansporen om die stem en hun 
taal te gebruiken.
We deden ook een denkoefening: wat is utopia? In welke wereld wil 
jij graag leven? Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? We deden even 
een greep uit het aanbod. Sluit uw ogen en geniet. Of nee, open uw 
ogen en luister vooral naar de wensen en noden van de jeugd. Zij zijn 
immers onze toekomst.

Utopia 1

Ik word elke ochtend opnieuw wakker bij de vogels, in de natuur. Ik 
voel me vrij, ik voel me blij! De natuur geeft me een goed gevoel. 
Ik voel me er veilig en rustig, ik sta op en eet een gebalanceerd en 
lekker ontbijtje. Ik eet een zomers fruitslaatje, want het is hier elke 
dag zomer (natuurlijk).
Daarna ga ik zwemmen in het meer, elke ochtend ga ik daar zwem-
men (het is mijn momentje waar ik nadenk over van alles en nog 
wat). Het meer is gevestigd naast mijn hutje waar ik woon.
Mijn leven is een oase van rust en blijheid. Ik woon er samen met de 
mensen die ik echt vertrouw en graag zie. De zon zegt me elke och-
tend goedemorgen, zo start ik mijn dagen altijd goed. Iedereen hier 
is gelijk en wordt gelijk behandeld. Het is hier proper en onderhou-

den. Dit is de plek waar ik mijn echte zelf kan zijn, ik draag eindelijk 
de wijde hippie broeken die ik al altijd wil dragen. Ik ben de persoon 
die ik al altijd wil zijn, ik voel me hier goed.
Daarna praten we over wat er in ons hoofd rond gaat. Dat is heel 
belangrijk omdat we zo alles kunnen zeggen aan elkaar en zo blijft 
iedereen blij. We helpen elkaar met onze problemen en zo groeien we 
samen. Dat is een van de belangrijkste momenten van de dag!Het is 
middag we koken samen een heerlijk zomers gerechtje en we genie-
ten van weer een zalige dag.
Daarna gaan we samen naar het strand, dat net naast onze hutjes ligt. 
Onze leefplek is perfect gelegen en ligt overal dichtbij. We kijken naar 
de zonsondergang op het strand en picknicken daar allemaal samen, 
zo sluiten we een dag alweer goed af. Ik ga met een blij gevoel naar 
mijn bed, en ik wordt opnieuw wakker door de zon die me goedemorgen 
komt zeggen. En zo begint een nieuwe dag alweer goed. Ik weet het. Ik 
heb veel eisen in het leven, en soms besef ik dat ik al zeer blij zou moe-
ten zijn met het leven dat ik mag hebben, want veel mensen kunnen 
een gewoon leven zoals ik heb niet veroorloven. Maar dromen mag.
Ik ben hier de gelukkigste persoon ooit, ook al bestaat deze plek al-
leen maar in mijn gedachten.

Utopia 2

In mijn ideale droomwereld zou er gelijkheid zijn onder de mensen. 
Blank, donkere huidskleur, man, vrouw, transgenders, gehandicapte 
mensen … iedereen zou zijn plekje krijgen. Geen onderscheid voor 
loon. Racisme, discriminatie etc. zou hier niet aan bod komen. De 
aarde zou niet aan het opwarmen zijn en bedreigde diersoorten zou-
den niet bedreigt zijn. De dagen zouden ook langer duren, ipv. 24 
uur per dag zouden het er 28 zijn. Zo zou ik tijdens de week langer 
kunnen slapen en minder rap moe zijn.
Mijn week zou zo verlopen: Ik sta op om tien uur op, dan heb ik veer-
tig minuten om mij klaar te maken voor school en neem ik de bus. 
Bussen zouden hun eigen ‘speedway’ hebben, zodat ik geen 40 maar 



31

N O O R D Z A N D N I E U WS  J U N I  2 0 2 2

20 minuten op de bus moet zitten naar school. Als ik er met de fiets 
naartoe zou gaan zou ik niet zweten, zodat als ik toekom mijn rug 
niet nat is. School zou om 20 na tien starten en dan verloopt de dag 
zoals het normaal zou verlopen. Omdat de dagen langer duren, is de 
middag niet om twaalf uur, maar om veertien uur.
In elk huis zou er een soort ‘machine’ staan die voor eten zorgt, zodat 
mama minder stress heeft als ze ‘s avonds thuis komt. Mijn hond zou 
niet zoveel bijten (voor de rest is ze wel een lief knuffelbeertje) en 
mijn kat en hond zouden overeenkomen met elkaar. Ons huis zou zijn 
grootte behouden, maar als je de deur van iemand zijn slaapkamer 
opendoet, dan is de ruimte groter dan in werkelijkheid. Er zou veel 
meer groen zijn. Zo zouden er bijvoorbeeld veel minder mensen op 
de wereld zijn. Daardoor zouden er ook minder huizen zijn en vooral 
minder sloppenwijken. Sociale media zou niet bestaan, zo zouden 
jongeren zoals vroeger vaker buiten komen en socialer worden. Ikzelf 
zou minder stress hebben en zou veel beter kunnen slapen ‘s nachts.

Utopia 3

Mijn droomwereld is zeker heel uitgebreid en vooral onmogelijk zonder 
enige inspanning. Ik zal echt wel een goede diploma moeten halen, en 
heel hard werken als ik deze droomwereld wil veroorloven. De droom-
wereld die ik voor ogen heb is echt wel een luxe. Mijn week: Maandag, 
is een zeer drukke en lastige dag. De hele dag van acht tot acht werken 
in mijn modellenbureau aan de prachtige kust van Spanje. Dagelijks 
komen modellen van over de hele wereld zich aanmelden bij mij voor 
een succesvolle carrière als high fashion model. Na de drukke dag 
spring ik in mijn droomwagen, en rijd ik richting het strand waar ik op 
mijn gemak een terrasje doe en lekker avondeet.
De tweede dag is al iets leuker. Dinsdag bezoek ik mijn beauty com-
pany, en controleer ik of alles in orde is met het bedrijf. Na ongeveer 
twee uur vertrek ik richting de hoofdstad van Spanje, Madrid, daar 
shop ik zoveel ik wil zonder te moeten denken, van tjen heb ik eigen-
lijk nog genoeg geld om dat en dat te kunnen kopen. Na mijn drukke 
shopdag die eindigt rond 16u eet ik gewoon een heel uitgebreid, 
gezond buffet op het terras met mijn hele gezin.
Woensdag is een iets mindere dag, maar het blijft toch een actieve 
drukke dag. Woensdagochtend rond 4 uur ‘s nachts neem ik het vlieg-
tuig richting België, waar ik om 8u20 op school verwacht wordt. Een-
maal aangekomen op school volg ik gewoon de lessen mee tot het tijd 
is om terug het vliegtuig te nemen naar Spanje. Als ik eenmaal gear-
riveerd ben in Spanje rijd ik meteen met de auto richting het strand 
waar ik de hele dag kan zonnen, rusten, en zwemmen met vrienden.
Donderdag is echt een superleuke dag. Donderdag vertrek ik met 
de fiets naar een lokale markt aan de kust waar ik zeer veel fruit 
en groenten koop. Ik stop even om iets fris te drinken, en rijd dan 

terug naar huis waar ik iets lekker eet, en dan de hele dag aan het 
zwembad lig. Die avond zelf nog ga ik gaan eten met een hele bende 
vrienden. We belanden die avond ook nog bij een festival waar we 
tot vrijdagmiddag bleven. In de vroege middag vertrekken we met 
de auto naar een dorpje in Frankrijk waar we blijven eten. Rond 15u 
vertrek ik terug met het vliegtuig naar België. Ik zou daar arriveren 
om 17u, en rijd dan direct naar het toneel van mijn beste vriendin. Ik 
blijf eten bij haar en die avond zelf nemen we samen nog het vlieg-
tuig naar Griekenland om daar nog 3 dagen te vertoeven. We hebben 
in die drie dagen zeer veel gedaan. Alle aquaparken bezocht van 
Griekenland, 25 restaurants uitgeprobeerd, zeer veel gekocht, maar 
eigenlijk vooral genoten van de aanwezigheid van mijn vrienden.
Mijn ideale wereld houdt eigenlijk in dat ik zou werken voor twee dagen, 
en dan 1 dag naar school gaan. De rest van de week doe ik eigenlijk 
wat ik wil, zonder enige zorgen en stress wat ik wel belangrijk vind. Dit 
leven zou ik zo graag willen, en ik denk ook veel andere mensen, omdat 
mensen gewoon in zo een stressvol leven moeten “lijden.” Dit leven is 
stressloos en ik denk dat iedereen dit leven zou moeten krijgen.

Utopia 4

Mijn dag in mijn droomwereld gaat als volgt:
Ik sta op om 7 uur, ik kleed me aan en ga naar beneden om te ontbij-
ten. Ik eet boterhammen met een kommetje yoghurt en verse aard-
beien. Daarna maak ik me klaar om naar school te gaan. School be-
gint om 8:30 en eindigt iedere dag om 12 uur. Na school ga ik naar 
huis en eet ik mijn lunch. In de middag heb je nauwelijks huiswerk te 
doen, dus heb je heel veel tijd om leuke dingen te doen.
Iedere dag is dus eigenlijk een woensdag, zo heb je meer tijd voor 
je hobby’s. Want nu kom je thuis om 5 uur en dan moet je nog je 
schoolwerk doen, en dan pas kan je naar je hobby. In een schoolweek 
zoals wij die nu hebben, heb je amper tijd om leuke dingen te doen. 
In de avond kan je rustig op je gemakje nog iets doen, of samen met 
je gezin naar een film kijken voor je gaat slapen. Een schooldag in 
mijn droomwereld ziet er dus zo uit.
In mijn droomwereld is het altijd zomer, ik hou echt van de zomer om-
dat ik dan iedere dag aardbeien kan eten en je kan zonder jas naar 
buiten. Je kan ook gewoon de hele dag buiten zitten en veel ijsjes eten.

In mijn droomwereld zouden mijn ouders ook minder moeten werken, 
zodat we meer leuke dingen kunnen doen samen met ons gezin. Ik 
vind dat mijn ouders heel hard hun best doen om zoveel mogelijk te 
doen met mij en mijn zus, maar als ze minder zouden moeten werken 
voor het hetzelfde loon kunnen we samen meer beleven.

Eva De Corte
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GEDICHTENDAG
De laatste donderdag van januari is steevast een hoogdag voor alle creatieve zielen op 
onze school. Dan vieren we namelijk samen met alle poëzieliefhebbers in Vlaanderen en 
Nederland Gedichtendag. Heel wat leerkrachten passen hun lessen op die dag maar al 
te graag aan om de mooiste der kunsten even centraal te stellen. We mochten stiekem 
piepen in het klaslokaal van mevrouw Deprez en laten jullie graag meegenieten van de 
elfjes van klassen 1A en 1D.

Corneel Teerlinck

mauve
belle lavande
sous un arbre

avec un petit chat
formidable

Indra 1A

bleu
grande mer
à la plage

il monte et descend
magnifique

Emma 1A

rouge
beau coeur

dans votre corps
je regarde moi-même

sécurité
Ashish 1A

bleue
belle fontaine
sous le ciel

près de chez moi
notable

Abhinav 1A

jaune
belle renoncule
sous le soleil

avec un beau message
super

Eliana 1A

bleu
beau ciel

par le dieu
par les nuages blues

dans l’air
Juul 1A

rouge
belle rose

au-dessus des toits
je regarde les nuages

attractif
Tiemen 1A
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bleu
beau ciel

derrière l’orage
je vois un arc-en-ciel

fantastique
Aline 1A

rouge
belle rose

dans un pot
elle est très fatiguée

furieuse
Ulrike 1A

orange
belle orange
à l’internet

je suis en classe
foli

Ferre 1A

orange
belle orange
dans l’arbre

j’adore le printemps
délicieux
Mats 1D

rouge
rose éternelle
elle est belle

faite de l’amour
toujours

Isalyne 1D

rouge
bonnet brillant

sur la tête du garçon
le soleil brille
aujourd’hui

David 1D

vert
beau gazon

dans le jardin
sous les chaises de jardin

Hermien 1D

rouge
grand coeur

dans ton corps
avec son beau sourire

petit
Julie 1D

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

GRAFISCH 
ONTWERP MET 

ATTITUDE
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STRIPVERHALEN
Hieronder twee stripverhalen van leerlingen differentiatie Frans uit de groene groep in het eerste jaar.  
De ene is van Aline Vandenbon (1A) en Zara De Saeyer (1B). De andere is van Eline Claeys (1A) en Hanne Fack (1B).
Lies Deprez

*RING* la cloche sonne 
à une école à Bruges.

 

HAHAHA

Au revoir!

Ne ris pas! C’est mon 
treizième anniversaire!

Il y a quelqu'un 
dans la classe?

Non, il n’ y a plus 
personne.

Qu'est ce-que tu 
penses du 
nouveau 

professeur de 
mathématiques?

BOOOOUUUUUUM!

Oui, ça va mais il 
ne sait pas quoi 

dire.

Oui, pourquoi 
pas.

J’ai oublié, je peux 
venir à ta fête 

d’anniversaire?

Oui c’est vrai.

Ce n’est pas 
mal.

J'ai réfléchi: 
on va nager! 

J'ai 
commandé 
des tickets.

Je vais 
envoyer les 
invitations.

Bonjour, tu 
t’appelles 
comment?

Riiiinnnnggggg.

Je m’appellle Eline et 
j’ai 13 ans et vous?

Le
 p

re
m

ie
r j

ou
r d

’éc
ol

e
Eline Claeys et H

anne Fack

On sonne.

Oui et 
toi?

Je m’appelle 
Hanne et j’ai 12 
ans.

Oui, et 
qu’avez-vous fait?

J’ai été 
en 
Espagne.Et tu as passé de 

bonnes vacances?

La pause est finie. 
Maintenant nous devons 
chercher nos casiers.

Mon numéro de 
casier est 520.

Mon numéro n’est pas 
808 mais 809.

Je ne voudrais jamais un casier qui 
se trouve en haut.

Salut Eline, bientôt 
je dois aller 
danser.  

Ah oui, est-ce 
ton hobby?

Oui

Moi, je dois 
bientôt rentrer à la 
maison parce que 
j’habite à 
Hertsberge.
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NOSTALGIE
Jeroen Brouwers, literair monument, is niet meer. De man zat niet om een boude 
uitspraak verlegen, maar in zijn laatste interview in De Standaard vielen mij 
volgende, op zich helemaal niet zo spraakmakende, zinnen op: ‘Telkens als ik een 
woord opzocht, las ik ook de tien lemma’s ervoor en de tien erna. Ik onthield alles.’

Een woordenboek vastpakken en er bovendien ook nog eens een 
woord in opzoeken, het lijkt niet meer van deze tijd. En voor de pure 
vreugde van het weten zomaar woorden memoriseren al helemaal 
van de pot gerukt. Toch bezorgde die bizarre gewoonte Brouwers 
de verbale munitie om personages en situaties uiterst raak te be-
schrijven.

Mij deden deze zinnen uit het interview terugdenken aan mijn eigen 
tijd op de middelbare schoolbanken. Ook ik had een grote honger 
naar nieuwe woorden en liet geen kans onbenut om mijn vocabulaire 
uit te breiden, maar een klasgenoot van mij dreef het nog verder: 
hij vatte het plan op om de dikke Van Dale te ‘verorberen’ (lees: van 
buiten te leren). Volledig in zijn opzet geslaagd is hij niet, maar zijn 
weetgierigheid bracht hem een niet onaanzienlijk voordeel tijdens 
(klas)discussies en debatten. Poeta nascitur orator fit.

Dat leerkrachten van zoveel inzet en kunde onder de indruk zijn, is 
ergens logisch, maar ook van medeleerlingen oogstte hij veel be-
wondering. Hij zag er namelijk niet als een nerdige streber uit, maar 
straalde een Arno Hintjens-achtig je-m’en-foutisme uit. Zo liep de 
kerel bv. vaak als een mega Maya de bij door de schoolgebouwen en 
over de speelplaats en hij kwam er nog mee weg ook.

Nu was hij niet de enige die gedurfde vestimentaire keuzes maakte. 
Zich conformeren aan een (groeps)ideaal was in die jaren ’70 en ’80 
blijkbaar minder een noodzaak dan nu (met uitzondering misschien 
van de Millet-rage, die Paul Jambers eeuwige beroemdheid en de 
bijnaam ‘Pieken Paultje’ bezorgde). Goths, punkers, rockers, new 
wavers, hiphoppers, Madonna-adepten en zelfs de Johnny’s en Ma-
rina’s: ze zorgden voor een divers beeld in de straten en misschien 
een frons in het voorhoofd van de meer klassiek geklede medemens. 
‘Body positivity’ stond nog niet in het woordenboek. Wat zou het 
ook? Je dacht meestal niet zo hard na over hoe je op de buitenwereld 
overkwam, omdat je ook niet constant met de eigen beeltenis werd 
geconfronteerd, tenzij je een spiegeltje-aan-de-wand-complex had. 

Foto’s werden namelijk enkel bij bijzondere gelegenheden genomen 
en dat met een analoge camera. Voor de digital natives: je kende 
het - vaak hilarische - resultaat pas nadat de fotograaf het vol ge-
schoten (en dat kon best lang duren vanwege die speciale gebeurte-
nissen) rolletje had ontwikkeld. Jezelf fotograferen met zo’n analoog 
geval was een regelrechte gok en deed je bijgevolg alleen in een ui-
terst zatte bui. Je hoefde dus niet constant de beste versie van jezelf 
te zijn, want camera’s lagen zelden op de loer. Voor orthodontisten 
of esthetisch chirurgen waren het geen gouden tijden. Opgroeiende 
pubers daarentegen kregen de ruimte om zichzelf te vinden zonder 
de druk van sociale media. De banvloeken van ontstemde ouders en 
leraars soms namen ze wel voor lief.

Nu zitten we strakker in het keurslijf dan ooit tevoren. Opvoeders mo-
gen dan een stuk toleranter zijn en de maatschappij ogenschijnlijk 
heel wat permissiever, ons doen en laten werd nog nooit zo nauwlet-
tend in de gaten gehouden als vandaag. En het merkwaardige is: 
het is een zelf gekozen controle waaraan we ons onderwerpen. Op 
sociale media delen we onze diepste geheimen. Onze dagelijkse be-
zigheden documenteren we meticuleus om ze vervolgens aan de we-
reld te tonen. Hoe wij ons voelen, laten we afhangen van eventuele 
likes en al dan niet positieve commentaren. De trends du moment 
en de influencers die ze verkondigen, mogen zomaar bepalen hoe wij 
naar onszelf kijken. Kleuren we even buiten de lijntjes, dan worden 
we online zelfs door compleet onbekenden genadeloos neergesabeld.

Mag ik a.u.b. wat heimwee hebben naar die ‘oude’ tijden toen enkel 
intimi wisten wat er in je leven speelde? Toen trollen figuurtjes uit 
sprookjes waren? Toen je met een badhairday en een puist op je kop 
toch gewoon op de foto ging? Kon je achteraf nog eens goed lachen! 
Dat kiekje haalde sowieso het album niet en in de prullenbak was 
écht weg … Toen je je mocht vergissen en fouten maken zonder 
dat dit meteen digitale sporen naliet? Toen je zelfs een niet zo woke 
mening mocht hebben? Toen daarover dan face to face lekker ge-
bakkeleid en gediscussieerd kon worden zonder dat je direct als een 
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racist/seksist/culturele toe-eigenaar/ klimaatnegationist/ … werd 
weggezet? Toen discussie überhaupt mogelijk was zonder in een 
gemene scheldtirade te verzanden? Toen je nog aandachtig moest 
luisteren in de les om goede notities te kunnen nemen? Ongelooflijk 
hoeveel je leert als je maar goed kan luisteren! Toen zelfredzaam-
heid nog geen VOET, maar een feit was? Toen je jezelf niet zo be-
langrijk hoefde te vinden om te denken dat iedereen moest weten 
waarmee je bezig was? Toen vrije tijd ook echt vrije tijd was, waarin 
je onbeschaamd mocht lummelen (#ikbenerevenniet)? Toen je de 
expertise van wetenschappers, journalisten van kwaliteitsmedia 
en andere vakmensen niet in twijfel trok (schoenmaker, blijf bij je 
leest)? Toen je inhoud boven vorm verkoos? Toen je gezond kritisch 

naar jezelf durfde te kijken? Toen je opbouwende kritiek van anderen 
niet als een aanval op je persoon zag, maar als een kans om te 
groeien? Toen het leven - zonder administratieve vereenvoudiging - 
een pak simpeler was? Toen het onderscheid tussen wat belangrijk 
was en wat bijzaak zoveel duidelijker was (#eindeloos vergaderen)?

Want hoezeer ik ook van woorden hou en het toejuich dat taboes be-
spreekbaar worden, met praten alleen verleg je geen grenzen. Soms 
dient de daad gewoon bij het woord gevoegd. Of om het met een 
knipoog naar de nillies te zeggen: eerst blabla en dan boem boem.

Inge Callens

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. Deze keer staat een van de mooiste talen uit het Verenigd Koninkrijk 
centraal. Toegegeven, aan het Cornish, Schots, Iers of Welsh kan het niet tippen, 
maar dat Engels is ook niet slecht!

1. Deze plaats klinkt als de hemel. (Acht letters, gebruik de zesde letter.)
2. Een eenvoudig cadeau voor de dag van vandaag. (Dertien letters, gebruik de zesde letter.)
3. (Basisvereiste voor) een redevoering. (Zes letters, gebruik de eerste letter.)
4. Van alle onregelmatige past simples is dit de politiek correctste. (Vier letters, gebruik de eerste letter.)
5. Met of zonder melk, dit is de favoriete letter van de Britten. (Vier letters, gebruik de derde letter.)
6. (Kleinste bestanddeel van) een brief. (Zes letters, gebruik de zesde letter.)

Sleutelwoord: ___   ___   ___   ___   ___   ___  

Corneel Teerlinck

Antwoorden:  1. Engeland / 2. Present simple / 3. Speech / 4. Woke / 5. Thee / 6. Letter / Sleutelwoord: answer
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SJH DEELT
ONZE SCHOOL ROUWT OM  
AN BOEY EN KATRIEN DEJONGHE
Twee treurige berichten over oud-leerkrachten bereikten in de loop van het 
tweede semester de school: op 17 maart 2022 stierf An Boey en bijna een maand 
later, op 14 april 2022, overleed Katrien Dejonghe. An was 72 jaar oud en Katrien 
bijna 71 en beiden waren meer dan dertig jaar lang vaste waarden op onze school.

AN BOEY

Tijdens Ans uitvaart werd een ontroerend-mooie tekst voorgelezen, 
waarin ze door haar jongere zus als leerkracht geportretteerd werd:
“Twee maanden geleden schreef ik: je bent er nog, maar je bent er 
ook al een beetje niet meer. Nu ben je er niet meer, maar ben je er 
ook nog heel veel wel, je zal er altijd zijn, op zoveel verschillende 
manieren, zoals je er op zoveel verschillende manieren was voor zo 
veel mensen.
Ik las de voorbije weken wat teksten die oud-leerlingen en ex-colle-
ga’s je geschreven hebben ter gelegenheid van je pensioen.
Zo schreef een leerling: ‘hoewel iedere leerkracht zijn negatieve 
kanten heeft, hebt u er het minst van allemaal. Een andere leerling 
zei het zo: ‘je was een enorm goede leerkracht, je gaf goed les en 
bereidde ons goed voor op het examen, soms was je streng. 
Of met de woorden van ex-collega’s: je was de spreekwoordelijke 

(grammaticale) rots in de branding en ook het levend bewijs dat 
veeleisendheid en strengheid toch leidden tot een groot enthou-
siasme en veel genegenheid bij de leerlingen.
En een andere oud-leerling en ex-collega schrijft: ‘Je vak beheerste 
je als geen ander, maar psychologisch doorzicht en mensenkennis, 
daar kunnen wij een puntje aan zuigen.’
Als leerkracht bewoog je je als een vis in het water. Een leerling zei 
het eens zo: ‘jij geeft geen les, je speelt dat je les geeft’. Op een 
bepaalde manier speelde je inderdaad en amuseerde je je hierin. Je 
was er 100% jezelf met die typische naturel van jou. Dat kon je als 
geen ander, gewoon jezelf zijn op die typische naturelle manier die 
velen zeker zullen herinneren.
Je legde de lat op taalgebied hoog, verwachtte veel inzet van je leer-
lingen omdat je het echt belangrijk vond om de Nederlandse taal 
goed bij te brengen. Ook dit is zo’n zaadje dat zeker bij vele leerlin-
gen nog verder leeft. 
En ook in deze context ga ik je missen. Naar wie moet ik nu mijn 
teksten die ik schrijf sturen om ze taalkundig te laten nalezen?
Maar weet dat ik en de andere mensen die je heel nabij waren je 
voor zo veel meer zullen missen dan al hetgeen tot nog toe gezegd 
is. Er is nog zo veel meer niet gezegd wat we in dankbaarheid zullen 
meedragen, dankbaar om jou als lieve zus en lieve mens in ons leven 
gehad te hebben!”
Kaat
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KATRIEN DEJONGHE
1973-2008: 35 JAAR BOEGBEELD  
IN ONZE SCHOOL

Toen enkele oud-leerlingen het overlijden van Katrien Dejonghe ver-
namen, schreven ook zij herinneringen aan hun vroegere leerkracht 
en klastitularis neer:

Het vroegtijdige overlijden van mevrouw Katrien Dejonghe laat de 
oud-leerlingen niet onberoerd. Zij was het type leerkracht dat ge-
dreven en geduldig lesgeeft maar bovenal dat met een heel groot, 
warm hart deed!

Karin Robert herinnert haar als een altijd goedlachse, opgewekte 
en positief ingestelde leerkracht. Naar haar leerlingen toe was zij 
sterk stimulerend. Geschiedenis en Frans waren haar domeinen en 
de desbetreffende leerstof werd op een aangename en overtuigende 
manier gebracht. Van mevr. Dejonghe, en ook van oud-leraar Frans 
Lozie, leerde zij het groene gedachtegoed.

“Ik was nogal een zoekende, en soms opstandige tiener. De overgang 
van het lager naar het eerste middelbaar was heftig! En zo gedroeg 

ik mij soms ook” getuigt Saskia Desmidt. Volgens haar had ze geluk 
dat ze mevr. Dejonghe als klastitularis had! “Ze nam mij bijna let-
terlijk onder haar vleugels want ze voelde mij erg goed aan. Ik heb 
zoveel aan haar gehad, ze was ook echt superlief! Ze is één van die 
mensen die mij blijvend is inspireren. Zoek naar het beste in ieder-
een, dan krijg je ook het beste van de mensen terug. Dat was echt 
haar motto en ze handelde er ook naar”.

Met grote dankbaarheid, respect en waardering denkt Ann Plovie 
terug aan haar eerste jaar humaniora in de Jozefienen met ‘mevrouw 
Ntahondereye’ als klastitularis. Als leerkracht Nederlands en ge-
schiedenis had zij de gave om de leerstof vol passie over te brengen. 
“Niet verwonderlijk dat die beide vakken mij nog steeds blijven boei-
en”, geeft Ann aan. Maar Katrien was meer dan een leerkracht. Als 
een warme moederfiguur ontfermde zij zich over haar eerstejaartjes, 
nodigde hen uit voor een kerstfeestje bij haar thuis, organiseerde 
een fietstocht richting zee … en de aanstekelijke, gulle lach was 
nooit ver weg.

Een oprechte dank je wel, mevrouw Dejonghe! Het klinkt als een 
cliché maar we zullen je nooit vergeten! Langs deze weg ook heel 
veel sterkte aan de familie en vrienden.

Mevrouw Dejonghe was jarenlang een naam die klonk over de hele 
school. Niet alleen een naam, maar een figuur die je letterlijk, noch 
figuurlijk over het hoofd kon zien.

Op 28 mei 2022 namen we afscheid van haar in de kerk van Maria 
Assumpta in Assebroek. Neen, we vergeten haar nooit …
Katrien liet haar sporen na in het hart van vele (oud-) leerkrachten, 
van vele oud-leerlingen.
Katrien, een boegbeeld van de Jozefientjes die ze ‘haar schooltje’ 
noemde. Graag willen we hier een stukje getuigenis uit de viering 
meegeven.

Sommige mensen krijgen een standbeeld omdat ze iets wezenlijks 
voor de wereld betekenden. We zouden er graag een voor jou maken, 
maar gezien dit niet binnen onze mogelijkheden ligt, doen we het 
maar op deze manier.

Als vakcollega deelden we de liefde voor onze taal. Je bruiste van 
ideeën om leerlingen die toch wel moeilijke, Nederlandse taal op een 
boeiende manier wat aantrekkelijker te maken.
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Wat was jij een bron van vuur, van enthousiasme en van een onge-
breidelde creativiteit:
 › een originele uitstap naar Diksmuide
 › een op de leerlingen gerichte culturele uitstap naar Brussel
 › een fantastisch uitgebouwde les poëzie
 › een originele lesopdracht: in om het even welke tekst vond jij pit-

tige vraagjes, details die een ander nooit aanvoelde. Je kon het zo 
gek niet bedenken of jij schudde uit je ongebreidelde fantasie of 
culturele knowhow prachtige voorstellen uit de mouw

Katrien, de laatste jaren van je schoolcarrière werd je onze collega 
godsdienst. We kijken met heimwee terug naar de samenkomsten 
van de pastorale groep. Vieringen voorbereiden waren momenten 
van spirituele diepgang, met vragen stellen over het leven, het evan-
gelie en het zoeken naar antwoorden hierop. Je was hierin een bron 
van inspiratie: diep religieus, zoekend naar een taal waarin je de 
verbanden tussen mens, wereld en het goddelijke kon uitdrukken en 
God. Wat luisterden we graag naar jou. Je hebt ons zo vaak ongezien 
zoveel meegegeven.
Je was op school ook altijd te vinden wanneer een sociale actie 
plaatsvond. Zo noemen we er een paar op: in het weekend van de 
Damiaanactie konden we je steevast vinden op je plekje in de Del-
haize, het weekend van Pax Christi was je altijd aan de grote deur 
van onze school, samen met leerlingen die jouw enthousiasme deel-
den. Amnesty International kon steevast op een aantal brieven van 
jou rekenen … Je stak een reis in elkaar om samen met leerlingen 
naar Burundi te gaan.
Je open blik op de wereld uitte zich in een fantastisch wereldhan-
delsspel dat nog bij velen in het geheugen gegrift staat.
We leerden met zijn allen zoveel van jou. Onze ontmoetingen waren 
dan ook altijd momenten die we nooit zal vergeten..

In de volgende ‘litanie voor Katrien’ zullen velen haar herkennen:

Lieve Katrien

Als we verdwalen in een boek,
als we tot tranen toe ontroerd zijn door muziek
denken we aan jou.

Als we kerkklokken horen dichtbij of veraf
bidden we met jou in de stilte van een abdij.

Als we op een rotonde de juiste afslag niet vinden
dan glimlachen we met jou.

Als we iemand hijgend de speelplaats zien op fietsen
net op of na het belsignaal,
dan denken we aan jou.

Als we aardbeitjes serveren, jouw steevaste traktatie op jouw 
verjaardag,
dan smullen we ze met jou.

Als we in het bladeren in boeken
jouw bladwijzertjes tegenkomen,
zoeken we naar wat jij hier belangrijk of mooi vond.

Bij elke Goede Week, op Witte Donderdag, op weg naar Pasen
voelen we jou.

Als we denken aan verdraagzaamheid en ontvankelijkheid 
denken we aan jou.

Bij elke sociale actie, waar in woord en daad
de waardigheid van mensen centraal staat,
horen we jouw stem.

Als we denken aan een bijzonder inspirerende vrouw
denken we aan jou.

Als we denken aan iemand met een groot hart 
en een grenzeloze gastvrijheid
denken we aan jou.

Als iemand zegt: ’t komt allemaal goed’
ook dan denken we aan jou.

Katrien, je bracht ons zoveel levenswijsheid bij op jouw eigenste ma-
nier. Je blijft voor ons een bovenste beste maatje. Het standbeeld zal 
er wellicht nooit komen, maar wij bouwen er eentje in ons hart: loin 
des yeux, près du coeur.”

Chris Boerjan en Bea Vanhaecke
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FAMILIENIEUWS 
Geboorten

Stella Slabbinck, °3 maart 2022, dochter van Annelies Santy en Thomas Slabbinck (oud-leerlingen) en 
kleindochter van Ann Herregodts (oud-leerkracht)
Ada Teerlinck, °11 maart 2022, dochter van Corneel Teerlinck (leerkracht) en Sanne Delbecke
Isolde Santy, °22 april 2022, dochter van Elke Robyns en Thomas Santy (oud-leerling) en kleindochter  
van Ann Herregodts (oud-leerkracht)

Overlijdens

Jacques Timmerman, °6 oktober 1942, +9 december 2021, grootvader van Jarne Augustyn (3C)
Agnes De Meester, °9 juli 1938, +9 december 2021, oma van Jasper Louage (3E)
Martha Boydens, °1 november 1936, + 13 december 2021, oma van Stien (2E) en Daan (4C) Vanderriest 
en Tjorn Van Wetter (6B)
William Teerlinck, °1 december 1949, +30 december 2021, opa van Jutta (4B) en Lotte (6A) Traen
Denise Guilluy, ° 18 juli 1926, +6 januari 2022, overgrootmoeder van Anna Vanneste (3B)
Hubert Deslypere, °19 juli 1936, +2 februari 2022, opa van Nicolas (5A) en Cédric (5C) Staessens
Josephina Willems, °21 maart 1933, +10 februari 2022, overgrootmoeder van Sverre Van Damme (1B)
Marie Louise Dierickx, °2 januari 1927, +11 februari 2022, overgrootmoeder van Helena Hendrix (3D)
Andrea Banckaert °2 maart 1924, +27 februari 2022, overgrootmoeder van Arthur Deblieck (4C)
Jan Wybaillie °1950, +2022, grootvader van Marie (1B) en Emiel De Prest (3A)
An Boey, °27 augustus 1949, +7 maart 2022, oud-leerkracht
Elfrida Vankeirsbilck, °12 februari 1927, +15 maart 2022, overgrootmoeder van Anse Bossuyt (1E) en 
van Tuur (1E) en Emme (2F) Jaecques
Gaby Claeys, °26 februari 1927, +16 maart 2022, schoonmoeder van Veerle Mortier (leerkracht)
Germana Lefere, °21 november 1923, +17 maart 2022, moeder van Hendrik Van Nieuwenhuyse 
(leerkracht)
Yvan Franco, °27 maart 1955, +20 maart 2022, opa van Leontine Salens (1D)
Freddy Sevenhant, °26 oktober 1953, +9 april 2022, grootvader van Flore (6E) en Casper Vervaet (5D).
Jacques Borghart, °18 oktober 1944, +14 april 2022, grootvader van Abel De Gendt (2F) en Iebe De 
Kesel (1G)
Katrien Dejonghe, °26 april 1951, +14 april 2022, oud-leerkracht en oma van Omar Ntahondereye (2A)
Walther Dhondt, °27 oktober 1929, +14 april 2022, overgrootvader van Amber Ingelbrecht (4A)
Geert Coucke, °17 december 1961, +28 april 2022, papa van Hanne Coucke (5A)
Carolus Den Baes, °20 januari 1923, +7 mei 2022, overgrootvader van Evy Claeys (1F)
Joseph Vlietinck, °28 augustus 1960, +15 mei 2022, grootvader van Tijmen (1A) en Leander (3C) 
Crampe
Simonne Puype, °28 februari 1928, +19 mei 2022, overgrootmoeder van Marie Gheeraert (5B)
Marie-Louise Maenhout, °9 december 1935, +29 mei 2022, moeder van Lieve D’Hondt (leerkracht)
Leon De Brabander, °20 november 1925, +5 juni 2022, overgrootvader van Tiemke (1C) en  
Eline (5A) Snick
Hélène Van Belle, °26 januari 1931 en +10 juni 2022, grootmoeder van Bart Broucke (leerkracht)

Huwelijken

Eva De Corte en Kris Battheu gaven elkaar hun jawoord op zaterdag 4 juni 2022.
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