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Heu… niets?
Inderdaad!

Maar ik heb er al zoveel van.
Om uit te delen.

Voor wie dan wel?
Voor iedereen die alles al heeft.

Voor alle mensen die altijd van niets iets maken.
Aha! Zo ken ik er wel een paar!
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Beste lezer

De twee blikvangers van ons feestjaar ter gelegenheid van 55 jaar Sint-Jozef Huma-
niora waren beide voltreffers. In februari 2018 konden we genieten van een prachtig 
totaalspektakel “En uit het niets kwam alles”. Meer dan 160 leerlingen brachten 
twee avonden een poëtische en zeer gesmaakte voorstelling voor een volle, Brugse 
stadsschouwburg. Het spelplezier van onze leerlingen, het zien ontplooien van hun 
talenten, het groeien naar de voorstelling onder de bezielende begeleiding van de 
regisseur, de samenwerking tussen leerlingen en leerkrachten, al die elementen 
maakten het tot een onvergetelijke ervaring voor iedereen die erbij betrokken was.

Een tweede feestmoment was de leerlingendag in mei. Het was het sluitstuk van 
de uitwerking van het thema gezonde voeding, dranken en beweging waarrond we 
de laatste twee jaar gewerkt hebben. Red flame Heleen Jaques had in oktober 2017 
de uitdaging aan onze leerlingen voorgelegd: een zestiende triatlon. Ook hier namen 
onze leerlingen de handschoen op: een vijftigtal leerlingen namen individueel deel, 
een 150 leerlingen in groep. De hulp van de ouderraad en de inzet van het leerlin-
genparlement tijdens die dag waren hartverwarmend. De leuke activiteiten en een 
stralende zon zorgden voor een fijne dag.

In dit 55ste jaar nemen we afscheid van twee personeelsleden die decennia lang in 
onze school werkten. Meer dan 30 jaar lang stond Ghislain Van Oost op een voortref-
felijke wijze in voor het onderhoud van onze school. Generaties leerlingen hadden het 
geluk in hun eerste of tweede jaar Nederlands te krijgen van Marleen Cabooter. Door 
haar enthousiasme en gedrevenheid was ze geliefd bij leerlingen en werd ze gewaar-
deerd door collega’s. Beiden komen verderop aan het woord, ze brengen zo ook een 
terugblik op een stukje geschiedenis van Sint-Jozef Humaniora.

We sluiten een goed gevuld schooljaar af, deze editie van het Noordzandnieuws ge-
tuigt daarvan. Met heel veel dankbaarheid omwille van de zovele inspanningen van 
iedereen die ons schoolproject steunt: van bestuursleden tot leerkrachten, van be-
trokken ouders tot leerlingen.

Graag tot in september!

Diederik Maes  
Directeur
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JOS EN FIEN VLIEGEN UIT
GRIEKENLAND

Op donderdag 5 april 2018 was het zover, na een lange winter vertrokken we met 

32 leerlingen van het vijfde jaar en drie leerkrachten naar het zonnige Griekenland. 

Een week lang doorkruisten we samen met de gepassioneerde gids Alexandra de 

Peloponnesos, waar we zowel de oude als nieuwe Griekse cultuur en tradities leerden 

kennen. De bezoekjes aan de eeuwenoude stadruïnes en musea waren voor mij als 

leerlinge van de klassieke talen gevuld met déjà vu’s naar de lessen Latijn en Grieks. 

Al bij de eerste voet op Griekse bodem voelde ik de warme, Griekse 
lucht waar iedereen van ons zo naar uitgekeken had. We ontmoetten 
in de luchthaven ook meteen de sympathieke George die ons bege-
leidde naar ons hotel in de binnenstad van Athene. 
In Athene stond een wandeling langs de bezienswaardigheden van 
de hoofdstad op het programma met als hoogtepunt de beklim-
ming van de Acropolis. Eenmaal boven (de een al wat sneller dan 
de ander) konden we het indrukwekkende Parthenon bewonderen 
en genieten van een panoramisch uitzicht over Athene. ’s Avonds 
maakten we wandelingen in de authentieke wijk “Plaka”, waar we 
kennis maakten met de Griekse keuken en de sirtaki dansten.
De derde dag lieten we de drukte van Athene achter ons en trokken 
richting Mycene, met een korte tussenstop aan het kanaal van Ko-
rinthe. Bij het bezoek aan de Myceense burcht snoven we de antieke, 
mysterieuze sfeer op van de 3000 jaar oude, cyclopische muren. Wat 
verder testten we de akoestiek van het theater van Epidaurus en 
met wat verbeelding konden we nog het luide gejuich en geklap in 
de tribunes horen weergalmen. ’s Avonds genoten we in Tolo van een 
gezellige wandeling op het strand.
In Olympia dwaalden we rond tussen de restanten van het heiligdom 
waar de Olympische Spelen 1000 jaar lang hebben plaatsgevonden. 
Om nog wat meer in de sfeer van de spelen te komen, deden de 

sportievelingen onder ons mee aan een loopwedstrijdje in het olym-
pisch stadion.
Op weg naar Delphi staken we de magistrale Trikoupisbrug over. 
In Delphi zelf bewonderden we de overblijfselen van het mystieke 
orakel met het bijhorende adembenemende uitzicht op de mistige 
bergtoppen. We vierden er ook Emiels en mijn verjaardag in het res-
taurant, het was een onvergetelijke zeventiende verjaardag voor ons; 
bedankt voor de leuke verrassing!!
We eindigden onze reis waar we ze begonnen hadden: in Athene. We 
keerden terug naar de hoofdstad via het imposante Byzantijnse kloos-
ter van Osios Loukas. De laatste avond konden we nog voor een laat-
ste keer genieten van het betoverende uitzicht over Athene vanop de 
Areopaag, een beeld waar we nog lang van zullen nagenieten … 
Jammer genoeg komt er aan elk sprookje een einde, deze week was 
veel te vlug voorbij gevlogen. We keerden terug met een koffer vol 
mooie herinneringen aan een fantastische vakantie. 
Ik zou graag nog even in naam van alle leerlingen mevrouw Mortier, 
mevrouw Daras en de heer Bekaert willen bedanken voor de onver-
getelijke week! Dankjewel voor alle tijd en moeite die jullie in deze 
prachtige reis hebben gestoken!

Riet Van Loo (5D)
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UITSTAP LILLE MET DE VIERDES

Volledig in het kader van SJH beweegt zag de jaarlijkse uitstap naar 
Le Nord er iets sportiever uit dan anders. Het museumbezoek werd 
ingeruild voor een verkwikkende fietstocht … Sommige groepen 
trokken er zelfs met de step op uit! En het weer zat echt wel mee op 
donderdag 17 mei 2018. 
De helft van de vierdes startte ’s morgens met een klaswandeling 
doorheen het oude centrum, de andere helft sprong enthousiast op 
de Hollandse fiets, tandem of step. En dit allemaal onder begeleiding 
van een Franse gids van de organisatie Le Grand Huit waarvan de 
startplaats is gelegen aan een mooi watertje, recht tegenover de 
citadel van Vauban. In kleine groepjes verkenden ze het park, kleine 
steegjes, fietsten door Vieux Lille. Nu en dan was er tijd voor een 
foto, een woordje historische uitleg, een spel, en vooral heel veel 
tijd voor plezier.
Tussen de middag was iedereen vrij om iets te eten, om te genieten 
van een terrasje, een picknick in het park, tijd om even naar Euralille 
te lopen voor een shoppingsmoment … Dat waren al de mogelijk-
heden. Zeker moest er ook tijd gemaakt worden om interviews van 
de lokale bevolking af te nemen. Niemand was nog veilig voor de 
vragen van onze leerlingen die op hen afgevuurd werden … in hun 
beste Frans. 
De middag verliep parallel: de fietsers gingen wandelen en de wan-
delaars gingen fietsen. Dit alles onder een stralende lentezon in de 

prachtige stad Lille: van de sfeervolle Place du Général de Gaulle 
met la Déesse, le Furet du Nord voor boekenliefhebbers, naar de 
prachtig bewaarde zeventiende eeuwse Vieille Bourse (wat een ple-
zier om in oude boeken, posters, ... te snuisteren op het binnenhof), 
de translucide marmeren gevel bewonderen in Notre-Dame-de-la 
Treille net als de middagzon erop schijnt, het kleinste huisje van Lille 
opmerken waar nu een kunstenares haar atelier heeft, het smalle 
Ruelle des Anguilles ontdekken, een taartje kiezen bij Meert, een 
baguette kopen bij de beste bakker ter wereld Alex Croquet … Lille 
blijft verrassen!
Met vele kilometers in de kuiten stapten we terug in de bus … met 
heel veel zin om nog eens terug te keren - liefst heel gauw - naar la 
douce France!
Charlotte De Vriese
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AMSTERDAM PAASVAKANTIE 2018

Vroeg in de ochtend stonden enkele enthousiaste leerlingen van het derde jaar klaar voor een tweedaagse uitstap naar Amsterdam. Na een 
lange busrit kwamen we met enige vertraging aan in de zonnige hoofdstad. Op dag één verkenden we de stad vanop het water, brachten 
we een bezoekje aan het Van Gogh Museum en deden we een stadsspel. Na een avondwandeling konden we genieten van een welverdiende 
nachtrust.
We waren al vroeg uit de veren op 
dag twee om te genieten van een uit-
gebreid ontbijtbuffet. Nu de batterij-
en opnieuw opgeladen waren, gingen 
we op de foto met de wassen beelden 
uit Madame Tussauds. Ook onze we-
tenschappelijke kennis konden we via 
proefjes en experimenten opfrissen 
in het Nemo Science Museum. We 
sloten de tweedaagse voldaan af met 
een vrij bezoek aan de winkelstraten 
van Amsterdam. 

Sofie Vandenabeele en Soetkin Smets
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TAALUITWISSELINGSDAG MET COLLÈGE 
SAINT-PIERRE UIT UKKEL VOOR 1A EN 1B

Dinsdag 8 mei 2018 zijn we er, samen met de leerlingen uit klas 1A en 1B en de 
leerlingen uit het eerste middelbaar van het Collège Saint-Pierre uit Ukkel, een 
hele namiddag op uit getrokken. Op deze manier wilden wij ons Frans oefenen, 
de leerlingen van Ukkel hun Nederlands. Elke leerling had een correspondent(e) 
waarmee hij of zij de hele namiddag rondwandelde.

De dag 

Om te beginnen hebben we gegeten in het park: daar was er al een 
eerste kleine ontmoeting. We hebben met verschillende mensen 
mogen praten, soms in het Frans, soms in het Nederlands. Daarna 
hebben we in groepen een paar monumenten en plaatsen in Brugge 
bezocht. Een groep telde minstens zes leerlingen van onze school 
en minstens zes leerlingen van Ukkel. We hebben het Sint-Janshos-
pitaal, de oude apotheek, het Guido Gezelleplein en de Onze-Lieve-
Vrouwekerk bezocht. Bij de monumenten werden er tekstjes voorge-
lezen. Wij hebben de tekstjes in het Nederlands voorgelezen en de 
leerlingen uit Ukkel in het Frans. Tot slot moesten we dan afscheid 

nemen, maar eerst waren er nog een paar vraagjes over de monu-
menten en maakten we een prachtige foto. We hadden ook de tijd om 
onze telefoon- of andere gegevens uit te wisselen. 

De ervaring

De namiddag was zeker geslaagd. Het was een leuke ervaring, we 
hebben ervan genoten. We hebben zeker ons Frans bijgespijkerd en 
we hebben nieuwe vrienden leren kennen. We hebben veel bijge-
leerd! 

Amber Adriaens (1A) & Margot Verrewaere (1A)
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VENSTER OP DE WERELD
MYANMAR - INTERVIEW PAULINE DE GENDT

Pauline De Ghendt uit het vijfde jaar reisde in de krokusvakantie naar Myanmar. Ze 
reisde mee met haar mama, die er als anesthesist vrijwilligerswerk ging verrichten. 
Pauline maakte er kennis met een andere cultuur, een andere manier van leven, 
maar mocht ook meewerken in de operatiezaal en nog heel wat andere taken 
verrichten samen met het medisch team.

Pauline, in de krokusvakantie reis-
de je naar het verre Myanmar, was 
dit voor jou een eerste kennisma-
king met het verre Oosten of was je 
er vroeger ook al geweest?
Dit was inderdaad mijn eerste reis 
richting het verre Oosten. Als twaalf-
jarig meisje maakte ik samen met het 

gezin een soortgelijke reis naar Kenia (Centraal-Afrika), waar wij 
gedurende een maand verbleven om een weeshuis te ondersteunen. 
Het prachtige continent Azië was mij tot voor kort dus nog onbekend. 

Kan je ons wat achtergrondinformatie geven over Myanmar?
Myanmar, het voormalige Birma, is een land gelegen in Zuidoost-
Azië, het grenst in het noordwesten aan Bangladesh en in het noord-
oosten aan India. In het noorden grenst Myanmar aan China en in 
het oosten liggen Laos en Thailand. In het zuidwesten heeft het een 
lange kustlijn aan de Golf van Bengalen. In Myanmar heeft de be-
volking een zeer laag inkomen: één derde van de mensen leeft onder 
de armoedegrens en volgens de Verenigde Naties heeft 10% er niet 
voldoende geld om hun dagelijks voedsel te kopen.

Belangrijk is wel dat jij en je mama er niet zomaar gingen als 
toerist, je mama ging er met een bepaalde ‘missie’, waaruit be-
stond die precies?

Ja dat klopt, mijn mama en ikzelf gingen mee met de organisatie “See 
and Smile”, dit is een Belgische NGO (niet-gouvernementele organisa-
tie) die zich speciaal inzet om zoals de naam van de organisatie het 
zelf zegt: ‘see’ = ingrepen aan de ogen, type cataract/grijze staar, uit 
te voeren, and ‘smile’ = ingrepen aan het gezicht, type open lipjes/ver-
hemeltes, ook nog ‘hazenlipjes’ of ‘cleft lips’ genaamd, uit te voeren. 
In Myanmar is er een verhoogde incidentie op cleft lips, dit heeft te 
maken met een genetische voorbeschiktheid van de mensen daar, 
alsook met een slechte opvolging van de zwangerschap door een 
tekort aan foliumzuur. Dergelijke defecten zorgen ervoor dat de ba-
by’tjes niet goed kunnen drinken en dus ondervoed raken. Naarmate 
de kinderen groeien, is dit zeer verminkend in het gelaat en worden 
ze nog moeilijk aanvaard in de maatschappij. Wij vonden het dan ook 
zeer zinvol om aan een dergelijke missie deel te nemen, wetende dat 
je die kinderen door een correctie aan hun open lipje en/of verhe-
melte een ticket bezorgt op een mooiere toekomst! 

Was dit voor je mama de eerste keer dat ze als anesthesist iets 
dergelijks deed?
Mijn mama probeert elk jaar een buitenlandse, humanitaire missie 
te doen als anesthesist. Haar vertrouwde continent is echter Afrika 
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waar ze reeds vele missies deed in Tanzania, Rwanda, Kenia, Burun-
di, Congo, Burkina Faso … Ze spitst zich vooral toe op pediatrische 
missies. Mama vindt het belangrijk om zich te engageren daar waar 
de noden van de kinderen het grootst zijn. Binnen de organisaties 
waar mama werkt, is er steeds nood aan anesthesisten die bereid 
zijn om in minder optimale omstandigheden, vaak in afgelegen ge-
bieden, te gaan werken. Ze was reeds in 2013 in Myanmar om lokale 
anesthesisten op te leiden.

Pauline, jij kon meegaan en ik heb al min of meer opgevangen 
dat ook jij daar interessant werk kon doen? Kan je daarover iets 
meer vertellen?
Jazeker, ik had de eer om mee te werken in de operatiezaal en een 
volwaardig lid te zijn van het team. In een operatiezaal heeft ieder-
een zijn specifieke taak en ik mocht daarbij helpen. Dit hield onder 
andere in: ‘s morgens mee de operatiezaal klaarzetten, bij de start 
van de ingrepen hielp ik mee de monitoring aanschakelen bij de kin-
deren. Eens ze onder narcose waren, gaf ik de baby’tjes net voor de 
start van de operatie een suppo met pijnstilling. Verder mocht ik 
tijdens de operaties het nodige materiaal aangeven aan de chirurgen 
en samen met mama kreeg ik de kans om de kinderen te beademen 
met een ballon (een geavanceerd beademingstoestel hadden ze er 
niet). Heel spannend, maar vooral ook leerrijk!
Ook voor en na de operatie had ik mijn taakjes. Voor de operatie ging 
ik, samen met nog een ander meisje van mijn leeftijd, de baby’s en 
hun mama die die dag op de operatielijst gepland stonden, een hart 
onder de riem steken. We gaven ze ook een knuffeltje. Het gezicht 
van de mama’s was geweldig om te zien wanneer we ze, in onze  
operatiekledij, een bezoekje kwamen brengen. Ze waren ons zo dank-
baar voor de kleine attentie. We hadden het gevoel echte filmsterren 
te zijn, overal gingen we mee op de foto!
Na de operatie brachten we de baby’s naar de recovery of ontwaak-
kamer. Daar controleerden we opnieuw de vitale parameters om te 
zien of alles oké was en we gaven nog wat extra zuurstof. Het is een 
mooi moment om zo’n baby’tje vast te houden en te koesteren, zo 

kwetsbaar en schattig tegelijkertijd. Samen met de mama’s bleven 
we dan nog even zitten en keken of alles verder goed verliep.
De overige knuffeltjes mochten we op het einde dan nog uitdelen 
aan de kleine monnikjes en nonnetjes in opleiding in het klooster, 
van die dankbare gezichtjes hebben we heel leuke foto’s! 

Kan je ons nog iets meer vertellen over de politieke situatie in 
Myanmar?
Myanmar is een hele jonge democratie. Na de onafhankelijkheid van 
Groot-Brittannië in 1948 werd Birma geregeerd door een onstabiele 
democratie. In 1962 werd er een militaire staatsgreep gepleegd en 
het land werd jarenlang een dictatuur. De bevolking werd met harde 
maatregelen en fysiek geweld onderdrukt bij de minste vorm van op-
stand en ze werden ver weg van de buitenwereld gehouden. In 2010 
kwam er een einde aan het militair regime en kwam er een democratie 
onder leiding van hun heldin Aung San Suu Kyi, die jarenlang onder 
huisarrest in Yangon geleefd had. Sindsdien worden er in Myanmar 
met mondjesmaat toeristen toegelaten, je kan het absoluut niet ver-
gelijken met het massatoerisme in Thailand, maar nog steeds hebben 
de ex-generaals achter de schermen de politieke touwtjes in handen. 
Minderheden zoals de ‘shan people’ en de ‘Rohingyamoslims’ worden 
in Myanmar niet getolereerd, wat vaak leidt tot bloedige conflicten. 
Via onze gids kregen we een kijk op de hedendaagse politieke situatie. 
De machtsstrijd speelt zich vooral af achter gesloten deuren en de 
onderdrukking van de bevolking zit vooral onderhuids.

Pauline, hoe heb jij die Aziatische cultuur ervaren? Dan denk ik 
aan hun godsdienst, hun eetcultuur, maar ook de architectuur, 
de steden?
Zelf vind ik de Aziatische cultuur zeer boeiend! De Birmezen worden 
omschreven als één van de vriendelijkste volkeren ter wereld en eerlijk 
gezegd, ik kan dat beamen! Vanuit hun boeddhistische houding bena-
deren ze je op een ontzettend vriendelijke en hartelijke manier, nooit 
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hoor je hen roepen of kwaad worden. Ze zijn van nature vredelievend 
en ontzettend dankbaar, dit laatste voelden we enorm tijdens onze 
missie waar ze zo dankbaar waren dat we hen kwamen helpen. Het 
ziekenhuis waar wij werkten, was ook een deel van een boeddhistisch 
klooster, de mensen zonder middelen kregen er gratis medische zor-
gen. De lokale chirurgen die met ons werkten, deden dit ook vrijwillig.
Het was wel even wennen aan het eten, ‘s morgens kregen we als 
ontbijt noedelsoep met pasta, ‘s middags idem en ‘s avonds nog 
eens warm eten. Lekker, maar soms wel heel erg spicy en wat misten 
we een boterham met choco na een tiental dagen.
Op het einde van de missie kregen we nog de kans om twee prach-
tige sites in Myanmar te bezoeken: Bagan vanuit een luchtballon 
met zicht op 1000 pagodes, in één woord: magnifiek! Alsook Inlee 
lake, een kilometers groot meer met drijvende dorpen en scholen, 
landbouwteelt, traditionele visvangst op hun eigenste Myanmarese 
manier. We zagen er ook de verschillende traditionele ambachten 
(zilver- en goudsmeedkunst, lotus weven, sigaren draaien …). We 
waanden ons echt in een film van 100 jaar terug …

Myanmar was het vroegere Britse Brima, merk je nog sporen 
van die Britse erfenis in het dagdagelijkse leven of niet?
Absoluut. Naast hun lokale taal spreken ze een klein beetje Engels. 
Yangon (de voormalige hoofdstad van Myanmar) staat nog vol met 
grootse koloniale gebouwen. Het bekende Victoria Hospital is daar een 
bewijs van en is in oude Britse koloniale stijl gebouwd en nog steeds 
operationeel. Ook vele hotels (het meest gerenommeerde is The Strand 
Hotel) dateren uit de Britse kolonisatie en men serveert er zowaar nog 
steeds ‘high tea’! De Britten hebben ook veel wegen en treinverbindin-
gen aangelegd die nog steeds functioneel zijn. Ze rijden ondertussen 
rechts, maar het stuur staat nog steeds aan de rechterkant in de auto, 
wat wel kan leiden tot serieuze verwarring bij momenten :).

Is de godsdienst erg belangrijk in Myanmar? Hoe heb je dit kun-
nen ondervinden of hoe werd dit duidelijk? 
In Myanmar is 90% van de bevolking boeddhistisch, een kleine 
minderheid is christen of moslim (rohingya’s). Het boeddhisme is 
veeleer een levensfilosofie dan een godsdienst. Je merkt dit echt in 
alles. Wat mij het meest opviel, was dat de mensen daar zeer ver-
draagzaam zijn en heel ‘zen’ en ‘gelukkig’ in het leven staan, ik werd 
er zelf ook helemaal gelukkig van door dit te zien.

Dit artikel komt in de rubriek ‘Venster op de wereld’, heeft deze 
reis jouw kijk op de wereld wat veranderd? In welk opzicht?
Deze missie heeft mijn kijk op de wereld zeker veranderd, verrijkt 
zelfs! De wereld heeft zich een stukje aan mij geopenbaard. Het zien 
van de enorme contrasten tussen hun wereld en de onze heeft mij 
wel degelijk aan het denken gezet. Ikzelf was nogal bezig met ‘heb-
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ben’ en steeds ‘meer hebben’, terwijl ik nu meer dan ooit besef dat 
ik eigenlijk alles al heb. De mensen die ik daar kon ontmoeten, zijn 
niet zozeer bezig met ‘hebben’ maar vooral met ‘zijn’. Ondanks het 
feit dat ze geen enkele luxe hebben, en vaak nauwelijks rondkomen, 
stralen ze zoveel geluk en rust uit. Dat heeft mij gefascineerd en 
toch wel een beetje veranderd. Ik besef nu hoe weinig je maar nodig 
hebt om echt gelukkig te zijn. 
Bij het zien van al die dankbare patiëntjes en hun familie, werd ik toch 
wel even stil en voelde ik een warme gloed van geluk en voldoening 
over mij komen, een gevoel dat ik zeker niet meer wil kwijtraken!

Zie je voor- en nadelen om in België te wonen in plaats van in 
Myanmar? Welke voor- en nadelen dan?
Als je wieg in het Westen staat, dan ben je al bijzonder bevoordeeld! 
Onze gezondheidszorg en onderwijs zijn van een ontzettend hoog 
niveau als je die vergelijkt met de voorzieningen in Myanmar. Onze 
levensstandaard ligt ook een stuk hoger dan in Myanmar, maar op 
geen enkel moment heb ik de tv of andere faciliteiten gemist. Een 
hard bed met een flinterdunne matras en een badkamer met lokaal 
ongedierte en koud water wennen wonderwel heel snel :-)

Het rustige tempo van leven, in schril contrast met de ratrace waar 
wij dagelijks in verkeren, sprak mij bijzonder aan! Overal gelukkige 
en stralende gezichten zien van mensen die zich belangeloos 100% 
inzetten, volgens hun boeddhistische geloof, deed wonderen! Het is 
het beste geneesmiddel voor de ziel en het lichaam. Myanmar was 
een les in nederigheid en respectvol omgaan met anderen.

Een ietwat retorische vraag: waren de Chinezen daar ook alom-
tegenwoordig en hoe heb je ze ervaren?
Het noorden van Myanmar grenst aan China en in Myanmar drijft 
men vooral handel met de Chinezen, zij zijn de draaischijf voor de 
lokale economie. In het straatbeeld zie je ze niet, maar zij zijn het wel 
die de touwtjes in handen hebben wat de in-en exporthandel betreft. 
In Myanmar zijn er sowieso weinig toeristen te vinden.

Pauline, het is duidelijk dat deze reis en je vrijwilligerswerk 
daar heel veel voor jou betekend hebben. Aan jou en je mama 
hartelijk dank voor dit boeiende interview!

Marijke Verplancke
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IN DE DAGBOEKKAMER
MEVROUW CABOOTER

Fijn dat je, voor je vertrek begin 
juni naar Spanje, nog even tijd 
wilt vrijmaken voor dit interview.
Op vrijdag 27 april 2018 gaf je, 
na 40 jaar, je laatste les Neder-
lands op onze school. De direc-
tie, je leerlingen, je collega’s, 
je oud-leerlingen vormden een 

erehaag op de speelplaats en wuifden je uit. Met welk gevoel 
trok je de poort van de Jozefienen achter je dicht?
Dat was een heel dubbel gevoel, ik had het jaar ervoor beslist te 
stoppen op de datum dat het kon, maar als het moment dan nadert 
en je hebt twee klassen met schatten van leerlingen die je achter-
laat, doet het toch raar. Ook zou mijn dagindeling er ineens helemaal 
anders uitzien vanaf nu. Daar had ik toen nog echt niet over nage-
dacht.
Ik wou die dag met stille trom vertrekken, dat is niet echt gelukt. In 
elke klas hadden ze iets voorbereid en werd ik verwend, dat verraste 
me echt en uiteraard doet dat goed aan ‘t hartje. De haag leerlingen 
en collega’s die me opwachtte toen ik vlug en stilletjes via de voor-
deur wou ‘ontsnappen’, was een totale verrassing en overdonderde 
me compleet!

Maar laten we even teruggaan in de tijd.
Ook jij bent een oud-leerlinge van deze school. Wanneer startte 
je je middelbare studie en welke richting volgde je?
Kun je iets meer vertellen over je leerkrachten, de directie van 
toen? Werd je ook wel eens gestraft?
Toen ik twaalf was, in 1970 (lijkt voor velen de middeleeuwen, ver-
moed ik) kwam ik op Sint-Jozef Humaniora aan. Het eerste jaar 
noemde men toen de zesdes, je eindigde in de eerstes. Ik wou zelf 
niet aan de richting Latijn beginnen, wellicht speelde faalangst me 
wel parten. Achteraf speet me dat enorm. We kregen wel het vak 
antieke cultuur van de toenmalige leerkracht Latijn, de heer D’haene 
en ik vond die lessen erg interessant. Als je bedenkt dat ik later twee 
jaar Italiaans en nu ook Spaans studeer, ben ik ervan overtuigd dat 
ook het vak Latijn echt iets voor mij was.
In de hogere cyclus was er voor mij eigenlijk geen keuze. Op dat 
moment had de school alleen de richting Latijn met wetenschap-
pen of de richting wetenschappelijke B, met zes uur wiskunde en 
zelfs fysica en scheikunde. Dat waren niet meteen mijn lievelings-
vakken, gelukkig werden ze door een toffe leerkracht gegeven: de 
heer Van Vlaenderen. Hij werd later ook directeur van de school.

Toen ik op onze school startte, was zuster Roberte de directrice. Ze 
was een zuster die indruk maakte, op iedereen. Ze boezemde werke-
lijk ontzag in, maar bleek altijd rechtvaardig en ze had het beste met 
haar school voor. Gestraft werd ik uiteraard nooit, daarvoor was ik 
veel te voorbeeldig … Nee, echt, ik denk dat ik wel een brave leer-
linge was. Ze vonden op school wel dat ik iets te vroeg op vrijersvoe-
ten was, ik leerde op het toenmalige Jozefienenbal op zestienjarige 
leeftijd Peter kennen en dat vond men toch net iets te vroeg. Spijt 
heb ik in elk geval niet, we zijn nog altijd gelukkig samen.
Veel van mijn leerkrachten werden dan later mijn collega’s en dat 
was wel raar om die opeens met de voornaam aan te spreken.

Na je middelbare studie koos je voor de opleiding regentaat. 
Welke vakken volgde je? 
Ik koos voor de vakken Nederlands, Engels en economie. De twee 
eerste vakken waren voor mij een uitgemaakte zaak: ik wou echt 
talen doen. Economie lag minder voor de hand omdat ik dat vak 
eigenlijk niet kende aangezien ik uit de WB (wetenschapsrichting) 
kwam. Als andere optie bij Nederlands-Engels had ik ook nog voor 
godsdienst of Duits kunnen kiezen, maar dat wou ik dan ook weer 
niet. Zo werd het de combinatie Nederlands-Engels en economie, 
maar ik gaf uiteindelijk altijd alleen maar Nederlands, mijn lieve-
lingsvak.

Na je opleiding ging je hier onmiddellijk aan de slag als leer-
kracht Nederlands?
Het jaar dat ik afstudeerde, kwamen er uren Nederlands vrij en 
mocht ik komen solliciteren. Mijn geluk kon niet op toen ik te horen 
kreeg dat ik in drie klassen van het tweede jaar les kon geven, ik 
werd toen ook meteen klassenlerares van een tweede jaar. Voor die 
kans, het feit dat ze vertrouwen in me had, ben ik zuster Roberte 
nog altijd ontzettend dankbaar! In de jaren erop gaf ik ook nog les 
in het derde jaar en ook in het eerste en werd ik voor veel jaren klas-
senlerares in het eerste jaar. Lesgeven en klassenlerares zijn in het 
eerste jaar vond ik echt altijd super! Toen ik zelf uit een dorpsschool-
tje (Sijsele) in Brugge bij de Jozefientjes belandde, had ik wel wat 
aanpassingsproblemen, vond ik het een grote stap. Zo kon ik me als 
lerares dan ook altijd heel goed inleven in onze nieuwe “groentjes”.

Kun je ons iets meer vertellen over ‘het schoolleven’ in je be-
ginjaren als leerkracht?
Als ik het goed voorheb, werden er rijen gevormd en trokken de 
keurig geüniformeerde leerlingen ‘in stilte’ naar de klas. 
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Ja, alles verliep toch wel iets anders toen: er werden rijen gevormd en 
per rij mochten we naar de klassen vertrekken. Als leerkracht iets later 
voor je rij verschijnen, had als gevolg dat de hele groep achter je op jou 
wachtte en het gezicht van de directrice meteen op onweer stond. Of 
dat nu altijd in stilte verliep, weet ik niet echt meer. Er werd vast wel 
een poging gedaan, maar of het altijd even goed lukte?
De leerlingen droegen toen inderdaad nog een uniform. Het was al 
niet meer zo streng als toen ik er zelf school liep. Wij mochten bij-
voorbeeld alleen tijdens de echte wintermaanden een lange broek 
dragen, andere maanden (ook al vroor het toen nog de putten uit de 
grond) was er de verplichte plooirok met een voorgeschreven lengte. 
Uiteraard kon die, buiten het alziend oog van de directrice, aan de 
band wel een paar keer omgeslagen worden om zo een wat koketter, 
korter rokje te bekomen.
Ik maakte de revolutionaire omschakeling naar de gekleurde jassen 
mee. De leerlingen mochten toen hun zomer- of winterjas in om het 
even welke kleur dragen, het hoefde geen donkerblauw meer te zijn. 
Een van de argumenten, “zo ben je zichtbaarder in het verkeer”, 
namen de oudste leerlingen niet meteen ter harte, want overal ver-
schenen toen zwarte jassen …

Al die jaren zorgde je met hart en ziel voor de allerkleinsten van 
deze school. Het is duidelijk dat je bijzonder graag les in het 
eerste jaar gaf. Kun je ons vertellen waarom?
Hierop gaf ik in een vorige vraag al gedeeltelijk antwoord. Ikzelf was 
een heel onzekere leerlinge, kon in het begin erg moeilijk wennen aan 
die nieuwe, grote school en was vastbesloten om als leerkracht daar 
veel begrip voor te hebben. 

Bovendien vind ik de leerlingen in het eerste jaar ook een erg dank-
baar “publiek”. Alles is nog nieuw voor hen, ze zijn soms nog erg 
open, je kunt ze nog echt leren kennen en ze zijn meestal ontwapend 
enthousiast voor al dat nieuwe en werken dan ook nog erg goed mee.
Ik denk dat ik ook wel voldoende het geduld kon opbrengen om met 
de ongelooflijk vele vragen van hen om te gaan of om iets nog eens 
opnieuw uit te leggen. Thuis konden ze het niet echt geloven dat ik 
veel geduld had … Blijkbaar was het ’s avonds in mijn eigen gezin 
wel min of meer “op”.

In die periode van 40 jaar is er toch heel wat veranderd op 
school en in het onderwijslandschap.
Welke veranderingen waren voor jou het opvallendst?
Het meest ingrijpende voor mij was de tijd van het V.S.O. toen we 
het in ons hoofd haalden een eigen cursus Nederlands te maken … 
Een waar titanenwerk. Ook het feit dat ik toen het vak “stadsexplo-
ratie” moest geven, lijkt hallucinant. Al wie me een beetje kent, weet 
dat oriëntatie niet een van mijn talenten is. Hoe we op weg naar 
een plaats of museum in Brugge niet vaker verdwaalden, is enkel te 
danken aan het feit dat er altijd wel iemand van de binnenstad in 
mijn klassen zat.
Verder heb ik de intrede van de computer meegemaakt. Opeens kon-
den alle kopieën toch iets vlotter gemaakt worden, als je bedenkt dat 
ik met stencils begon! 
Wat ook opviel bij alle vernieuwingen waren de vele afkortingen: VSO 
(vernieuwd secundair onderwijs), BZL en BZW (begeleid zelfstandig 
leren en werken), KKR (kernklassenraad), BKD (binnenklasdifferen-
tiatie) enz …
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WIJ STELLEN U VOOR: DE OUDERRAAD

In de loop der jaren besteedde het schooltijdschrift aandacht aan heel veel 
personen: in de eerste plaats aan de (oud-)leerlingen en hun activiteiten en 
meningen, maar ook aan de directie, leerkrachten, het ondersteunend personeel, 
zelfs aan de kok … De ouderraad kwam bijna niet aan bod en met dit artikel wil 
de redactie dit tekort weg werken. Enkele mama’s en een papa, die alle drie de 
ouderraad op het einde van dit schooljaar verlaten, willen graag hun bevindingen 
met ons delen, tegelijkertijd komt een oproep om nieuwe leden.

Wat doet de ouderraad?
Vincent Vanden Bilcke (vader van Jasper 6B): “De ouderraad probeert 
bruggenbouwer tussen de ouders en de school te zijn. Bruggenbouwer 
door noden en verzuchtingen van ouders tot bij de school te brengen, 
maar ook omgekeerd door feedback te geven bij info van de school 
aan de ouders. De ouderraad werkt tevens adviserend: we capteren 

tips, signalen en filteren die naar de directie. Ook ondersteunt de ou-
derraad de vaste events van de school door bijvoorbeeld hulp bij de 
catering. Wij proberen ook de twee jaar durende acties opgelegd door 
de overheid mee in te vullen. De laatste actie draaide rond beweging 
en gezonde voeding en wij lieten tijdens de oudercontacten de Sap-
pentrapper komen, we organiseerden een avond rond voedings- en di-

Welke boodschap zou je langs deze weg aan al je leerlingen en 
oud-leerlingen willen meegeven?
Kies vooral voor een richting die je aanspreekt en die je aankunt. 
Geniet van elke dag. Zorg ervoor dat je als klas echt een goede groep 
vormt, want zo wordt het schoolleven zoveel mooier, aangenamer. 
Engageer je op school om er een warme school van te maken, een 
school waar het leren en studeren belangrijk zijn, maar waar ieder-
een zichzelf kan en mag zijn en waar je, meestal toch, met plezier 
naartoe komt.
Voor de oud-leerlingen: maak in verdere studies en in je leven je 
dromen waar. Durf dromen en ga ervoor!

Wat vond je het mooiste aan je beroep?
Het mooiste vind ik iets uit te leggen, zo aan te leren en dan mogen 
ondervinden dat ze het snappen, dat ze ‘mee’ zijn. Ik vind het ook 
heel aangenaam dat je, als je een taal geeft, ook veel andere zaken 
die in het leven belangrijk zijn aan bod kunt laten komen door de 
tekstkeuze, door de voorbeelden die je vertelt. 
Bovendien is het contact met zoveel jonge meisjes en jongens iets 
wat je innerlijk dan toch (want de rimpels en grijze haren zijn er jam-
mer genoeg toch) jong houdt. 
Gewoon elk contact met leerlingen deed me altijd goed en zal ik 
missen: soms was het een leuk babbeltje na de les, een plagerijtje, 
soms ook luisteren naar hun verdriet, naar wat hen bezighoudt. 

Nu je met pensioen bent, zul je meer vrije tijd hebben.
Wat zou je in je vrije tijd graag willen doen?
Uiteraard zal ik nu nog iets meer van boeken kunnen genieten. Dit 
kan nu zonder te moeten denken aan een pak verbeterwerk of lessen 
die nog voorbereid moeten worden.
Verder wil ik zeker ook reizen, genieten van wandelingen en fiets-
tochten in de natuur, cultuur.
Voorlopig doe ik het nog even rustig aan, maar in mijn achterhoofd 
zit ook wel een idee om vrijwilligerswerk te doen. Ook ben ik van plan 
verder lessen Spaans te volgen.

Marleen, mevrouw Cabooter, hartelijk dank voor je tijd. Dank 
ook voor de jarenlange, fijne samenwerking!
Geniet van je reis naar Spanje in juni en op de laatste dag van 
het schooljaar zetten wij jou, samen met de directie en alle col-
lega’s nog eens extra in de bloemetjes.
Als leerkracht Nederlands had ik het geluk altijd in een toffe groep 
collega’s te kunnen samenwerken. Iedereen nam verantwoordelijk-
heid, iedereen nam haar deel van het werk op zich. Kunnen ervaren 
dat je altijd op mekaar kunt rekenen, is een droom!
Op 29 juni 2018 zie ik inderdaad iedereen nog eens terug, ik kijk er 
al naar uit!

Veronique Devooght
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eetadvies en de actie Kok op kot, we sponsorden en deden de aankoop 
van vers zomerfruit voor de verspreiding via de chalet, we verkochten 
spaakreflectoren om het fietsen veiliger te maken …”

Waarom ben je lid geworden?
Lieve Maeseele (mama van Lotte Buyl uit 6B): “Eerst en vooral vind 
ik het heel belangrijk om betrokken te zijn bij de school van mijn kin-
deren. Het is een unieke kans om te kunnen meedenken over hoe de 
schoolwerking misschien net nog dat klein tikkeltje beter zou kun-
nen, maar vooral ook om er actief aan mee te werken. Verder vond ik 
het een mooie kans om andere ouders te leren kennen. In de lagere 
school doe je dat vaak aan de schoolpoort wanneer je je kinderen 
naar school brengt of hen weer ophaalt, maar in het secundair on-
derwijs is het veel minder evident om andere ouders te leren kennen. 
En last but not least … het is ook echt leuk. Al was het soms eens 
hard werken, er werd altijd veel gelachen en zelfs gedanst en gezon-
gen. De ouderraad is gewoon een toffe bende!”

Hoe heb je dit lidmaatschap ervaren?
Cindy Linclau (mama van Saar Bonne uit 6D): “Het is een heel 
aangename groep, waarbij het niet als een verplichting voelt om 
mee te helpen aan een activiteit, maar eerder als iets waar je echt 
tijd voor wilt vrij maken. Zo waren we met velen aanwezig op de 
slotapotheose van SJH beweegt op de Sint-Pietersplan en hebben 
de meesten daar vakantie voor genomen We konden ook mee deze 
thema’s uitbouwen. Tijdens de vergaderingen kwamen we te weten 
waar de accenten van de school liggen. Tenslotte konden we de fa-
miliale sfeer mee uitdragen in activiteiten als de klaaskoeken en de 
pannenkoeken(geur) bij de opendeurdag.”

Met welke argumenten zou je andere ouders motiveren om bij 
de ouderraad te gaan?
Lieve Maeseele: “Ik vind dat je niet vanaf de zijlijn commentaar moet 
staan geven als er een orgaan bestaat waarin je actief aan de wer-
king van een organisatie kan meedenken en -werken. En wil niet 
elke ouder voor zijn kind een school die optimale leerkansen biedt 
en tegelijk ook een plaats is waar het zich goed in zijn vel voelt? 
Maar naast deze belangrijke argumenten ook gewoon omdat het heel 
plezant kan zijn.”

Hoe kijk je naar de school van je kinderen? Merk je veranderin-
gen in de loop der jaren?
Vincent Vanden Bilcke: “Het is een grote school, maar toch klein-
schalig genoeg om een warm gevoel bij de leerlingen te genereren. 
De menselijkheid, de toegankelijkheid, de warme sfeer - met als or-
gelpunt deze 22ste mei , met sfeer en ambiance op de leerlingendag 
- zijn de troeven van deze school. Ik kijk met dankbaarheid terug 
naar de Jozefienen, zowel voor het traject dat mijn zonen doorliepen 
als het traject binnen de ouderraad dat ik doorliep. Wat kan beter? ... 
Ik zie niet onmiddellijk een negatief punt, waar wel een aandachts-
punt. Dat men zoveel mogelijk moet proberen op de locatie van de 
school te blijven met klassen en leerlingen. Door de versnippering 
van een aantal lokalen in de binnenstad kan het groepsgevoel ver-
loren gaan. Ik zie niet onmiddellijk veranderingen in de omgang met 
de leerlingen en ouders. Sterke veranderingen, maar dat geldt voor 
iedere school, zijn het bijblijven, en liefst voorsprong nemen, op de 
digitale snelweg.”

Hartelijk dank, Cindy, Lieve en Vincent, voor jullie vriendelijke 
medewerking!

Na dit schooljaar zullen vijf moeders en twee vaders de 
ouderraad verlaten. De uiterst positieve bevindingen van de 
drie ervaringsdeskundigen uit het artikel doen hopen op heel 
wat kandidatuurstellingen zodat de lege plaatsen vlug opgevuld 
kunnen worden. Heb je een vraag of wil je de ouderraad 
vervoegen: stuur een mailtje met je contactgegevens naar 
ouderraad@sintjozefhumaniora.be.

Sabine Deprez

Het ouderraadtrio dat deelnam aan de triatlon  
op de leerlingendag. Je herkent van links naar rechts  
Vincent Vanden Bilcke, Katelijn Wille en Karen Michielsens.
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ONDERHOUDSMAN GHISLAIN OP PENSIOEN

Na een werkloopbaan van ruim 43 jaar ging onze onderhoudsman 
Ghislain Van Oost op 1 juni 2018 op welverdiend pensioen. Sym-
bolischer kon het niet: het nog verplicht opnemen van resterende 
vakantiedagen zorgde er voor dat op dinsdag 8 mei 2018, zijn 60ste 
verjaardag, het zijn officiële laatste werkdag op school werd.

Sinds augustus 1984, bijna 34 jaar lang, heeft Ghislain ingestaan 
voor de infrastructuur en het onderhoud van onze schoolgebouwen. 
In die lange tijd heeft hij veel zien veranderen: de bouw van het 
E-gebouw eind jaren tachtig, het verbouwen van het D-gebouw en 
uitbreiden van het C-gebouw eind jaren negentig, de vele interne 
verbouwingen, ja zelfs in zijn laatste jaar de dakuitbreiding van het 
C-gebouw en de uitbreiding van het gebouwencomplex met pand 
Wulfhagestraat 13. De intrede van de computer en de beamer is 
ook bij hem niet onopgemerkt voorbij gegaan. De snelheid waarmee 
de informatica evolueert, is niet bij te houden. Ghislain kijkt nog 
terug hoe begin de jaren negentig de eerste computerklas in het C-

gebouw op de tweede verdieping werd geïnstalleerd. Ondertussen is 
de “sacristie” horend bij de “kapel” - het huidige OLC2 - ingenomen 
als serverlokaal.

Er komt nu voor Ghislain als geboren en getogen Bruggeling tijd vrij 
om enkele oude passies van onder het stof te halen. Je komt hem 
straks misschien tegen in de stad met een fototoestel, weliswaar 
nu met een digitaal apparaat, om unieke sfeerbeelden van Brugge 
te nemen. Daarnaast kun je hem treffen in de Sint-Jorisgilde, de 
koninklijke Brugse kruisboogschutters hetzij als gids of als schutter. 
Op het verlanglijstje staan ook enkele uitstappen gepland: Frankrijk 
met het accent op wijnstreken en Engeland met een voorliefde voor 
de regio Oxford en the Cotswolds.

We zijn Ghislain dankbaar voor het vele geziene en vooral ongeziene 
werk dat hij in onze school verricht heeft en wensen hem in goede 
gezondheid de vreugde van het pensioen.

Op de foto ons onderhoudsteam van links naar rechts:  

Rebecca Bilaro, Ghislain Van Oost, Marc Rosseel en Josephine Wafula (en ontbreekt: Peter Deblare).



15

DE PIJL VAN CUPIDO
ASTRID DEWULF & SANDER STRUBBE

De vraag om een tekstje te schrijven, kwam voor ons niet totaal onverwacht. 
Blijkbaar zijn jozefienenkoppels nogal zeldzaam.

Het is ondertussen al bijna zeven jaar geleden dat we samen op 
de schoolbanken zaten. Vanaf het vijfde middelbaar in de weten-
schappen zaten we samen in klas, maar de vonk is pas overgeslagen 
nadat we elkaar reeds een jaartje kenden. Astrid ging met de school-
ploeg volleyballen, ik was een ‘trouwe’ supporter. Na de match was 
haar fietssleutel nergens meer te bespeuren. Ik heb me opgeofferd 
om samen te wachten op haar bus. Zo begon onze prille liefde. 
We denken nu samen terug aan de mooie herinneringen die we over-
houden aan de jozefientjes. Vooral de afvaart van de Lesse, Parijs 
en Berlijn zijn ons bijgebleven, maar onze vrienden die we op school 
leerden kennen zijn misschien wel het belangrijkst. We gaan nog elk 
jaar op weekend met de bende. 
We waren eigenlijk blij dat er een einde kwam aan het middelbaar. 
Het is niet zo eenvoudig samen in de klas te zitten en geconcen-
treerd de lessen mee te volgen. Dus, gingen we elk onze eigen weg, 
Astrid ging naar Leuven kinesitherapie studeren en ik ging naar Gent 

om elektromechanica te studeren. Zo leerden we allebei de twee stu-
dentensteden kennen.
Aan het einde begon Leuven wel wat ver te worden, omdat ik toen 
al aan het werken was. Ik werkte als service-technieker bij LVD, een 
bedrijf dat metaalbewerkingsmachines maakt. Hiervoor moest ik 
veel de baan op en heb ik toch al een stukje van de wereld gezien. 
Van Ierland, Turkije, Tunesië tot Nieuw-Zeeland. Begin dit jaar kwam 
er een interne vacature voor project manager, ik besloot hiervoor te 
gaan. Hierdoor hebben we toch wat meer tijd voor elkaar, want Astrid 
werkt nu ondertussen ook als zelfstandig kinesiste in de Haan.
Ondertussen hebben we ook al een huisje gekocht in onze geliefde 
stad Brugge, net buiten de ring aan de Smedenpoort, rustig gelegen 
en dicht bij alles, zalig! Soms passeren we nog eens langs het Ar-
toisstraatje...

Sander Strubbe
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SCHOOL IN BEWEGING
SJH ZOND ZIJN LEERKRACHTEN UIT

Portorooz (in Slovenië), Bilbao, Lissabon, namen die dit jaar vaak in 
de lerarenkamer te horen waren. Niet als toeristische bestemming 
voor de grote vakantie, wel als het decor voor een aantal internatio-
nale nascholingen waar we dit jaar aan deelnamen.
Zich blijvend nascholen behoort tot het takenpakket van onze leer-
krachten: inspiratie opdoen, input krijgen, ervaringen uitwisselen, 
actuele tendensen opvolgen om zo de eigen lespraktijk te verbeteren. 
Zo verwachten we op onze school dat elke leerkracht jaarlijks min-
stens één vakgerichte en één vakoverstijgende nascholing volgt. Die 
laatste sluit dan meestal aan bij de pedagogische thema’s waarrond 
we als school dit jaar of de komende jaren werken.

Vorig jaar dienden we onze kandidatuur in voor een aantal internati-
onale nascholingen van Erasmus+, via een consortium van een tien-
tal scholen in samenwerking met de Eekhout Academy. Erasmus+ 
is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in 
Europa. Dit resulteerde in een deelname aan nascholingen over di-
versiteit, STEAM, Non Formal Learning en kwaliteitszorg, alsook in 
een zogeheten jobshadowing in onze partnerschool Lauaxeta Ikas-
tola in Bilbao. We zonden 15 leerkrachten uit. 

De inhoud aangebracht op deze nascholingen betekende niet alleen 
een persoonlijke verrijking en vorming voor de deelnemers, maar 
dient ook ter ondersteuning van een paar actiepunten die op school 
volgend jaar verder uitgewerkt worden. De grote waarde van deze 
internationale nascholingen ligt evenzeer in het uitwisselen van 
ideeën en ervaringen van de deelnemers onderling. De contacten 
tussen de Vlaamse scholen, verbonden in het consortium, werden en 
worden nog versterkt door een drietal netwerkbijeenkomsten. 
Het thema van diversiteit ligt in het verlengde van twee thema’s die 
dit en vorig jaar aan bod zijn gekomen. Het concept van katholieke 
dialoogschool stond centraal op onze pedagogische studiedag. We 
proberen dit concept in ons schoolproject gestalte te geven. Om-
gaan met diversiteit sluit daar mooi bij aan. Een beleid uitstippelen 
over diversiteit kan maar, als je eerst duidelijk omschrijft en weet 
waar je als school zelf voor staat. De katholieke dialoogschool biedt 
daarvoor een mooi kader. De vorige jaren hebben we intens gewerkt 
rond binnenklasdifferentiatie en ook hierop vormt dit een logisch 
vervolg. Hoe gaan we om met verschillen, niet alleen met verschil-
lende leerstijlen, verschillende snelheden binnen een klas, maar ook 
met sociale, culturele, religieuze diversiteit binnen onze school? De 
gevolgde nascholingen gaven alleszins voldoende input om ons be-
leid daarrond te verfijnen.

STEAM is een uitbreiding van het woord STEM (Science, Technology, 
Engineering en Mathematics) met de A van Arts. We waren één van de 
eerste scholen die instapten in het project van Stem@School. Intus-
sen hebben we dit project uitgerold tot in alle leerjaren. In ons keu-
zegedeelte in de eerste graad bieden we al een project Arts aan. Tijd 
dus voor een volgende stap. Hoe kunnen we dit integreren met de les-
sen plastische opvoeding? Het gebruik van technieken heeft ook een 
plaats in de lessen P.O., en vanuit P.O. kan de aandacht voor esthetiek 
ook een meerwaarde geven aan de projecten binnen STEM. We probe-
ren dit waar te maken door op school een STEAM-lab tot stand te bren-
gen. Een atelierruimte waar de lessen STEM, techniek en P.O. samen 
kunnen doorgaan zodat ze ten volle van en met elkaar kunnen leren.

In Non-Formal learning worden strategieën aangeleerd om de leer-
lingen op andere manieren te laten leren. Een basisgedachte is daarbij 
om zoveel mogelijk vanuit de leerling zelf te vertrekken, om de parti-
cipatie van de leerlingen bij het schoolgebeuren maximaal te stimule-
ren, een gedachte die de school zeker koestert en verder wil uitwerken. 

Een kwaliteitscultuur op school is al langer één van onze speer-
punten. Door de nascholing Teach, Learn and Quality willen we blij-
ven leerkrachten vormen op dit terrein. En tot slot kregen we de 
kans om in onze partnerschool in Bilbao een jobshadowing op touw 
te zetten. Je onderdompelen in een andere school (een school die 
trouwens ook interne kwaliteitszorg hoog in het vaandel draagt) is 
een ideaal aanknopingspunt om te reflecteren over je eigen werking. 
En of het boeiend was!

In termen van interne kwaliteitszorg betekent dit dat we op verschil-
lende domeinen op de TRIS-schaal van 1 tot 5 (gebaseerd op het 
EFQM-model, het kwaliteitskader waarmee we werken) op niveau 
4 bezig zijn. Even over het muurtje kijken bij andere performante 
scholen of organisaties om te kijken wat wij nog kunnen leren en 
veranderen. Het stijgend aantal bezoeken van andere scholen bij 
ons (o.a. over CLIL, ons project voor snel lerende leerlingen of ons 
aanbod in de eerste graad) en het feit dat heel wat leerkrachten 
gevraagd worden om zelf nascholingen te geven of getuigenissen te 
brengen, doen ons stilletjes hopen dat hier en daar zelfs niveau 5 (de 
school is zelf een voorbeeldpraktijk) behaald wordt.

Hier volgen wat impressies vanuit de verschillende internationale 
nascholingen.
Diederik Maes
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ERASMUS+ JOBSHADOWING

Sint-Jozef Humaniora onderhoudt sinds een vijftal jaar uitstekende contacten 
met haar zusterschool Lauaxeta Ikastola in Spaans-Baskenland. Het jaarlijkse 
uitwisselingsprogramma met onze vierdejaars is daar het meest tastbare bewijs 
van. Omdat directie en leerkrachten van deze school op een innovatieve en 
kwaliteitsvolle manier proberen om te gaan met onderwijs leek het ons zinvol om 
hun aanpak wat beter in kaart te brengen. 

Het ERASMUS+ project biedt daartoe interessante ondersteunende 
maatregelen. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, oplei-
ding, jeugd en sport in Europa. Binnen dit kader is het mogelijk dat 
Europese leerkrachten ervaringen uitwisselen. 

Ik koos voor de methode van ‘Job Shadowing’. Terwijl onze leerlingen 
hun reguliere programma volgden, mocht ik in vele lessen ‘binnen-
dringen’ om te observeren en gesprekken te voeren met leerlingen 
van verschillende leeftijden en hun leerkrachten.

De verschillen in pedagogische aanpak zijn relatief groot te noemen. 
Om te beginnen zet de Baskische school volop in op Ipads en lap-
tops. Boeken zijn er zeldzaam. In de meeste gevallen geven de leer-
krachten de opgave bij het begin van de les via het digitale platform 
mee aan de leerlingen. De leerlingen verwerken de leerstof in kleine 
groepjes. De leerkracht is hoofdzakelijk als coach aanwezig. 

In het verlengde hiervan ligt de nadruk in Lauaxeta Ikastola hierdoor 
veel meer op het proces dan op het resultaat. Evaluatie gebeurt via 
mondelinge en schriftelijke feedback, niet via punten. Voor veel vak-
ken geven portfolio’s de evolutie van de leerlingen weer. Zo goed 
als alle leerlingen gaan door naar een volgend jaar. Hierdoor worden 

de cognitieve verschillen tussen de leerlingen wel groter. Om toege-
laten te worden aan de universiteiten moeten leerlingen altijd een 
toelatingsproef afleggen. In Lauaxeta Ikastola neemt men de voor-
bereiding op die proeven heel ernstig. De laatste twee jaar (voor ons 
het vijfde en zesde jaar) wordt letterlijk naar de toelatingsexamens 
toegewerkt.

Nog een aantal frappante verschillen: een schoolbel ontbreekt (!), 
er is een zeer open relatie tussen leerkrachten en leerlingen (leer-
krachten worden met de voornaam aangesproken), de klasgroepen 
zijn groot (tot dertig leerlingen per klasgroep) en het leertempo ligt 
er lager dan op onze school.

De Baskische collega’s waren op het einde van de week erg geïnte-
resseerd in mijn verslag. Zij zagen in mij een neutrale waarnemer 
die hen informatie kon geven zonder waardeoordelen te vellen. Ik 
heb hen alvast uitgenodigd voor een wederzijds bezoek aan Sint-
Jozef Humaniora in oktober 2018. Ik ben nu al erg benieuwd naar 
hun bevindingen.

Ignace Ryheul
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ERASMUS+ STEAM

Begin mei trokken we met drie leerkrachten richting Lissabon voor 
een bijscholing STEAM: Science, Technology, Engineering, Arts and 
Mathematics.
Zoals bij een echte “steam-opdracht” vertrokken we vanuit een pro-
bleemstelling: de mobiliteit van Almada (zuidkant Taag) naar Lis-
sabon. Zoek naar een oplossing!
Om aan die opdracht te voldoen hebben we verschillende uitstap-
pen gedaan om inspiratie op te doen en om het probleem beter te 
begrijpen. Empathie vormen met het probleem. Dit is de eerste stap 
naar het vinden van een oplossing. Hiervoor gingen we naar verschil-
lende musea, maar ook een bezoek aan de bestaande brug mocht 
niet ontbreken. 
We werden onderverdeeld in groepen, ieder met een verschillende 
expertise wat voor een boeiende samenwerking zorgde. Verschil-
lende scholen, man-vrouw, graad, vak, … alles werd door elkaar 
gemixt. We hadden ook graag de nationaliteiten gemixt, maar er was 
maar een buitenlander in heel de groep. Dit was aan de ene kant 
jammer, maar daardoor hadden we wel heel vlot contact met de 

andere scholen. De ideeën werden op die manier vlot uitgewisseld.
Door de aanwezigheid van verschillende kunstleerkrachten werd het 
heel duidelijk dat de “arts” ook een belangrijke rol in het verhaal 
speelt. Naast het technische is ook het visuele 
belangrijk. Werken rond een thema met een creatieve visie, kan tot 
zeer mooie oplossingen leiden. Op het einde van de week deed elke 
groep de presentatie van de nieuwe brug met verrassende resulta-
ten. Daarnaast werden nieuwe methodes van brainstormen, proces-
denken en evaluatie aangeleerd.
Omdat we een hele week samen met andere West-Vlaamse scholen 
waren, zijn er voorzichtige pogingen gedaan om de opgetrokken mu-
ren af te breken en is er een sprankeltje hoop naar samenwerking 
ontstaan. Last but not least: ook de teambuilding tussen de ver-
schillende collega’s was zeker de moeite, wat de samenwerking in 
de toekomst alleen maar kan bevorderen.

An De Laere, Guy Havelaerts  

en Tim Van Leirsberghe

ERASMUS+ TLQ 

Ook wij, graadcoördinatoren van de eerste graad, kregen de kans om 
onze kennis wat bij te spijkeren via een internationale nascholing en 
dat ook dankzij de Eeckhout Academy. Wij namen deel aan het con-
gres rond Teach, Learn and Quality (kortweg: TLQ). Op welke manier 
kunnen we nog meer kwaliteit implementeren in het beleid dat op 
school gevoerd wordt? Een aantal collega’s volgden deze nascholing 
al eerder. Telkens brachten ze ‘zaadjes’ terug van deze nascholing. 
Deze ‘zaadjes’ werden geleidelijk aan geplant en geïmplementeerd 
in de werking van onze school. 
Onze directeur gaf ons een heel specifieke ‘bril’ mee naar het TLQ-
congres: bekijk deze cursus met het oog op het verbeteren (meer 
kwaliteit) van de vakwerkgroepen op school. En zo vertrokken we 
met het TAP-vliegtuig, richting Lissabon.
Naast een uitvoerige uiteenzetting door onze Portugese docente over 
‘group forming & team dynamics’ werd de PDCA cirkel voorgesteld. 
We leerden via ‘strategic goals’ en ‘operational goals’ (op een SMAR-
TI-way) op een systematische manier werken aan de vraag “How to 
improve quality in education? ”. Via Plan, Do, Check en Adjust - een 

goed doordacht stappenplan - kunnen we er naar streven onze voor-
opgestelde doelen te bereiken. Elk van deze vier fases werd uitvoerig 
besproken, geanalyseerd en ingeoefend. 
Naast de cursus zorgden ook de vele formele en informele contac-
ten met directies, leerkrachten en beleidsmedewerkers van andere 
scholen voor heel wat extra ideeën en input. Eens over het muurtje 
bij (verre) buren kijken en ervaringen uitwisselen werkt heel inspi-
rerend. 
Ook wij hebben ‘zaadjes’ mee naar huis, die volgend schooljaar voor-
zichtig zullen geplant worden. We kijken er alvast naar uit om er 
straks de vruchten van te kunnen plukken. 
Jessica Morseau en Kris Winderickx 
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ERASMUS+ DIVERSITY IN EDUCATION

‘Hoe ga je om met diversiteit in ons onderwijs?’ Deze boeiende en actuele vraag stond centraal op onze nascholing. Geïnspireerd vanuit de 
missie van onze school, die duidelijk stelt dat wij ‘een open omgeving willen creëren waarin iedereen maximale groeikansen krijgt’ en dat 
‘iedereen in ons verhaal betrokken is’, wilden wij vooral op zoek gaan naar groeikansen voor onze school om deze missie nog waarachtiger uit 
te dragen. Tegelijk is het ook een confrontatie met de vraag naar onze eigen identiteit en onze kernwaarden.
Diversiteit is een breed begrip: we verschillen onderling inzake sociale status, leeftijd, huidskleur, seksuele geaardheid, moedertaal, religie. 
De nascholing had als doel om de cursisten via een waaier aan werkvormen met zoveel mogelijk aspecten van diversiteit in aanraking te 
brengen. De lezingen zorgden een stevige theoretische basis. De groepsdiscussies en reflectiemomenten, met onderwijsmensen uit zes 
verschillende Europese landen en met ervaring in verschillende vormen van onderwijs, gaven ons de nodige zuurstof en frisse ideeën. En 
tenslotte verbreedden we dan weer onze horizon door bezoeken aan onder andere het LGBT Center (Lesbian Gay Bisexual Transgender) en 
SKILLZ, een waardevol, sociaal project om kwetsbare jongeren te ondersteunen in hun studies.
Wat nemen we mee uit deze nascholing? Dat een doordacht beleid over diversiteit ervoor kan zorgen dat obstakels verdwijnen en dat we zo 
dichterbij onze gedroomde school komen.

Sietske Meulebrouck en Jan Minnebo

Dirk Martensstraat 19
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ERASMUS+ NON-FORMAL LEARNING

De term NFL ofwel Non-Formal Learning was voor ons een onbe-
kende. We wisten niet wat ons te wachten stond, maar de inleiding 
door een Portugese leerkracht beloofde alvast veel goeds. Onze visie 
lag op dezelfde lijn. Vertrekkende vanuit de idee dat we niet voor de 
school, maar voor het leven leren, vertelde ze ons dat onze leerlingen 
wel mogelijkheden hebben tot leren, maar dat de kern van de lessen 
en de leerplannen zich vooral beperkt tot “leren met het hoofd”. Een 
goede student is voor ons echter niet degene die het hoogste niveau 
haalt, maar degene die zich gelukkig voelt in de klas, op school en 
erbuiten.
Daarom is het belangrijk om te streven naar een goede sfeer in de 
klas en op school. Leerlingen en leerkrachten moeten elkaar vinden 
en uiteindelijk dezelfde taal spreken. Leerlingen moeten elkaar vin-
den en elkaar helpen. We kregen les op een Portugese school waar-
door we de kans kregen om te met de leerlingen in contact te komen 
en vrijuit te praten. Al snel bleek dat deze school sterk inzet op de 
voorgaande visie, ook al is het onderwijs in Portugal nog maar vijf 
jaar geleden totaal hervormd. Een pluim voor wat deze school al 
bereikt heeft!
In de cursus zelf leerden we via interactieve workshops vijf manieren 
van Non-Formal Learning kennen: improvisation theatre, storytel-
ling, photo voice, social-educational learning en living library. In de 
lessen stond leren met het hoofd dus niet centraal, maar leren met 
het hele lichaam. Niet enkel luisteren, maar doen was de boodschap!
Terug in onze Jozefiense klassen probeerde we allemaal al enkele 
manieren in onze lessen uit en het werkt echt! Deze andere manier 
van lesgeven zorgt voor sfeer, maar vooral ook voor de nodige dosis 
energie in de les. Leerlingen gaan op een totaal andere manier met 
de leerstof om en zo bereiken we als leerkracht ons doel op een 
aangename én doeltreffende manier.

Zet jullie dus maar schrap voor volgend schooljaar wanneer alle leer-
krachten op de hoogte zullen zijn van wat non-formal learning is!

Leren is niet alleen denken, het is ook doen.
Leren is niet alleen weten, het is vooral ook voelen.
Leren is buiten je eigen grenzen treden …
zonder aarzelen, zeker van wat je doet
want je weet: er is de achterban die me steunt.
Op die manier leer je niet voor de school, maar voor je verdere leven.
(C.B.)

Chris Boerjan, Veronique Devooght, Marika Laureyns en Niko Verrecas

info@acsfireprotection.be · www.acsfireprotection.be
Kongostraat 47 · 8310 Brugge · +32 (0) 50 36 15 93
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verrassingen. Dezelfde zin voor perfectie die we toepassen op een werf, passen we toe op onze relatie met u. Onze 
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ook een lange termijn engagement tegenover moet staan: de Belisol Belofte.
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Uw kinderen zijn de hele dag intensief bezig. Leren, spelen, 
sporten. Een gezonde voeding is dan ook essentieel. Het levert hen 
de broodnodige energie om te groeien. Dag in, school uit.

Een evenwichtige voeding is ook de basis van een gezonde 
levensstijl. Dat leren we uw kinderen graag. En vanuit onze zorg 
voor het milieu bouwen we aan een duurzame wereld. Een wereld 
waarin uw kinderen nog lang en goed kunnen leven.

We verwennen uw kinderen dus niet alleen met lekker eten. 
Scolarest geeft hen ook een leerrijke eetbeleving en een duurzame 
levensstijl mee. Want gezonde voeding is meer dan eten alleen.

Haachtsesteenweg 1179, 1130 Brussel | 02 243 22 11 | info@scolarest.be | www.scolarest.be 
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JOS EN FIEN ACTIEF
TOTAALSPEKTAKEL 

“ Feesten is vreugdevol uiten
“wat zich diep in jou
“aan geluk en dankbaarheid aanbiedt”

Dit citaat prijkte op de uitnodiging van ons spektakel n.a.v de 40ste 
verjaardag van onze school. Nu, 15 jaar later, blik ik even terug:
› 2003: Het leven begint bij … 40!
 Regisseur: Karla Daras
 Gelegenheid: 40 jaar / in De Valkaart Oostkamp
› 2008: A lover’s dream
 Regisseur: Jan Bernolet
 Gelegenheid: 45 jaar / in De Valkaart Oostkamp
› 2013: What’s in a name?
 Regisseur: Dominiek Berten
 Gelegenheid: 50 jaar / in De Schouwburg Brugge
› 2018: Uit het niets kwam alles
 Regisseur: Frederik De Schepper
 Gelegenheid: 55 jaar / in De Schouwburg Brugge

Wat doet het een mens dit te mogen aanschouwen? Een werveling 
van gevoelens zindert in elke vezel van je lichaam en toont zoveel 
kleuren waarin dankbaarheid duidelijk de scepter zwaait.
Dit gevoel, ik merk het nu, is ook het gevoel dat ik omschreef in mijn 
quote in het programmaboekje: “De laatste keer met de Jozefientjes 
op de planken … Dankbaar om wat was, dankbaar om wat is …”

In de laatste voorstelling liep ik met een krop in de keel de planken 
op en dacht: ‘Dit de laatste keer!’ en meteen werd ik overstelpt door 
zo’n intense dankbaarheid dat ik dit nog mocht meemaken. Gezien 
mijn leeftijd was het niet evident om me bij het kernteam aan te 
sluiten. Niet voor de andere kernleden van wie ik allemaal de mama 
kon zijn en die ik zo dankbaar omhels, maar ook voor mezelf: had ik 
niet te veel hooi op mijn oudere vork genomen? 
Het antwoord is: ja, maar zeker ook neen. Ja, want het was een tijd 
vol spanningen, veel werk en de laatste loodjes. Zeker ook ‘neen’, 
want het was weer fantastisch om samen met zoveel jonge mensen 
een avontuur te beleven, talenten te zien blinken, jongeren te zien 
openbloeien. Ik zag twee jonge leerlingen een metamorfose onder-
gaan: geweldig, toch?
Ik mocht getuige zijn van heel fijne gesprekken tussen de hoofdrol-
speler van 18 en die van 13. Ik werd er stil van …
Ik mocht getuige zijn van leerlingen die elkaar enthousiasmeerden, 
moed gaven en daardoor ook het beste uit zichzelf konden halen. 
Ik werd stil in de opvoeringen bij het zien, horen, maar vooral voelen 
van zoveel moois …

Het werd voor elke deelnemer een fantastische ervaring. En de her-
inneringen? Die neem ik mee in mijn nu al goed volgeladen Jozefie-
nenkoffer.

Tot kijk!
Chris Boerjan

In het kader van een les over ‘Hoe schrijf ik een goede mail’, kregen de leerlingen van het eerste jaar de opdracht om in een mail een verslagje 
te schrijven over o.a. het spektakel. Ik pikte er eentje uit en geef er de kern van weer:

De titel van het totaalspektakel was: ‘Uit het niets kwam alles.’ Op 22 en 23 februari 2018 brachten de leerlingen van Sint-Jozef Humaniora 
dit stuk in de Stadsschouwburg. 
Er deden veel artiesten, acteurs, technici aan mee. Een kernteam en een sleurploeg ondersteunden het geheel. Het decor was fijn chaotisch, 
want er hingen overal witte doeken en stoelen. 
Het genre is een beetje filosofisch net als het boek “De kleine prins”. Het is ook onlogisch: het personage Stilte dat begint te praten, Niets is 
aanwezig in hoogsteigen persoon en Alles maakte van niets steeds iets.
Hanne kan niets en ontmoet Alles. Samen gaan ze op zoek naar Niets. Op hun tocht ontmoeten ze dansers, turners, “de 
liefde”, “astronauten”, “de stilte”, “de vergadering” en “Niets”. Ik vond het speciaal en het zette me aan het denken … 
160 leerlingen gingen dwars door alles heen om van niets iets te maken!

Briek Vermeersch (1E)
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EN UIT HET NIETS KWAM ALLES …

In dit feestjaar werden tal van activiteiten georganiseerd door, voor 
en met leerlingen. Het totaalspektakel werd één van de blikvangers 
van dit schooljaar waarin elke leerling met zijn talent welkom was. 
Voor we hieraan begonnen, stelden we een reeks doelen op die we 
met dit project wensten te bereiken. 

Een spektakel komt uiteraard niet vanzelf en heel wat mensen zet-
ten zich in om dit grootse gebeuren op poten te zetten. Het jeugdige 
enthousiasme van de jonge garde in combinatie met enkele ervaren 
leerkrachten zorgde er al snel voor dat er zich een kerngroep ontwik-
kelde om dit schouwspel te coördineren. Iedereen had een op-het-
lijf-geschreven taak en vormde daarmee een stukje van de puzzel 
die dit spektakel zou worden.

“ Leerlingen laten kennismaken 
met het proces om tot een 
voorstelling te komen”

Na beraad namen we de beslissing om in zee te gaan met regisseur 
Frederik De Schepper van Skriewer. Het begin van een nauwe en 
heel aangename samenwerking. Samen met hem organiseerden we 
audities waar we hopen talent over de vloer zagen komen. Leerlin-
gen lieten hun creatieve geest volledig gaan en de best passende 
acts werden geselecteerd voor de voorstelling. De woensdagmiddag 
stond met stip aangeduid in de agenda voor een repetitie, en nog 
een repetitie, en nóg een repetitie. Want zoals u wel weet: practice 
makes perfect!

“ Zoveel mogelijk leerlingen 
bereiken en dynamiek tussen 
de jaren creëren”

Een forum werd opgericht zodat de leerlingen elkaar konden aan-
schrijven. Zoekertjes zoals ‘violist gezocht’, ‘danstalent gevraagd’ 
zijn slechts enkele voorbeelden van de berichten op ons spektakel-
forum. Er ontstond een sfeer van samenwerking over de jaren heen. 
Wat is er waardevoller dan zien hoe leerlingen elkaar opzoeken en 
vinden? Dit resulteerde in enkele pareltjes tussen de acts. Ik denk 
aan de aangrijpende groepsdans gecoördineerd door Zita Demarest 
(6de jaar) of de verschillende bandjes samengesteld uit leerlingen 
van verschillende jaren.

“ Een avondvullende voorstelling 
opbouwen en tonen waar 
iedereen zich goed bij voelt en 
zijn talent kan laten zien.”

We kunnen terugblikken op een schitterende voorstelling met spec-
taculaire acts, pakkende momenten en een geweldig groepsgevoel. 
Het is als leerkracht fantastisch om te zien waar leerlingen goed in 
zijn naast het maken van taken en toetsen. Sommige gaven zich vol-
ledig op het podium, anderen hielpen liever achter de schermen. Een 
ding is zeker, er werden hier vriendschappen gesmeed over de jaren 
heen. Dat is nóg waardevoller dan het spektakel op zich. Ik durf te 
zeggen: mission accomplished!

Elisa de Arriba y Escolá
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AVONTURENWEEKEND EERSTE GRAAD

Wat gebeurt er als je de volgende ingrediënten mixt? Veel zon, de Ourthe, enthousiaste 

leerlingen van de eerste graad, Bart Broucke en zijn kompanen …  

dan krijg je een sprankelende cocktail van fun, avontuur en onvergetelijke herinneringen! 

Het decor van dit alles: Sy, een klein, rustig dorpje aan de oevers van de Ourthe. 

Op vrijdagavond 4 mei 2018 vertrok een groep van 66 leerlingen en 
8 leerkrachten vol enthousiasme en met de zonnebril op de neuzen 
richting Ardennen. Daar pas aangekomen werden we al onmiddellijk 
op wandelzoektocht gestuurd. Opdracht? Na 6 km door velden en 
bossen wandelen de weg naar ons verblijf terugvinden. Alle schaap-
jes waren veilig terug en konden na een warme chocomelk tegen 
middernacht onder de wol. 
Terwijl de kookploeg de volgende dag de verse bolognesesaus liet 
pruttelen op het vuur, belegde broodjes smeerde en voor fruitige tus-
sendoortjes zorgde, leefden de leerlingen zich uit op het hoogtepar-
cours, klommen ze langs steile rotsen en genoten ze van een death 
ride of sprong van de pamperpaal. 
Er was op zaterdagavond, na de SJH-quiz, zelfs nog energie over om 
te dansen en te zingen. Na de welverdiende nachtrust en een heerlijk 
ontbijt was er op zondagmorgen een laatste activiteit gepland en 
daarna kon de groep de valiezen inpakken. 
Moe, maar tevreden en met een koffer vol leuke foto’s en herinnerin-
gen, keerde de groep terug richting Brugge. Het was een meer dan 
geslaagd avonturenweekend. Dat smaakt naar meer!
Jessica Morseau

Enkele impressies van 1A

Ik vond het avonturenweekend een weekend om nooit te vergeten 
dankzij al de gave activiteiten die er plaatsvonden. De locatie was 
al een groot pluspunt want de Ardennen is altijd tof om naartoe te 
gaan. Het weer en de activiteiten maakten het er nog aangenamer 
op en het allertofste was de de pamperpaal: een heel hoge smalle 
paal waar je moet gaan opstaan en er terug van moet springen. 
De overige activiteiten waren: rotsbeklimmen, hoogteparcours, 
deathride, quiz en oriëntatie tocht.
Mijn buik zat altijd goed vol na al het lekkere eten die we voorge-
schoteld kregen, en de hoeveelheid waterflessen die werd meegege-
ven voor elke activiteit. Het ontbijt, middagmaal, avondmaal, tus-
sendoortjes, desserts ... alles zag er niet alleen goed uit, het was 
ook heerlijk (met dank aan de kookploeg).
Ik had ook nog eens goed kunnen slapen dus beter kon het gewoon 
niet worden. Zoals ik al zei: een weekend om nooit te vergeten.
Luna (1A)
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Het avonturenweekend was echt fantastisch! Toen we toe kwamen 
begonnen we direct met een oriëntatietocht. Ook al liepen we ver-
keerd het was heel tof. Toen we terugkwamen, waren we heel moe 
maar een warme chocomelk van de kookploeg kon er nog wel bij! 
De volgende ochtend moesten we al vroeg uit de veren maar nie-
mand vond dat zo erg denk ik! De eerste activiteit die op de planning 
stond, was de via corta of een soort van wandeling over de rotsen 
en je hangt allemaal met één touw aan elkaar vast, daarna stond 
het hoogteparcours gepland en omdat het zo warm was mochten we 
gaan zwemmen in de Ourthe! De laatste dag hebben we afgesloten 
met de pamperpaal en dat was echt super tof! Jammer genoeg was 
het dan al terug tijd om naar huis te gaan, maar ik denk met veel 
plezier terug aan het avonturenweekend!
Marie (1A)

De avonturentocht vond plaats in de Ardennen, in een klein stadje 
genaamd Sy. Zoals hiervoor al vermeld kwamen we toe en begonnen 
aan een oriëntatietocht. De meisjes van onze klas die meewaren za-
ten allemaal samen in dezelfde groep. Als ook de groep die als laat-
ste (om 12 uur ’s avonds) terugkeerde … De baas van het gebouw 

waar we verbleven, zei tegen ons dat er everzwijnen waren in het 
bos waar wij gingen wandelen. Dus wij vertrokken allemaal met een 
klein, bang hartje. Maar het kwam allemaal in orde en het was een 
superleuk weekend. Er waren natuurlijk ook avondactiviteiten en die 
waren ook altijd mega. vooral de quiz (alsook de fuif erna :) waren 
superleuk. Zaterdag zijn we in de rivier gaan zwemmen, dat wes echt 
SUPER! We sloten het weekend af met een coole deathride over de 
rivier en de pamperpaal. Eén woord: ONVERGETELIJK!
Jean-Claude (1A)

Ik vond het avonturenweekend fantastisch! Vooral het rotsklimmen, 
dan hang je allemaal aan elkaar vast en klim je over en tussen rot-
sen. De deathride was ook leuk vooral omdat het over water was. 
Het hoogteparcours vond ik niet zo gemakkelijk maar wel heel tof. Er 
zaten oefeningen bij die ik nog niet had gedaan, die ik wel tof vond. 
De pamperpaal daarintegen vond ik niet tof. De oriëntatietocht ging 
bij ons groepje af en toe niet zo goed, daardoor zijn we verkeerd ge-
lopen. Ondanks dat was het wel een leuke opdracht. Op die activitei-
ten hadden we nooit honger dankzij de kookploeg die al het eten had 
klaargemaakt. Als ik nog eens kan meegaan zal ik dat zeker doen.
Yana (1A)
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HET SOCIALE ENGAGEMENT WAS ALWEER ENORM GROOT 
OP ONZE SCHOOL DIT JAAR

Vele leerlingen, verspreid over alle jaren heen, hebben zich hard ingezet  
om onze vaste projecten te steunen.

Vorig semester waren er een honderd leerlingen bereid om samen te 
schrijven voor Amnesty International. Iedereen had de kans om de 
klassieke brieven te schrijven, maar dit jaar was er ook de mogelijk-
heid om online een petitie te ondertekenen. Deze moderne steunbe-
tuiging voor Amnesty was direct een succes. Heel wat onschuldige 
gevangenen kregen hierdoor een morele opkikker en sommige wer-
den zelfs vrijgelaten.
Rond eind januari 2018, om het nieuwe jaar én het tweede semester 
onmiddellijk goed in te zetten, zijn we begonnen met de stiftenver-
koop voor de Damiaanactie. Zoals elk jaar was er enorm veel inte-
resse vanuit de eerste graad om hierbij een handje te helpen, maar 
ook de tweede en de derde graad droegen hun steentje bij. Bij heel 
wat warenhuizen in verschillende gemeenten werden er ontzettend 
veel stiften verkocht. Op twee koude zaterdagen zijn er ook heel wat 
leerkrachten en leerlingen die bij de voetbalwedstrijden aan het Jan 
Breydelstadion hielpen om stiften te verkopen. De vrijwilligers wer-

den voor hun inzet getrakteerd op een gratis thuiswedstrijd van Club 
en/of Cercle.
Dit fantastische engagement van talrijke vrijwilligers (want tenslot-
te vond de verkoop plaats na school en in het weekend) leverde de 
mooie som op van 22 178 euro!!
Op dinsdag 13 maart 2018 heeft de hele school zich samen ingezet 
ten voordele van Broederlijk delen. Alle leerlingen die op school ble-
ven eten, tekenden in voor een sober maal. Een lekkere kom soep en 
twee stukjes brood werden hun deel. Dit om solidair te zijn met de 
Oegandese boeren die hun kinderen betere maaltijden willen geven. 
Door onze opbrengst en die van alle andere scholen, kunnen de boe-
ren daar kookvuren en moestuintjes aanschaffen.
Een grote pluim dus voor alle leerlingen en leerkrachten die zich heb-
ben ingezet voor één van deze projecten. Het is wondermooi om te zien 
hoeveel mensen er bereid zijn om anderen belangeloos te helpen.
Maria Gervoyse
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IT RUNS IN THE FAMILY

Geboorten
SIG, °7 november 2017, zoontje van Tristan Gobyn en Eline en 
kleinzoon van Katrien Vangaever (leerkracht)
HASSE, °12 december 2017, zoontje van Liselot Strubbe  
(oud-leerlinge) en Kevin Six en kleindochtertje voor Lieve D’Hondt 
(leerkracht)
MINA, °31 januari 2018, dochtertje van Isalien Gregorius 
(leerkracht) en Bart Vermeulen
BO, °6 februari 2018, zoontje van Ann-Sophie Timmerman en 
Anthony Van Ingh (oud-leerlingen)
OTILIA, °31 maart 2018, dochtertje van Philine Blomme  
(oud-leerlinge)
LAURA, °2 mei 2018, dochtertje van Chris Desomer (oud-leerling) 
en Kathia Moreno en kleindochter van Annemie Vermeulen 
(leerkracht)

Huwelijken
Astrid Massé (oud-leerlinge)  
en Steven Van den Bulcke trouwden op 12 mei 2018. 

Overlijdensberichten
Paula Waffelaert, °25/09/1932, +10/12/2017, grootmoeder  
van Lot Rommel (leerkracht) 
Manuel Deudon de le Vielleuze, °04/12/1961, +13/12/2017,  
oom van Lauranne Deudon (4D)
Etienne Van der haegen, °13/01/1947, +17/12/2017,  
grootvader van Elias Kyndt (2F)
Laurent Hoste, °26/10/1934, +20/12/2017, grootvader van  
Emma (5C), Saar (4D) en Auke Cools (1A)
Pieter Jacobus Leendert de Lijser, °15/11/1938, +08/01/2018, 
grootvader van Laura de Lijser (4B)
Roger Vanneste, °11/04/1924, +09/01/2018, overgrootvader  
van Massima Leroy (4E)

Jerome Dieryckx, °09/06/1932, +09/01/2018, grootvader  
van Lies Dieryckx (leerlingenbegeleidster)
Agnès Messelier, °20/09/1924, +13/01/2018, overgrootmoeder 
van Hannes Van Conkelberge (1E)
Anna De Corte, °02/04/1940, +17/01/2018, grootmoeder  
van Jesse Lema (2A)
Louis Hongenaert, °12/11/1928, +23/01/2018, schoonvader  
van Marlinda Janssens (internaat)
Simonne Janssens, °17/04/1924, +09/02/2018, moeder  
van Eddy D’haene (oud-leerkracht)
Guido Verhalle, °28/06/1931, +11/02/2018, grootvader van 
Laurien Verhalle (2F)
Ignace Vanden Bon (oud-leerling), °16/02/1974, +21/02/2018, 
zoon van Monique Cools (oud-leerkracht) en Roger Vanden Bon
Jacques Coen, °20/05/1937, +26/02/2018, echtgenoot van  
wijlen Monique Van den Bussche (oud-leerkracht) en vader van 
Kathleen Coen (oud-leerling)
Marie-Louise Van Loo, °24/03/1929, +02/03/2018, 
overgrootmoeder van Anna-Luna de Meyer (3A)
Katharina Krämer, °27/04/1934, +06/03/2018, overgrootmoeder 
van Vital Ruysschaert (1G)
Ivonne De Corte, °08/07/1929, +19/03/2018, overgrootmoeder 
van Merel Berghs (6C)
Christiaan Willems, °14/02/1952, +12/04/2018, grootvader  
van Wout Willems (2C)
Alice Van Poucke, °11/04/1927, +22/04/2018, overgrootmoeder 
van Margot Angelet (3D)
Raf Verbrugghe, °22/08/1938, +09/05/2018, grootvader van 
Margot Demeyer (4C)
Paul Eneman, °08/03/1947, +16/05/2018, grootvader van  
Yanna (1G) en Yoëlle (2A) Geeraert
Johny Timperman, °14/06/1956, +25/05/2018, schoonvader  
van Bert Blondeel (ICT-coördinator)
Karel ’t Kint, °15/06/1949, +29/05/2018, grootvader van  
Marie ’t Kint (1B)
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KLASSIEKE HOEK
DE KLASSIEKEN EN DE LEERKRACHT - AFLEVERING ZEVEN

De klassieke literatuur is een onpeilbare schatkamer, vol verborgen  

hoekjes en schemerige nisjes, waar hier en daar een bestofte parel in bewaring lijkt 

te liggen. Als leerkracht klassieke talen geniet je het voorrecht om af en toe en vooral 

wanneer je dat het minst verwacht zo’n juweeltje in handen te krijgen. En wat blijkt 

wanneer die leerkracht de parel in kwestie heeft afgestoft en opgeblonken? Heel af en 

toe ziet hij daar zichzelf gereflecteerd: in sommige teksten gaat het over lesgeven, over 

leerkrachten, over leerlingen, over school en over vorming. Deze aflevering: …

“HET ZOUT OP DE PATATTEN” 
- OVER HUMOR & DE KLASSIEKE TALEN -

één.

Het is eigenlijk best grappig, als je er over denkt. In 1991 kreeg 
ik voor mijn achtste verjaardag het pas verschenen Asterixalbum 
“De roos en het zwaard” cadeau. Ik ontmoette er, vlak voor de ti-
telpagina, op een fraaie illustratie die het auteurspaar Goscinny & 
Uderzo vereeuwigde, twee woorden, waarvan ik toen nog geen idee 
had dat ze Latijn waren: vis comica. Later leerde ik dat deze Latijnse 
leuze een poging was om op gebalde wijze uitdrukking te geven aan 
de idee van ‘de kracht van humor’ én, nog later, dat dit woorden-
paar door Julius Caesar zelf gemunt zou zijn! Een geestige knipoog 

van de makers van een stripreeks waarin Caesar zo’n belangrijke 
rol heeft als belager van het Gallische dorpje in Armorica. Alleen… 
heeft Caesar mogelijk iets anders gezegd: virtus comica, namelijk. 
Ik bespaar u de details, maar alles draait om onderstaand epigram, 
waarin Caesar de Romeinse dichter Terentius zou loven. Ik geef de 
relevante versregels - waarvan twee, minimaal van elkaar verschil-
lende versies bestaan. Zoek gerust het verschil.

Lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret vis  
 comica, ut aequato virtus polleret honore.  
Ging jouw lichte schrijfstijl nu ook maar gepaard met komische
 kracht. Dan zou je talent de reputatie krijgen die het verdient.

Lenibus atque utinam scriptis adiuncta foret vis,
 comica ut aequato virtus polleret honore.
Ging jouw lichte schrijfstijl nu ook maar gepaard met kracht.
 Dan zou je komische talent de reputatie krijgen die het verdient.

Er schuilt alvast een zekere ironie in de mogelijkheid dat Caesar (on-
dermeer) bekend staat om een uitdrukking die hij nooit als dusdanig 
bedoeld heeft. Maar amusanter nog - met een soort amusantheid 
die enkel de geschiedenis zo fijntjes beheerst - is dat in dat geval 
het lot van Caesars comica virtus, dat de woordenboeken inging als 
vis comica, volledig afhing van één, onnozel kommaatje - een lees-
teken, nota bene, dat de Romeinen niet of nauwelijks kenden. Wat 
het dan weer ironisch maakt. 

twee.

Toegegeven, het is geen billenkletser en misschien ben ik wel de 
enige die dit soort anekdotes amusant vindt. Maar alleszins zouden 
de Romeinen hier zelf smakelijk om gelachen hebben. Ze hielden 
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namelijk wel van een goede grap, die rare jongens. Ze hadden er 
zelfs een woord voor: sal oftewel ‘zout’. Het is te zeggen, sal is niet 
het woord voor een goede grap, maar voor iets wat in een goede grap 
zit of in de persoon die de goede grap vertelt, bedenkt of uitvoert. 
De Romeinen apprecieerden het als er wat ‘zout’ in een mop of in 
een mens zat. 

Wanneer de dichter Catullus, bijvoorbeeld, van een goede vriend 
bij wijze van ‘fopgeschenk’ een bundel lachwekkend slechte poëzie 
krijgt toegestuurd (“Op de Saturnaliën dan nog - de schoonste dag 
van het jaar!”), antwoordt Catullus met een semi-dreigement: “Zo 
gemakkelijk kom je hier niet mee weg, salse!” - waarbij salse zoveel 
betekent als ‘grapjurk’, een woord dat vooral veel sympathie voor de 
‘gezouten’ potsenmaker verraadt (c.14). Een meisje dat Catullus dan 
weer in een gênante situatie doet belanden door hem publiekelijk 
als opschepper te ontmaskeren, noemt hij nijdig insulsa - waarbij 
‘ongezouten’ of ‘zoutloos’ zoveel betekent als ‘humorloos’ (c.10). Een 
ander meisje dat hem niet kan bekoren, omdat ze dan misschien 
wel mooi en slank is, maar volstrekt geen gevoel voor humor heeft, 
serveert hij af met de woorden (c.86): “Ze heeft geen greintje zout 
in heel dat lange lijf.”

Het Romeinse denkbeeld van het zout biedt ons een venster op hoe 
Romeinen naar humor keken en, vooral, naar hoe humor werkt - 
overal ter wereld, vroeger en nu. Wat humor gemeen heeft met zout 
is immers dat het smaak verleent aan wat zonder zout misschien 
wat flets is. Het maakt die zaken aantrekkelijk, kleurrijk, sympa-
thiek die dat zonder ‘zout’ niet zijn. Het mooie meisje verliest haar 
aantrekkingskracht zonder het zout van de humor, het minder opval-
lende meisje wint aan charme indien ze wat ‘gezouten’ is. 

Het geldt ook voor speeches. Quintilianus verstrekt aan de begin-
nende redenaars het advies om wat humor over hun speeches te 
sprenkelen, want, zo claimt hij, “zoals zout, wanneer het rijkelijk, 
maar gedoseerd over gerechten wordt gestrooid, een geheel eigen 
genoegen aan het eten toevoegt, zo ook heeft het zout van de humor 
bij het spreken iets dat ons laat dorsten om verder te luisteren.” 
(Quint. IO VI.3.19) En van speeches en redevoeringen is het slechts 
een kleine stap naar het leslokaal. Ook daar zou humor ervoor kun-
nen zorgen dat de leerlingen dorst krijgt om verder te luisteren naar 
meneer of mevrouw vooraan. Eens smakelijk lachen schenkt immers 
goesting in meer, nietwaar? 

Doch voor het onderwijs in het algemeen, voor de vakken Latijn en 
Grieks in het bijzonder en voor een betere wereld tout court, biedt 
humor in de les meer en rijkere mogelijkheden dan alleen de ‘ver-
strooiing’ die zout biedt…

drie.

Ik moet zelf altijd heel erg 
lachen om de grappen van 
de Amerikaanse komiek Jerry 
Seinfeld. Seinfeld staat vooral 
bekend om de sitcom “Sein-
feld” waarmee hij in de jaren 
’90 furore maakte in de VS. De 
reeks vertrok vanuit de stelre-
gel “no hugging, no learning” - waarmee Seinfeld de sentimentele 
verzoeningen en levenslessen op het einde van vele Amerikaanse 
tv-series wilde vermijden - en wordt vaak omschreven als “a show 
about nothing”. Geen grote emoties, geen moraal, geen grote ver-
haallijnen, geen personages die zich ontwikkelen, maar wel humor 
die wortelt in het alledaagse, in de kleine, herkenbare dingetjes des 
levens. Ook de stand-up die Seinfeld brengt tapt uit hetzelfde vaat-
je: geen typetjes, geen imitaties, geen slapstick, maar wel humor 
over de absurditeit van het alledaagse. Men vraagt zich wel eens af 
waarin het geheim van Seinfeld schuilt. Nochtans verklapte hij dat 
reeds in 1987, in de show “Stand-Up Confidential”: “The fact is: al-
most everything is funny. You just have to have a way of looking at it.” 
Het gaat gewoon om een bepaalde manier van kijken. Om aandacht, 
zou men gerust mogen zeggen. 

Wie goed kijkt, wie aandachtiger kijkt dan een ander, die kan veel: 
die wordt een goede lezer of een kunsthistoricus, die wordt filmre-
censent, maar die ziet het ook wanneer iemand zich niet goed voelt; 
die ziet de bescheiden trots in de ogen van de leerling naast wiens 
antwoord “knap” genoteerd staat; die kan een tactische wissel 
doorvoeren op het WK voetbal; die ziet de opening in een wiskundig 
bewijs of de schaakzet die in de lucht hangt; die onderscheidt de 
drogredenen van de argumenten; die ziet de schoonheid, het verdriet 
en de humor der dingen. 

vier.

Humor begint, net als vele andere zaken, bij aandacht. Laat dat nu 
net één van de troeven van het klassieke talenonderwijs zijn: leerlin-
gen aandacht bijbrengen, doorgedreven concentratie op het kleine, 
oog voor de grote impact die een miniem verschil tussen twee uit-
gangen of buigingsvormen kan hebben, voortdurende reflectie over 
wat er nu precies in de tekst staat en training in het articuleren van 
de observaties en reflecties, niet wegzappen, wanneer men dat in 
eender welke context allang zou gedaan hebben. Het leek en lijkt me, 
omwille van dit verband, zinvol om wat meer te experimenteren met 
humor in de lessen Latijn en Grieks. Niet zozeer als entertainment, 
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maar om te zien of het actief bezig zijn met humor kan helpen om 
die aandacht nog meer te verscherpen. Alle begin is moeilijk, maar 
een tweetal experimentjes leverden wel vermakelijke resultaten op. 

Nummertje één. Het vierde jaar Grieks, na een les over het aardewerk 
dat gebruikt werd op Griekse symposia en vaak subtiele knipogen 
voor de feestvierders bevat. De opdracht: bekijk een aantal Griekse 
vasen, drinkschalen, etc. met de nodige aandacht en probeer ze van 
grappig commentaar te voorzien. Ik kreeg ondermeer de volgende 
kunstwerken te zien.

Ernstig, wetenschappelijk commentaar door prof. dr. T. Overbergh: 
De gigantomachie is weer op volle sterkte bezig. De struise Herakles 
lijkt te denken: “Laten we al lier spelend naar het slagveld gaan, 
zodat niemand ons hoort aankomen!”. Een zogenaamde Athena trip-
pelt achter Herakles aan en lijkt in het oog te worden gestoken door 
een soort vleugel uit de pijlenkoker van de leeuwendoder, terwijl ze 

naar het uitstekende (en uitgestoken) achterwerk van de Augias-
stallenkuiser kijkt. Dit alles wordt vergezeld door een met slang 
versierd schild en een willekeurige vrouw met baard, die op de ach-
tergrond toekijkt. Het geheel, tenslotte, wordt omringd door allerlei 
nonsens, geschreven in wat Grieks moet zijn.”

Korte catalogusomschrijving, 
geredigeerd door 
dra. E. Dierickcx  
en dra. M. Dewulf:
“De bus was te laat.”

Dramatisering door  
B.Q.W. S.:
Alle patrijzen  

<goedgemutst>:  
“... zo gaat het goed!  
Zo gaat het beeeter!  
En nóg een kilometer!”

Vierde patrijs van rechts  
<fluisterend>: “Geert. Psst. Geert.”

Tweede patrijs van links <negeert>: “- - -”
Vierde patrijs van rechts <fluisterend>: “Ik heb het gevoel dat we 

hier in rondjes lopen, Geert.”
Tweede patrijs van links <sissend>: “Voor je kijken en doorlopen, 

Ellen. Voor je kijken en doorlopen.”

Nummertje twee. Graadsklas Grieks, na een les over de zogenaamde 
Philogelos, een antieke moppenverzameling, die als ruw materiaal 
voor comici moet gediend hebben. De opdracht: kies drie mopjes en 
lees ze in het Grieks; stel een vochulp en commentaar op; maak een 
werkvertaling; denk aandachtig na over de essentie van het mopje; 
maak een bewerking zodat het mopje weer aan kracht wint.

Aandacht en humor troef in het groepje van Pepijn Kums, Pieterjan 
Vandaele en Robbe Vanneste, die dit Griekse gekrabbel:

omtoverden tot het volgende, geestige verhaaltje:
In een Engels landhuis in Worcestershire lag een oude, Britse baron 
op zijn sterfbed. Zijn vrouw zuchtte: “Oh, darling, if you die… I’ll 
hang myself in the highest tree in Worcestershire.”
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Daarop nam de baron, met zijn laatste krachten, het belletje en liet 
het rinkelen. 
De meid kwam en vroeg: “Wheremee can I satisfy you, sir?”
De baron riposteerde: “Haal een stuk touw for my wife.”

Vooral het semi-Engelse “wheremee” van de meid, vond ik hilarisch, 
maar uiteindelijk was ik vooral gewonnen voor de manier waarop 
deze leerlingen een lesuur lang naar die Griekse lijntjes hebben ge-
tuurd, alles langzaam en secuur hebben omgezet in hun moedertaal, 
het geheel vervolgens in hun geest hebben omgedraaid en gekeerd, 
langs alle kanten hebben belicht tot enkel de kwintessens resteerde 
en daaruit als alchemisten nieuw leven hebben gepuurd. Dat lijkt me 
een zinvol lesuur. Met amusant resultaat.

vijf. 

Vlaanderens bekendste cabaretier Wim Helsen herinnert zich zijn 
klassieke schoolloopbaan, die zich in de eerste helft van de jaren 
’80 afspeelde als volgt: “Ik herinner mij van de lessen Latijn dat we 
soms een hele les bezig waren met het ontleden van een paragraafje 
tekst, en dat ik daarvan genoot, al begreep ik niet waarom. Nu denk 
ik dat het de aandacht was, waarvan ik genoot. De aandacht die 
onder leiding van de leraar Latijn drie kwartier lang toegespitst werd 
op een hoopje woorden, ooit door iemand opgeschreven. Als je ge-
noeg aandacht gaf, dan kwam er samenhang bloot te liggen, beteke-

nis, schoonheid, een wereld. Ik zie die lessen nu als oefeningen in 
aandacht.”

We begonnen met Caesar en zijn vis comica. Ook daar ligt een wereld 
van verschil in een onbeduidend kommaatje. Het kan geen kwaad 
daar een scherp oog voor te ontwikkelen. De lessen Latijn en Grieks 
zijn daartoe het ideale speelterrein. Daar valt heel wat te lachen.

Bert Selter
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DE LEERLINGENDAG

Op dinsdag 22 mei 2018 tekenden leerkrachten en leerlingen op het  
Beursplein present voor het sluitstuk van dit feestjaar. Daar werd namelijk  
het startschot (alhoewel niet echt wegens ‘technische’ problemen) gegeven 
voor een sportieve leerlingendag. Het 55-jarige bestaan van onze school stond 
een jaar lang in het teken van bewegen en dus mochten, misschien na een luie 
pinksterenmaandag, de kuiten worden gesmeerd en de spieren gerekt.

In de voormiddag konden de leerlingen uit verschillende activiteiten 
kiezen, o.a. zwemmen, fietsen of deelnemen aan een hilarische fun 
run door de schoolgebouwen. Voor sommigen was toen al het bobijn-
tje volledig af. Gelukkig kon de innerlijke mens wat worden gesterkt 
met een portie boterhammen of wat dan ook in het lunchpakketje 
stak. Daarvoor verzamelden we aan de Sint-Pietersplas, waar ook 
het namiddagprogramma zou worden afgewerkt.
De weergoden waren ons bijzonder gunstig gezind (of iemand had 
wat eieren in de aanbieding voor de arme Klaren), want ook al was 
er onweer met zware regenval voorspeld, we hielden het droog en 
mochten ons zelfs verheugen op een stralend zonnetje en aange-
name temperaturen. Iedereen blij dus, niet het minst de dapperen 
die zich ’s middags aan een 1/16de triatlon zouden wagen. 400 

meter zwemmen, 10 km fietsen en als kers op de taart nog eens 4 
km moeten lopen, het is niet iedereen gegeven. Om het leed wat te 
verzachten, mocht er ook in groepjes van drie worden deelgenomen. 
Wie dat hevige gesport niet zag zitten, kon de atleten met vurige 
kreten langs het parcours aanmoedigen.
De dag werd afgesloten met een talentenjacht: zang, dans, instru-
mentale virtuositeit, het passeerde allemaal de revue. En wij geno-
ten niet alleen van wat er op het podium gebeurde, maar net zo goed 
van een gezonde mocktail, een fris watertje of een lekker fruitslaa-
tje. Iedereen leek wel in festivalstemming en zal beslist terugkijken 
op een geslaagde leerlingendag.

Inge Callens

ALS HET KRIEBELT …
SJH BEWEEGT

“SJH beweegt”. Dat is de leuze die we tijdens 
het afgelopen feestjaar én het voorafgaande 
schooljaar zowat overal op Sint-Jozef Humaniora 
ontmoette. Er werd in deze periode stevig ingezet 
op beweging en een blik op onderstaande 
sportresultaten spreekt in dat opzicht boekdelen. 
Wie nog niet overtuigd zou zijn, doet er goed 
even te beginnen bij het verslag van de 
leerlingendag: onder de hoede van Red Flame 
Heleen Jaques zetten een aantal sportievelingen 
onder de leerkrachten hun schouders onder een 
hele dag sporten in en rond onze school, culminerend in een heuse triatlon.  
Het moge duidelijk zijn dat SJH bewogen heeft en dat ook zal blijven doen!
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SPORTUITSLAGEN ATLETIEK 
Op woensdag 2 mei 2018 namen 6 leerlingen deel aan het 
provinciaal kampioenschap atletiek op het sportdomein Ju-
lien Saelens. Lize Allemeersch behaalde de eerste plaats in 
de 1500 m en Jente De Keyser een tweede en derde plaats 
in respectievelijk kogelstoten en 1500 m bij de aangeslo-
tenen. Gilles Vandenbussche behaalde een derde plaats bij 
de niet-aangeslotenen in het hoogspringen. Uiteraard ook 
proficiat aan de andere deelnemers: Stefanie De Klerck, 
Jesse Lema en Jietse Andries!

Op woendag 9 mei 2018 namen 8 leerlingen uit de derde 
graad deel aan de jeugdtriatlon in Diksmuide. Zij voerden 
achtereenvolgens volgende disciplines uit: 600 m zwem-
men, 16 km fietsen en 5 km lopen. Pelle Verleye slaagde 
erin om deze afstanden te overbruggen in een tijd van 
één uur en vier minuten. Hij behaalde hiermee een vijfde 
plaats. Elke Strubbe behaalde een eerste plaats bij de 
meisjes. Proficiat aan alle deelnemers! 
Deelnemers: Pelle Verleye, Selattin Defevere, Getoar 
Sylaj, Euan Treacy, Timo Longueville, Warre Dhondt, Toon 
Van Parijs en Elke Strubbe

Op zondag 13 mei 2018 namen een twintigtal leerlingen en 
leerkrachten deel aan Dwars door Brugge.
Deelnemers 5 km: Korneel Vanneste, Jesse Lema, Jonas 
Cortjens, Simon Verdegem en Illona Santens
Deelnemers 15 km: Nina Buffel, Clara Vannassche, Klara 
Deprez, Lynn Steelandt, Annelies Alpa, Toon Van Parijs, Lize 
Allemeersch, Elke Strubbe, Simon D’Hert, Jarid Piceu en 
Stach Legein

O E D E L E M
www.drukkerijhudders.be

SASKIA AERS / 0495 47 05 58 

ARTITUDE@TELENET.BE / WWW.ARTI-TUDE.BE
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SVS KRACHTBALTORNOOI 23 MEI 2018

Woensdag 23 mei 2018 vond het SVS krachtbaltornooi plaats in 
Sint-Lodewijkscollege te Brugge. Onze meisjes van de eerste graad 
waren zeer gedreven om deel te nemen aan dit tornooi. We wisten 
dat we dit tornooi konden winnen, als we er 100% voor gingen! In 
de ploegen van de andere scholen speelden er weliswaar meisjes die 
al competitie spelen in het krachtbal, maar ook wij hadden een zeer 
sterke ploeg: vijf van onze zes spelen al in competitie. 
Onze eerste match was nog maar pas begonnen en de meisjes lieten 
niet zomaar begaan. Ze hebben gevochten en gezweet en... wonnen 
met één punt verschil tegen OLVB. De volgende wedstrijd was vooral 
belangrijk voor Sarah, die nog geen ervaring had met krachtbal. Met 
een beetje hulp kon ze goed meedraaien met het spel. Ook deze wed-
strijd wonnen we tegen SMIK (Koekelare). 
Nog twee wedstrijden te gaan - de beker kwam binnen bereik! De 
meesten wisten wel dat de volgende wedstrijd een moeilijke zou zijn. 
De tegenstanders van Immaculata Brugge hadden een zeer sterke 
ploeg, dus moesten onze meisjes verstandig spelen en eventjes op 
de tanden bijten. Na een zeer spannende wedstrijd speelden ze gelijk.
De laatste wedstrijd van de dag! Dit keer waren de tegenstanders 
de meisjes van de Brugse Maricolen. Dit werd alles of niets. Het 
enige wat we nog nodig hadden was een gelijkspel om kampioen 
te worden. De eerst helft ging het wat moeilijker en was het even-

tjes zoeken. We gingen rusten met één punt achterstand. De tweede 
helft kantelde de wedstrijd. Zo konden we alsnog een paar puntjes 
voorkomen en... wonnen we de wedstrijd!
De SJH-meisjes werden kampioen en mochten een gouden medaille 
en beker ontvangen, die ze uiteraard met veel trots meenamen naar 
huis. 
Ook ik, als coach, ben zeer trots en fier op hoe onze jonge dames 
hebben gepresteerd op het veld!
Kathelijne D’Hoore (5Db)
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CALEIDOSCOOP
ER WORDT NAAR U GELUISTERD - WIM HELSEN 

Toen ik hoorde dat de mogelijkheid bestond om aan een lagere prijs naar een comedyshow te gaan, aarzelde ik geen minuut. Ik ben al vaker 
naar stand-upcomedy gaan kijken, maar naar Wim Helsen nog nooit. Voor het optreden was ik eerlijk gezegd niet zo’n grote fan van hem. 
Zijn prestaties als jurylid in de slimste mens vond ik maar pover en daarvoor kende ik hem enkel als de man die naast een hond (RIP Boris) 
zit om een tekstje voor te lezen op Canvas. 
Ik moet toegeven dat ik aangenaam verrast was. Normaal ga ik kijken naar comedians zoals Henk Rijckaert of Xander De Ryke, die meestal 
spreken over ergernissen in het alledaagse leven. Er wordt naar u geluisterd is echter geen typische comedyvoorstelling. Wim Helsen vertelt 
niet over zijn het dagelijks leven, maar speelt een absurd rolletje, namelijk de assistent van een begrafenisondernemer. In plaats van de 
mensen te begroeten, begon de show zoals een begrafenis. De rest van de uitvaart verliep niet van een leien dakje. Vaak versprak hij zich 
of weidde hij zo ver uit dat je vergat dat het om een begrafenis ging. Op deze manier slaagde hij erin om heel de zaal bijna continu aan het 
lachen te krijgen, inclusief mezelf; geen kleine prestatie als je weet dat ik zeer kritisch ben als het over comedy gaat.
Pierre Bernolet

VLAAMSE OLYMPIADES 
Op woensdag 23 mei 2018 vond de nationale proclamatie plaats van de 33ste Vlaamse Wiskunde Olympiade. Ook onze derde graad was daar 
vertegenwoordigd in de gedaante van Ilian Sales Segarra uit klas 6D. Zijn naam prijkt voor eeuwig op de lijst met eervolle vermeldingen.
Dat mag op zich al een hele prestatie heten, want slechts een minieme fractie van het totale aantal deelnemers wordt jaarlijks toegelaten tot 
de finale. Dit jaar bedroeg de cesuur om door te gaan naar de finale 106. Dit betekent dat slechts 74 Vlaamse leerlingen met een score uit de 
tweede ronde van minstens 106 mochten deelnemen aan de VWO-finale op woensdag 25 april. Om u een idee te geven: er namen in totaal 
11.536 Vlaamse jongeren deel. Reken zelf maar verder uit hoe hard u Ilian proficiat mag wensen!

Ellen Willaert (zesde jaar) nam deel aan de 
Vlaamse Olyfran-wedstrijd. Uit meer dan 
10.000 (!) kandidaten werd zij net als 99 
andere leerlingen van de derde graad gese-
lecteerd voor de mondelinge proef. Zij werd 
uiteindelijk achtste.

Sint-Jozef Humaniora viel tijdens de voorbije Wetenschapsolympiade drie keer in de 
prijzen! Leerling Jeroen Verbeeren (vierde jaar) haalde een bronzen medaille op de Juni-
orwetenschappen Olympiade. Ilian Sales Segarra (zesde jaar) haalde een zesde plaats 
bij de finalisten in de Geografieolympiade. Tenslotte ontving de school de award van 
“Olympiadeschool wetenschappen 2018-2020” omwille van het aantal deelnemers en 
prijswinnaars de voorbije jaren.
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NIEUW JAAR
Wanneer de dagen hun uren  

het vluchtigst beleven
Proberen we de zorgen te vergeten,  

heel even
Wanneer het smeltende ijs  

komt van de ijstaart
En de enige zichtbare vluchtelingen  

in de kerststal staan
Dan schrijven we onze wensen  

in de wolken met vuurwerkpoeder en
Kruisen we de eerste dag  

op de nieuwe kalender aan

Fien De Laere (5C)

GLAD IJS
Zeg het met zachte woorden
in een gedicht
met klanken die klinken
op een vroege morgen in maart.

één land
drie letters

één president
twee woorden

GLAD IJS

koud warm
klimaat

arm
zwart
apart

een muur
spelen met vuur 

GLAD IJS
Lamp

Of hoe Lamp, pseudoniem van Felix De Neve uit klas 2C,  
met het thema ‘Glad ijs’ de politieke wereld betrad. 
Hij werd genomineerd voor de jaarlijkse poëzieprijs van de Marnixring  
uit Knokke-Heist, samen met Robbe Claeys uit klas 2B.
Proef even mee van Robbes dichterlijke vrijheid. 

Zomer is warm.
de zon schijnt dan fel.

‘k Hou me niet aan ‘t thema
de rest doet dat wel.

‘k Heb ’t liever over zomer
want winter is zo grijs

Om die reden
bevind ik me op glad ijs.

Uiteindelijk mocht Felix op het schavotje klimmen voor de tweede plaats 
en kreeg Robbe een gewaardeerde plaats tussen alle genomineerden. 
Proficiat aan beide jonge poëten! 

Chris Boerjan

DE WAARDE 
VAN DIT ALLES

We hebben elkaar gevonden, opgeraapt en
afgestoft als een oude munt. Niet het
pronkstuk maar genoeg om er te zijn.
Was het maar even eenvoudig als het 

zwijgen van onze harten en het kijken naar 
druppels op de ramen.

Maar eenvoudig bestaat soms niet, als
kinderen die woorden aan elkaar rijgen.

Zoekend naar de mooiste parel.
We zijn elkaars kruispunten die ons weer

voor nieuwe keuzes stellen.
We weten dat er tussen de kiezels een

edelsteen ligt, en we rapen op.
We gooien de kiezels weer weg.

We zoeken naar een nieuwe.
En als we ons opsluiten in de bunker,  

wat voor waarde hebben edelstenen dan?

Fien De Laere (5C)
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HET GROOT GELEES

“In betovering gevangen.” Zo laat de Griekse held en zwerver Odys-
seus zijn publiek achter, wanneer hij na vier boekdelen het lange 
relaas beëindigt van zijn avonturen op zee. Een herkenbaar gevoel, 
zo meenden de heren Teerlinck & Selter, voor elke lezer die ooit de 
magie van een goed boek mocht ervaren.  Toch bestaat er nog een 
fijner gevoel: de betovering te kunnen delen met wie ze ook voelde - 
door erover te spreken! Gevangenschap, al is het dan in betovering, 
blijft tenslotte een eenzame zaak. Een bondgenoot in je leeservaring 
ontdekken, daarentegen, zoiets schept een band.

Het is in de eerste plaats dit dat ons ertoe bracht om “Het Groot 
Gelees” op te richten, een klein boekenclubje dat dit schooljaar zijn 
deuren opende voor eenieder die zin had om eens een boek te lezen.

“Een boek”, dat mag je letterlijk nemen. Het was namelijk niet de 
bedoeling dat we met Het Groot Gelees véél gingen lezen. Neen, we 
gingen voor een andere aanpak: we lazen een groot boek, een klas-
sieker van het slag dat iedereen kent, maar weinigen ook echt gele-
zen hebben - wegens te weinig tijd, te veel bladzijden, te afschrik-
wekkend. Een boek dat je op je palmares kunt schrijven. Een boek 
waarvan we zeker wisten dat het voor uren plezier en betovering zou 
zorgen. De bedoeling was en is dat Het Groot Gelees alle obstakels 
voor die al veel te lang uitgestelde lectuur wegneemt. Wij bieden: 
een zeer haalbaar leesschema en de deskundige (of toch goedbe-
doelde) sturing van een vriendelijke gespreksleider.

Concreet gingen we van start met Homerus’ Odyssee, één van de 
startpunten van de westerse literatuur en een verrassend vlot lees-
baar epos. Aangezien de Odyssee ooit in 24 boekdelen werd opge-
deeld, viel een eenvoudig leesschema op te stellen: we kwamen een 
twaalftal keer samen op donderdagmiddag voor een gezellig gesprek 
over de twee boekdelen die we in tussentijd lazen. 

Met de nodige hindernissen (proefwerken, vakanties, totaalspek-
takels, schooluitstappen en andere verplichtingen) bereikten we 
uiteindelijk Ithaca, waar een karrenvracht donuts, alsook exclusieve 
buttons, ons bleken op te wachten - een welverdiende beloning voor 
het kleine gezelschap dat trouw meevoer. Het heeft iets langer ge-
duurd dan verwacht en, ja, we waren gering in aantal, maar niet 
gekniesd: ook Odysseus deed er tenslotte langer over dan verwacht; 
en wat het tweede betreft, kondigde het logo niet reeds aan dat het 
ging om “een klein boekenclubje”?

Het was een goed boek, het waren gezellige middagen en het heeft 
de begeleidende leerkrachten van een injectie optimisme voorzien: 
welja, sire, zij kunnen nog steeds lezen. Zij kunnen dat zelfs heel 
goed, afgaande op de gesprekken die zich vanzelf ontrolden, wijl 
clandestien gebak rondging en de theekopjes lustig dampten.

Uitgelezen de uwe,

B.Q.W. Selter C. F. G. Teerlinck 

voorzitter en factotum ondervoorzitter en logistiek medewerker

van Het Groot Gelees van Het Groot Gelees

PS. Op naar een volgende jaargang! Een tip van de sluier werd al 
opgelicht, toen in de eerste week van juni overal op school onder-
staande opsporingsberichten opdoken...

School

Ik kom eraan …
Een gebouw met grote vensters en een lelijke voordeur

Dé school
Op de speelplaats snuffelen kinderen in boeken

op zoek naar ver vergeten wijsheden
De bel doet me voelen hoe moe mijn geest is.

Ik haat ze
de leerkrachten met toetsen

de Monsters met rode balpennen
die kinderen bij het haar naar buiten sleuren
Agenda’s vol nota’s vliegen door de ruimte
Ik voel kwaadheid, woede overstelpt mij

Agressie stapelt zich op in mijn en andere jonge tienerharten
Vuisten worden gebald

Gespuugde woorden vullen het klaslokaal
Een potlood wordt gebroken door niet langer onderdrukte stress

Een zure koffiegeur walmt in mijn gezicht 
Kotsmisselijk kijk ik de andere kant uit

en denk: nòg vier jaar!!

En na die vier jaar zeggen
“Het was fantastisch!”



KU Leuven in Kortrijk

Slimmer samen

Ontdek jezelf. Begin bij de wereld.

www.kuleuven-kulak.be
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CONFIDENTIAL
COLUMN: SPIEGELTJE, SPIEGELTJE AAN DE WAND …

Ben jij al helemaal ‘instagramfähig’? Ondergetekende niet, maar ik mag wel al eens 

graag door de plaatjes scrollen. Instagram is voor het internet zo’n beetje wat fantasy 

voor boeken is: je dompelt je er onder in een wereld die bovenaards is. Mochten we het 

medium ooit al enige echtheid hebben toegedicht, dan drukte la Kardashian ons onlangs 

met één van haar posts ongewild, maar genadeloos met de neus op de leugen ervan 

(hallo rolstoel/geparkeerde wagen!).

Eerlijk is eerlijk: we lijden met z’n allen nog steeds aan het syn-
droom van Sneeuwwitjes zo verguisde boze stiefmoeder. Dagelijks 
sommeerde die een spiegel haar te vertellen wie dan toch de mooiste 
in het land mocht wezen. Tegenwoordig houden we liever anderen 
dan onszelf een spiegel voor, maar dan wel een die voorzien is van 
een resem filters om het plaatje picture perfect te maken.

Onophoudelijk worden we gebombardeerd met de waanzinnigste 
kiekjes: van griezelig fitte lijven, over begerige foodporn tot out of 
your mind reisbestemmingen. ‘To boldly go where no man has gone 
before’, ooit de lijfspreuk van overtuigde trekkies, nu ook het credo 
van de Jannen en Miekes met de pet. Wil je de eigen middelmatigheid 
ontstijgen, dan moet je verdorie al behoorlijk uit je schulp kruipen.

Uit recente cijfers blijkt dan weer dat één op vijf jongeren met psychi-
sche problemen kampt en jaarlijks terugkerende rode neuzenacties 
om deze problematiek aan te kaarten én aan te pakken, blijken een 
bittere noodzaak geworden. Antwoord je op de vraag van een collega 
over je activiteiten van het afgelopen weekend met ‘rustig wat thuis 
gezeten’, dan word je op een onverholen meewarige blik getrakteerd, 
wat jou het onbehaaglijke gevoel geeft dat er jou waarschijnlijk iets 
heel ernstigs mankeert. Dat onze wereld is losgeslagen, is heus niet 
alleen de ‘verdienste’ van de Trumps en Kim Jong-uns onder ons. We 
voeden de waanzin met z’n allen.

Mijn grootouders stapten nooit het vliegtuig op, laat staan dat ze 
een sabbatjaar namen om te herbronnen in verre werelddelen. Ze 
waren integendeel intens gelukkig met een dagje aan de Lac van 
Loppem of een bezoekje aan de ‘hondenzwemming’. Op zonnige zo-
merdagen waren ze niet zelden op een stoeltje voor de huisdeur te 
vinden, alwaar ze vrolijk taterden met zowat elke passant. En hun 
glimlach was niet voor de selfie, maar omdat het leven soms, naast 
alle miserie en hard labeur, ook gewoon mooi kon zijn, zeker wanneer 
het herkenbare deuntje van de ‘ijskar’ weerklonk.

Ze zijn er al een tijdje niet meer, maar ik ben er zeker van dat ze eens 
goed gelachen zouden hebben met de FOMO-toestanden van vandaag 
en nog harder met de schijnbare noodzaak om die belevenissen voor 
de hele wereld te moeten documenteren op sociale media. Geworteld 
in de Vlaamse klei waren ze immers gezegend met een nuchterheid 
die vandaag de dag zo zoek is: ‘Doe maar gewoon, dan doe je al zot 
genoeg!’ Ze hadden bijlange niet het comfort waarmee we ons nu om-
ringen en ze werkten hard en veel en precies daarom was hun vrije tijd, 
hoe alledaags ingevuld ook, iets waarvan ze oprecht konden genieten. 
Hadden ze kopzorgen, dan was het beslist niet over het afwerken van 
een malle bucketlist of het (laten) organiseren van een over the top 
communiefeestje voor kindlief, dat gegarandeerd een financiële ader-
lating zou betekenen. Ze maakten zichzelf niet tomeloos ongelukkig 
omdat ze per se hun eigen doorsneeleven aan de utopische virtuele 
wereld wilden toetsen. En ze verdeden hun tijd niet met trollengedoe 
in een zwakke poging die misnoegdheid te counteren. Het leven was 
simpeler, kortom. En bijgevolg per definitie gelukkiger.

Bovendien was er nog ruimte voor fantasie. Niet alles moest gezegd, 
getoond of beleefd worden. Onlangs nog las ik een interview met 
een dame, die digitaal was afgekickt en daarmee ook het gevoel 
had losgelaten te moeten beantwoorden aan het beeld dat in die 
wereld wordt gepropageerd. Ze werd er namelijk zo moe van, van dat 
urenlange staren naar beelden van levens die de hare niet waren om 
dan onvermijdelijk tot het besef te komen dat ze toch zoveel miste. 
Nochtans had ze zelf behoorlijk wat afgefeest, geëxperimenteerd en 
nog meer gereisd naar de bijzonderste uithoekjes van de wereld. Het 
was alleen toch niet je dat gebleken en daar baalde ze dan heel erg 
van. En nu blijft ze gewoon thuis, in haar kleine tuintje, alwaar ze de 
mooiste reizen maakt en ervaringen opdoet ‘in haar hoofd’.

Een wijze man met woeste haardos liet ooit optekenen dat ‘logica 
je van A naar B brengt, maar verbeelding overal.’ Tot zelfs bij de 
relativiteit van dingen …
Inge Callens
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