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In de aanloop van een nieuw schooljaar verschijnen in de media traditioneel verschillende opiniestukken over onderwijs. Eén onderwerp bleef me bij, een thema dat met de nakende hervorming van het
secundair onderwijs en het zopas verschijnen van de ontwerpen van de nieuwe leerplannen ook terug
opduikt. Sommigen menen een niveauverlaging te zien, een gebrek aan ambitie bij leerlingen en scholen,
zij pleiten voor een meer prestatiegerichte aanpak, de lat moet hoger. Soms wordt dan nog een verband
gelegd met een te ‘pamperende’ aanpak, omdat zoveel belang wordt gehecht aan het welbevinden.
Dit verband klopt niet, het is een valse tegenstelling. Het suggereert immers dat (investeren in) betrokkenheid van leerlingen en hun prestaties haaks op elkaar staan. Maar niets is minder waar: betrokken
leerlingen presteren beter en sterk presterende leerlingen zijn meer betrokken. Wij kiezen als school
resoluut voor het én-én verhaal: welbevinden én prestaties van leerlingen. Daar draait het om in ons
schoolproject. De vele activiteiten en getuigenissen die aan bod komen in deze editie van het Noordzandnieuws illustreren dit mooi.
Uitgangspunt voor ons is om op school en in de klas motiverende condities te creëren zodat gezonde
ambitie spontaan komt bovendrijven. Motiverende leerkrachten weten die gezonde ambitie aan te wakkeren. Ze bieden maatwerk: ze sluiten aan bij de ontwikkelingsmogelijkheden van sterke en minder
begaafde leerlingen. Ze vertragen of versnellen het leerproces waar nodig met gepaste hulp, gerichte
feedback en prikkelende uitdagingen.
Dit is geen sinecure en vraagt enorm veel van onze leerkrachten. Ze verdienen daarom alle ondersteuning. De vraag aan de overheid naar extra-middelen, of minstens het 100% aanwenden van de voorziene
middelen is een terechte vraag. Werkvormen zoals co-teaching - het samen voor een klas staan, een
wens bij vele van onze leerkrachten -, een aangepaste infrastructuur om gedifferentieerd te werken, dit
vraagt meer middelen. Stap voor stap realiseren we intussen wat we kunnen, met de ons beschikbare
middelen. Zo hebben we sinds 1 september onze lokalen aan de Vrijdagmarkt in gebruik genomen. De
lessen plastische opvoeding, techniek en Stem gaan er door, in een ruime en stimulerende omgeving,
waardoor samenwerkingsverbanden en gezamenlijke projecten tussen die vakken mogelijk worden.
De aankondiging dat de nieuwe leerplannen minder omvangrijk zouden zijn, betekent niet per se dat de
lat lager ligt. De extra vrijgekomen tijd biedt immers kansen tot meer maatwerk: extra uitdagingen voor
de ene, remediëring voor de andere.
Het traject dat onze leerkrachten de voorbije twee jaar volgden over binnenklasdifferentiatie, vormde
daartoe een goede voorbereiding. In het lessenrooster in onze eerste graad bouwden we al voor de
hoofdvakken structureel momenten in waar gedifferentieerd gewerkt wordt. Dit behouden we, ook in het
vernieuwde lessenaanbod voor het eerste jaar volgend schooljaar.
We hebben naar aanleiding van het nieuwe decreet voor leerlingenbegeleiding onze zorgvisie verfijnd en
nog sterker uitgewerkt. Ook ons project voor snel-lerende leerlingen SJH+ bouwen we verder uit. Beide
initiatieven vertrokken eveneens vanuit diezelfde insteek: motiverende condities creëren zodat elke leerling stappen kan zetten in zijn ontwikkelingstraject. Daaraan blijven we verder werken, met vallen en
opstaan, maar met volle overtuiging.
Tot slot een woordje van dank aan het redactieteam. De dynamiek op school zorgt voor meer dan genoeg
invulling voor het Noorzandnieuws, aan input dus geen gebrek maar zij slagen er telkens ook weer in om
dit op een fijne en aantrekkelijke wijze in woord en beeld te brengen. Proficiat daarvoor!
We wensen jullie allen een deugddoende kerstperiode, graag tot in 2019!

Diederik Maes
Directeur
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DE EERSTE STAPPEN
ONTMOETINGSDAG MAANDAG 3 SEPTEMBER 2018
›	
De eerste schooldag was wel spannend, vooral als je voor
de eerste keer door die grote rode poort stapt …
›	
Ik had hiervoor zooooveel stress! Op het einde van de dag
bleek dat dat helemaal niet nodig was, want ik had na een
dag al vriendinnen gemaakt!
›	
Het was echt een supertoffe dag! In de voormiddag leerden
we onze klasgenootjes kennen en in de namiddag hebben we
spelletjes gespeeld tegen de andere klassen. Die dag zal ik
nooit meer vergeten.
›	
Onze titularis ontving ons met open armen en ook de activiteiten waren superleuk!
›	
De eerste dag was best stressy, maar het was tegelijkertijd superleuk om elkaar te ontmoeten. Dankzij die dag zijn we echte vrienden
geworden!
›	
Je hoefde helemaal niet verlegen te zijn, want er heerste direct een goede sfeer en we kwamen al veel over elkaar te weten dankzij de
minitentoonstelling.

SPORTDAG VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2018
› D e sportdag was mega leuk! Zelf deed ik de wateractiviteiten het liefst.
› D e leukste activiteit was in het water op een band achter een boot
liggen. De speedboot ging wel enorm snel! Ook het parcours op het
springkasteel en het mountainbiken waren de max.
› Ik hou van sporten en dit was de perfecte gelegenheid om dit te tonen.
› D ankzij de verschillende spelletjes was de sportdag een geweldige
ervaring om je plaats in de klas te vinden en de klastitularis wat beter
te leren kennen.

ONTGROENINGSFEEST DINSDAG 25 SEPTEMBER 2018
›	
Ik vond de ontgroening mega tof: de meters en peters uit het zesde jaar hebben echt hun best gedaan om er de beste ontgroening ooit van
te maken. Ik vond ook dat alle meisjes en jongens er
supercool en tof uitzagen!
›	
De ontgroening was in het begin een beetje spannend, maar uiteindelijk was het echt verrassend tof!
›	
Ik vind de ontgroening nog atijd de mooiste herinnering: vanaf dat moment voelde ik me een echte
Jozefien! 
›	
Onze meters zijn super lief en heel grappig. Het was
leuk om de ontgroening samen met hen voor te bereiden.
›	
Het was leuk om met de meters en peters te dansen
en te acteren. Ik had zelfs geen zenuwen!
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IMPRESSIES UIT HET EERSTE JAAR
Sint-Jozef Humaniora is een kleine en
gezellige school met leuke leerkrachten
en leerlingen. Met mijn klas doen we
heel leuke uitstappen zoals de ontmoetingsdag, de sportdag, de ontgroening,
de biotoopstudie en een picknick met
onze meters en peters in het park. Ook
de lessen zijn top!

V anaf het moment waarop ik de school
voor het eerst zag, dacht ik: “Dit is
hem!”

Ik hou het meest van de speeltijden en
het eten is heel lekker … Zeker het dessert 

Vanaf het moment dat ik op deze school
binnenkwam, vond ik dit een hele leuke
school. Gelukkig had ik mijn zus die me
in het begin wat hielp, maar alleen kon
ik het ook wel.

Ik ben blij dat ik in zo’n goede en leuke
klas beland ben!
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Ik voel me goed op deze school en natuurlijk ook in de klas. Ik ben blij dat ik
op deze school zit. Het is wel een verschil met het lager, want je moet van lokaal veranderen en je hebt verschillende
leerkrachten.

Ik vind deze school super leuk en ik voel
me hier echt thuis. Ook al heb ik niet altijd zin om naar school te gaan, toch voel
ik me blijer als ik op school kom! 

De dagen zijn langer dan in de lagere
school, zeker op dinsdag, maar we zijn
het wel al goed gewoon op school.

Ik voel me thuis in onze klas, er hangt
altijd een toffe sfeer!

Het was heel leuk om samen met de
meters en peters te picknicken. Iedereen
was ontspannen en genoot ervan om
even weg te zijn van school. 

Onze meters, peters en leerkrachten
hebben ons een supergoede ontvangst
gegeven. Ik voelde mij direct thuis!

De middelbare school is natuurlijk anders dan de lagere school, maar dankzij
de ontmoetings- en sportdag heb ik echt
een band met mijn klas.

De oktobertoetsen waren op zich wel
een grote verandering, maar dankzij de
leerkrachten konden we ons goed voorbereiden.

Ik vond de picknick met de meters heel
gezellig en tof: we aten eerst samen,
deden daarna een bladergevecht en eindigden met ‘dikke berta’!

De biotoopstudie was een fijne ervaring.
In de voormiddag deden we activiteiten
rond aardrijkskunde en in de namiddag
kwam natuurwetenschappen aan bod,
waarbij we met meetmaterialen het verschil konden meten tussen bos en open
landschap.
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NIEUWE LEERKRACHTEN
“Of ik geen kort tekstje kon schrijven
om mezelf voor te stellen,” vroegen ze
me. “Euh, help!” Wat kan ik vertellen
dat (a) mijn imago als “verantwoordelijke, plichtsbewuste en wereldse” leerkracht niet schaadt, maar (b) mij niet
nomineert voor een Saaiste-Leerkrachtaward? Zal ik iets vertellen over mijn
hobby’s, die grotendeels bestaan uit online winkelmandjes vullen (en
weer leegmaken), Netflix kijken en andere “cultureel en intellectueel”
verantwoorde bezigheden? Neen, toch maar niet. Beter iets over die
keer dat ik mijn luie zetel verliet om de wereld rond te reizen en daar
de man van mijn leven tegenkwam. Een Fransman dan nog wel! Of is
dat een beetje te klef naar jullie smaak? Laat ik het dan maar hebben
over mijn andere huisgenoten: mijn tweelingzus (jaja, een identieke!)
en twee huisleeuwen, Otto-Jan en Walter genaamd. Sommigen zouden
mij durven onderbrengen in de categorie “crazy cat lady,” maar dat is
een titel die ik met de nodige trots draag. Trouwens, ooit stond ik oog
in oog met een echte leeuw en haar vier welpjes - en, neen, niet in de
dierentuin. Al zijn de details van dat verhaal misschien niet echt helemaal pedagogisch verantwoord. Neen, ik houd het bij iets veiligers:
mijn obsessieve plantenverzameling (53,5 exemplaren and counting!)
en mijn liefde voor het mooiste vak - wiskunde, natuurlijk!
Haike Verdonck
De kleine Odessa
Je kent het boek misschien niet, maar
je kent mij vast en zeker wel. Als dat
het geval is, dan ken je De kleine
Odessa ook. Net zoals Odessa houd ik
van het lezen van boeken. Van Mathilda
tot Het meisje in het water, het maakt
mij niet zoveel uit, als het maar meeslepend is. Ik vind het dan ook fantastisch om deze passie door te
geven aan de leerlingen.
Odessa’s avonturen startten thuis, bij haar moeder. Mijn avontuur
bevindt zich vandaag de dag op dezelfde plaats, bij mijn ouders
thuis. Terwijl Odessa de strijd aangaat met de Gnorks, ga ik de strijd
aan met twee veel te kleine honden, Balou en Olaf. Uit deze laatste
zin worden twee zaken duidelijk: met kleine honden kun je wel degelijk de strijd aangaan en wij zijn allemaal ongelooflijke Disneyfans.
Odessa’s kleine vogelvriendje, Lode A, reist overal met haar mee. Ze
ontdekken samen de hele wereld. Ook ik heb zo’n klein vriendje. (Oké,

dit was een kleine leugen. Twee meter is niet meer zo klein …) Samen
ontdekken wij al bijna zes jaar de wereld: van Knokke tot China, van de
Stadsschouwburg tot de Chinese muur. Zoals Peter Van Olmen avonturen blijft schrijven voor Odessa en Lode A, zo blijven ook wij op avontuur gaan. Ons volgende avontuur speelt zich namelijk af in Amerika!
HELP! Dat is wat Odessa van de daken zou willen schreeuwen
wanneer haar moeder vermist is. Zelf kon ik dat ook van de daken
schreeuwen nadat ik in juni 2014 afstudeerde in het middelbaar. Ik
had geen idee wat mijn ‘roeping’ was. Toen besloot ik ten volle om
voor leerkracht Nederlands en godsdienst te gaan. Tot op de dag van
vandaag heb ik me dat nog geen minuut beklaagd.
Odessa ontdekte de stad van haar dromen: Scribopolis. Ook ik hoop
op een dag mijn Scribopolis te ontdekken …
Nienke Deloof
Ik ben Stijn Bossuyt, een 32-jarige
sportleerkracht. Opgegroeid in Brugge
en sinds een zestal jaar woonachtig in
Beernem. Gelukkig getrouwd met Kim,
ook een sportleerkracht, en samen
hebben wij 3 kindere: Maud (4 jaar),
Jules (3 jaar) en Cyriel (1 jaar).
Mijn grootste passie is uiteraard de zorg voor mijn kinderen. Daarnaast ga ik nog basketten (als speler en als coach), voetballen, skiën en in de zomermaanden gaan tennissen. Regelmatig een etentje
met vrienden of familie mag ook niet ontbreken …
Stijn Bossuyt
Hallo allemaal! Ik ben Tessa Vosters. Op 1 september 2018 startte
ik hier als lerares Nederlands en Engels in het vierde en zesde jaar.
Ik vervang mevrouw Liesbeth Van Maele, die op zwangerschapsverlof is. Na mijn studies Taal- en Letterkunde, Engels-Spaans ben ik
onmiddellijk als leerkracht aan de slag gegaan. Heel wat interim
opdrachten later sta ik ondertussen al voor het vierde schooljaar
voor de klas. Ik woon in het prachtige Gent en pendel elke dag naar
Brugge. In mijn vrije tijd pendel ik liever naar exotischere bestemmingen in
Latijns-Amerika. Colombia, Costa Rica
en Mexico hebben geen geheimen meer
voor mij! In eigen land pik ik heel graag
een concert mee, ga ik naar de film of
speel ik piano.
Tessa Vosters
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Ik ben Deavy Eeckhout en ik geef Frans,
natuurwetenschappen en biologie in
het SJH. Ik ben geen groentje in het onderwijs, ik geef reeds 12 jaar les. Ik heb
Frans, Engels en biologie gestudeerd.
Vraag me niet welk vak mijn voorkeur
geniet want ik zou niet kunnen kiezen!
Ik woon in Koolkerke waardoor ik elke
dag met de fiets naar school kan. Zoveel mogelijk met de fiets zich
verplaatsen is iets waar ik nogal passioneel over ben. Zorg dragen
voor het milieu is dan ook iets wat ik onze leerlingen heel graag
bijdraag.
Les geven is een echte passie van mij. Maar daarnaast, in mijn vrije
tijd hou ik er ook wel van om eens een goed boek te lezen of me
bezig te houden met hout. Door te zagen, schaven, schuren, lakken
en wat nog meer is het verwonderlijk wat voor mooie dingen je kan
creëeren! Muurklimmen heeft dit jaar mijn aandacht getrokken door
een cursus te volgen aangeboden door de school. Helaas, door een
handongeval zal ik dat even moeten uitstellen. Ik hou me ook graag
bezig met experimenteren met epoxyhars en alles wat op mijn pad

komt neem ik mee. Ten slotte zijn mijn twee grootste hobby’s mijn
twee zonen natuurlijk die ook graag wat papa-tijd voor zich willen
hebben.
Deavy Eeckhout
Mijn naam is Niels Vermeulen en ik ben leraar kunst, godsdienst
en geschiedenis van opleiding. Als geboren en getogen Bruggeling
woon ik al 30 jaar te Sint-Kruis. Sinds het begin van dit schooljaar
heb ik de eer om geschiedenis te geven aan de derdejaars in SintJozef Humaniora. Mijn vrije tijd breng ik graag door met vrienden en
familie, in het bijzonder met mijn petekindje Louis. Daarnaast supporter ik voor Club Brugge en verdiep ik me graag in politiek, filosofie
en theologie. Tijdens de zomermaanden
ben ik actief bij Kazou Brugge en begeleid ik als hoofdanimator vakanties
voor 16- tot 18-jarigen. ’s Winters en
op regenachtige dagen hou ik ervan om
knus rond de tafel gezelschapsspelletjes te spelen.
Niels Vermeulen

Met passie voor drukwerk!

SASKIA AERS / 0495 47 05 58

OEDELEM
Akkerstraat 96 · 8730 Oedelem-Beernem · 050 78 97 97 · info@drukkerijhudders.be
www.drukkerijhudders.be

www.drukkerijhudders.be
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ARTITUDE@TELENET.BE / WWW.ARTI-TUDE.BE

SCOLAREST MAAKT HET VERSCHIL

IK HEB
MIJN EIGEN
ENERGIEFORMULE.

EEN PARTNERSHIP DAT
REPUTATIES VERSTERKT
Scolarest beheert in België meer dan 220 restaurants
in onderwijsinstellingen. Onze chefs zijn dagelijks in
de weer om lekker verse maaltijden te bereiden voor
leerlingen tussen 2,5 en 18 jaar, en voor studenten in
het hoger onderwijs. Dat doen ze met een grote passie
voor kwaliteit, een ongeziene flexibiliteit en een scherp
oog voor nieuwe smaak- en eettendensen. Het maakt
Scolarest tot een betrouwbare en verantwoordelijke
partner van scholen die een lekker, gevarieerd en gezond
voedingsaanbod wensen dat hun reputatie versterkt.

ENERGIQ MENU
L E K K E R V E E L E N E RG I E
www.energiq.be

A MEMBER OF COMPASS GROUP

JOS EN FIEN VLIEGEN UIT
EEN TAALBAD IN SUNNY HILL
Enkele derdejaars kregen in oktober de kans om zich vier dagen te laten
onderdompelen in een Engels taalbad. In het hartje van Somerset bevindt zich
The Sunny Hill Language School, een Britse kostschool die taalcursussen voor
buitenlandse scholen organiseert. Onze leerlingen beleefden er een fantastische
tijd, maar we laten ze beter zelf even aan het woord.

Maandag 15 oktober 2018 - King Arthur en
het land van Avalon
Maandagochtend begonnen we met een leuke les over de mythe
van Koning Arthur. De leerkracht vertelde ons het verhaal en daarna
speelden we met de nieuwe woordenschat ‘Memory’ en andere leuke
spelletjes. Na deze aangename les kregen we even pauze om ons
voor te bereiden op de les ‘stage fighting.’ In deze les leerden we hoe
we mensen konden slaan en schoppen zonder ze pijn te doen. Ook
leerden we hoe we aan iemands haar konden trekken en om de les af
te ronden, mochten we onze eigen gevechtsscène maken. Er waren
een heleboel goede vechters in de groep!
Tijdens de lunch konden we smullen van een lekkere Engelse maaltijd voor we vertrokken naar Glastonbury. Dit stadje was magisch;
er waren feeënwinkels, winkels met prachtig speelgoed en nog veel
meer. Toen we onze vragenlijst over het stadje afgewerkt hadden,
begonnen we onze tocht naar Glastonbury Tor, de toren van Glastonbury die bovenop een hoge heuvel staat. Het was een stevige tocht
naar boven, maar het was de inspanning zeker waard: het uitzicht
was ronduit schitterend. We konden het hele stadje zien en de omliggende weilanden. Je had echt het gevoel dat je in het mythische land
van Avalon was.
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Het begon al laat te worden, dus keerden we terug naar Bruton om
de avond af te sluiten met gezelschapsspelletjes met de Engelse
meisjes.
Yoëlle Geeraert (3A)

Dinsdag 16 oktober 2018 - Typically British
Op dinsdag behandelden we een leuk thema, namelijk typische
Britse dingen. Daarom begon de dag met een lesje over het weer.
Onze opdracht was om verschillende uitdrukkingen over het weer te
combineren. Ook beluisterden we weergerelateerde liedjes zoals It’s
raining men en Umbrella. Het was een heel leuke en leerzame les. Zo
ontdekten we dat echte Britten de uitdrukking It’s raining cats and
dogs nooit gebruiken. Na de les hadden we een pauze en smulden we
van overheerlijke scones. Wat is er Britser dan dat?
Met onze smaakpapillen geprikkeld, waren we klaar voor de workshop English food tasting. Het was best wel leuk en lekker, maar
niet alles was even eetbaar, bijvoorbeeld de Worcester Sauce vond
ik afschuwelijk. We hadden nog maar net allerlei eten geproefd en
mochten al richting lunch gaan. Ook dit was typisch Brits, een overheerlijke meat pie met als dessert orange jelly.
In de namiddag stond er een bezoekje aan Sherborne gepland. Het
was een kleine 45 minuten rijden naar dit prachtige stadje. In ons
groepje kregen we elk vijf pond, een opgaveblad en een leerkracht
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mee. De opdrachten die we moesten volbrengen, brachten ons naar
de indrukwekkende Abbey en lieten ons het stadje verkennen. Toen
we alles hadden opgelost, verdienden we een theepauze in een gezellige cafeetje. ‘s Avonds stonden typische Engelse spelletjes op het
programma zoals Duck Duck Goose en mochten we om het verst met
laarzen gooien. Het was een hele gezellige dag en ik heb veel bijgeleerd. Voor mij was het één van de leukste weken van mijn leven.
Victor Maertens (3F)

Woensdag 17 oktober 2018 - Harry Potter
Woensdagochtend na het heerlijke ontbijt kregen we een culturele
les over Harry Potter. We bestudeerden niet alleen de helden en de
schurken in de magischeromanreeks, maar lazen ook een fragment
uit Harry Potter en de Steen der Wijzen. Bovendien hebben we onze
woordenschat uitgebreid met nieuwe Engelse woorden.

Na een kleine pauze met thee, koffie, biscuitjes en fruit waren we
klaar voor een “echte” les toverdranken. Op het programma stond
het samenvoegen van twee stoffen die het mengsel van kleur doen
veranderen. Aan het einde van de les maakten we een mengsel met
alle kleuren van de regenboog.
Na het middageten bezochten we Wookey Hole, beter bekend als
één van de filmlocaties van de Harry Potter films. De aardige gids,
die enkele woordjes Vlaams kon, leidde ons rond in de mysterieuze
grotten. Er is trouwens een bekende legende over een heks aan de
grotten gelinkt. De inwoners van Wookey Hole dachten vroeger dat
een oude vrouw uit hun dorp een heks was. Ze werd opgejaagd en

zocht toevlucht in de grotten waar niemand anders durfde te komen.
De inwoners geloofden dat je gegarandeerd zou sterven als je de
grotten zou betreden. Uiteindelijk was één iemand dapper genoeg en
werd de vrouw omgebracht in de grotten. Haar silhouet is nog altijd
zichtbaar in één van de rotsen; de ideale locatie dus voor een Harry
Potterscène.
Naast de prachtige belichting en de verschillende formaties, bewaren de grotten nog geheimen. Zo vind je in één van de grotten rijen
kazen, die in stilte liggen te rijpen. De temperatuur, 11 graden, is
immers perfect voor hun rijpingsproces.
Nog wat onder de indruk, gingen we op weg om de 4D-film Ice Age Dawn of the Dinosaurs te bekijken. Dit was fantastisch en als laatste
namen we deel aan een workshop papierscheppen. We mochten zelf
papier maken!
Opnieuw in Bruton hadden de Britse meisjes voor ons een Harry Potterquiz georganiseerd, wat heel leuk was. Ik vond het een heel toffe
en gezellige dag. Deze week was een fantastische ervaring en ik ben
heel blij dat ik mee mocht.
Jarne Lefevere (3E)

Donderdag 18 oktober 2018 - Bath
Op donderdag kregen we geen les, maar gingen we op daguitstap
naar de adembenemende, historische stad Bath. Eerst bezochten we
de indrukwekkende Romeinse baden, een aanrader! Daarna kregen
we wat vrije tijd om op verkenning te gaan en eventueel enkele winkels binnen te gaan. In de namiddag werden we door een leerkracht
van Bruton in de stad rondgeleid, dit was prachtig. We zagen historische gebouwen zoals de Royal Crescent, eeuwenoude winkeltjes
en nog veel meer. We kregen ook boeiende informatie over befaamde
inwoners van Bath, bijvoorbeeld de auteur Jane Austen.
Om de fantastische dag af te sluiten, kregen we nog extra vrije tijd
om te shoppen. Toen onze zakken gevuld waren en ons geld bijna op
was, vertrokken we richting Sunny Hill. Die avond was er nog een fuif
met de Britse meisjes en een prijsuitreiking.
Dit taalbad was één van de beste ervaringen uit mijn hele leven.
Wout Michiels (3D)
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SCHOOL IN BEWEGING
OVER DECONNECTIVITEIT, SOCIALE MEDIA,
DE WET OP PRIVACY EN NOG ZOVEEL MEER
Het begon met de vraag wat onze afspraken zijn over berichten op
Smartschool: wanneer moeten leerkrachten hun berichten gelezen
hebben? Hoeveel tijd hebben ze om te antwoorden? Wat verwachten
we van leerlingen, van ouders?
Hier en daar stond al iets in het schoolreglement maar we wilden een
antwoord geven vanuit een gedragen visie en dat bracht ons tot een
reflectie over communicatie op school in al haar vormen. Het werd
een boeiende zoektocht waar ook de wet op privacy en het omgaan
met sociale media ter sprake kwam.
Het resultaat is een protocol over communicatie en omgaan met sociale media op school. De tekst werd besproken en verfijnd op heel
wat overlegorganen, het kwam aan bod op personeelsvergaderingen,
op de schoolraad (met leerlingen en ouders) en op de ouderraad.
Overal kwamen interessante suggesties en aanvullingen en er werd
een consensus gevonden over het eindresultaat.

wat we van hen verwachten en ook duidelijk aangeven wanneer leerlingen en personeel vrij kunnen zijn, “gedeconnecteerd” mogen zijn
van Smartschool, mails of berichten.
Op een correcte en gezonde manier omgaan met de sociale media,
het blijft voor onze jonge leerlingen niet gemakkelijk. In klasuurtjes
en sommige lessen wordt al rond die thema’s gewerkt, maar het is
nu ook het actiepunt van onze werkgroep gezondheidsbeleid. Het
bredere thema waarrond we de komende twee jaar werken, is verslaving. We hebben ervoor gekozen om dit toe te spitsen op 3 concrete
gebieden: volgend semester werken we rond gamen, volgend jaar
komen sociale media en cyberpesten aan bod. We brengen jullie zeker nog op de hoogte van de concrete acties.
De belangrijkste afspraken uit het protocol geven we hieronder mee,
zowel de richtlijnen voor ouders en leerlingen als de richtlijnen die
we aan ons personeel geven. Kwestie van transparant te communiceren!

Aan de basis van het protocol ligt een zorg voor het welbevinden
van leerlingen en personeel. We wilden duidelijkheid scheppen over

Diederik Maes

PROTOCOL COMMUNICATIE EN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA VOOR LEERLINGEN EN OUDERS
1.	Specifieke afspraken over de communicatie via Smartschool en Gmail

van de
leerlingen
dat ze

›	elke werkdag Smartschool (schoolagenda en berichten) raadplegen;
›	de wetgeving op de privacy respecteren. De integrale beleidstekst over informatieveiligheids- en privacybeleid vind je terug
op onze website www.sintjozefhumaniora.be en op ons leerplatform Smartschool;
›	de directie raadplegen bij moeilijke onderwerpen of ongepaste berichten van leerlingen, ouders of collega’s.

van de ouders
dat ze

We gebruiken op school twee evenwaardige, digitale communicatiekanalen: Smartschool en Gmail (sintjozefhumaniora.be e-mailadres via
Drive). We vragen om bij voorkeur via Smartschool met personeelsleden te communiceren. Smartschool is opengesteld voor berichten tussen
alle personeelsleden (titularis en vakleerkracht), leerlingen en ouders.
Ook de leerlingenbegeleiding en het CLB kunnen via Smartschool bereikt worden. We maken enkele afspraken vanuit een zorg voor het welbevinden van leerlingen en personeel. Zo willen we duidelijkheid scheppen over wat we verwachten.
We verwachten:

›	regelmatig Smartschool raadplegen om de brieven en berichten te lezen. Ouders kunnen via Smartschool ook de schoolagenda
en de resultaten bekijken;
›	telefoneren wanneer het dringend is en er snel antwoord verwacht wordt;
›	geen online discussies voeren via berichten. Maak een afspraak om mondeling met elkaar in dialoog te gaan;
›	de directie raadplegen bij moeilijke onderwerpen of ongepaste berichten van leerlingen, ouders of collega’s.
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We verwachten van onze personeelsleden dat ze reageren op berichten met vragen van leerlingen of ouders voor het einde van de tweede
werkdag na het ontvangen van een bericht.
Afhankelijk van het onderwerp of wie je wil bereiken, kan je de school telefonisch contacteren (050 471717) of mailen via volgende emailadressen:
directie

sjh@sintjozefhumaniora.be

voor afwezigheden/ziekte/ verloren voorwerpen/ studie/dactylo

onthaal@sintjozefhumaniora.be

voor schoolrekeningen

boekhouding@sintjozefhumaniora.be

voor betaalkaarten

moneysafe@sintjozefhumaniora.be

voor het boekenfonds

boekenfonds@sintjozefhumaniora.be

voor ICT-vragen

ict@sintjozefhumaniora.be

voor Smartschoolvragen

smartschool@sintjozefhumaniora.be

voor de schoolverzekering

verzekering@sintjozefhumaniora.be

voor vragen i.v.m privacy

privacy@sintjozefhumaniora.be

voor vragen aan individuele personeelsleden

voornaam.naam@sintjozefhumaniora.be

Voor bovenstaande onderwerpen moet je je niet richten tot de klastitularis of andere leerkrachten.

2.	Specifieke afspraken over communicatie via sociale media

afspraken sociale media voor leerlingen

Wij verwachten dat de personeelsleden, leerlingen en ouders op sociale media communiceren in het verlengde van de visie van onze school.
Hierbij hanteren ze respectvolle omgangsvormen en passend taalgebruik.
Het protocol moet de school, haar personeel, leerlingen en ouders beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van sociale media.
De gebruikers van sociale media hebben respect voor de school en voor elkaar en houden rekening met de goede naam van de school.
›	Publiceer niets wat in strijd lijkt met het opvoedingsproject van onze school. Plaats nooit berichten die het imago van de school of
betrokkenen (personeel, ouders, andere leerlingen) kunnen schaden.
›	Wij publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van leerlingen op onze website, in het schooltijdschrift of informatiefolders en
dergelijke. Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de
opnames niet aanstootgevend zijn. Bij het begin van het schooljaar vragen we jou om toestemming voor het maken en publiceren
van deze beeld- of geluidsopnames. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd jouw toestemming nog intrekken.
›	We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen. In geen geval publiceer je teksten, foto's, filmpjes en andere bestanden waarin
de naam van de school voorkomt op het internet, tenzij je de uitdrukkelijke toestemming kreeg van de directie. Je maakt ook geen
webpagina's of websites met de naam of het logo van de school of waarin leerlingen of personeelsleden van de school geviseerd
worden. Doe je dat toch, dan maak je je schuldig aan wetsovertreding en kan de politie verwittigd worden.
›	Personeelsleden gaan niet in op vriendschapsverzoeken van leerlingen, en omgekeerd.
›	Signaleer berichten, foto’s en/of filmpjes waar je twijfels over hebt (van medeleerlingen of leerkrachten) en stuur deze door naar je
klassenleraar of iemand anders binnen de school die je vertrouwt. Bespreek vreemde situaties ook met je ouders of een vertrouwenspersoon.
›	Het gebruik van GSM op school is verboden, tenzij het in een toepassing in de les gebruikt wordt onder toezicht van de leerkracht.
We vragen dat de GSM uitgezet wordt bij het binnenkomen van de school, na 16.00 uur mag de GSM op school wel gebruikt worden.
Door het gebruik van de GSM te verbieden willen we zorgen dat onze jongeren op school even kunnen gedeconnecteerd zijn en tijd
maken om op andere manieren te communiceren.
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PROTOCOL COMMUNICATIE EN OMGAAN MET SOCIALE MEDIA VOOR HET PERSONEEL
Algemene uitgangspunten
Het kunnen omgaan en correct communiceren met jongeren en hun ouders beschouwen we als één van de basiscompetenties van personeelsleden op onze school. De personeelsleden communiceren in het verlengde van de visie van onze school. De contacten met ouders, leerlingen
en personeel onderling vinden op een professionele wijze plaats. Hierbij hanteren de personeelsleden respectvolle omgangsvormen en passend taalgebruik. Deze omgangsvormen gelden zowel schriftelijk als gesproken, zowel binnen als buiten de school. Het personeelslid is zich
daarbij steeds bewust van zijn voorbeeldfunctie ten aanzien van de leerlingen, ouders en derden.

1.	Specifieke afspraken over de communicatie via Smartschool en Gmail

algemeen

›	zowel Smartschool als Gmail elke werkdag raadplegen;
›	communiceren met leerlingen, ouders en derden via deze kanalen (en niet via een persoonlijk e-mailadres);
›	de wetgeving op de privacy respecteren. Geef nooit persoonlijke of medische informatie door zonder expliciete toestemming van de
betrokkene.

berichten

›	afspraken met leerlingen in de les maken. Berichten met afspraken op Smartschool kan je gebruiken om een extra ondersteuning
of herinnering te bieden;
›	reageren op berichten met vragen van leerlingen, directie of ouders voor het einde van de tweede werkdag na het ontvangen van
het bericht. In afwachting van een (langer of definitief) antwoord raden we aan een kort berichtje te sturen met de mededeling dat
je de vraag goed ontvangen hebt en eventueel een deadline voorop te stellen;
›	telefoneren wanneer het dringend is en er snel antwoord verwacht wordt.
›	geen online discussies voeren via berichten. Maak een afspraak om mondeling met elkaar in dialoog te gaan. Verwijs waar mogelijk
naar de leefregel;
›	de directie raadplegen bij moeilijke onderwerpen of ongepaste berichten van leerlingen, ouders of collega’s;
›	tijdens de proefwerkperiode geen mededelingen meer sturen naar de leerlingen.

skore

We gebruiken op school twee evenwaardige, digitale communicatiekanalen: Smartschool en Gmail (@sintjozefhumaniora.be e-mailadres).
Aan ouders en leerlingen vragen we om bij voorkeur via Smartschool met personeelsleden te communiceren. Smartschool is opengesteld voor
berichten tussen alle personeelsleden, leerlingen en ouders. We maken enkele afspraken vanuit een zorg voor het welbevinden van leerlingen
en personeel. Zo willen we duidelijkheid scheppen over wat we verwachten. We willen ook duidelijk maken dat er na de werkuren en tijdens
het weekend communicatie mag zijn via deze kanalen, maar dat er geen verplichting of druk is om het op die momenten te lezen.
We verwachten van het personeel dat ze:

›	de resultaten van taken en toetsen pas publiceren op Smartschool nadat de taken en toetsen met de leerlingen besproken zijn.
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2.	Omgaan met sociale media voor het personeel

uitgangspunten

›	Wij verwachten dat de personeelsleden, leerlingen en ouders op sociale media communiceren over school in het verlengde van de
visie van onze school. Hierbij hanteren ze respectvolle omgangsvormen en passend taalgebruik.
›	Het protocol moet de school, haar personeel, leerlingen en ouders beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van sociale
media.
›	De gebruikers van sociale media hebben respect voor de school en voor elkaar en houden rekening met de goede naam van de
school

afspraken

Onze school gelooft in een open en positieve benadering van sociale media. Deze bieden heel wat kansen en mogelijkheden, maar bij ondoordacht gebruik loeren er ook gevaren om de hoek, zowel voor jongeren als voor volwassenen.
Onze school wil de leerlingen, en bij uitbreiding ook het personeel, een mediawijze en kritische houding tegenover deze media bijbrengen.
Het is belangrijk dat er op onze school een goed leer- en leefklimaat heerst en dus zijn er regels nodig die het samenleven in onze gemeenschap mogelijk maken. Voor het gebruik van de sociale media maken we enkele afspraken.

Onze school biedt haar personeel de mogelijkheid om kennis van sociale media op peil te houden. We willen dat het personeel
voldoende voeling blijft houden met de leefwereld van de leerlingen en we willen de manier waarop deze ingezet kan worden in de
leerontwikkeling van de leerlingen verkennen.
1.	Besef dat je als medewerker van onze school ook altijd vertegenwoordiger bent van onze school, ook als je een privé mening
verkondigt. Publiceer niets wat in strijd lijkt met het opvoedingsproject van onze school. Plaats nooit berichten die het imago van
de school of betrokkenen (personeel, ouders, leerlingen) kunnen schaden. Gebruik steeds je eigen naam en publiceer nooit iets
in naam van de school tenzij dat je opdracht is. Publiceer geen vertrouwelijke informatie op sociale media.
2.	Zorg ervoor dat je je privacy -en groepsinstellingen goed beheert, zodat je duidelijk weet wie je boodschappen/foto’s kan bekijken. Plaats nooit schoolgerelateerde foto-, film- en geluidsopnamen openbaar. Blijf ook in een besloten groep respectvol.
3.	Zorg ervoor dat de relatie leerling-personeelslid steeds professioneel blijft. Zo vermijd je rolverwarring. Ga niet in op vriendschapsverzoeken door leerlingen.
4.	Je kan sociale media als een kans zien om aan de buitenwereld te tonen dat je trots bent op onze school. Deel enkel wat op de
officiële pagina van de school te zien is. Controleer regelmatig de reacties op die berichten. Verwijder eventuele reacties die het
imago van de school kunnen schaden.
5.	
Tijdens je opdracht (lessen, vervangingen, toezichten, administratief werk, vergaderingen …) gebruik je geen sociale media
(tenzij het verbonden is aan een lesgebonden onderwerp).

CONGRESS
INCENTIVE
TEAMBUILDING
MEETING
EVENT
—
www.geoffreyvanhulle.be

www.geoffreyvanhulle.be | CONGRESS – INCENTIVE – TEAMBUILDING – MEETING – E VENT
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LAURENT SIMONS
Bij het begin van het schooljaar 2017-2018 klopten de ouders van Laurent op
school aan. Ze vroegen zich af of er voldoende draagkracht was op onze school,
zodat Laurent via een versneld individueel traject het diploma voor de derde
graad Wetenschappen-Wiskunde zou kunnen halen.
Deze vraag was uitzonderlijk omwille van de zeer jonge leeftijd van
Laurent: hij wordt in december 2018 negen jaar. Als school zijn we
daarom heel voorzichtig met die vraag omgegaan. In de opbouw van
zijn traject was communicatie doorslaggevend. Laurent, de ouders,
de directie, de vakcollega’s en de regulerende overheid waren intensief betrokken.
Helemaal in de geest van onze schoolmissie, hebben alle vakleerkrachten van Laurent unaniem toegezegd om hem gedurende het
derde trimester van het schooljaar te ondersteunen.
Na de paasvakantie was Laurent dagelijks op school aanwezig voor
coachende gesprekken. Die interactie met de vakleerkrachten verliep in een fijne en opbouwende sfeer. De leerstof verwerkte Laurent
zelfstandig thuis. We waren van bij het begin erg onder de indruk van
zijn focus en het redeneervermogen. De resultaten lieten niet lang op
zich wachten. Laurent behaalde met glans het diploma voor de derde
graad Wetenschappen-Wiskunde. Een indrukwekkende prestatie.
Ondertussen is Laurent opnieuw in Amsterdam bij zijn ouders, maar
voor ons Noordzandnieuws was hij heel graag bereid om enkele vragen te beantwoorden!
Je kwam uit Nederland naar België. Waarom koos je voor SintJozef Humaniora?
Mijn ouders hebben best veel scholen bezocht en met heel wat
scholen gesproken, voordat ze een keuze maakten. Pas toen ze kennis hadden gemaakt met Sint-Jozef Humaniora, wisten ze meteen
dat dit de school was waar ze naar op zoek waren. Ze vonden het
belangrijk dat de school een no-nonsense mentaliteit, brede visie,
gemoedelijkheid en bovenal kundigheid uitstraalde. Ze dachten dat
deze ingrediënten samen met mij voor ‘fireworks’ konden zorgen.
Wat viel je in die eerste dagen het meeste op op school?
Het viel me op dat de school erg groot was, met zeer veel leerlingen.
De meeste scholen waar ik tot dan toe had gezeten, waren veel kleiner en hadden veel minder leerlingen.
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Hoe heb je de kennismaking met de verschillende leerkrachten
ervaren?
Ik vond de leerkrachten zeer lief, meedenkend en sympathiek, maar
nog veel belangrijker: ze waren zeer kundig in hun vak. Ze brachten
de leerstof - ook al was dat best een flinke stapel - heel duidelijk en
helder over. Ook de syllabussen waren van zeer hoge kwaliteit: geen
onnodige ‘troep’. Alles wat je diende te weten, stond heel helder en
duidelijk uitgelegd. Voor mij was dat ideaal. Ik voelde me dan ook
snel thuis.
Ik kan kennis zeer makkelijk opslaan. Ook oefeningen kan ik mij vlot
eigen maken. Doch vaak benader je zaken vanuit één bepaalde invalshoek, die je jezelf hebt aangeleerd. Niets mis mee: je kan op die
manier nog steeds mooie cijfers halen. Toch hadden vele leerkrachten op SJH een andere insteek dan dat ik gewend was en precies
daardoor heb ik veel bijgeleerd. Wanneer je namelijk andere benaderingswijzen, invalshoeken en manieren van denken leert, ondervind
je daar later veel voordeel van. Veel van de leerstof die je opslaat,
vervaagt immers na verloop van tijd. Daarom vond ik niet zozeer de
stof belangrijk, maar met name de manier van denken en benaderen.
Het is zeer verrijkend om het over te kunnen nemen van een leerkracht die het zichzelf door de jaren heen heeft aangeleerd en zich
bijgewerkt heeft. Die verbreding van je basis zorgt ervoor dat je later
in het leven in staat bent veel hogere piramides te bouwen. ‘Extra
tools for your toolbag! ’
Wat me ook heel erg opviel, was de betrokkenheid van de leerkrachten ten opzichte van de leerlingen. Net ouders. Ongezien. Ik zag bijvoorbeeld geruime tijd vóór de examens een mail rondgaan, waarin
stond dat de leerlingen maar beter konden beginnen met plannen
voor de examens. Dat geeft toch het gevoel dat de leerkrachten om
de leerlingen geven. Als leerling voel je je erg gewaardeerd en daardoor nog extra gemotiveerd.
Wat ik ook heel erg fijn vond, was dat ik er niet alleen voor stond. De
leerkrachten waren erg aardig en behulpzaam, maar toch waren het
nog steeds leerkrachten. Door mijn mentor, de heer Ryheul, voelde ik
mij toch niet alleen: ik vond hem meer een soort collega-leerling. Net
alsof we met z’n tweeën ten strijde waren getrokken. Fantastisch! Ik
ben hem erg dankbaar.
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Was je er op voorhand helemaal van overtuigd dat het je zou
lukken?
Het klinkt wellicht arrogant, maar ja: ik was er helemaal van overtuigd dat het zou lukken. Zeker toen ik merkte dat ik een fantastisch
team had dat me begeleidde!
Je kreeg heel veel leerstof op korte tijd te verwerken. Bleef het
voor jou overzichtelijk?
Ik had veel geluk. Met stof verwerken heb ik eigenlijk nooit moeite
gehad. Als er ‘ruis’ was, kwam het vaak door slecht studiemateriaal
of onkundige leerkrachten. Op SJH was er gelukkig geen ruis, waardoor ik snel kon schakelen. Ik ben van mening dat, als een leerkracht
of auteur zelf de stof goed genoeg begrijpt, dat hij/zij de boodschap
dan ook begrijpelijk en makkelijk kan overbrengen. Mijn geluk was
dat ik een all-star team had: dat scheelde erg veel. Dat vind ik overigens één van de speerpunten van SJH: het hoge kennisniveau van
de leerkrachten.
Werd je thuis na een drukke dag ‘beloond’ voor je inspanningen?
Ik zie het niet echt als beloningen, maar we gaan regelmatig leuke
dingen doen samen. Mijn ouders vinden het belangrijk om als gezin
veel quality time te hebben, zoals samen tijd doorbrengen in ons huis
in Marbella, naar de bioscoop gaan, wandelen aan zee of karten. En
niet te vergeten: opa en oma zorgden tijdens mijn verblijf in België
elke dag voor lekker eten!
Wat was het fijnste moment op school?
Het moment dat ik mijn diploma kreeg, omdat ik er al die tijd naar
toe had gewerkt. Al die tijd kreeg ik wel cijfers, maar daar koop je
niets mee. Maar het moment dat ik mijn diploma kreeg, vond ik toch
wel een heel bijzonder moment. Gek genoeg, kreeg ik niet - zoals je
zou verwachten - het gevoel dat ik een hoofdstuk afsloot, maar juist
het gevoel dat ik een nieuw hoofdstuk opende. Dat het feest nog
moet beginnen!

Hoe voelde het om het rapport te mogen afhalen in de volle
zaal?
Ik vond het heel fijn dat mijn medeleerlingen het mij zo gunden en zo
lang applaudisseerden. Dat ik zo snel ga is niet altijd gemakkelijk,
want soms gebeurt het dat vrienden je dat niet altijd gunnen en dan
merk je dat ze ineens je vrienden niet meer zijn, maar veel kritiek
gaan hebben. Mijn ouders vertellen me dan steeds: “Als iemand je
niet leuk vindt zoals je echt bent, dan wil je die ook niet als vriend.”
Was het achteraf bekeken moeilijker of makkelijker dan je
dacht om je diploma te halen?
Makkelijker. Toen het NOS Journaal mij bij het afronden van mijn
basisschool vroeg hoe lang ik over mijn middelbare school dacht te
zullen doen, antwoordde ik: “Twee jaar.” Nu heb ik die in anderhalf
jaar afgerond. Niet dat ik dat als doel had, maar ik probeer gewoon
nuchter te denken en van examen tot examen te gaan.

Wat was het grappigste moment op school?
De momenten met de heer Ryheul. Hij is zeer grappig en cool. En hij
vertelt veel grapjes!

Wat waren de zaligste momenten in de tijd dat je bij ons ingeschreven was?
Dat ik nu fulltime bij opa en oma zat, dat ik dus niet steeds heen
en weer hoefde te reizen en dat mijn beste vriend nu plots ook heel
dichtbij woonde. Ook op school voelde ik me heel erg thuis: ik kon er
gewoon mezelf zijn, zonder dat anderen daarover oordeelden.

Wat was het moeilijkste moment op school?
Het moeilijkste moment vond ik de laatste weken. Dat kwam omdat
al mijn vrienden al met één been in de vakantie zaten, maar ik nog
niet. Zij zaten immers nog op de basisschool. Daarbij kwam nog het
examen Frans - in mijn geval de moeder aller examens - dat als
laatste stond ingepland. Dat maakte de staart van het schooljaar
extra pittig.

Kun je al iets kwijt over je toekomstperspectief?
Ik worstel een beetje met een dilemma.
Enerzijds is er iets wat ik echt heel graag zou willen doen en bereiken, maar dat is een ontzettend lang traject. Ik wil nu niet gelijk
gaan vertellen wat dat doel precies is, omdat mensen het dan toch
onrealistisch vinden, maar ik ben er zelf van overtuigd dat het ‘huge’
kan worden en ik geloof ook echt dat iets dergelijks haalbaar is.
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Het wordt zwaar, maar ik wil de uitdaging graag aangaan. Wat me
echter enigszins weerhoudt, is de academische sfeer: ik vrees voor
veel gebakken lucht en bureaucratie en weinig inhoud. Je kan niet
steeds iedereen selecteren met wie je moet samenwerken. Ik weet
dan ook niet of ik veel zin heb om steeds met mensen te moeten
gaan discussiëren of hen te moeten overtuigen.
Anderzijds hoor ik overal om me heen de vraag waarom ik me niet
in financiële wiskunde verdiep en voor het gemak ga. Dan heb je al
dat gezeur niet.
De verleiding is groot om voor het gemak te gaan, maar ik denk
toch dat ik mijn pijlen ga richten op mijn oorspronkelijk doel. Als het
te zwaar wordt, heb ik nog steeds mijn familie en vrienden die mij
steunen en helpen.
Wat ik verder ook wel leuk zou vinden, is om in de toekomst nog
te gaan samenwerken aan een project of onderzoek met één van
mijn leerkrachten van de middelbare school. Dat zou ik wel heel cool
vinden!

FOTO- EN TEKENWEDSTRIJD
VAN HET LEERLINGENPARLEMENT

Lieselot Dalle (4A).
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Wil je nog een boodschap meegeven voor de lezers van Het
Noordzandnieuws?
Wat ik graag wil meegeven aan mijn collega-leerlingen, is dat zij zich
heel erg bevoorrecht mogen voelen op zo’n fantastische school te
zitten. Ik voel me nog steeds erg vereerd dat ik deel mocht uitmaken
van de SJH-familie en dat ik mezelf vandaag een alumnus van SJH
mag noemen.
En als ik al advies zou meegeven, dan is dat om jullie door niets of
niemand laten te beperken. Er is nog een hele wereld die op jullie
wacht. “Shoot for the moon: even if you miss, you’ll land among the
stars! ”
Veel dank voor het interview, Laurent, en heel veel succes met
je toekomstplannen! We horen zeker nog van jou!
Ignace Ryheul
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JOS EN FIEN ACTIEF
DE FILMCLUB
Leerlingen en cultuur, het is jammer genoeg niet altijd een geslaagd
huwelijk. Toch zijn we er op school van overtuigd dat er voor iedereen
een geschikte voorstelling te vinden is. Daarom probeert een groepje
leerkrachten ieder jaar opnieuw uit het immense culturele aanbod in
onze stad de parels te vinden waarvan we denken dat ze ook onze
SJH’ers helemaal omver zouden kunnen blazen. Zo konden enkele
eerstes, tweedes en derdes bijvoorbeeld al genieten van Family Trees
van De Kopergieterij en konden de vierdes, vijfdes en zesdes zich
inschrijven om naar King Lear van Theatergroep Maastricht of Heilig
Hart van Compagnie Cecilia te gaan.
Over die laatste voorstelling getuigt een leerlinge als volgt:
“Op dinsdagavond 6 november 2018 trokken we met een tiental leerlingen naar de Magdalenazaal om er te genieten van Heilig Hart,
een voorstelling van Compagnie Cecilia. Het vertelt het aangrijpende
verhaal van twee koppels die geconfronteerd worden met allerlei tegenslagen, maar die uiteindelijk overwinnen. Het sobere, bewegende
decor was goed gekozen en zorgde ervoor dat alle aandacht naar de
levendige personages ging. Een van de vrouwenrollen werd vertolkt
door Anemone Valcke, die we kennen uit o.a. de serie Bevergem.
De acteurs speelden hun rol voortreffelijk en daardoor was het stuk
heel geloofwaardig. Daarnaast maakten de humoristische noten en
livemuziek het geheel af. Ik ga niet vaak naar een toneelvoorstelling,
maar dit stuk was echt een aangename verrassing, een aanrader!”
Hannah Gadeyne (6C)

Daarnaast is de werkgroep cultuur op school dit jaar trouwens uitgebreid: De Filmclub is geboren! Het idee voor De Filmclub ontstond
toen enkele leerkrachten twee jaar geleden opmerkten dat meer
en meer leerlingen zich op 1 september voorstelden met volgende
vreemde woorden: “Hallo, ik ben … en mijn hobby is Netflix kijken.”
Toegegeven, televisiekijken kan je bezwaarlijk een hobby noemen.
Toch besloten we deze evolutie te omarmen en te kijken of we deze
leerlingen ook konden overtuigen om uit hun comfortzone te treden
en iets alternatievere cinema zouden appreciëren. We lanceerden
een oproep via Smartschool en gingen met een groepje kijken naar
onder andere Lala Land, Manchester by the Sea en Neruda.
De reacties op deze spontaan ontstane filmavonden waren zo positief dat we besloten om onze stoute schoenen aan te trekken. We
stuurden een e-mail naar de verantwoordelijke van Cinema Lumière
met het voorstel om een samenwerking aan te gaan. We spraken af
dat we zeven keer per schooljaar met enkele enthousiaste leerlingen
naar de bioscoop zouden gaan en in ruil daarvoor zelf zouden mogen
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kiezen welke films geprogrammeerd moeten worden. Gelukkig was
Cinema Lumière dolenthousiast over dit voorstel en kon het selecteren van onze kaskrakers beginnen.
Starten deden we dit jaar op een dinsdagavond in oktober met de
veelgeprezen Belgische film Girl van Lukas Dhont (met oud-leerlingen Zita Demarest als figurante!). Er was meteen een mooie opkomst en we besloten om bij de tweede filmavond een stapje verder
te gaan en een korte nabespreking te organiseren in de foyer van
de cinema. Die tweede filmavond vond plaats in november en we
bekeken toen samen de klassieker Pulp Fiction van Quentin Tarantino. Alhoewel deze film ondertussen bijna tien jaar ouder is dan de
leerlingen die in de zaal zaten, waren de reacties toch erg positief.
Het was leuk om te zien hoe ze nadien met wat frisdrank en chips enthousiast discussieerden over wie nu het beste acteerde of waarom
die ene scène toch memorabeler is dan die andere.
Kriebelt het om mee te gaan naar een van onze filmavonden? Stuur
dan gerust een bericht naar mevrouw George, mevrouw De Corte,
meneer Benoot of meneer Teerlinck en we voegen je toe aan onze
groep op Smartschool zodat je op de hoogte blijft van al onze cinefiele nieuwtjes. Schrijf trouwens alvast volgende data in je agenda:
15 januari, 26 februari, 19 maart, 30 april en 21 mei 2019.
Tot in de cinemazaal!
The End
De Filmclub
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DE MUZIEKFABRIEK
Wie op maandagmiddag door het A-gebouw loopt, kan het niet negeren: de muzikale klanken die hoorbaar zijn over de hele trappenhal.
Een leerkracht die de muziek in zijn lokaal wat te luid heeft gezet
misschien? Of een optreden op ’t Zand toevallig? Nee hoor! Het is
de Muziekfabriek die elke maandag samenkomt. Zangers maar ook
muzikanten vinden elkaar en profiteren ervan om het vrije moment
over de middag samen door te brengen. Dat iedere leerling muzikaal talent in zich heeft, dat weten ze daar al veel langer. Je hoeft
dus zeker niet de nieuwe Beethoven te zijn of een stem als Adele te
hebben om te kunnen meedoen met dit clubje. En dat “clubje” is
ondertussen al lang geen kleine groep meer; we spreken al snel over
een dertig tot veertig leerlingen die wekelijks verzamelen. Een hele
uitdaging dus voor de heren Bonte, Vranken en andere begeleidende

collega’s om deze bende in toom te houden. Maar genieten, dat doet
iedereen met volle teugen!
Enkele (h)eerlijke getuigenissen van leerlingen:
›	De Muziekfabriek vind ik heel tof omdat ik er tot rust kom. Je kunt
er je eigen ding doen: zingen of een instrument bespelen. Je bent
dan even niet met school bezig en denkt aan de leuke muziek. Je
beleeft er heel wat toffe momenten!
›	Ik vind het leuk om te zingen met vriendinnen. Het is ook leuk dat
je dan hoort wat het resultaat is.
›	Ik vind de Muziekfabriek leuk omdat ik dan meer muziek speel op
school.
›	De Muziekfabriek is een leuke afwisseling van de lessen op
school!
›	Leerlingen die zin hebben om ook te komen musiceren, zijn altijd
van harte welkom!
Afspraak, elke maandagmiddag om 12.40 uur in het muzieklokaal
A1.2.

DE DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Wanneer we vrijdagmorgen 19 oktober 2018 aankwamen op de speelplaats, stonden er drie driepikkels op het voetbalpleintje. Er was ons
al uitgelegd dat we zo veel mogelijk sjaaltjes moesten verzamelen gedurende de voormiddag. In het begin leek het alsof de eerste graad zo
goed als zeker zou winnen, maar uiteindelijk slaagde de tweede
graad erin te winnen met acht sjaaltjes verschil. Tijdens de middagspeeltijd speelde meneer Vrancken op zijn gitaar een aantal
welbekende liedjes die het grootste deel van het publiek kon
meezingen. Er was een super gezellige sfeer en het was dan ook
met pijn in het hart dat we het gerinkel van de bel hoorden. Het
grootste deel was trouwens gekleed in zijn of haar hemd, waardoor we een, naar mijn mening, prachtige foto konden nemen als
aandenken. Al bij al was het dus een zeer geslaagde dag!
Aaron Bovée (3A)
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ALS HET KRIEBELT …
EEN BIJZONDER VELDLOOPKAMPIOENE
Op woensdag 24 oktober 2018 nam mevrouw Tess Vandamme, lerares natuurwetenschappen in de eerste graad, deel aan het provinciaal veldloopkampioenschap te Roeselare. Daar werd zij provinciaal kampioen bij de niet-aangesloten leerkrachten en was
zij dan ook voor het Vlaams kampioenschap geselecteerd.
Mevrouw Vandamme: “Ik deed vooral mee omdat ik dit als leerlinge ook vaak deed met
de school en wou dit als leerkracht opnieuw doen. Ik heb hier veel leuke (en ook koude)
herinneringen aan. Lopen tegen mijn oud-leerkrachten was wel extra speciaal, zeker als
je kan winnen. Volgend jaar zien ze mij zeker terug.”
Daarnaast hebben ook heel wat leerlingen tijdens het voorbije trimester deelgenomen
aan verschillende naschoolse sportactiviteiten. We zijn verheugd dat door de deelname
aan de voorbije veldlopen onze school de titel en trofee voor “Verdienstelijke school
loopcriterium 2018-2019” ontving. Ook de deelname op zondag 4 november 2018 aan de
Survivalrun was voor veel leerlingen een echte uitdaging. Een woord van dank aan onze LO-leerkrachten voor het organiseren en begeleiden
van deze activiteiten is hier op zijn plaats. Zij zetten letterlijk onze school (en vooral de leerlingen) in beweging!

IN DE DAGBOEKKAMER
URSULA VAN IMPE ZINGT OP HOOG NIVEAU2
Tijdens de vakantie wordt het kerstconcert dat op het Koninklijk Paleis gegeven
werd, op één uitgezonden. Het is altijd de moeite waard om dat gebeuren te
bekijken, maar deze keer is er een extra reden om te kijken:
Ursula Van Impe uit 4B zingt mee met het Kinder- en Jeugdkoor van de Munt.
Ursula, wat is er typisch aan het Kinder- en Jeugdkoor van de
Munt?
De Munt is de opera van Brussel. Daarnaast bestaat ook een opera
in Antwerpen, die met die van Gent samenwerkt, maar de Munt is
de beste en daarom de belangrijkste van België. Met ongeveer 40
jongeren tussen 10 en 18 jaar zing ik in het Kinder- en Jeugdkoor.
Het is opvallend dat de leden meer dan 20 verschillende nationaliteiten hebben en dat vele naar internationale scholen in Brussel gaan.
Vandaar dat de voertaal in het koor Frans is. Onze dirigent is Benoît
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Giaux. Iedereen kan zeer goed zingen - we moeten de reputatie van
de Munt hooghouden - en soms worden enkele leden geselecteerd
om in opera’s mee te zingen.
Heeft de Munt ook een professioneel koor?
Nee, ze doet een beroep op beroepszangers om opera’s op te luisteren. Zij krijgen natuurlijk de hoofdrollen. Als er kinderstemmen nodig
zijn, kunnen wij auditie doen en daarna misschien geselecteerd worden. Dat is dan natuurlijk heel leuk.
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Welke optredens hebben jullie onlangs gegeven?
We werden door de koning en de koningin gevraagd om het banket
naar aanleiding van het staatsbezoek van de Macrons aan België
(n.v.d.r. op 19 en 20 november) op te luisteren, daarnaast stonden
ook verschillende kerstconcerten op het programma, onder andere
het kerstconcert op het Koninklijk Paleis van 19 december.
Hoe komt een meisje van De Haan bij een koor in Brussel terecht?
In Oostende volg ik al jaren les in de muziekschool. Een medeleerlinge meldde vorig jaar dat ze auditie bij het koor van de Munt
zou doen en eerst vond ik dat gek, want waarom zou je elke week
naar Brussel rijden om te repeteren! Hoe meer ik erover nadacht,
hoe meer het mij een goed idee leek en ik besloot ook een proefopvoering af te leggen. Tijdens de auditie zei men al: ‘Welkom bij het
koor van de Munt!’
Welke stem heb jij?
Bij het Kinderkoor La Maîtrise, voor kinderen van 10 tot 13 jaar, zijn
er maar twee stemmen: alt en sopraan. Bij La Choraline, voor jongeren van 14 tot 18, zijn er wel veel verschillende: alt, mezzosopraan,
sopraan, bas en soms zelfs nog sopraan 1 en 2. Ik ben een sopraan
1, dat is de hoogste stem.
Heb je al gezongen voor opera’s van de Munt?
Nee, nog niet. Ik heb wel al een voorstelling gezien: Madame Butterfly. Heel bijzonder was dat het hoofdpersonage een pop was, bestuurd door mensen die in het zwart gekleed achter haar liepen en
haar bestuurden. Naast het podium stond de zangeres die voor de
klank zorgde.
Ik zal in twee stukken meedoen: La Gioconda en Push. De eerste
productie is een opera over de Mona Lisa, die opgevoerd zal worden
van eind januari tot midden februari 2019. Het tweede stuk is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een Holocaustoverlever: een
jongen werd op de trein naar Auschwitz door zijn moeder naar buiten
geduwd en kon op die manier ontkomen aan de dood. Van 14 tot en
met 17 maart 2019 staat deze opera geprogrammeerd.
Hoe dikwijls repeteren jullie?
Er is elke woensdag van 16 tot 20 uur repetitie. We oefenen natuurlijk het zingen, maar er is ook aandacht voor postuur en podiumprésence. Soms worden we ook in het weekend verwacht en het gebeurt
dat we elke dag van de week naar Brussel moeten gaan, bijvoorbeeld
net voor een productie begint en tijdens de periode van de voorstellingen. Er zijn wel telkens verschillende casts zodat de kinderen niet
steeds moeten zingen en vermoeid worden.

Hoe wordt er naar optredens opgebouwd?
Eerst komt de vraag: het
Koninklijk Huis belt bijvoorbeeld met de vraag om het
kerstconcert te zingen. Als
de leiding toestemt, worden
de koorleden op de hoogte
gebracht en krijgen we de
partituren. Al van in september zijn we met de repetities
bezig. Er wordt veel tijd en
energie besteed aan het uit het hoofd leren van muziek en tekst:
begin november zijn we op weekend geweest als voorbereiding op
dat kerstconcert en dat betekende 14 uur zingen.
Hoe verzorg je je stem?
Elke dag slik ik vitamines en eet ik veel fruit. Daarenboven draag ik
altijd een sjaal zodat ik niet of minder verkouden raak en warm ik
mijn stem op door oefeningen te doen waarbij ik steeds hoger ga.
Veel mensen denken dat je in een tel bij die hoge noten komt, maar
dat klopt niet: je moet opbouwen, anders klinkt het helemaal niet
mooi.
Bedankt voor het interview, Ursula en veel succes bij alle optredens met het koor.
Wie interesse gekregen heeft om Ursula aan het werk te zien, kan
voor La Gioconda kaartjes tussen € 10 en 159 kopen. Push is nu al
uitverkocht, maar er is natuurlijk nog altijd het kerstconcert op het
Koninklijk Paleis, dat op tv uitgezonden wordt.

KRISTOF EN HEIDI
DORPSSTRAAT 21 • SINT-MICHIELS

050 38 00 01 • WWW.BAKKERIJCLOET.BE
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INTERVIEW ANNEMIE DAVID
39 jaar lang verkende ze limieten, de wiskunde was haar speelterrein. Blond én
rationeel en toch ook wel de vrouw van … Annemie David wandelde begin dit
semester onder een erehaag van leerlingen en leerkrachten de school buiten,
waar ze jarenlang het beste van zichzelf had gegeven en dat na een carrière
van 39 jaar. Haar in dit interview het achterste van haar West-Vlaamse tong laten
zien was echter een bijna onmogelijke opgave. Gelukkig brachten e-mail en
WhatsApp uiteindelijk redding.
Annemie, ikzelf had het nooit
zo begrepen op wiskunde en
snap ook niet meteen de fascinatie van sommigen voor
het vak. Wat wakkerde bij jou
die liefde aan?
Wiskunde was altijd mijn lievelingsvak, zowel op de lagere
school als tijdens de humaniora.
Ook andere wetenschappen hebben mij altijd al geboeid. Talen
vond ik eerder een noodzakelijk kwaad. Ik was geen grote talenknobbel, maar ik blokte en het lukte. Ik hou van structuur, orde en symmetrie en wiskunde biedt mij dat allemaal. Zelfs nu probeer ik die
orde en structuur in mijn dagen te stoppen. Ik maak een weekplanning zodat ik in grote lijnen weet wat mij te wachten staat. Ik vrees
dat ik een beetje een controlefreak ben.
Wiskunde studeren is niet van de poes. Voelde je je onder de
studielast bedolven of bleef er nog tijd en ruimte over voor de
geneugten van het studentenleven?
Wiskunde studeren is inderdaad niet simpel. Ik heb thuis eerst lang
moeten zeuren om deze studies aan de universiteit te mogen aanvatten. Voor die tijd (1976) was zo lang verder studeren voor een
meisje niet evident. Vandaar dat ik in mijn eerste kandidatuur (nu
eerste bachelor) hard gestudeerd heb, want bissen was geen optie.
Ik slaagde gelukkig in mijn eerste zittijd. Toen had ik weinig tijd voor
mijn vrienden en andere hobby‘s. Wij hadden ook practica voor fysica en scheikunde en het was toch dikwijls laat toen ik thuis kwam. Ik
verplichtte mezelf om dan toch nog wat leerstof bij te houden zodat
ik goed kon volgen tijdens de lessen. Geleidelijk aan vind je meer je
draai, kan je je wat beter organiseren en leer je echt te plannen. Het
was ook veel werken, maar eens op café gaan in Gent zat er wel in.
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De donderdagavond gingen we regelmatig op ‘sortie’. Ik was
ook lid van WNK (wis - en natuurkundige kring) en ging ook
naar de door die kring georganiseerde activiteiten. Ik was ook
nog lid van studentenclub Meetjesland met als stamcafé de
Pallieter in de Overpoortstraat. Ik heb nu nog contact met de
oude cafébaas Georges.
Wiskundigen zijn behoorlijk gegeerd op de arbeidsmarkt en het onderwijs lonkt voor hen niet meteen. Hoe zat dat bij jou? Was lesgeven de volgende logische stap voor jou?
Wiskundigen zijn inderdaad behoorlijk gewild en wiskundeleerkracht
is een knelpuntberoep, denk ik. Lesgeven was voor mij de logische
stap, ik droomde er al altijd van om dit te doen. Het was toen, begin
jaren 80, niet gemakkelijk om aan een job te geraken, in tegenstelling tot nu. Mijn job was een opeenvolging van interims doorheen
West- en Oost-Vlaanderen. Dit heeft ongeveer een drietal jaar geduurd. Toen kreeg ik de kans om te solliciteren bij zuster Roberte in
SJH. In de Jozefienen was men toen juist gestart met een economische richting, naast de WB ( wetenschappelijke B ) en Latijn-Wetenschappen. Ik denk dat ook toen nog niet zo lang de mogelijkheid
bestond om de 8 uur wiskunde te volgen.
Ik heb wel eens een aanbieding gekregen in het Rekencentrum in
Brussel, maar ik heb dit toen niet aanvaard, omdat ik kinderen wou
en liever wat dichterbij wou werken. Nu belanden de meeste wiskundigen in bedrijven, in het onderzoekswerk en in de IT.
Na een carrière van 39 jaar kan je gerust een ervaringsdeskundige worden genoemd. Hoe sta jij tegenover de vele veranderingen die het onderwijs in die tijdsspanne heeft doorgemaakt?
Ik heb inderdaad vele veranderingen meegemaakt en ik vind dat het
er niet bepaald beter op geworden is. Waarom steeds deze ingrijpende veranderingen? Ik ben van mening dat je iets niet moet veranderen als het goed is. Natuurlijk moeten we evolueren, mee met de
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tijd zijn en dat impliceert bv. het leren gebruiken van computers en
grafische zakrekentoestellen. Maar je moet wel eerst vertrekken van
je theorie, je die eigen maken en pas dan kan je beginnen toepassen.
Je kan zelden oefeningen maken zonder je theorie te kennen. En dat
laatste begrijpen veel studenten niet (meer). Ze schieten te laat in
gang, alles moet op het laatste nippertje gebeuren en dat is vragen
om problemen. Ze kennen de leerstof niet grondig genoeg, studeren
dan in extremis uren na elkaar, maar het kwaad is dan al geschied
en dan zijn ze nog verwonderd ook. Ik had het voordeel dat ik meestal les gaf in de derde graad en dat de nieuwe leerplannen voor
wiskunde weinig veranderden voor ons. De leerboeken werden wel
aangepast, maar dat is eens leuk. Wat ik toch wel wil melden, is dat
er ook meer en meer leerlingen tegen het advies van de klassenraad
een richting kiezen. Die leerlingen missen vaak heel wat basis en komen dan in een hoger niveau terecht, wat meestal slecht afloopt, tot
grote ontgoocheling (en ergernis) van de ouders en van de leerlingen
zelf. Als leerkracht moeten wij ons aan het leerplan houden en dat
afwerken, we moeten vooruit en kunnen ook niet blijvend tijd steken
in achterstanden die leerlingen in vorige jaren opgebouwd hebben.
Met al het weten dat je ondertussen hebt opgedaan, zou je er
opnieuw voor kiezen om leerkracht te worden?
Ik zou het misschien niet meer doen. De laatste jaren waren uitzonderlijk zwaar, de werkdruk bijzonder hoog. Er zijn meer en meer
leerlingen die extra zorg en begeleiding vragen en soms was het niet
meer bij te houden. De ouders zijn ook veeleisender dan vroeger.
Je was natuurlijk ook de wederhelft van … Zorgde dit weleens
voor vervelende of hilarische situaties?
Als echtgenote van Erwin Gryson, leerkracht economie en als enige
koppel op school toen was dit niet altijd gemakkelijk, maar het had
ook zijn voordelen. We konden al eens informatie uitwisselen, aangezien we vaak in dezelfde klassen kwamen. Soms was het ook wel
grappig. Dan hoorde ik dat mijn man vertelde hoe de leerlingen soep
moesten maken, terwijl ik hem niet meteen als een expert terzake
zou bestempelen … ;-)
Wat is je sowieso van je Jozefienentijd bijgebleven?
De Jozefienentijd was een mooie tijd. Ik heb mij goed geamuseerd.
Wat is mij bijgebleven? Mooie herinneringen aan dankbare leerlin-

gen, leuke anekdotes in de klas, warme herinneringen aan de dagtrips en reizen naar Parijs, Egypte, New York enz …
Ook heb ik onthouden dat leerlingen soms met minder capaciteiten,
maar door hun inzet en vele werken toch geraken waar ze willen.
Is er iets wat je zal missen nu die schoolpoort definitief achter
je dicht viel?
Ik mis het contact met de leerlingen. Ik mis de gezellige babbels met
mijn collega’s.
We kennen je allemaal als een uiterst actieve, ondernemende
vrouw met een passie voor reizen. Door je pensioen krijg je nu
echt de tijd om al die interesses bot te vieren of er zelfs nieuwe
te ontwikkelen. Wil je ons tot slot nog even een kijkje gunnen in
je agenda voor de komende maanden?
Stilzitten kan ik niet en sociaal contact heb ik nodig. Ik ben reeds
gestart met een tweejaarlijkse opleiding voor apotheekassistent. In
het eerste jaar heb ik gelukkig een aantal vrijstellingen. Als 60-plusser is het niet evident om al die nieuwe leerstof van farmacologie te
kunnen verwerken en vooral te onthouden, maar moeilijk gaat ook.
Onze dochter die apotheker is, is zwanger en uitgerekend voor mei
volgend jaar. We zijn heel blij hiermee en dat diploma zal welkom zijn
om haar wat te helpen.
Reizen staat ook op ons programma, dat blijft een van onze grote
passies. We zijn nu bezig met een expeditiereis naar Antarctica en
verblijven momenteel een dag op de Falklandeilanden, waar we uitstappen doen met de zodiak om aan land te gaan voor fauna en
flora. In april staat nog een groepsreis van twee weken naar Oezbekistan op het programma. Die reis organiseren we zelf. In mei gaan
we nog eens naar ons geliefde stekje in Catalonië.
Ik hoop dat ik na 39 jaar fulltime lesgeven gezond mag blijven en
nog wat van mijn pensioen mag genieten.  
Annemie, bedankt voor dit interview en je kenmerkende
openhartigheid. We wensen je nog mooie tijden toe, rijkelijk
gevuld met nieuwe kansen en uitdagingen om dat wiskundige
brein van jou (en bij uitbreiding je hele persoon) jong en vitaal
te houden.
Inge Callens
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JOS EN FIEN ONTMOETEN
EEN ONTMOETING MET MISTER GAY BELGIUM 2017:
‘HET GING MIJ NIET OM DE MOOISTE TE ZIJN,
MAAR OM ALLES EROMHEEN.’
ROESELARE - Jaimie Deblieck (19) studeerde groenbeheer tot zijn verkiezing als
Mister Gay Belgium zijn leven overhoop zette. Na een jaar waarin hij ambassadeur
mocht zijn voor de LGBT-beweging én voor de stad Roeselare, zou hij terug in zijn
schelp kunnen kruipen. Toch blijft hij zijn nek uitsteken voor meer diversiteit, begrip
en gelijke kansen. Wij hadden de eer om deze goedlachse, maar levenswijze
jongeman te interviewen.
Jaimie staat nog maar aan het begin van zijn leven, maar heeft nu
al heel wat bereikt. De 19-jarige is de trotse eigenaar van de titel
Mister Gay 2017 en is een vertegenwoordiger van de Belgische holebi- en transgendergemeenschap. Daarnaast bewees hij ook dat hij
een aardig potje kan koken dankzij zijn deelname aan Komen Eten.
Kortom, een man met veel ambitie en het hart op de juiste plaats,
iemand die zeker gehoord mag worden.
Goedemiddag Jaimie, hoe gaat het ermee?
Met mij gaat alles goed! Ik ben druk bezig met 1001 dingen en heb
soms weinig tijd voor mijzelf, maar toch gaat alles nog altijd heel
goed!
Aangezien u vorig jaar Mister Gay Belgium bent geworden, begrijp ik dat u een drukke tijd heeft gehad. Wat voelde u op het
moment dat uw naam werd bekendgemaakt?
Ik had vooral een enorm gevoel van ongeloof, omdat ik dacht weinig kans te maken tegen mijn medekandidaten; we hadden een hele
sterke lichting in 2017 en ik was de jongste van de hoop. Dus wanneer mijn naam werd afgeroepen, kon ik het bijna niet geloven. Het
was pas toen alle camera’s op mij gericht werden, dat ik langzaam
begon te realiseren dat het echt was.
Wat was de aanleiding voor uw inschrijving?
Het begon eigenlijk als een grap (lacht). Ik ging jaarlijks naar de
Antwerp Pride - een opmars van LGBTQI+ personen (lesbisch, gay,
biseksueel, transgender, queer, intersekse en meer, red.) om zichtbaarheid te creëren en onze rechten te verdedigen. Tijdens de parade
kwam er een praalwagen van Mister Gay Belgium langs. De organisatie was op zoek naar nieuwe kandidaten voor de editie van 2017 en
een vriend van mij bleef aandringen om me in te schrijven. Volgens
hem zou ik de verkiezing gemakkelijk kunnen winnen. Ik weigerde
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omdat ik redelijk sceptisch sta ten opzichte van verkiezingen. Op
de Grote Markt van Antwerpen stond er die dag ook een standje van
Mister Gay Belgium waar je informatie kon vragen over de verkiezing. Dit deed ik dan ook. De organisator wist me te vertellen dat de
wedstrijd helemaal anders was dan ik zelf dacht. Ze gaan namelijk
vooral op zoek naar een woordvoerder-ambassadeur voor de Belgische Holebigemeenschap. “Een zoektocht naar een (jonge)man met
een verhaal en een stem”, Met die woorden wist hij mij te overtuigen
en de rest is geschiedenis.

“Er kwamen reacties als ‘Pleeg
zelfmoord!’, ‘kiezige jeanette’
en ‘Ze zouden u beter in
brand steken en van een
gebouw duwen zoals IS doet.”
Welk stem wilde u dan laten horen?
Ik wilde een stem zijn voor personen die niet durven te spreken. De
problematieken ter sprake brengen die onze holebimaatschappij
vandaag nog heeft. Geloof mij, er zijn er te veel om op te noemen!
Als Mister Gay Belgium wordt er verwacht dat je een bepaald actiepunt onder de loep neemt en daar een jaar rond werkt. In mijn
regeerperiode was dat acceptatie op het werk omdat ik als afgestudeerde tuinbouwer vaak in aanraking ben gekomen met discriminatie op basis van geaardheid. Op stages kreeg ik verwijten zoals “Zou
je niet beter kapper worden, want dat zou je beter liggen.” of “Wil
jij die betonnen boordsteen halen of zullen we daar een echte man
voor moeten halen?” In principe kan ik wel een tegen een stootje,
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Jaimie Deblieck
(19) pronkt
met zijn sjerp
met Swarovskisteentjes.

maar dit maanden aan een stuk, dat zijn geen mopjes meer, maar
pure discriminatie. Vandaar ook mijn thema: acceptatie op het werk.
Ik heb in mijn jaar een diversiteitscharter opgericht dat door grote
bedrijven en grote merken zoals Coca Cola, Microsoft, Ikea, Pfizer,
McDonald’s en de Koninklijke Voetbalbond is ondertekend. Hiermee
beloven ze plechtig dat iedereen welkom is in hun bedrijf, ongeacht
wie of wat je bent. Kortom, ik heb in mijn jaar zoveel mogelijk een
stem willen zijn voor mensen die niet durven te spreken.
Wat waren de reacties op uw overwinning?
De reacties waren zowel positief als negatief. Mijn familie was apetrots, zelfs mijn vader en broer lieten een traantje, maar er is vast
en zeker ook een minder kantje aan mijn overwinning. De finale ging
viraal; de video werd op een week tijd wel rond de 103.000 keer
bekeken. Tussen die vele kijkers zaten er ook wat haters. Er kwamen reacties als “Pleeg zelfmoord!’, ‘kiezige jeanette’ en ‘Ze zouden
u beter in brand steken en van een gebouw duwen zoals IS doet.”
Daarnaast maken roddelblaadjes ook optimaal van de gelegenheid
gebruik om artikels te schrijven. Maar oké, dit neem ik erbij.
Tijdens een avondje uit werd u ooit geconfronteerd met geweld. Wat is er precies gebeurd?
Zoals ik al vertelde ben ik vaak verbaal aangevallen en ik prees mezelf gelukkig dat ik met fysiek geweld nog nooit te maken had. Maar
in de nacht van 10 februari 2018 gebeurde waar ik zo voor vreesde.
Toen ik huiswaarts keerde na een avondje stappen kwam er op zo’n
50 meter van mijn huis een man uit een donker garagecomplex mij
achterna. Hij gaf me een harde klap in mijn rug waardoor ik op de
grond terechtkwam. Daarna werd er tegen mij geschopt en werd ik
verweten voor vuile homo. Uit schrik bleef ik na de aanval voor dood
op de grond liggen. Op een bepaald moment vond ik toch de moed
om recht te staan en naar huis te sprinten. Daar heb ik het nodige
gedaan, zoals de politie bellen en naar de spoedafdeling gaan. Ik

hield er een spierscheur aan mijn ribben en een gebroken rib aan
over. Het voorval heeft trouwens ook de media gehaald, van VTM tot
Eén. Het was een weekend lang hot topic in Van Gils en Gasten tot
De Zevende Dag en ging zelfs internationaal in onder andere de twee
grootste Gay & Lifestylemagazines: Attitude Magazine en Gaytimes
Magazine.
Ik ging niet naar de pers voor aandacht of omdat mijn manager mij
dit liet doen. Ik ben naar de pers gestapt om te doen wat van mij
verwacht werd als ambassadeur: mensen helpen door van mij te
laten horen en mijn verhaal te delen. Er wordt nog te weinig gedaan
rond geweld in onze maatschappij en slachtoffers durven het niet
te melden wanneer het zich voordoet. Daarom wou ik het voortouw
nemen door naar de pers te stappen.
Heeft u advies voor jongeren die ook met dit soort pesterijen
te maken hebben?
MELD HET! Verstop je niet achter je problemen, want je maakt er
jezelf mee kapot. Er zijn heel wat instanties waarbij je terecht kan
als je niet direct naar de politie durft te stappen. Çavaria en Lumi
zijn er daar twee van. Iedere vorm van zinloos geweld moet gemeld
worden. Durf te spreken!
Naast Mister Gay Belgium heeft u ook meegedaan aan Komen
Eten, het bekende programma op Vier. Bent u een talent in de
keuken?
(lacht) Ik wist dat deze vraag zou komen. Voor een week lang was
Komen Eten een comedysoap in plaats van een realityreeks, met
dank aan dit kooktalent! Koken is niets voor mij en dit kunnen de
kijkers ongetwijfeld bevestigen. Dankzij mijn manager nam ik deel,
maar ergens had ik wat stress omdat het mijn eerste opnames ooit
waren. De opnamedagen duurden trouwens vrij lang: zo’n negentien uur per dag. Daarnaast was ik ook zenuwachtig omdat ik dus
niet kan koken. Gelukkig had ik de hulp van mijn beste vriend in de
keuken: Thermomix! Een keukenrobot die kookt, bakt en braadt met
een druk op de knop! Handig als je het mij vraagt. Ik eindigde met
opgegeven hoofd als laatste, maar wat een zalige ervaring was dat!
Hoe ziet u uw toekomst op dit moment? Bent u nog altijd uw
stem aan het laten horen?
Ik ben iemand die leeft van dag tot dag. Uiteraard heb ik wel plannen. Maar de impulsieve beslissingen die ik nam, hebben mijn leven
veranderd op alle mogelijke vlakken. Ik blijf ook na het hele gebeuren
mij inzetten voor onze mensenrechten, waarden en normen. Als ik dit
allemaal al heb bereikt op mijn jonge leeftijd, kan ik niet wachten op
wat ik in de toekomst nog kan doen!
Jorina De Vos & Ailing Sap
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KLASSIEKE RUBRIEK
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: vuile woorden, een nerveuze leerkracht,
doorzichtige oogbollen en product placement.

“VUILE WOORDEN”
- OF: GEGNIFFEL OP DE ACHTERSTE RIJ 1
Ten huize Selter wordt er al eens gelachen: om het leven, om onszelf,
maar ook om de onvolprezen verhalen van Het Geluidshuis. Onderstaand fragment - een kloeke boerin zingt over het leven op de boerderij - oogst ook na vierenvijftig luisterbeurten nog steeds succes:
“Zakdoeken moeten in de was,
het eten in de pot
en een boer begint de dag
met een stevige pro …
… teïnerijke maaltijd.”
“De Wilde Zwanen”, het tweede
hoorspel van Het Geluidshuis

Tijdens de vele autoritten met de schaterende Seltermeisjes rijpten
in mijn hoofd een aantal ingenieuze theorieën omtrent het succes
van grapjes als deze. Het klopt allemaal als een bus. In mijn hoofd,
tenminste.
Mijn theorie: vuile woorden zijn plezant - omdat ze verboden zijn,
uiteraard. Het verbod overtreden en de vuile woorden uitspreken,
doet iets met ons en lachen lijkt (bij voorkeur) het gevolg. Dat kan
gebeuren bij verrassing: het is het onverwachte opduiken van een
vuil woord dat ons laat lachen. Bijna even plezant is voelen en weten
dat het/een verboden woord op komst is: de suspense maakt ons al
in anticipatie nerveus en giechelig. Ook plezant is het om zelf ver-
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borgen vuile woorden te ontdekken in andermans op zich onschuldige
woorden. De drie vormen zorgen voor toenemend plezier, omdat ze in
toenemende mate een privé-aangelegenheid zijn: het is steeds meer
onze eigen geest die de pret creëert.
Mijn vermoeden is dat het liedje van de boerin een knallende (pun
intended) combinatie vormt van alle drie de genoemde vormen: de
suspense wordt gecreëerd door het ot-rijm (ze voelen hem al komen);
de verrassing is dat het verwachte vuile woord vervolgens toch niet
komt; dat de kindjes uiteindelijk zelf het vuile woord ontdekken dat
de boerin vlug tracht te verbergen (uitgerekend voor kindjes als zij!)
onder de vele lettergrepen van “proteïnerijke maaltijd”, is de kers op
de taart. Kortom, het is het balanceren op de rand tussen het uitspreken en het niet uitspreken van het vuile woord, dat de kinderen
doet schateren van plezier en ingehouden spanning. Het is het flirten
met de grens dat het ‘m doet, denk ik. Vuile woorden zijn grappig,
vooral als ze niet uitgesproken worden.

2
Romeinen zijn in dit opzicht de kleine kinderen van de geschiedenisboeken: ze zijn werkelijk tuk op vuile woorden, lachen zich er een
breuk mee en lijken permanent op zoek naar verborgen dubbelzinnigheden.
Sowieso sprong de Romeinse cultuur anders om met wat bij ons taboe is. Wie bijvoorbeeld de tijd neemt om in de wat kleinere vitrines
van de doorgaans stijve Britse musea te snuisteren, die vindt er
verbazingwekkende, bijzonder kunstig vervaardigde en vooral hilarische windharpen (het Latijnse woord is tintinabulum, waarin het tinkelend geluid weerklinkt), in de vorm van vliegende fallussen. Men
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nen ze op te zwellen”. Tja, als men daarmee akkoord gaat, dan is
geen enkele uitspraak nog veilig.”
(Quintilianus, IO VIII.3.44-47)

tintinabulum uit het British Museum

kan het bestaan van deze voorwerpen op verschillende manieren
proberen verklaren (tal van theorieën bestaan, van onheilafwerende
talisman tot uithangbord voor huisjes van lichte zeden), maar de
ondertussen genoegzaam bekende en rebelse Britse historica Mary
Beard ruggensteunt mij als ik zeg dat het op zijn minst ook gewoon
een staaltje flauwe, Romeinse humor is. De Lucius of Marcus met de
pet vond zo’n vliegend ding eenvoudigweg grappig. En: het maakte
muziek in de wind!
Diezelfde Lucius of Marcus met de pet trof men ook aan op het Romeinse forum, in het publiek dat voor de rostra (een soort podium)
luisterde naar het redenaarstalent van de advocaten wier optredens
op een brede interesse konden rekenen, als de supersterren van
weleer. Geen wonder dat meester-redenaar Quintilianus in zijn vermaarde handleiding “De opleiding tot redenaar” (Institutio Oratoria)
de aspirant-spreker wijst op één van de grootste valkuilen voor de
onervaren spreker: de dirty minds van het publiek, dat bij de geringste mogelijkheid schaterde. Weg geloofwaardigheid! Ik geef de lezer
een flard van Q’s waarschuwing:
	“Doch laat ons, aangezien we nu toch het thema van de stijlfouten aangesneden hebben, beginnen met wat men in het Grieks
aanduidt als “cacemphaton”, dat wil zeggen taalgebruik dat zich
door een slechte gewoonte laat verwringen tot een obscene betekenis (iets wat overigens niet zozeer aan de oordeelkundigheid
van de auteur te wijten valt, maar wel aan die van zijn publiek) óf
woorden die in combinatie een onsmakelijk karakter krijgen (…).
Ook het splitsen van woorden of klanken kan hetzelfde soort besmeuren van het fatsoen opleveren, zoals wanneer men het woord
intercapedo in de nominatief gebruikt [het Latijnse woord pedo
gebruikt men bij een flatulent accident]. Bovendien doet zulks
zich trouwens niet alleen op papier voor. Neen, wanneer men niet
op zijn hoede is, verlangen de meeste mensen om woorden ook
naar betekenis in obscene zin te begrijpen (zoals deze van Ovidius: “de verborgen delen achtte hij beter”) en om in woorden die
op zichzelf ver van enige obsceniteit verwijderd zijn toch een kans
tot viespeukerij te zien. Inderdaad, Celsus bestemptelt zelfs deze
woorden van Vergilius als een cacemphaton: “aangeraakt begin-

Veruit het amusantst en een bron van leedvermaak, is een brief
die Cicero in het voorjaar van het jaar 49 v.C. adresseerde aan een
goede vriend, Paetus. De brief zelf is een meesterstukje, die zelfrelativerende humor, technisch-filosofisch jargon en uiteindelijk ook een
subtiele, politieke boodschap dooreen mengt, maar voor ons huidig
betoogje volstaat het volgende: Cicero worstelt met vuile woorden.
Hij opent de brief met zijn bewondering voor stoïcijnse filosofen die
er prat op gaan de dingen steeds bij hun naam te noemen, maar
hij geeft toe dat hij daar zelf niet in slaagt: bij zijn professionele
imago van staatsman en advocaat past het immers allerminst om
bepaalde woorden te gebruiken, ook al vindt Cicero zelf dat er in die
woorden op zich weinig kwaad schuilt. Het alternatief brengt hem
echter evenzeer in de problemen: hij probeert bepaalde zaken enigszins omfloerst te omschrijven en zo het gebruik van vuile woorden
te omzeilen, maar het publiek schept daar juist plezier in. Meer nog,
zoals ook Quintilianus hierboven beweerde, Cicero’s publiek ontdekt
zelfs in de meeste onschuldige woorden de grootste schunnigheden:
	
“Als ik ‘elk drie’ [Lat. terni] zeg, dan zeg ik niets dat tot schande
strekt; maar als ik ‘elk twee’ [Lat. bini, dat klinkt zoals het Grieks
, wat ‘hij heeft gemeenschap’ betekent] zeg, is dat dan obsceen? ‘Wel voor een Griek,’ zul je beweren. Wel, dan is er met het
woord niets mis, aangezien ik Grieks ken en toch tegen jou ‘bini’
kan zeggen. Jij bent het dan zelf, die doet alsof ik Grieks aan het
spreken ben en geen Latijn. De kruiden ‘wijnruit’ [Lat. ruta] en
‘munt’ [Lat. menta] zijn beide volstrekt ok, maar als ik op dezelfde
manier als ‘een klein beetje wijnruit’ [Lat. rutula] ook ‘een klein
beetje munt’ [dat zou dan in het Latijn mentula opleveren, het
meest courante woord voor het mannelijke lid] zou formuleren:
ho maar! (…) Zie je dan niet wat voor dwaasheid dat allemaal
is? (…) Kortom, het zijn de mensen zelf, die in eerbare woorden
ongepaste plaatsen.
(Cicero, Ad Familiares IX.22)
Toegegeven, de voorbeelden die Cicero hier aanhaalt, zijn niet van
het soort dat je om de haverklap ontmoet, maar de brief vormt een
waslijst van gelijkaardige voorbeelden, het één al obscener dan het
andere - doorgaans onvertaalbaar en enkel uitlegbaar. In ieder geval, geen uitspraak was veilig en de arme Cicero is compleet gegeneerd. Zijn brave oren gloeien van ongemak, overgeleverd als hij is
aan de dirty minds in het Romeinse publiek.
Hij lijkt wel een leerkracht.
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3
Althans, ik voelde me het afgelopen jaar zelf meermaals net als Cicero. Het begon allemaal bij het ambitieuze, maar desastreuze plan
dat ik na nieuwjaar opvatte: een eigen cursus Catullus ontwikkelen
voor het vijfde jaar Latijn. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik
me van bij het begin bewust was van het ambitieuze en desastreuze
karakter van mijn nobele, maar idiote plan - alleen had ik de echte
reden verkeerd ingeschat. Ik had gedacht dat het een moeilijke onderneming zou worden, omdat ons Vlaamse onderwijssysteem met
zijn gewoonte leerkrachten te begraven onder bergen praktische
beslommeringen het nagenoeg onmogelijk maakt dit soort kerntaken terdege uit te voeren. Enkel wie om wat voor reden ook volhardt
(“iam Catullus obdurat”) in zijn boosheid, heeft een waterkansje op
succes in de schaarse momenten dat hij niet door de voornoemde
planlast of het gezinsleven in beslag genomen wordt, i.e. het pendeltraject en zondagochtenden vóór zonsopgang. Verder had ik me ook
gerealiseerd dat mijn selectie (veertien opeenvolgende gedichten,
die vermoedelijk ooit één dichtbundel van ruim 250 verzen vormden)
misschien wat al te zwaar op de leerlingenmaag zou liggen.
Doch niets daarvan. De ware hindernis bleken de vuile woorden.
Catullus is namelijk een Romeins dichter, van wie we heel toegankelijke, modern aanvoelende gedichten over hebben die het soort
romantiek ademen dat wij nog steeds als dusdanig herkennen, maar
die anderzijds ook heel vaak expliciete en scabreuze taal gebruikt
- steeds doelbewust en nooit gratuit. Dat verklaart waarom ook vandaag nog vele handboeken een selectie gedichten hanteren die teruggaat op vroegere, kuisere tijden. Catullus’ werk werd immers decennia- zoniet eeuwenlang ‘opgekuist’ met het oog op het zielenheil
van vooral jeugdige lezers. Nog steeds circuleren oude tekstuitgaafjes waarin men Catullus’ Latijn zonder verpinken onvertaald laat,
moedwillig fout vertaalt, verbloemt of omschrijft. Een voorbeeld van
de eerste strategie voeg ik gratis bij, voor de dappere lezer die nog
niet heeft afgehaakt:

Normaal gezien prijkt in deze tekstreeks (de Amerikaanse Loeb Classical Library) op de rechterbladzijde een elegante, Engelse vertaling
van het Latijn op de tegenoverliggende linkerpagina, maar het zal u
opvallen dat er bij gedichten 32 en 33 nogal vaak “ …” staat. Dat
is geen courant Engels. Neen, op die plaatsen achtten vertaler en
uitgever het wijs om het Latijn gewoon onvertaald te laten. Voor mij
was het kalf echter al verdronken. Ik had mijn selectie al gemaakt,
zonder vooraf rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid
van vuile woorden en wat dat concreet zou geven in het lesgebeuren.
En dus stond ik daar. Te zweten en te blozen als Cicero, in een poging
om, zonder de grenzen van het fatsoen en de eerbaarheid van mijn
ambt te overschrijden, uit te leggen wat Catullus precies bedoelde
met een bepaald woord of beeld. Onderwijl weerklonk op de achterste rij onafgebroken gegniffel. En evenals Cicero zag ik mezelf
genoodzaakt beroep te doen op allerhande inventieve omschrijvingen en omzwachtelde parafrases, die zodoende vaker wel dan niet
het karakter van een cryptogram kregen of van de raadselachtige
enigma’s, die het op SJH zo goed doen. Ziehier twee fragmenten uit
mijn leeshulp voor gedicht 6, waarin Catullus goedmoedig grapt met
zijn kameraad Flavius, die weigert zijn beste vriend iets te vertellen
over zijn nieuwe liefje:
	scortum, -i, onz: 	lichtekooi (maar dan een heel platte, harde, vulgaire term)
	effutuere, -uo: 	opnieuw een erg harde, vulgaire term; < futuere,
-uo; cf. Fr. foutu
Vooral bij het laatste voorbeeld was het zwoegen om de leerlingen
uit te leggen hoe men een werkwoord als futuere gecombineerd met
het voorvoegsel ec-/ef- (uit-) dient te begrijpen. Ik denk dat ik op
een bepaald moment mijn toevlucht zocht tot het moderne equivalent van een apartement waarin de huurders het dermate bont hebben gemaakt, dat we kunnen stellen dat het ‘uit-gewoond’ is. Maar
die herinnering heb ik veilig weggeborgen in een laatje.
Lesgeven, het is vallen en opstaan.

4
Maar er is gelukkig ook een keerzijde! Ondanks mijn pijnlijke hindernissenparcours lazen we een aantal gedichten (minder dan mijn
ambitieuze plan verhoopt had) die meer dan de moeite waard zijn en
anders voor eeuwig onder het stof van de censuur waren gebleven.
En zelfs mijn bochtige parcours langsheen de vuile woorden (hun
aantal viel trouwens best mee) bevatte uiteindelijk een paar fraaie
en leerrijke panoramapunten.
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Doch vooral lijken de onuitgesproken vuile woorden hetzelfde effect
te hebben als die van Het Geluidshuis: niet uitgesproken, zorgen ze
voor vreugde en prikkelen ze de verbeelding het meeste. De gedichten die de leerlingen het liefste willen lezen, zijn al decennialang
diegene met de “ …” op de rechterbladzijde. En dat is wat we willen met de klassieke talen, nietwaar? De verbeelding prikkelen? De
leerlingen ontvankelijk maken voor alles wat er staat of niet staat,
voor wat gezegd is en niet gezegd.
We willen dat onze leerlingen grote, slijmerige oogbollen worden,
zoals in “Nature” van de Amerikaanse dichter-denker Ralph Waldo
Emerson:
	“Standing on the bare ground, — my head bathed by the blithe
air, and uplifted into infinite space, — all mean egotism vanishes. I become a transparent eye-ball.”
(R.W. Emerson, “Nature”, 1836)

draait het tenslotte om: alles is interessant. Potentieel. Ook al denken we “Dit is niets; hier valt niets te rapen,” het kan nooit kwaad de
zaak van dichterbij te inspecteren, ons nette pak eens vuil te durven
maken of de platgetreden paden te verlaten. Het is vaak goed te
proberen. Uit alles valt te leren.
Hopelijk denkt u, genadige
lezer, na afloop ook zo over
dit alweer veel te lange
stukje. Waarin ik trouwens
geen enkel vuil woord
gebruikt heb! Behalve
misschien die slijmerige
oogbol.
Bert Selter

We willen dat onze jongeren zorgeloze, reusachtige receptakels worden, visuele instrumenten van verwondering die overal, in welke
richting ze zich ook wenden, iets interessants vinden. Want daar

illustratie van Emersons
“transparent eye-ball” door
C. Pearse Cranch

C.

This is
the sound
of C.

cultura, ae, vr. [colere]. 1. het verzorgen, het bebouwen: agri c. deseritur; inz.:
landbouw: °nec c. placet longior annua. — 2. overdr. : a) het beschaven, beschaving,
veredeling : c. animi philosophia est. — b) het vereeren, het dienen : °c. potentis amici.
—

2e graad L&G

+

—10.10.18—
theater
“Echo”
MaZ Brugge
—

6e jaar Latijn

6e jaar L&G

2e jaar L&G

4, 5 & 6 L&G

+

—15.10.18—
theatermonoloog
“Cicero”
Tinnenpot Gent
—

—22.10.18—
bezoek
gerechtsgebouw
Brugge
—

—11.2018—
Romeins
Archeologisch
Museum
Oudenburg
—

+

alle leerlingen

+

+

—11.2018 (o.v.)—
expo
“Classic Beauties”
Hermitage
Amsterdam
—

—01.2019—
quiz
“Quis Vestrum?2”
—

3e graad L&G

4e jaar L&G

+

—20.02.19—
concert
Eléonor
Brugge
—

4, 5 & 6 Grieks

+

—03.2017—
Romeinse soldaat
op school
—

—04/05.2019—
theater
“Oresteia
(Milo Rau)”
NTGent
—

alle leerlingen

+

—05.2019—
Meet & Greek
Griekse Avond
2020
—

Buitenschoolse activiteit op vrijwillige basis

CULTUURAGENDA KLASSIEKE TALEN.
2018—2019
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IT RUNS IN THE FAMILY
Geboorten
LOTTA, ° 2 juli 2018, dochtertje van Saar George (leerkracht)
en Tim Verbeke
REMI, ° 2 augustus 2018, zoontje van Liesbeth Van Maele
(leerkracht) en Bart De Rooze
OLIVER, 8 september 2018, zoontje van Sofie en Stijn en
kleinzoon van Marijke Vincke (leerkracht)
FILINE, °11 november 2018, dochtertje van Kaat Dewanckele
(leerkracht) en Bert Bekemans
CHLOE, °22 november 2018, dochtertje van Emily Van den Broucke
(oud-leerlinge) en Wouter Bes
Ona, °29 november 2018, dochtertje van Sophie Lapeijsen
(leerkracht) en Jan Vintevogel

Huwelijken
Marika Laureyns (leerkracht) en Dieter Dabaut trouwden
op 31 augustus 2018
Bert Selter (leerkracht) en Stephanie Serry trouwden
op 1 september 2018

Overlijdensberichten
Marie Coly, °18/10/1982, +26/06/2018, moeder van Nadège
Vanhercke (5C)
René Vander Beke, °05/01/1922, +27/06/2018, vader van
Régine Vander Beke (oud-collega)
Rachel Lilleman, °18/12/1931, +01/09/2018, overgrootmoeder

van Britt Van Hollebeke (5C) en Hanne De Zaeyer (2G)
Hubert Van Hecke, °05/11/1932, +08/09/2018, grootvader van
Hazel (5B), Joren en Linde (oud-leerlingen)
Maria Woestenborghs, °13/09/1945, +16/09/2018, grootmoeder
van Aster (4E) en Janne (5E) Bekaert
Marie-Thérèse Vancoillie, °16/10/1927, +08/09/2018, grootmoeder
van David Vandenhende (5C)
Simone De Cat, °10/03/1922, +07/09/2018, overgrootmoeder
van Camille Ballegeer (3C)
André Puype, °09/03/1935, + 03/10/2018, grootvader van
Lin Puype (6B)
Maria Tas, °05/01/1917, +11/10/2018, overgrootmoeder van
Chelsea Timmerman (3C)
Jacqueline Massart, °20/06/1941, +15/10/2018, grootmoeder van
Lou Baré (2C)
Maurice Deweer, °07/08/1934, +15/10/2018, overgrootvader van
Kyara Vereecke (3C)
Angèle Decorte, °02/11/1929, +07/11/2018, overgrootmoeder van
Jetse De Grande (3F)
Irma Maene, °23/02/1924, +16/11/2018, overgrootmoeder van
Laura Vanreybrouck (2G)
Werner Lutters, °28/12/1934, +14/11/2018, grootvader van
Jitske (3F) en Bauke Lutters (2A)
Georges Verhelst, °06/06/1925, +15/11/2018, overgrootvader van
Milan Magry (4F)

SCHOLEN

IN BRUGGE & OOSTKAMP

sterk hedendaags secundair onderwijs in het centrum van de stad

SINT-PIETER JOZEFIENEN JOZEFIENEN MARICOLEN
MIDDENSCHOOL
SINT-PIETER

SINT-JOZEF
HUMANIORA

SINT-JOZEFSINSTITUUT
HANDEL & TOERISME

TECHNISCH INSTITUUT
HEILIGE FAMILIE

DE FRÈRES
SINT-FRANCISCUSXAVERIUSINSTITUUT

EERSTE GRAAD

ASO

TSO - BSO

BSO - KSO - TSO

ASO

Kortrijksestraat 47
8020 OOSTKAMP
050 82 68 22

Noordzandstraat 76
8000 BRUGGE
050 47 17 17

Zilverstraat 26
8000 BRUGGE
050 33 19 43

Oude Zak 38
8000 BRUGGE
050 44 59 59

Mariastraat 7
8000 BRUGGE
050 33 63 47

middenschoolsint-pieter.be

sintjozefhumaniora.be

sintjozefbrugge.be

tihf.be

sfxbrugge.be

OOK INTERNAAT

OOK INTERNAAT

OOK INTERNAAT
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DE TRENDWATCHER
- AFLEVERING ZEVEN Ver, ver boven de speelplaats verheven, op de hoogste plaats van de Jozefienen,
in een schemerzone tussen A- en B-gebouw die aan de wetten van tijd en ruimte lijkt
ontsnapt te zijn, heeft een duister figuur zijn intrek genomen in een slecht verlicht lokaal.
Gezeten voor een wand van videoschermen en geluidsapparatuur observeert hij de
mierenkolonie van leerlingen die daar beneden, ver onder hem, in hun dagelijkse
bedrijvigheid dooreen krioelen, niet beseffend dat zij door hem geobserveerd worden
als een exotische volksstam. Soms blikt hij van op het dak naar beneden, soms dwaalt
hij in hun midden over de speelplaats. Steeds met een vinger aan de pols van de jeugd,
overal zijn voelsprieten uitreikend, hardnekkige vlieg in vele kamers: niets ontgaat onze
Orwelliaanse schaduwfiguur. Zijn enige doel? In kaart brengen wat leeft onder de Jeugd
en de onbegrijpelijke gedragscodes van deze woeste stam vervolgens vertalen naar
de taal van wat zij Oude Mensen noemen. Zijn naam? De Trendwatcher, held van het
lerarenkorps, redder van de ouders, antropoloog extra-ordinaire!
Deze aflevering buigt onze superheld zich over de wonderlijke taalvermogens van de
Schoolgaande Jeugd.

“POLYGLOT”
Des winters zijn de dagen kort. Ook op SJH. Dan is de Trendwatcher
in zijn nopjes. Het vroege duister vormt in dat jaargetij voor hem
immers een welgekomen dekmantel, gehuld waarin hij in alle rust
ongemerkt over de uitgestrekte schoolcampus en doorheen de labyrintische gangen kan dwalen. Deze winterse dekmantel en zijn oude,
vertrouwde loper: meer is niet nodig om alle deuren open te laten
zwaaien. Zo komt het ook dat de Trendwatcher zich op een heldere,
maar krakend koude winteravond, iets na zevenen, in lokaal D0.1
neervlijde. De lerarenkamer.
Het koffieapparaat had zijn - het is te zeggen: iemands - mok volgeprutteld met de warme drank die door Douwe Egberts als ‘Wiener
Mélange’ aangeduid stond en die de Trendwatcher steeds in eindejaarsstemming bracht. De mok stond dampend voor hem op tafel en
kringelde een sluier vol nieuwjaarsconcerten, Weense walsen, Glühwein, chocoladetaart en filharmonische geluiden door zijn hoofd. Op
zo’n avond voelde hij zich thuis op school en waande hij zich even
een lid van het illustere lerarenkorps. Hij schoof een tweede stoel
dichterbij, legde zijn voeten daarop en viste een tijdschrift op van
de tafel. De Knack. Een kop trok zijn aandacht: “Voor veel leerlingen
is Frans een dode taal.” En daaronder, ter duiding: “Experts schieten
met scherp op de methodes in het Vlaamse vreemdetalenonderwijs.”
Dermate ging hij op in zijn rol, dat hij bijna iets mompelde over Het
Niveau dat daalt. Gelukkig kwam hij op dat moment weer tot zichzelf. Hij ging rechtop zitten, rechtte de rug, kwakte zijn vuist neer op
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de tafel (Wiener Mélange regende neer) en besloot dat onwetendheid
hier speelde. Een klus voor de Trendwatcher!
Veelvuldig immers werd in het bewuste artikel de bal mis geslagen door zowel de experten als de geïnterviewde leerkrachten: noch
de leerlingen, noch de methode zijn een probleem; meer zelfs: er is
geen probleem. Wie zich, zoals de Trendwatcher, op dagelijkse basis
onderdompelt in de wereld van de Schoolgaande Jeugd, die weet dat
wij met een uitermate polyglotte generatie te maken hebben - doch:
not as we know it. Neen, Generatie Polyglot kenmerkt zich door een
uitermate inclusieve en creatieve aanpak: alle talen zijn welkom in
de wondere melting pot van de jongerentaal en geen grammaticale
regel vormt een heilig huisje. Hun taal is een regenboogkleurig paradijs van integratie en kosmopolitisme. Waarom zouden zij nog moderne, vreemde talen leren, beste Knack? Laat de moderne vreemde
talen tot hen komen. Welkom in het polyglot paradijs!
Onze Nederlandse werkwoorden moesten er al langer aan geloven. In
een enkel geval is dat ondanks een volwaardig Nederlands alternatief, zoals bij chillen, waarmee jongeren hun favoriete bezigheid aanduiden: ontspannen, luieren, rondhangen of gewoon niksen. Keus te
over, zou een minder positief ingestelde moedertaalfan - pardon:
-liefhebber - zeggen. Maar diezelfde zeurpiet kan niet ontkennen dat
onze Jeugd gewoon heel economisch en efficiënt te werk gaat, wanneer zij onze moerstaal verrijkt met uitheemse werkwoorden die in
één klap vatten wat het Nederlands slechts kan omschrijven. Bingewatchen, waarde lezer, is een andere favoriete bezigheid, die we
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slechts kunnen omschrijven als ‘in korte tijd grote hoeveelheden tv
tot zich nemen, doorgaans in de vorm van series’. Flexen, zo krabbelde ik recent in mijn notitieschrift, is blijkbaar een heel zuinige
manier om te omschrijven dat iemand opschept, vooral met materiële zaken en vooral ook ten onrechte (de flexer in kwestie heeft
namelijk helemaal niets om over te flexen). Om de wereld van school
en/of volwassenen te benaderen, beschikken de Polyglotte Jongeren
alweer over een ander arsenaal: schoolse dingen sucken (ik geef
u voor de duidelijkheid mee dat dit niet langer ‘zuigen’ betekent,
maar iets ontkennend, zoals ‘niet leuk zijn’ of ‘tegenvallen’), volwassenen laten hen cringen (i.e. een tenenkrommend, gênant gevoel
van plaatsvervangende schaamte voelen) en, als u het hen dan toch
vraagt, ze caren niet (d.w.z. ze geven er niet om). Ziet u?
Ik laat de zelfstandige naamwoorden even voor wat ze zijn (ik geef
u wel even mee dat een mindfuck minder pikant is dan u denkt,
dat een spoiler tegenwoordig niet meer achter op een auto staat en
dat een facepalm geen vorm van electronica is) en spring meteen
naar waar het interessant wordt: de bijvoeglijke naamwoorden. Joepie! De door Knack gewraakte MVT-onderwijsmethode schrijft voor
woordenschat in context aan te leren en dat gaat ongeveer als volgt:
men neemt een random voorbeeld, plaatst dat in een zin waarin
een aantal nice zaken uit de Leefwereld van de Jongere voorkomen,
zonder evenwel al te hipster [dit is trouwens tegelijk substantief en
adjectief] te willen doen (want dat zou het awkward maken). Meer is
er niet aan. Chill, toch?
Nu hoor ik u al brommen, beste kankerpit: “Ja, maar dat is allemaal
Engels. Is dat Frans nu echt een dode taal?” Geduld, waarde lezer.
Zoals u wel weet, bevindt SJH zich in West-Vlaanderen en dat is tot
op heden nog steeds ça-va-Land. Reeds lang houdt ça va stand als
een ideale vervanger voor ‘behoorlijk’. “Twintig euro vond ik nog een
ça va prijs,” hoor je dan, of: “De examenvragen waren ça va.” Jonge-

ren hebben geheel terecht aangevoeld wat de meerwaarde van ça va
kan zijn: het voegt aan hun ‘behoorlijk’ een zekere onverschilligheid
toe en daarmee meteen ook de zeer gegeerde injectie cool en ironie.
Bovendien brengt ça va me bij een laatste observatie - en het is
hier, geachte lezer, dat de polyglotte creativiteit zich nog het meest
laat gevoelen: de wondere wereld van het bijwoord. Het geliefkoosde
ça va werd dermate populair dat Jongeren de actieradius ervan zijn
gaan uitbreiden: het fungeert sinds enige tijd ook als bijwoord, zoals in “Diezelfde vragen waren nog ça va moeilijk.” En bijwoorden,
daar is men werkelijk creatief in! Ik laat me vertellen dat ons autochtone kei- niet langer de populariteit van weleer geniet (cringealarm, beste Toffe Ouder!), maar dat men voor het bijwoord ‘erg’
vandaag de dag over een waaier aan alternatieven beschikt, waaruit
men plukt als uit een kleerkast, al naargelang de smaak van de
dag. Een evergreen blijft fucking, is mijn stellige indruk. Schrik dus
niet als u deze krachtterm met de regelmaat van de klok gebruikt
hoort worden: hij is al lang alle kracht verloren. Toegegeven, mijn
oren tuitten aanvankelijk ook, maar gewenning is stilaan opgetreden. Werkelijk alles kan van het attribuut fucking voorzien worden:
fucking veel, fucking weinig, fucking goed, fucking slecht, fucking
scheef en fucking recht. Niet meteen mijn smaak, maar er is ook
goed nieuws: men schuift onderhand weer op richting Duits! Laatste
hoorde ik iemand iets mompelen over een “krank moeilijke SB”. Hoop
doet leven, dus. Alle moderne talen zijn welkom in het Nederlands
van de polyglotte generatie. Misschien komen straks ook Latijn en
Grieks aankloppen.
De Trendwatcher scheurde het artikel uit. Beter dat niemand dit
morgen las.
TMI.
De Trendwatcher
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design your future

GENIET VAN EEN
GLORIERIJK
NIEUW JAAR!
SID-BEURS
XPO KORTRIJK
ZA. 26 JANUARI
van 10 - 16 u.

BIOTECHNIEK
bachelor in de agro- en biotechnologie
GEZONDHEIDSZORG
bachelor in de ergotherapie
bachelor in de logopedie en audiologie
bachelor in de verpleegkunde
bachelor in de voedings- en dieetkunde
bachelor in de vroedkunde
bachelor in de zorgtechnologie
HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE
bachelor in het bedrijfsmanagement
bachelor in het bedrijfsmanagement met tri-diplomering
bachelor of Business Management (English program)
bachelor in het hotelmanagement
bachelor in het office management
bachelor in de toegepaste informatica
bachelor in het toerisme en recreatiemanagement
bachelor in het wellbeing- en vitaliteitsmanagement
INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE
bachelor in de autotechnologie
bachelor in de bouw
bachelor in de ecotechnologie
bachelor in de elektromechanica
bachelor in de elektronica-ICT
bachelor in de energietechnologie
bachelor in de luchtvaart
bachelor in de ontwerp- en productietechnologie
bachelor in de zorgtechnologie
ONDERWIJS
bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs
SOCIAAL-AGOGISCH WERK
bachelor in de maatschappelijke veiligheid
bachelor in de orthopedagogie
bachelor in het sociaal werk
bachelor in de toegepaste psychologie

OPEN CAMPUS
ZA. 16 MAART
ZO. 17 MAART
van 13 - 17 u.

BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TORHOUT

