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Beste lezer

Het doek valt over het schooljaar 2018-2019. Zoals steeds viel er op school heel wat te beleven. Het Noord-

zandnieuws illustreert dit op mooie wijze: het toont het leven op Sint-Jozef Humaniora, je kan artikels lezen 

of foto’s bekijken over zeer diverse activiteiten, leerlingen en leerkrachten getuigen hoe zij dit alles beleven.

Ons pastoraal team koos voor de openingsviering in september 2018 het thema ‘tijd’. Waar het voor onze 

leerlingen soms niet snel genoeg kan gaan, ervaren wij dat we vaak tijd te kort komen, dat de tijd al te snel 

voorbij vliegt. Zo is dit schooljaar ook voorbij gevlogen. Bij een terugblik op dit schooljaar kunnen we wel 

trots vaststellen dat opnieuw heel veel gerealiseerd werd, dat heel veel werk door leerlingen en personeel 

verricht werd.

Intern ging veel tijd en aandacht uit naar het integreren van de vernieuwingen die de hervorming van het 

secundair onderwijs met zich mee brengt. Volgend jaar starten we in het eerste jaar met een (licht) aan-

gepaste lessentabel: Engels komt in het eerste jaar, een nieuw vak Mens & Samenleving doet zijn intrede, 

ruim aandacht voor differentiatie. Voor alle vakken is er een nieuw leerplan. We hebben hard gewerkt om 

volgend jaar een vlotte start te kunnen maken. Een pluim voor de leerkrachten die hun schouders hieronder 

steken. Het vraagt immers heel wat inspanningen, maar het treft me hoe iedereen ondanks het vele werk, 

gedreven wordt door één gedachte: we voeren de vernieuwingen niet zomaar klakkeloos in, we willen het 

ook goed doen, ingebed in ons pedagogisch project, vanuit een gedragen visie.

Op onze druk bezochte infoavond en infodag viel het overigens op hoe weinig vragen gesteld werden door 

ouders over die vernieuwing. Daar ligt men blijkbaar niet wakker van. Wel veel vragen over en aandacht voor 

hoe wij hier omgaan met de leerlingen, hoe we de leerlingen begeleiden, waarvoor we staan, wat ons peda-

gogisch project inhoudt. Dit is, terecht, wat ouders bezig houdt en waarop hun schoolkeuze gebaseerd is.

Voor volgend schooljaar hebben we ons tijdschema van de dagindeling gewijzigd. Beginuren blijven onver-

anderd, maar de einduren zijn lichtjes aangepast. Grootste verandering ligt op maandag, waar we eindigen 

na het zesde lesuur, even na 15.00 uur. Motivatie voor deze aanpassing: tijd! We merkten immers dat er 

zowel voor leerlingen als voor leerkrachten nood was aan een moment om te kunnen overleggen, om te 

vergaderen, om iets voor te bereiden. Dit gebeurde vaak vlug, vlug over de middag of ’s avonds na een lange 

werkdag. De maandag na 15.00 uur wordt nu een vast vergadermoment voor leerkrachten, voldoende tijd 

voor overleg, op een gezinsvriendelijk moment. Ook voor de leerlingen biedt het de kans om deel te nemen 

aan die overlegmomenten, ze krijgen tijd om hun groepswerk te maken op school of om te werken aan de 

computers in de open leercentra. Ze krijgen wat extra ruimte in het begin van de week om hun toetsen 

en taken van die week voor te bereiden. Ze kunnen dit thuis doen of in de studie op school. Dinsdag en 

donderdag kunnen er 8 lesuren zijn, dan eindigt de dag om 16.45 uur. Wie 7 lesuren heeft op dinsdag of 

donderdag, stopt om 15.55 uur. Op woensdag eindigen de lessen om 12.00 uur en op vrijdag om 15.55 uur.

In een altijd maar drukker wordende samenleving wordt tijd een kostbaar goed. Mag ik jullie dit dan ook 

wensen voor de komende vakantiemaanden: tijd voor familie en vrienden, tijd voor ontspanning, tijd voor al 

die dingen die je graag doet en waar je in een schooljaar te weinig aan toekomt.

We zien je graag terug begin september.

Diederik Maes 

Directeur
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DE CIRKEL IS ROND
In september 2013 maakte een generatie leerlingen schoorvoetend haar 
opwachting op Sint-Jozef Humaniora, waarvan de vele hoeken, kamers, trappen 
en zolders toen nog een Groot Mysterie vormden voor hun jonge geesten. 
Vandaag, nagenoeg zes jaar later, maken zij de cirkel rond en verlaten zij langs de 
rode poort diezelfde school, om nieuwe horizonten op te zoeken. En hoewel we 
elkaar in die zes jaar ontegensprekelijk beter hebben leren kennen (alleszins kent 
SJH nog weinig geheimen voor hen), blijven er in diezelfde leerlingen nog heel 
wat hoeken en kamers onverkend en onbekend voor ons. Omdat het onze laatste 
kans was nog enkelen van hen te strikken alvorens ze afzwaaiden, vroegen we 
een aantal van hen nog een laatste keer de pieren uit de neus …

Nina Buffel uit 6D en Kaylee Deknock uit 6C doen 
beide aan synchroonzwemmen en wonnen met hun 
geliefde sport al heel wat kampioenschappen. Ze zijn 
beiden laatstejaars,dus hoogtijd om hen nog even te 
interviewen voor ze SJH verlaten.

Hoe zijn jullie, twee zesdejaars, terechtgekomen bij het syn-
chroonzwemmen?
Kaylee: De vrouw die mij leerde zwemmen, was een trainster van het 
synchroonzwemmen. Toen ze zag dat ik graag zwom, vroeg ze of ik 
zin had om naar de proeflesjes van het synchroonzwemmen te gaan. 
Ik zag dit in het begin niet zitten, dus heb dat toen niet gedaan. 
Enkele jaren later pas ben ik het dan toch eens gaan proberen.
Nina: De mevrouw die mij leerde zwemmen, gaf ook les in de ZVO 
(Zwemvereniging Van Oostkamp). Zij raadde mij dat sterk aan om-
dat ik gewoon zwemmen iets te saai vond. In het synchroonzwem-
men heb je namelijk heel wat meer variatie en is het niet enkel baan-
tjes zwemmen.

Op welke leeftijd zijn jullie met deze sport begonnen en was dit 
de eerste sport die jullie beoefenden?
Nina: Ik was zeven jaar toen ik begon met synchroonzwemmen en 
zwemmen was meteen ook de eerste sport die ik beoefende. Nadien 
heb ik nog andere sporten geprobeerd, maar ik ben toch bij het syn-
chroonzwemmen gebleven.
Kaylee: Toen ik begon, was ik acht jaar. Ik heb ook nog gedanst en 
zat ook in de jeugdbeweging, maar met beide ben ik gestopt.

Wat vinden jullie fantastisch aan synchroonzwemmen?
Synchroonzwemmen is een sierlijke sport, maar bevat ook de nodige 
uitdaging en veel doorzettingsvermogen. Doordat we de sport samen 
uitoefenen en iedereen even belangrijk is in ons team, zijn we een 

zeer hechte groep. Om een goede synchroonzwemmer te zijn, moet 
je heel lenig zijn, heel wat kracht hebben in zowel je armen, benen, 
buik en rug. Een beetje ritme mag zeker niet ontbreken en vooral een 
goede conditie is uiterst belangrijk.

Hoeveel uren trainen jullie gemiddeld per week en zijn er peri-
odes die drukker zijn?
Wij trainen minstens vijf uur per week en dit op dinsdag en zaterdag. 
Daarnaast trainen we vaak ook nog op zondag waarbij de uren vari-
eren tussen twee en vijf uren. Als de wedstrijden voor de deur staan, 
trainen we dikwijls nog eens extra een of twee uren tijdens de week. 
Net voor de wedstrijden hebben we een trainingsweekend waarop we 
gemiddeld acht uur per dag trainen.

Met hoeveel doen jullie normaal dit synchroonzwemmen?
Een team bestaat uit maximum acht zwemmers. Onze groep bestaat 
uit tien meisjes, waarvan acht meisjes die effectief zwemmen en 
twee reserves. Dat wil zeggen dat wanneer iemand ziek is, een van 
hen moet invallen. Ook de twee reserves zijn dus onmisbaar in een 
team, want zij moeten de plaatsen en bewegingen n van alle zwem-
sters kennen.
Daarnaast heb je ook nog een duet, dat door twee meisjes wordt 
gezwommen, soms ook met een reserve.
Een solo wordt uiteraard alleen gezwommen. 
Als laatste heb je nog een combo en trio. Een combo wordt met maxi-
mum tien gezwommen, een trio en een combo zwemmen wij niet.
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Wat betekent deze sport voor jullie?
Deze sport betekent enorm veel voor ons. We doen dit al van jongs 
af aan, dus we zijn er al een groot deel van ons leven mee bezig. We 
zwemmen ook bijna altijd met dezelfde meisjes, waardoor we een 
hechte band hebben met elkaar.

Onlangs waren jullie afwezig op school omwille van jullie sport, 
aan welke compitities hebben jullie toen deelgenomen?
Wij hebben dit jaar deelgenomen aan twee buitenlandse wedstrij-
den. De ‘International: trofeo spring & spring open’ in Italië. En de 
‘Achtentwintigste synchro-cup’ in Luxemburg. In Italië behaalden we 
met ons team een tweede en derde plaats. De wedstrijd in Luxem-
burg is een jaarlijkse traditie. De eerste keer dat we daaraan deelna-
men, waren we negen jaar, het is dan ook leuk om ieder jaar terug te 
gaan. Ook is dit de enige wedstrijd in het jaar waar we met de hele 
KVO-groep naartoe gaan. Normaal is een wedstrijd enkel voor een 
bepaalde leeftijdscategorie, maar de wedstrijd in Luxemburg is voor 
alle leeftijden, van acht tot achttien jaar. Net zoals vorig jaar hebben 
we met ons team een gouden medaille behaald. 

Hoe ver staan jullie nu, m.a.w. welke belangrijke prijzen hebben 
jullie al behaald?
Toen we elf jaar waren, zijn we voor de eerste keer Vlaams en Bel-
gisch kampioen geworden. Ook toen we veertien jaar waren, zijn we 
Vlaams en Belgisch kampioen geworden. Vorig jaar waren we ook 
Vlaams kampioen. We hebben ook nog heel wat zilveren en bronzen 
medailles van Vlaamse/Belgische en internationale wedstrijden. In 
2017 behaalden we in Oostenrijk een vierde plaats. Het is wel zo dat 
je in België niet echt een geldprijs kan winnen. In Luxemburg heb-
ben we ook al een aantal jaren een beker gewonnen doordat we de 
hoogste totaalscore hadden van alle deelnemende clubs.

In september beginnen jullie aan jullie hogere studies, zal het 
mogelijk zijn om die te combineren met jullie sport?
Kaylee: Ik zal zeker proberen om dit nog te combineren met mijn 
studies. Ik heb beslist om zelf niet meer te zwemmen, maar mijn 
synchro-avontuur stopt zeker niet. Vanaf september word ik trainster 
van de kleine zwemsters en zal ik mijn ervaring doorgeven aan de 
jongere meisjes.

Nina: Het zal zeker wat moeilijker zijn. Toch zal ook ik proberen om 
het nog te combineren. Of ik stop met zelf te zwemmen is nog niet 
helemaal zeker, maar net zoals het voorbije jaar zal ik blijven trai-
ning geven aan de kleine meisjes van onze club. De meisjes die ik 
train zijn ongeveer negen-elf jaar, dus ze kunnen zeker nog heel wat 
bijleren.

Wat is jullie ambitie voor de volgende jaren?
Kaylee: Ik hoop dat ik de meisjes veel kan leren en ik wil ervoor 
zorgen dat ze net zo goed zullen worden als wij. 
Nina: Natuurlijk willen we er beiden voor zorgen dat onze club een 
hoog niveau blijft behouden, we willen dus zo goed mogelijk onze 
ervaring en kennis doorgeven. Het ultieme doel is natuurlijk om mee 
te kunnen draaien op de absolute wereldtop, maar die weg is zeker 
nog ver weg …

Hartelijk dank Nina en Kaylee voor dit interview en een goede 
start als trainsters!

Marijke Verplancke
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INTERVIEW MET SELATTIN DEFEVERE

Selattin Defevere uit 6D is in SJH een nogal opvallende verschijning door zijn lange, 
blonde krullen. Nu echter wordt hij ook al een beetje een BV dankzij zijn deelname 
aan de Homo Universalis, een gelegenheid om hem eens te interviewen.

Selattin, hoe ben je eigenlijk in het programma Homo Universa-
lis terechtgekomen?
Vorig jaar zag ik het eerste seizoen van Homo Universalis en ik vond 
het een tof programma. In september 2018 heb ik me dan samen 
met mijn oudere zus ingeschreven om te mogen deelnemen aan 
het tweede seizoen. Er waren 3000 kandidaten en 300 kandidaten 
werden geselecteerd op basis van de presentatie via een video. In 
november kreeg ik een tweede telefoontje en wist ik dat ik bij de 100 
definitief geselecteerden behoorde, mijn zus echter niet.
Op de eerste opnamedag op 3 januari 2019 was ik precies achttien 
jaar, gelukkig, want achttien zijn is een conditio sine qua non om te 
mogen deelnemen.

Je startte dus met 100 deelnemers en op 28 mei, dag van dit 
interview, doe je nog altijd mee samen met 23 anderen. Welke 
proef vond je tot nu toe de moeilijkste?
De moeilijkste proef vond ik zeker die waarbij we op een stoel moes-
ten zitten met de armen gekruist en we moesten onze benen voor 
ons gestrekt houden, dit was heel lastig omdat het 2u27’ duurde 
vooraleer de eerste het opgaf. Zowel fysiek als mentaal was dit een 
beproeving.

Was het soms op het nippertje om in het programma te blijven?
Wel, de eerste opnamedag hadden we vijf opdrachten gedaan, bij de 
opdracht met 97 kandidaten was ik de voorlaatste met een kusjes-
dans, met deze proef had het dus al afgelopen kunnen zijn.

Hoe is de sfeer tussen de kandidaten bij de opnames? Is die 
competitief?
Ik voel veel sympathie voor de medekandidaten, iedereen respec-
teert de andere, er is geen concurrentie. Je denkt eigenlijk niet ver-
der dan het volgende spel overleven.
De opnames verliepen over zeventien dagen. Wat nu wordt uitge-
zonden, is in drie dagen opgenomen, zes opnames per dag, achttien 
in totaal dus en dat betekende ook achttien deelnemers minder na 
dat weekend.
Ook naar de opnames rijden in Schelle, Antwerpen was tof, want we 
reden telkens samen, vier kandidaten uit het Brugse.

Loont het de moeite om al die proeven te doorstaan? Hoe wordt 
de winnaar beloond?
De prijs voor de winnaar van de Homo Universalis is een cadeaubon 
van Neckermann ter waarde van € 18 000, wel te spenderen aan 

reizen en dit binnen het jaar na ontvangst.
De reischeque zou wel mooi meegenomen 
zijn, maar ik hecht wel meer belang aan 
de titel. Het is ook zo dat wie afvalt, nooit 
opnieuw kan meedoen aan het spel.
Ik zou het ook fijn vinden als er in dit twee-
de seizoen weer een West-Vlaming zou 
winnen, want er doen niet zo veel West-
Vlamingen mee, er zijn vooral Antwerpse 
deelnemers.

Van harte bedankt voor het interview 
en wij hier in SJH wensen je de titel  
toe!

Marijke Verplancke
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JOS EN FIEN VLIEGEN UIT
PARIJS

Hoe een Parijzenaar worden in twee dagen? Donderdag 16 en vrijdag 
17 mei 2019 gingen we met de vijfdejaars proeven van het leven als 
Parisien in de impressionante haussmanniaanse boulevards.
Je bent een Parijzenaar als je de fiets neemt! De fiets die er een aan-
tal jaren geleden zijn intrede deed, brengt je bovengronds naar di-
verse hoeken van de stad en laat je onderweg proeven van de drukke 
chaos in la capitale. Het claxonneren van een gehaaste, ietwat norse 
Parijzenaar evengoed als het flirterige kushandje van een knappe 
man in kostuum, het maakt deel uit van het slalommen tussen het 
teveel aan auto’s in de lichtstad. Tijdens een fietstocht onder een 
stralende zon, vergezelt een gevoel van enchantement je tussen de 
grandeur van die prachtige gebouwen. Eén ding is zeker: Paris à vélo 
smaakt naar meer. 
Een echte Parisien heeft geen kaart. Parijs draait om het verlaten 
van de gebaande paden en uitgestippelde routes met een missie. 
Even verdwaald raken om vervolgens via een handige shortcut weer 
de weg terug te vinden, is iets wat echt bij Parijs hoort. Wie heeft 
nog nooit onverwacht door overdekte passages gewandeld, heeft 
nog nooit een jardin doorkruist of nooit achteringangen genomen om 
een paar meters te besparen?
Een Parijzenaar vind je op een warme avond langs de trendy Seine, 
the place to be. Een boottocht op de Seine entre copains. Laten we, 

wanneer de avond valt, genieten van die vele historische clichés van 
Parijs: ze vervelen immers nooit. Tijdens het varen ontdekken we de 
hippe kant van de Seine. De grote luxe op de bateaux-mouches met 
wervelende recepties, afterwork party’s (dansvloer inclu) toont ons 
the glamour side van Parijs op een donderdagavond. De amoureuze 
koppeltjes en de studenten zitten op de kades met hun fles wijn en 
een hapje en ze genieten van al het moois dat Parijs te bieden heeft: 
un doux moment de bonheur. 
Een Parijzenaar slaapt op weinige, maar dure vierkante meters. 
Logeren in een auberge in de Marais, in twee van die authentieke, 
indrukwekkende gebouwen, laat ons nog meer proeven van de Pa-
rijse ambiance. Je waant je er terug in de tijd en je krijgt een inkijk 
achter de imposante, typische façades. Paris s’éveille met de typi-
sche straatgeluiden, bij het openen van je ramen voel je Parijs. De 
gedachte aan een lekkere croissant avec un petit café doet je water-
tanden en trekt je de stad in. Dan weet je dat het leven in Parijs toch 
net iets anders is. Parijs schudt je zintuigen wakker. 
Onze tweedaagse liet ons proeven van een ambiance estivale à Paris 
en vraagt om terug te keren. 
Paris, je charmeert en blijft charmeren! 

Joke Sercu
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DOE DE SWAP

Frans leren binnen de muren van het klaslokaal is een eerste stap, 
maar om een taal naar een hoger niveau te tillen, moet je de swap 
doen. En dat deden onze vijfdejaars moderne talen. 

Zo trokken we op donderdag 14 maart 2019 naar het paars gekleurde 
Anderlecht om onze uitwisselingspartners en hun school, het Institut 
des Soeurs de Notre-Dame, te leren kennen. 

Via een korte, ochtendlijke speeddating leerden de leerlingen el-
kaar kennen en werden onze Brugse scholieren meteen in een Frans 
taalbad ondergedompeld. Hun leerkrachten keken trots toe hoe ze 
zwommen in het Frans. Nadien volgde een debat in groepjes over 
thema’s als diversiteit of clichés in België. Confronterend, maar ook 
interessant om te horen en te zien dat vooroordelen niet kloppen. 
Na de middag stond een bezoek aan Brussel op het programma. En 
voor sommigen gingen de droom om Manneken Pis te zien eindelijk 
in vervulling …

Donderdag 4 april 2019 was het onze beurt om in Brugge gastheren 
en gastvrouwen te spelen. Met verschillende escape rooms was er 
geen ontsnappen meer aan: er moest en zou gecommuniceerd wor-
den! Het interactieve stadsspel ‘Supersnap’ van Das Box leidde onze 
bezoekers in de namiddag rond in Brugge en leverde toffe en vaak 
hilarische foto’s op.

De volgende stap om nog beter te worden: go strange, spring de 
wereld in en spreek Frans! 

Joke Sercu



7

N O O R D Z A N D N I E U W S  J U N I  2 0 1 9

www.geoffreyvanhulle.be | CONGRESS – INCENTIVE – TEAMBUILDING – MEETING – EVENT

CONGRESS
INCENTIVE

TEAMBUILDING
MEETING
EVENT

-

www.geoffreyvanhulle.be



8

VENSTER OP DE WERELD
VIER POLITIEKE PARTIJEN AAN ELKAAR GEWAAGD 
IN LEVENDIG DEBAT

Wanneer dit artikel verschijnt, zullen de Europese, regionale en 
federale verkiezingen van 26 mei 2019 achter de rug zijn. Konden 
de partijen van de Zweedse coalitie hun kiezers bij zich houden? 
Scheerden de groenen hoge toppen dankzij de klimaatmarsen en de 
duizenden klimaatspijbelaars? Zou een linkse progressieve coalitie 
in Vlaanderen, Wallonië of op federaal vlak haalbaar en werkbaar 
zijn? En zouden meer extreme partijen als Vlaams Belang en PVDA 
vooruitgang boeken? 

Op deze vragen kende op woensdag 3 april 2019 niemand het ant-
woord. Ook de bijna 200 leerlingen van de derde graad niet. Met 
mondjesmaat sijpelden ze vanaf 8.45 uur de studiezaal E01 binnen. 
Zeker niet onvoorbereid. Het vijfde jaar nam deel aan een workshop 
van Europahuis Ryckevelde, dat hen klaarstoomde om bewuster te 
gaan stemmen. Het zesde jaar leerde oefenen met de stemcomputer 
in het Brugse bezoekerscentrum naar aanleiding van de gemeente-
raadsverkiezingen op 14 oktober 2018. Verkiezingsdag 26 mei was 
eveneens een uitgelezen kans om onze pupillen in een democratisch 
bad en debat onder te dompelen.

De panelleden namen hun strategische plaats in van links naar 
rechts: Gilles Van Loocke (PVDA), Wouter De Vriendt (Groen), An-
nick Lambrecht (sp.a), Franky Demon (CD&V), Mercedes Van Volcem 
(Open Vld), Axel Ronse (N-VA), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). 
Onze gemeende waardering gaat uit naar de piepjonge Gilles Van 
Loocke, die in extremis bereid was lijsttrekster van de PVDA Nathalie 
Eggermont te vervangen.

Moderator Mieke Dumont, journaliste en gewezen anchor van Focus-
WTV, gaf de leerlingen meteen de opdracht om politiek kleur te be-
kennen. Van de educatieve stemtest, die ze in de geschiedenisles 

uitprobeerden, moesten ze hun persoonlijk resultaat anoniem ken-
baar maken. Nieuwigheid hierbij was het digitale hulpmiddel Menti-
meter, waarvoor een smartphone nodig was. De naam van de partij 
intikken - een kwestie van seconden - en het publiek zag de staaf-
diagrammen met de resultaten op het projectiescherm! Die eerste 
stemronde leverde de CD&V (27%) als best scorende partij op.

Eerst stelden de heren politici zichzelf en de standpunten van hun 
partij bondig voor. Vlaams Belang gooide meteen de stok in het 
hoenderhok door te klagen over een echt of vermeend tekort aan 
spreektijd. 

In overleg met de organiserende leerkrachten en op basis van het 
voortraject dat de leerlingen aflegden, was het debat zelf opge-
bouwd rond drie thema’s: klimaat en energie, wonen en werken, 
migratie en identiteit. De onderwerpen bevatten telkens drie stel-
lingen die bij de leefwereld van de jongeren zelf aansloten. Over elke 
stelling mochten drie politici in debat gaan, waarop de anderen kort 
mochten reageren. Opvallend was hoe kordaat Mieke Dumont bij 
persoonlijke aanvallen of nodeloze uitweidingen of veralgemeningen 
ingreep en het debat terug naar de inhoudelijke argumenten bracht. 

De politici verdedigden hun standpunten over onderwerpen als: 
›  moet de betonstop niet vroeger dan 2050 worden ingevoerd?
›  moet het openbaar vervoer niet gratis worden voor al wie jonger is 

dan 21? 
›  wat met de beloofde kernuitstap?
›  zal migratie noodzakelijk zijn om de actieve bevolking op peil te 

houden? 
›  moeten kinderen van asielzoekers, die langer dan vijf jaar in Bel-

gië wonen, samen met hun ouders een onbeperkte verblijfsver-
gunning krijgen, het zogenaamde ‘kinderpardon’? 
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›  moet de overheid bedrijfswagens ontraden? 
›  moet de overheid inzetten op gedeelde en duurzame mobiliteit: 

deelwagens en -fietsen, beter en meer openbaar vervoer, minder 
bedrijfswagens en auto’s voor privégebruik? 

›  moet wie jonger dan 30 is en een huis renoveert, dat goedkoper 
kunnen doen dan vijftigplussers, die in nieuwbouwprojecten in-
vesteren? 

Rond deze en andere kwesties ging het er soms heftig en pittig aan 
toe. Soms lagen de standpunten vrij dicht bij elkaar, op andere mo-
menten profileerden de sprekers zich uitgesproken links of rechts en 
stonden hun meningen diametraal tegenover elkaar. 

Na elk thema kregen de leerlingen de kans om met hun smartphone 
vragen te formuleren, die op het projectiescherm verschenen. De mo-
derator selecteerde enkele relevante vragen zoals bijvoorbeeld eentje 
over de klimaatspijbelaars, waarrond zich een discussie ontspon. 

Rond half twaalf brak het uur van de waarheid aan: de tweede stem-
ronde vond plaats. Ook onder het scholierenvolkje bleek het aan-
tal ‘zwevende kiezers’ in opmars. Zo verloor CD&V (20%) duidelijk 

terrein, waardoor de partij zij aan zij kwam te staan met Open Vld 
(21%) en Groen (20%). NVA (22%) won nipt de nek-aan-nekrace. 
Sp.a scoorde matig en de meer extreme partijen in het politiek spec-
trum, Vlaams Belang (5%) en PVDA (2%) waren de hekkensluiters.

Als toemaatje konden de heren en dames politici op een compu-
terscherm bestuderen waar hun verloren stemmen naartoe waren 
gevlogen en van welke partij zij stemmen hadden weggesnoept. En 
over snoep gesproken … als bedanking kregen ze een reep Sjokla of 
duurzame chocolade van Brugse makelij mee naar huis.

Hilde Van Den Kieboom

KLIMAATBETOGERS

Elke donderdag of vrijdag vullen straten over de hele wereld zich met 
kinderen, tieners, volwassenen en ouderen. Allemaal hebben ze één 
doel voor ogen: een beter klimaat. Zelf probeer ik ook om er elke keer 
weer bij te zijn. 
Zowel op donderdagen als op zondagen. 
Op de trein kan je al honderden mensen spotten op weg naar een 
klimaatmars. Ze hebben borden bij met quotes als: ‘Save the planet’ 
en ‘There’s no planet B’ of ‘Be part of the solution not the pollution’. 
Sommigen beschilderen hun gezicht met een wereldbol op de wang 
of een korte quote over het hele gezicht. De sfeer is geweldig! Er 
worden heel wat woorden geroepen en de lucht vult zich met borden 
en spandoeken. De immense opkomst van jong en oud geeft me tel-
kens weer kippenvel. 
Iedereen daar beseft dat de wereld moet veranderen en is bereid om 
er iets aan te doen, want de wereld moet beter worden. Wij moeten 
beter worden. Zoals Greta Thunberg zei in haar speech: “I’ve learned 
you are never too small to make a difference.” En ze heeft gelijk. 
Zelf gebruik ik zo vaak mogelijk de fiets en het openbaar vervoer en 
eet ook geen vlees. Ik verwacht ook niet dat iedereen vegetarisch 

zou worden, maar misschien helpt het ook al om gewoon niet te veel 
vlees te eten. Wie toch niet zonder vlees zou kunnen, kan ook al 
bijdragen door gewoon geen vlees te eten afkomstig van herkau-
wers (runds- en lamsvlees). Altijd je afval in de vuilnisbak gooien 
en je zakken en flessen hergebruiken, kan wel degelijk een verschil 
maken. Jij als persoon kunt helpen om de wereld een beetje beter te 
maken. Je hoeft daarvoor geen klimaatmars te organiseren, maar 
door je bewust te worden van de problemen, draag je ook al een 
steentje bij. 
Maar uiteindelijk komen we natuurlijk op straat om de politici te 
overtuigen om een nieuw en beter klimaatbeleid in te voeren. Want 
zo kan het niet verder! 
Noor Abou Radi (4A)
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EUROPEES JEUGDPARLEMENT

In februari 2019 kreeg ik de kans deel te nemen aan een sessie van 
EYP, het Europees Jeugdparlement. Ik ging samen met de heer Teer-
linck en vijf andere leerlingen voor vier dagen naar Luik. Daar debat-
teerden we elk in een groep met leerlingen uit andere scholen over 
een actueel Europees thema. Zo ging het bij mij om het voorkomen 
van bosbranden en overstromingen ten gevolge van de klimaatop-
warming. Het was echt interessant en ik heb er veel van geleerd. De 
vierde en laatste dag vindt de general assembly plaats. Dan komt 
iedereen samen in een parlementsetting en moet je je werk van de 
voorbije dagen verdedigen. Ik deed rounds of debate. Toen anderen 
ons werk aanvielen, moest ik rechtstaan en ons verdedigen. Omdat 
ik dat niet kon voorbereiden, was het erg stresserend. Toch gaf het 
zo’n kick en heb ik er echt van genoten. Op het einde van elk debat 
wordt er gestemd en ik kan met trots zeggen dat drie vierden in ons 
voordeel gestemd heeft. 

Na het avontuur in Luik werd ik door de organisatie uitgekozen voor 
een buitenlands sessie. Drie treinen en twee bussen later stond ik in 
Schengen in Luxemburg, daar waar het Schengenakkoord getekend 
is. Ik genoot ook ten volle van deze tweede ervaring. Ik gaf zelfs een 
speech op de laatste dag. Deze keer had ik het over ouderschapsver-
lof en de balans tussen werk en leven.

Als je mij zou vragen wat het beste van deze ervaring was, dan ant-
woord ik vol overtuiging ‘de mensen’. Ik heb zo veel fantastische 
mensen ontmoet van overal in Europa. Er werden zo veel nationa-
liteiten gemixt: Belgen, Fransen, Nederlanders, Finnen, Luxembur-
gers, Ieren, Engelsen, Zweden, Tsjechen, Estlanders, Litouwers, 
Grieken, Duitsers, Polen en ga zo maar door. Dat is ook het mooie 
aan Europa. Als ik nu naar een kaart kijk, moet ik denken aan de vele 
fantastische mensen die ik ontmoet heb. 
Dan sluit ik nu af op dezelfde manier als hoe een 
sessie van EYP afgesloten wordt: ‘See you 
somewhere around Europe!’

Eva Dierickx (5E)

Akkerstraat 96 · 8730 Oedelem-Beernem · 050 78 97 97 · info@drukkerijhudders.be
www.drukkerijhudders.be
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WIN €18.500 AAN PRIJZEN

Eindejaarsactie
Unizo 2016 
  Actie / Middenstand / Shopping / Voordeel / Winnen

Zoals elk jaar organiseert Unizo terug een eindejaars-
actie! Deze vindt plaats van 1 tot 31 december 2016.

Er is een totale prijzenpot van € 18.500 en de hoofdprijs 
is de nieuwe stedelijke crossover van Renault.
De trekking vindt plaats op dinsdag 10 januari 2017 om 
20u00 in De Plaetsemolen (Bruggestraat 77 – Oedelem)

Deelnemende handelszaken
Advieskantoor De 

Cuyper
Babelle / Byzance
Bakkerij Marc Claeys 

- Ver Eecke
Bakkerij Stefaan
Coiffure Sonja - 

Deruddere Sonja
Creades bvba
CVT Fashion
d’Afspanning
De Muyt Pralines
De Zevende Hemel
Electro Service David 
Hairstyling Ticara
Hellen’s Hairspa
Hoeveslagerij  

De Bokke
ING Beernem 

- Oedelem - 
Knesselare

Kantoor Wildemauwe
Keurslager Stefaan
Kopelino bvba
M Travel bvba
NV Autostrade
Optiek Dhaenens
Optiek Lotte
Papierhandel 

Kiekeboek
Pebbles
PROlectro
Reygerlo Interieur
Shell Station 

Beernem
Skwid
Slagerij Patrick
Tea Room 

Bulskampveld

Telecomcenter Shop 
Beernem bvba

Tuin & Dier  
Lateire bvba

Tuinbouwmachines 
Van Vynckt 

Universal Wine
Vandenbroucke Hout 
Verswinkel P & A
Vishandel Anthony
Wim Boterman 
Woondecoratie - 

Kookwinkel - Doe 
Het Zelf De Loof

Woontrends - Katrien 
Van Kerrebrouck

Zakenkantoor 
Keerman

Zutterman Ronny - 
Kledij Jessica

Argenta
Bakkerij De Langhe
Bakkerij Painture
Berendonkhoeve
Bocadillo 

Broodjeszaak
Café Mitra
Café Schuttershof
Coiffure Cindy
Coiffure Sophie
Crocodile
Dagbladhandel 

D’hoore
De Boomgaard
De Oelemse 

Hoeveslagerij
De Plaetsemolen
Fietsen Pieters
Foto Rogiers

Frituur Geert
Handy-Home 

Tuinhobby  
St.-Marie

Houthandel 
Driekoningnen

JFK Computer 
Systems

Kapsalon Anouchka
Kapsalon Kurt
Lingerie Nicque
Market Oedelem
Meubelen De Graeve
Optiek Vande Weghe
Orchidee
Pat’s Coffee
Selena’s Hairstyling
Slagerij - Traiteur 

Vanhulle
Slagerij  

Franky & Ann
't Beuterpotje
't Frietamientje
't Friet-uurtje
't Krantje
Tea Room - Eethuis 

De Klimop
Tuin & Hobbyshop 

Keemat
Van Slambrouck 

Electronics
VDK Reizen Selectair
Vishandel Jolika
Zandberghoeve
Slagerij Rik
AXA Bank 
Vande Keere
Bakkerij Ten Distel
Brilcenter

JOUW LOKALE PARTNER VOOR ALLE DRUKWERK

Drukkerij Hudders groeit
  Publireportage / Ondernemen / Communicatie / Ambacht / Maatwerk

Drukkerij Hudders
Akkerstraat 96 
8730 Oedelem
050 78 97 97
druk.hudders@skynet.be
www.drukkerijhudders.be

Drukkerij Hudders uit Oedelem is een sterk groeiend familiebedrijf waar u als klant
centraal staat. Ze streven een lange termijnrelatie na met alle klanten. Zowel 
particulier als zakelijk wordt u vanaf het eerste bezoek verder geholpen.

Als lokale drukkerij, waar 
de ambacht sinds 1979 
beoefend wordt, biedt 
drukkerij Hudders een 
aanpak op maat met een 
modern machinepark.  
De klant kan genieten van 
een enorme hoeveelheid 
mogelijkheden.

Je kan er terecht voor 
drukwerk in grote oplage 

(zoals dit tijdschrift) als 
voor huisstijldrukwerk. 
Ook digitaal drukwerk 
in kleine oplage zoals 
geboorte, communie, 
trouw- en rouwdrukwerk 
leveren ze piekfijn af.

Met de uiterste zorg voor 
creativiteit, kwaliteit en 
flexibiliteit verzorgen ze 
jouw drukwerk van A tot Z.

Greet, die de fakkel 
overneemt van haar vader 
Fred, heet je van harte 
welkom om het over jouw 
project te hebben.

nv

Fr
e

d

DRUKKER I J

HUDDERS

Akkerstraat 96    8730 Oedelem-Beernem    050 78 97 97
druk.hudders@skynet.be

Met passie voor drukwerk!

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

SASKIA AERS / 0495 47 05 58 

ARTITUDE@TELENET.BE / WWW.ARTI-TUDE.BE
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IN DE DAGBOEKKAMER
PEDRO OOSTERLYNCK

De zesdejaars krijgen bij het begin van het schooljaar in de les Nederlands 
een opdracht om per twee een interview af te nemen, Elias Decorte en Stan 
Oosterlynck interviewden de directeur van CC Scharpoort.

Hij is al 47 jaar, maar doet zijn werk nog altijd even graag. Pedro 
Oosterlynck staat nu al elf jaar aan het stuur van Cultuurcentrum 
Scharpoord en zag in die tijd het reilen en zeilen van het cultuurcen-
trum en de kuststad veranderen, maar ook gelijk blijven.
Er staan weinig mensen dichter bij de cultuur aan onze Vlaamse kust 
dan Pedro Oosterlynck. Bij elke voorstelling, tentoonstelling en zelfs 
in de openbare bibliotheek van Knokke-Heist heeft hij zijn zegje. Een 
blik achter de schermen van het directeurschap, maar ook een blik 
op het politieke toneel van de rijkste kuststad van Vlaanderen.

Waarom bent u directeur van dit cultuurcentrum geworden?
Ik wou al heel lang in een cultuurcentrum werken. Ik ben dan ook na 
mijn studies als vrijwilliger begonnen in een cultuurcentrum. Ik heb 
ook in Brussel meegewerkt aan een steunpunt voor cultuurcentra. 
Alhoewel het me niet gelukt is om direct bij dat cultuurcentrum aan 
de slag te gaan, bleef het idee wel in mijn hoofd zitten. Een goede 
elf jaar geleden kon ik dan uiteindelijk aan een examen meedoen en 
mocht ik als directeur van CC Scharpoord beginnen.
Een cultuurcentrum stond voor mij gelijk aan veel organiseren voor 
veel soorten mensen op veel soorten manieren. Die grote diversiteit 
vond ik het interessantste gegeven.

Waarom zegt u ‘stond’ en niet ‘staan’?
Dat zal een verspreking geweest zijn. Het staat nog altijd gelijk aan 
een heel grote mate van diversiteit en verschillende vormen van cul-
tuur.

Is het werk veel veranderd sinds u directeur geworden bent?
Voor mijzelf wel. Ik ben in 2007 directeur geworden en we zijn nu 
2018, elf jaar verder. Toen ik daar toekwam, was het huis kleiner, nu 
is het veel groter geworden. Ook een aantal mensen zijn ondertus-
sen verdwenen, waaronder een zeer sterke schepen (Maxim Willems, 
red.), wat een groot verschil maakt. Ook de wereld is veranderd: 
hij is digitaler en complexer geworden. We moeten meer rekening 
houden met de veiligheid en de regeltjes. Tenslotte is het publiek 
zelf ook veranderd. Vroeger was er een kleiner aanbod, maar nu kan 
iedereen overal naartoe en bestaan Netflix en het internet waardoor 
iedereen zijn eigen manier heeft om aan cultuur te doen. Het cul-

tuurcentrum moet dus mee evolueren waardoor alles complexer en 
veelvuldiger wordt.

“I k heb ondertussen al ervaren 
dat het politiek spel een 
moeilijk spel is. Er is geen rechte 
weg. Je moet soms je vriend in 
de steek laten en met je vijand 
verdergaan.”

Is het zwaar werken of valt dat al bij al nog mee?
Er kruipt veel tijd in. Ik ben dikwijls niet thuis en het is druk in het 
hoofd: er gebeuren veel dingen door elkaar. In onze job werken we 
altijd tegen een deadline. Je kunt niets uitstellen: om acht uur gaat 
bij wijze van spreken het doek op en op die specifieke dag moet 
een tentoonstelling geopend worden. Er is dus wel stress om het 
allemaal gedaan te krijgen en dat kan zorgen voor een zekere mate 
van hard werken.
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Wat organiseert u zoal?
Alles wat ook maar een beetje naar cultuur ruikt. Of het nu een dans-
namiddag voor senioren is of een lezing door een professor of het 
organiseren van een vrijwilligerscentrale. Het gaat over theater, film 
en zoveel meer. We organiseren vuurwerk- en rockfestivals en zorgen 
voor schoolprogrammeringen. Sinds kort komen daar ook nog eens 
het museum en de bibliotheek bij. Het is dus zeer divers.

En bent u dan soms niet bang dat er iets gestolen wordt of dat 
er iets misloopt?
Ja, maar daar mag je niet te veel over nadenken, want anders slaap 
je niet meer. Ik probeer daar dus een beetje naïef in te zijn. Nu staat 
er bijvoorbeeld een tentoonstelling die meer dan een miljoen euro 
waard is (van de Duitse kunstenaar Stephan Balkenhol, red.). Dan is 
het natuurlijk interessant om in te breken en werken te stelen, maar 
we zorgen er gewoon voor dat er extra beveiliging is en dat er extra 
alarmsystemen geplaatst worden. Als er dan alsnog iets gebeurt, 
dan zien we wel verder, maar dan hebben we tenminste onze best 
gedaan om preventief te werken.
Carnaval doen wij bijvoorbeeld ook, met tractors die wagens trekken 
en personen die snoep gooien. Natuurlijk hoop je dan elk jaar op-
nieuw dat niemand onder zo’n tractor terecht komt, terwijl hij snoep 
aan het rapen is. We zijn nu al tien jaar bezig zonder dat er iets 
ernstigs gebeurd is, dus ik veronderstel dat er de komende tien jaren 
ook niets zal gebeuren.”

Wat is/was uw favoriete project dat CC Scharpoord gedaan 
heeft?
Veel. De Panamarenko-tentoonstellng was bijvoorbeeld wel specta-
culair, maar ook de eerste keer dat we meer dan 100.000 mensen 
bereikten met het cartoonfestival was ongelooflijk. Ook maken we 
theaterstukken met jonge mensen en als dat dan echt goed is, en 
soms is het ook echt goed, dan is het fantastisch om de zaal op het 
einde te zien ontploffen.
We hebben ook ooit eens een Japanse kunstenaar gehad die sculptu-

ren in ijs maakte en die tentoonstelde in diepvriezers op een tempe-
ratuur zodat het allemaal geleidelijk smolt. Het was prachtig om te 
zien hoe fantastische kunst uiteindelijk maar een paar dagen leefde.

U bent zelf directeur, maar aan wie moet u verantwoording af-
leggen?
Er staan nog verschillende mensen boven mij. Op politiek niveau 
moet ik samenwerken met het college, en dan vooral met de schepen 
van cultuur en de burgemeester. 
Op het ambtenaren niveau heb je dan de grote baas van alles wat 
ambtenarij is in Knokke-Heist, de algemene directeur (Miet Gobert, 
red.). In het gemeentelijk organogram heb je vervolgens verschil-
lende afdelingen. Eentje ervan is de afdeling vrije tijd en daarin zit 
het luikje cultuur. Mijn eerste leidinggevende baas is dus de direc-
teur van de afdeling vrije tijd.

“ Een cultuurcentrum stond voor 
mij gelijk aan veel organiseren 
voor veel soorten mensen op 
veel soorten manieren.”

Nu we het over het schepencollege hebben: Vindt u een uitslag 
van 70% in de gemeenteraadsverkiezingen niet verbazingwek-
kend veel? Hoe komt het volgens u dat de Knokkenaren op Lip-
pens blijven stemmen?
Dat is een gevoelige vraag. (lacht) 70% is ongelooflijk veel, en dat 
komt doordat hij al zo lang burgemeester is en de mensen zich niet 
kunnen inbeelden dat er ooit een andere zou komen. Ook zeggen 
de meeste mensen: ‘Het is hier toch goed, waarom zou het moeten 
veranderen?’. 
De tweede grote factor is dat het goed draait in Knokke-Heist: wij, 
als cultuurcentrum, hebben bijvoorbeeld voldoende financiële mid-
delen en personeel; de mensen met horecazaken op de dijk en in de 
omgeving maken mooie zomers; er komen veel mensen naar Knokke-
Heist en er worden veel appartementen gekocht.
Ten slotte doen Lippens en zijn partij ook heel slim aan politiek, want 
hun partij is eigenlijk een verzameling van partijen (Gemeentebe-
langen, CD&V en Open VLD, vormden samen de coalitie Gemeente-
belangen, red.), maar ze wordt voorgesteld als één partij. Als je dan 
de percentages van de drie partijen samentelt en ze scoren alle drie 
goed, dan kom je bijvoorbeeld aan die 70%.

Wijlen Maxim Willems was misschien wel de populairste sche-
pen van cultuur die Knokke-Heist ooit gehad heeft. Hoe ver-
houdt uw huidige schepen Annie Vandenbussche zich met hem?
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Maxim Willems is 25 jaar lang schepen van cultuur geweest en was 
ook 25 jaar zeer betrokken bij het cultuurcentrum. Hij was voor een 
deel het cultuurcentrum. Schepen Annie is daarentegen slechts 
sinds een jaar schepen van cultuur. Ze heeft veel respect voor hem, 
maar wenst natuurlijk ook om er haar eigen verhaal van te maken.
Maxim heeft voor de fundamenten van ons cultuurhuis gezorgd, 
maar het is aan anderen om er een muur bij te bouwen of er juist 
één te verplaatsen. Ik kan niet volledig volgens schepen Annie spre-
ken, maar ik vermoed dat zij er ook zo over denkt en dat ze met res-
pect voor de fundamenten, zonder dat het een verlammende werking 
heeft, samen met ons aan een hedendaags cultuurhuis wil bouwen.

Ze lijkt mij toch eerder een atypische politica, niet?
Maxim was mannelijk, straalde rock-‘n- roll uit en had een jeugdbe-
wegingsattitude. Kortom: hij was wat opvallender. Annie is vrouwe-
lijk, natuurlijk, en is zelf ook een beeldend kunstenaar. Ze schildert 
en is op een andere manier met cultuur bezig: misschien wat zach-
ter, wat minder lawaaierig. 
De tijden zijn veranderd, zachter geworden door zaken als #MeToo. De 
nadruk ligt tegenwoordig op het gelijk vertegenwoordigen van man en 
vrouw. Het is dan ook logisch dat je een andere soort politici krijgt. 
Annie is ook al lang actief. Niet als schepen, maar als provincie-
raadslid. Ze heeft haar positie verdiend. Als u vindt dat ze atypisch 
is, dan hebt u nog een oud wereldbeeld. (lacht)

En hebt u zelf geen politieke ambities?
Neen, of toch niet voor de schermen. Het lijkt mij een uiterst lastige 
job, omdat je voortdurend voor iedereen vriendelijk moet zijn en een 
luisterend oor moet hebben. Ik heb ondertussen al ervaren dat het 
politiek spel een moeilijk spel is. Er is geen rechte weg. Je moet 
soms je vriend in de steek laten en met je vijand verdergaan. Dit zie 
ik niet direct zitten, maar achter de schermen werken, als parlemen-
tair medewerker of in een studiebureau zou ik overwegen, mocht ik 

opnieuw kunnen beginnen. In de toekomst zie ik het mij niet direct 
doen, maar in een ander leven was het misschien wel gebeurd.

Komen er veel scholen over de vloer in het cultuurcentrum?
Zeer veel! Wij doen de schoolprogrammering, films en theatervoor-
stellingen voor 54 scholen. Dat zijn alle scholen van Knokke-Heist 
en een groot aantal in de rand ervan: Blankenberge, Zeebrugge, 
Damme en zelfs af en toe een Brugse school. We werken dus met 
zeer veel scholen. 
Als we anderzijds een grote tentoonstelling houden, dan maken we 
ook een schoolpakket voor lager- en middelbaar onderwijs. We zijn 
nu bijvoorbeeld bezig met een tentoonstelling rond Stephan Balken-
hol en daar zullen ongeveer 900 leerlingen aan deelnemen. 

Is er iets dat u stoort aan de manier waarop cultuur wordt ge-
geven in scholen?
Ja. (denkt na) Het toffe is dat veel scholen nog steeds naar de 
schoolprogrammering komen. Er zijn nog meer zaken die hen beval-
len dan die hen tegenstaan. We organiseren per jaar drie voorstellin-
gen, meestal zijn dat twee theatervoorstellingen en één film waaruit 
ze kunnen kiezen, en dan ook het schoolpakket voor tentoonstellin-
gen en de scholen gaan hier gretig op in. 
Als er zaken niet goed zijn, is het dat Vlaanderen de scholen te weinig 
ondersteunt om aan theater te kunnen participeren, aangezien ze o.a. 
door de maximumfactuur de scholen minder de kans geven om centen 
uit te geven aan cultuur. Bij ons is dit geen probleem, want we hebben 
het tarief verlaagd naar één euro per leerling. Maar andere cultuur-
centra kunnen dit niet doen, doordat ze minder middelen hebben, en 
dan zie je dat de scholen wel sneller afhaken. Is dit de schuld van 
de scholen of is dit de schuld van het financiële verhaal dat zich in 
Brussel afspeelt? Ik denk dan toch eerder het tweede dan het eerste.

“ [Wij doen] alles wat ook maar 
een beetje naar cultuur ruikt.”

Wat zou u tenslotte nog graag veranderen aan uw job?
Ik zou graag door minder te werken, meer willen realiseren. Dit lukt 
echter niet zo goed …
Ik wil vooral beter worden: nog mooiere producten maken die nog 
meer aandacht krijgen; warmer en efficiënter worden als cultuur-
huis; minder overuren maken en dus de zaken meer binnen de uren 
geregeld krijgen. Ook zou ik beter willen kunnen deconnecteren: als 
je op reis bent of tijdens het weekend bijvoorbeeld minder de mails 
controleren. Dat zou een goed werkpuntje zijn voor mijzelf.

Stan Oosterlynck en Elias Decorte (6C)
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INTERVIEW MET EEN OUD-JOZEFIENTJE: SOFIE STRAGIER

Op een kille zaterdag belandde ik tijdens onze verbouwing met grote honger in Friet Sebiet in 

Jabbeke. “Je moet daar eens gaan proeven”, hoorde ik al een paar keer. Undercover ging ik 

tijdens het weekend langs: een grijze overall, rode t-shirt bedolven onder verfspatten en een 

kapsel vol stof. Na met veel smaak een kleintje met verse tartaar en een garnaalkroket verorberd 

te hebben, keer ik op maandag terug naar school, waar ik opnieuw transformeer naar ‘die van 

Frans’. In de lerarenkamer kruiste ik mevrouw D’Hondt, die over het weekend sprak. Toen ik mijn 

verhaal deed, zei ze meteen: “Lekker hé, ik ben daar ook al geweest. Sofie is een oud-leerlinge van 

onze school.” En zo raakte ik de volgende keer aan de babbel. Ik was aangenaam verrast. Bij het 

volgende frituurbezoek werden anekdotes bovengehaald. En zo geschiedde: een interview in het 

Noordzandnieuws. 

Naam: Sofie Stragier
Leeftijd: 34 jaar
Studies: economie-moderne talen/ 
bachelor beheer toerisme en recreatie

Waarom koos je indertijd voor de Sint-Jozef Humaniora? 
Eerst en vooral was Sint-Jozef Humaniora een strenge school met 
een goede reputatie. Het verplichte uniform was nog in voege en 
mijn ouders stonden daar wel achter. Verder gingen er ook een aan-
tal klasgenootjes van de lagere school naar de Jozefienen en zo was 
het snel beslist.

Welke herinneringen blijven je bij?
Ik denk vooral de klassiekers: de ontgroening, de 100-dagen. Die 
shows werden altijd met veel zorg voorbereid en iedereen gaf er het 
beste van zichzelf! 
Verder herinner ik me ook nog dat we in het eerste jaar naar Archeon 
geweest zijn en naar het huis van de toekomst, waarin voorspeld 
werd dat eten in de toekomst via internet zou besteld worden. We 
hebben toen eens goed gelachen en vooral gedacht dat dit onmo-
gelijk was, maar ik maak ondertussen zelf ook geregeld gebruik van 
‘Collect and Go’, dus dat is me altijd bijgebleven. Verder zijn we in 
het tweede jaar naar Disneyland geweest en hebben we ook nog een 
uitstap gemaakt naar Lille; dat was natuurlijk altijd heel plezant. 
Ik herinner me ook nog dat we in het laatste jaar bij mevrouw Tim-
merman in de godsdienstles een brief naar onszelf moesten schrij-
ven en dat die brief dan vijf jaar later naar ons thuisadres zou opge-
stuurd worden. Ongelofelijk hoe je als mens in vijf jaar tijd evolueert, 
toch in die periode van je leven … Een heel leuk initiatief!

Af en toe was er onaangekondigde uniformcontrole en als de rokjes 
te kort waren of je droeg een jeans, dan werd je naar huis gestuurd 
of kreeg je een waarschuwing. 

Hoe keek je terug op je schoolloopbaan bij ons?
Ik heb enkel positieve herinneringen aan m’n schooltijd. Ik had al-
tijd een leuke en grote vriendenkring en iedereen kwam overeen met 
iedereen. Het was toen ook nog een eerder ‘kleine’ school waardoor 
je ook vele leerlingen van andere jaren kende en er dus altijd wel 
iemand was bij wie je terecht kon. Ik vond het ook een school waar 
er naar je geluisterd werd als leerling en waar je inspraak had. Ik 
voelde mij er helemaal thuis.

Wat na je middelbare studies?
Van jongsaf aan had ik de reismicrobe te pakken. De microbe groeide 
nog meer door de mooie reizen in het 5de en 6de middelbaar, ge-
organiseerd door meneer Gryson en mevrouw David. We zijn naar 
China en Egypte geweest en daar heb ik ook heel wat mooie herin-
neringen aan overgehouden! 
Ik wou graag mijn talenkennis benutten en reizen, dus heb ik geko-
zen voor een richting toerisme. 
Ik heb beheer, toerisme en recreatie gestudeerd aan de KHBO Brug-
ge (nu Vives). 
In het 3de jaar ben ik voor drie maanden op buitenlandse stage 
geweest naar Lanzarote en na mijn terugkeer kon ik bij Jetair (nu 
TUI) starten. Ik heb gewerkt op het hoofdkantoor, maar na een tijdje 
begon het weer te kriebelen en ben ik weer vertrokken naar het bui-
tenland waar ik als reisleidster gewerkt heb. Ik heb gedurende zeven 
jaar gewerkt op veertien verschillende bestemmingen. 
Dit heeft me gemaakt tot de persoon die ik nu ben … Ik heb hierdoor 
heel veel verschillende mensen en culturen leren kennen en ik heb 
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vooral heel veel levenservaring opgedaan. Zo heb ik ook mijn partner 
leren kennen, maar dat was toen een slecht moment. Na verloop 
van tijd kruisten onze paden zich opnieuw en zijn we een koppel 
geworden. In die periode heb ik ook rondgetrokken in Afrika met een 
vriendin, waarna ik met mijn partner nog negen maanden in Austra-
lië gereisd en gewerkt heb. 

Welke leerkrachten zijn je bijgebleven?
Er zijn mij verschillende leerkrachten bijgebleven. 
Meneer Gryson was enig in z’n soort, maar dat is positief bedoeld!
De lessen kunstgeschiedenis bij mevrouw Vangaever, die altijd les 
gaf met veel passie, vond ik altijd interessant. Ook naar mevrouw 
Dufour kon ik uren luisteren toen ze haar lessen geschiedenis gaf. 
Mevrouw Van Himbeeck was ook altijd enthousiast en van de les-
sen godsdienst in de derde graad bij mevrouw Timmerman werd je 
helemaal zen. 

Wat was je lievelingsvak? 
Zonder twijfel: Frans . Ik was in het algemeen goed in talen en 
ben blij dat ik dat heb ik kunnen meenemen in m’n verdere loopbaan 
bij TUI. 

Vandaag vinden we je terug in Friet Sebiet in Jabbeke. Dat lijkt 
me toch een eerder onverwachte keuze? 
Toen ik mijn partner voor de tweede keer tegen het lijf liep (en de 
timing deze keer wel goed zat), zei hij meteen dat hij al jaren met 
het idee speelde om een frituur uit te baten, want frietjes zijn lekker, 
zo zei hij.
Ik heb ook wel altijd het idee gehad om iets zelfstandig uit te baten, 
maar ik wist niet goed in welke branche. Toen mijn partner zijn idee 
voorstelde, was ik meteen enthousiast. We zijn letterlijk allebei met-
een werk gaan zoeken: in frituur De Bosrand in Brugge kon ik meteen 
aan de slag en daar heb ik al mijn ervaring opgedaan. 
Mijn partner is van Roeselare afkomstig en heeft in die regio ge-
werkt. 

Na ons Australië-avontuur kon ik terug in De Bosrand beginnen en 
mijn vriend kon opnieuw in Roeselare aan de slag. We hebben onze 
plannen eerlijk op tafel gegooid en na een jaar vonden we een ge-
schikt pand. 
We hebben nooit de intentie gehad om dingen te kopiëren; we wilden 
vooral ons eigen ding doen, maar we wilden er ook niet onbezonnen 
aan beginnen. We wilden ons vooral goed voorbereiden en weten 
waar we aan begonnen, zodat we geen dingen over het hoofd zouden 
zien. We hebben onze kennis samen gegooid en daar is Friet Sebiet 
uit voortgevloeid.

Wil je onze leerlingen nog iets meegeven?
Je leeft maar één keer, doe wat je graag doet! Er zijn tegenwoordig 
zoveel burn-outs terwijl er duizenden jobs zijn in deze wereld. Doe je 
je werk niet graag, zoek dan iets anders dat je beter ligt en waar je 
minder stress van krijgt. 
Probeer ook geen vooroordelen te hebben, want je weet nooit wie er 
voor je staat en wat die persoon in z’n rugzak meedraagt. Behandel 
dus iemand anders zoals je zelf behandeld zou willen worden. Wat je 
ook doet, blijf met beide voeten op de grond: bescheidenheid siert! 
Én denk vooral ook niet dat het geld aan de bomen groeit … Als 
achttienjarige had ik ook ‘The American Dream’, maar in het leven 
krijg je niets voor niets. 

Tot slot: waarom zou je een ommetje maken naar de Friet Se-
biet? Wat zijn jullie troeven?
Onze grootste troeven zijn ons enthousiasme en onze vriendelijkheid. 
Ik vind het verschrikkelijk om naar de supermarkt te gaan en het 
idee te hebben dat ik op een begrafenis zit. Het is altijd aangenaam 
om ergens binnen te wandelen waar je de oprechte positiviteit en 
het enthousiasme kan opsnuiven! Verder hebben we heel veel lek-
kere verse bereidingen en snacks! Onze huisburgers zijn zeker een 
aanrader en een Belgisch frietje smaakt toch altijd, niet?! 

Bedankt, Sofie. We wensen je alle geluk van de wereld toe!
Sofie Hautekiet
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SCHOOL IN BEWEGING
EEN DUURZAME(RE) SCHOOL

De jeugdige klimaatspijbelaars, onder wie ook enkele van onze leer-
lingen, zijn erin geslaagd om het thema van het klimaat in de actu-
aliteit te houden. Bewust omgaan met het milieu, ijveren voor een 
duurzame wereld, het is al langer een belangrijk onderdeel in ons 
pedagogisch project. Het engagement van sommige leerlingen deed 
ook ons nog intenser kijken wat we op school kunnen realiseren. We 
geven je graag een greep uit onze acties en plannen op dit domein.

In het kader van duurzame voeding op school, hebben we een twee-
jarig project lopen met Rikolto, goodfood@school. Op het Fairsti-
val van woensdag 15 mei 2019 hebben we het startschot gegeven 
voor dit project. Op een zonnige woensdagmiddag konden de leerlin-
gen in een festivalsfeer kennis maken met een aantal initiatieven: 
workshops over gezonde tussendoortjes, proeven van vegetarische 
gerechten. Concreet gaan we 10 duurzaamheidsengagementen 
aan. Dit gaat bijvoorbeeld over meer lokale groenten en fruit uit het 
seizoen, werken aan eerlijke handelsrelaties, minder vlees en een 
volwaardig vegetarisch aanbod. Voor dit project werken we samen 
met leerlingen en ouders. Meerwaarde is zeker ook de aanwezigheid 
van onze kok en de medewerking van Scolarest. Acht leerlingen uit 
verschillende jaren fungeren als goodfood@school ambassadeurs. 
De medewerkers van onze chalet, symbool van onze fairtradever-
koop, spelen een centrale rol. De eerste voorstellen liggen al op tafel: 
gezonde tussendoortjes (het aanbieden van fruit), minder afval, een 
PMD-arme school realiseren, vegetarische maaltijden in de kijker 
plaatsen. U hoort er volgend schooljaar ongetwijfeld meer van. Eind-
punt wordt de mondiale vormingsdag in april 2020 die in het teken 
van dit project zal staan.

In ons pedagogisch project zitten heel wat elementen om de leerlin-
gen te sensibiliseren, naast de vele lessen waarin die thema’s aan 
bod komen (aardrijkskunde, natuurwetenschappen, economie enz.) 
is er bijvoorbeeld de jaarlijkse deelname aan dikketruiendag. Er 
zijn de dagdagelijkse inspanningen om de school net te houden, om 
afval te sorteren, waarbij we ook proberen onze leerlingen hun ver-
antwoordelijkheid te laten nemen.

We stimuleren de leerlingen om met de fiets naar school te komen. 
We stellen daarom een verkeersvervoersplan op in samenwerking 
met Stad Brugge. Daarbij brengen we de routes van de leerlingen in 
kaart, kijken we waar mogelijke gevaarlijke knelpunten zitten, waar-
na we naar oplossingen zoeken. Bij het organiseren van activiteiten 
proberen we zoveel mogelijk vervoer met de fiets te organiseren.

Vanaf dit schooljaar bieden we leerlingen de gelegenheid om voor 
elke schoolgerelateerde vliegtuigreis een CO2-compensatie te be-
talen via een erkende organisatie. Door het betalen van die bijdrage 
wordt de extra CO²-uitstoot van de vliegtuigreis opnieuw geïnves-
teerd in CO²-beperkende maatregelen. We gaan daarbij uit van een 
opt-out strategie. Dat betekent dat we er standaard van uit gaan dat 
de leerlingen (of hun ouders) de bijdrage willen betalen, tenzij ze dat 
anders aangeven.

Voor de zomerreis 2019 naar Griekenland (derde graad) tekenden 31 
leerlingen in. Daarvan gaven 7 leerlingen expliciet aan dat ze de bij-
drage van € 5,62 (op een totale kostprijs van € 790,00) niet wens-
ten te betalen. In procent uitgedrukt betekent dit dus dat 22,5% 
afziet van de bijdrage.

Ook de infrastructuur van onze school is een belangrijk element. 
We hebben een meerjarenplan waarbij we systematisch onze ge-
bouwen vernieuwen. Bij die vernieuwingen staan duurzaamheid en 
energiezuiniger werken centraal. Concreet hebben we vorig jaar een 
van onze verwarmingsketels vernieuwd met een klimaatvriendelij-
kere installatie, is één van onze gebouwen (het C-gebouw) volledig 
vernieuwd (met de nodige isolatie, dubbel glas enz.).

We zijn daarnaast ingestapt en geselecteerd in een project met 
BeauVent CVBA en BAS Bouwen vzw “Energiebesparing bij scholen”. 
Zij komen de school screenen en geven aan hoe we energiebesparin-
gen kunnen realiseren. Vijf pijlers worden in kaart gebracht:
›  de bouwschil: isolatiegraad wordt geconstateerd, een 3-D model 

van de gebouwen wordt getekend en een warmteverliesbereking 
uitgevoerd;

›  de verwarming: na een stookplaatsanalyse volgen verbeterings-
voorstellen met een inschatting van het besparingspotentieel;

›  de verlichting: alle verlichtingsarmaturen worden genoteerd, 
voorstellen voor relamping of relighting naar Led;

›  de ventilatie: deze is niet energiebesparend, maar heeft wel een 
impact op gezondheid;

›  potentieel voor hernieuwbare energie (daken worden gescreend 
op geschiktheid voor plaatsen van PV-panelen enz.).

Naar aanleiding van de klimaatmars vroegen leerlingen om deel 
te nemen. De eerste donderdag hebben we éénmalig een delegatie 
leerlingen uit de derde graad laten gaan mits toestemming van hun 
ouders. 50 leerlingen namen deel. Bij de klimaatmars in Brugge heb-
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ben we dit herhaald, en dan ook voor leerlingen van eerste en tweede 
graad. Het thema leeft sterk bij onze leerlingen en als school vinden 
we het belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt.

De volgende donderdagen zijn nog enkelingen gegaan. We waarderen 
het engagement van die leerlingen, maar laten zien dat hun en-
gagement niet vrijblijvend is, dat ze wel spijbelen. We gaven telkens 
strafstudie met een alternatieve straf waarbij ze moesten nadenken 
hoe we op school meer zorg kunnen dragen om de klimaatopwarming 

tegen te gaan. We overleggen met hen of de voorstellen realiseer-
baar zijn en hoe we ze kunnen invoeren. Hun voorstellen waren o.a. 
over de verpakkingen (voorverpakte etenswaren in het schoolrestau-
rant), vervoer met de fiets nog meer stimuleren, plastic verpakking 
verminderen, verplicht brooddozen, recto verso printen, vegetarisch 
eten nog meer stimuleren, extra dikke truiendagen, reizen met bus 
in plaats van vliegtuig, groen dak (met planten) enz.

Diederik Maes

C’EST DUR D’ÊTRE UN VAMPIRE

Lou is een vampier en heeft er genoeg van om ’s nachts te moeten 
leven, zwarte kleren te dragen, bloed te drinken en vleermuizen als 
vriend te hebben. Geboren worden in een vampierenfamilie is echt 
niet leuk. Op een dag gaat Lou naar buiten terwijl het nog licht is. Hij 
verdraagt het zonlicht en er gaat een nieuwe wereld voor hem open. 
Nu nog de rest van de familie overtuigen …

In het eerste jaar wordt er voor Frans doorheen het schooljaar ge-
differentieerd. Niet alleen tijdens de reguliere lessen Frans maar 

ook wekelijks tijdens een speciaal 
voorzien differentiatieuur. Som-
mige leerlingen hebben nood aan 
herhaling terwijl het voor anderen 
nog sneller vooruit mag gaan. De 
leerlingen worden in niveaugroe-
pen ingedeeld, waar er, aangepast 
aan hun noden, aan hun Frans gewerkt wordt. In één van de groepen 
werd er sinds het begin van het schooljaar gewerkt aan een theater-
voorstelling. Mevrouw Deprez koos voor het stuk ‘C’est dur d’être un 
vampire’ van Pascale Wrzecz. Begin september begon ze het script 
dat bestaat uit zes hoofdstukken door te lezen met de leerlingen. En 
eind mei was er ‘le moment suprême’: de voorstelling. Een vampier 
spelen is al niet makkelijk … en zeker niet als die dan ook nog eens 
Frans moet spreken!

Heel wat leerlingen speelden mee in dit stuk. Compleet met een 
cape, nepbloed en als afsluiter … lekkere vampierensnoepjes. O ja, 
de eerstes ontwierpen ook affiches en flyers om reclame te maken 
voor hun voorstelling. We zijn trots op onze eerstejaars!



IK HEB
MIJN EIGEN
ENERGIE-
FORMULE.

ENERGIQ MENU
LEKKER VEEL ENERGIE

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 fl exibiliteit 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.

A MEMBER OF COMPASS GROUP

SCOLAREST MAAKT HET VERSCHIL

www.energiq.be



19

N O O R D Z A N D N I E U W S  J U N I  2 0 1 9

LES PETITS CHEFS: EEN RECEPT VOORSTELLEN 
MET EEN FRANSE VLOG

Vanuit het oogpunt van de leerkrachten

Na de leerstof rond l’article partitif (het deelaangevend lidwoord), 
la quantité (hoeveelheid) en faire des courses (winkelen) gezien te 
hebben, besloot het team Frans om in de eerstes deze leerstof te 
versmelten met ict. De leerlingen maakten zelf een vlog waarin ze 
in duo’s een recept naar keuze filmden en voorstelden. In dit filmpje 
worden spreken, woordenschat en spraakkunst geïntegreerd. Een 
niet voor de hand liggende opdracht. En een filmpje maken bleek ook 
niet zo eenvoudig te zijn. De leerlingen gaven elkaar een workshop 
‘editen’, met computer of smartphone, zowel met Android als Ios. 
Alvast onze welgemeende dank aan de ouders die hun keuken ter 
beschikking stelden of als een heuse filmploeg en souffleur werden 
ingeschakeld door hun spruit.
De eerste resultaten waren alvast veelbelovend. De filmpjes (inclu-
sief de eventuele bloopers) werden samen met de leerlingen beke-
ken. De geslaagde recepten werden ook af en toe geproefd door de 
leerlingen én de leerkracht … een geslaagd project.

En wat denken de leerlingen? Wij peilden 
naar enkele reacties in 1D:

Ilani: Leuke opdracht! Zelf iets bedenken en koken. Je oefent ook 
zo je uitspraak Frans en leert nieuwe woorden. En achteraf geniet 
je van het recept. 
Lotta: Ik vond het een leuke opdracht. Het is ook leuk dat we zelf 
mochten filmen en kiezen welk gerecht we wilden maken. We hebben 
er veel tijd in gestoken. Ik hoop dat het editen lukt. 
Matisse: ik vond het een leuke creatieve opdracht. Het is eens iet 
anders en het eten was lekker. 
Ties: Ik vond het zeer leuk. Lukas en ik hebben er een hele dag over 
gedaan. We hebben het bij sommige deeltjes moeilijk gehad maar we 
zijn er met een beetje hulp toch doorgekomen. 
Loes: Het was een super leuke opdracht maar ook wel lastig om alle 
regeltjes in het Frans te gebruiken. Ik vond het een super creatief 
idee.
Tibo: Ik vond het leuk omdat je kon kiezen met wie je kon samenwer-
ken. Ik vind het ook leuk dat je nieuwe woorden leert.
Bo: Het was hilarisch. We hebben keihard gelachen en veel bloopers 
gemaakt. Er ging van alles mis en ook dat zit in de vlog. De opdracht 
zelf viel goed mee. 
Milo: Ik vond het leuk dat we een vlog mochten maken. Het leukste 
is dat je het met twee kan doen. Het was wel een moeilijke opdracht 
maar dat je het mag opeten maakt het goed. 
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JOS EN FIEN ACTIEF
EEN FESTIVAL OP ONZE SCHOOL? MET FOODTRUCKS, 
EEN MUZIEKBAND EN EEN BAR? 

Het leek in eerste instantie een droom, maar deze werd wel werkelijkheid!

Vanwaar het idee?
Vorig schooljaar gingen enkele leerkrachten op nascholing naar 
Lissabon-dat kon je al lezen in één van de vorige edities van het 
Noordzandnieuws. Daar werd ik ondergedompeld in de wereld van 
Non Formal Learning, maar ook in een andere manier van de leerling 
centraal stellen. Waarom laten we de leerlingen geen evenement op 
school uitdenken? We laten hen dit ook, met hulp van de leerkrach-
ten, volledig zelf uitwerken. Wij moeten als leerkrachten niet altijd 
de trekker zijn van een evenement; ook leerlingen kunnen dit!

Hoe het begon …
Dit idee liet me niet los en in september deed ik een oproep naar 
leerlingen die geïnteresseerd waren om ‘iets’ rond duurzaamheid 
op school te organiseren. Omdat ik niet in dezelfde vijver van ge-
engageerde leerlingen wilde vissen, sprak ik ook leerlingen aan die 
nog geen activiteit op school hadden georganiseerd. Met een klein 
groepje kwamen we samen en de eerste ideeën kwamen op tafel: 
een marktje, met standjes van duurzame organisaties, de chalet 
wordt een bar … Misschien een Fairstival?

Waarom duurzaamheid?
Rikolto is een organisatie die duurzaamheid in scholen wil brengen 
en wij zijn één van de pilootscholen. We zagen dit evenement als het 
startschot van dit tweejarig project. 

Hoe het verderging …
Hoe meer we brainstormden, hoe groter het evenement werd. Daar-
om schakelde ik de hulp van meneer Verrecas in. Hij bracht ook nog 
enkele leerlingen mee en de werkgroep ‘Fairstival’ bestond plots 
uit 20 enthousiaste leerlingen! Ze gaven ideeën, legden contac-
ten, zochten naar workshops, werkten het decor uit, de affiche, het 
werkschema, de algemene planning enzovoort. Klas 5E zorgde onder 
leiding van mevrouw Aelter voor de organisatie van de talentenjacht. 
Als leerkrachten werden we verbaasd en vooral omver geblazen door 
hun verantwoordelijkheidsgevoel en enthousiasme. 

En toen was het Fairstival er!
Op 8 mei 2019 zou het Fairstival doorgaan, maar de weergoden be-
slisten er anders over. We zagen ons genoodzaakt om het evenement 
een weekje uit te stellen. En oef: op woensdag 15 mei 2019 was de 

zon wel aanwezig! Het derde lesuur zetten we samen met de werk-
groep alles op en plots werden al onze ideeën werkelijkheid. Er waren 
zitzakken, strandstoelen, ligzetels, een bar, een podium met mooie 
gekleurde palletten achteraan, een programma, standjes enzovoort. 
Om 11.15 uur ging de bel en ons evenement kon beginnen! De leer-
lingen stonden op hun plaats zoals afgesproken en namen hun taken 
allemaal heel serieus. Jawel, zelfs de afwas …
Eerst was er de talentenjacht, die ons nogmaals liet beseffen hoe-
veel talent er op onze school aanwezig is. Ondertussen konden aan-
wezigen van een vegetarische wrap of taco genieten bij de food-
trucks. De chalet was omgevormd tot een bar en daar kon iedereen 
geniet van een drankje. Na de talentenjacht was het de beurt aan 
een dj, in de gedaante van Lukas van 4F. In tussentijd kon ieder-
een deelnemen aan één van de volgende workshops: gezond koken, 
moestuinieren, kaarsen maken of djembé. Of ze konden oude spullen 
ruilen via onze swap-beurs. Om 13 uur vergastten The Damnettes 
ons op een schitterend live optreden! Het Fairstival eindigde op de 
beats van dj 207FM.

Wat maakte het Fairstival uniek?
Eerst en vooral het feit dat dit door leerlingen uit verschillende jaren 
was georganiseerd. We stonden werkelijk versteld van de verant-
woordelijkheidszin die ze vooraf, op het moment zelf en ook achteraf 
toonden. Ook voor ons als leerkrachten was het heel leuk om som-
mige leerlingen op een andere manier te leren kennen. Dit heeft een 
band geschapen!
Bovendien werd het evenement niet alleen voor leerlingen georga-
niseerd. Ouders en grootouders waren ook welkom. Het was fijn om 
te zien dat er toch enkele ouders en grootouders op het evenement 
waren. Het groepsgevoel werd alleen maar groter!

Bedanking
Bij deze wil ik in de eerste plaats de leerlingen bedanken voor hun 
inzet. Het was uniek, fantastisch, voor herhaling vatbaar en vooral 
geestig! Ook alle andere leerlingen en leerkrachten die geholpen heb-
ben door materiaal te uit te lenen, door op het moment zelf of achteraf 
een handje toe te steken, willen we bedanken. Dit deed deugd! Verder 
bedank ik ook graag mijn collega meneer Verrecas voor de hele fijne 
samenwerking en ook de directie voor de kans die we gekregen heb-
ben. De foodtrucks (Little Green Farms en Alma Libre), partners (Ox-
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fam, VELT, Voedselteam en Eva vzw) en de band willen we bedanken 
voor hun aanwezigheid en flexibiliteit. Tot slot ook een woord van dank 
aan de mensen van Rikolto, die ons gedurende dit proces stevig gehol-
pen hebben, en aan Stad Brugge, voor de steun.

Bedankt aan allen die aanwezig waren. 
Zij die er niet waren hadden ongelijk. 
Maar misschien kunnen zij het volgend jaar goedmaken?
Marika Laureyns

Het Fairstival was een van de hoogtepunten van afgelopen 
schooljaar. Onze vele bijeenkomsten brachten een mooi resul-
taat op. Er was heel wat te beleven op onze speelplaats: tal-
loze workshops, foodtrucks, een bar, een swapbeurs, bekladde 
leerkrachten, enz. Ik heb me geen moment verveeld. Het weer 
zat ook mee, waardoor het geheel een spectaculair evenement 
werd. Op het einde van deze namiddag had ik dan ook een vol-
daan gevoel. Op naar de tweede editie!

Kyrill De Pauw (3A)
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HET GROOT GELEES

De foto op deze pagina vraagt om opheldering. Dat begrijpen we 
best. We zien Lieselot Dalle (4A) die een plechtige handdruk krijgt 
van meneer Teerlinck en wellicht ook kort daarna een boek van de 
Japanse auteur Haruki Murakami uit de handen van meneer Selter. 
Een aantal leerlingen kijkt toe op de achtergrond; op de voorgrond 
een theekopje en banken in een knusse cirkel opgesteld. Wat is daar 
allemaal aan de hand?

Wel, het boek heeft Lieselot eerlijk gewonnen. Zij kon na 20 bijeen-
komsten, een dertigtal weken en 891 pagina’s het grootste aantal 
citaten uit de lijvige roman “De opwindvogelkronieken” toewijzen 
aan de juiste personages. 
Het boek zelf kregen we toegestuurd van de Nederlandse uitgeverij 
van Murakami (Atlas Contact), nadat we hen lieten weten dat er op 
een middelgrote school met familiaal karakter in de Brugse binnen-
stad maar liefst 15 leerlingen elke vrijdagmiddag rond tafel zaten 
om het te hebben over het magnum opus van Murakami dat we met 
z’n allen aan het lezen waren. Vijftien jonge lezers, die potentieel 

voor het leven verslingerd zouden zijn aan Murakami, dat hoorden 
ze daar aan de Amsterdamse grachten graag en dus kregen we, alle 
zuinigheid ten spijt, een  vriendelijke brief terug, vergezeld van wat 
promomateriaal en-zoals ondertussen duidelijk is-een exemplaar 
van Murakami’s nieuwste worp in het nederlandse taalgebied.
En daarmee is meteen alles gezegd over de precieze toedracht van 
het tweede seizoen van Het Groot Gelees, de oudste en tevens enige 
boekenclub op SJH. Deze tweede jaargang begon met deze brief, die 
ik even voor u in tweeën knip:

Daarna volgden: het bereiken van ons maximale inschrijvingsaantal 
(15 lezers), dolle correspondentie via Smartschool, de uitbreiding van 
ons huishoudelijk reglement, geschetste plattegronden van locaties 
uit de roman, interactieve polls over de sympathiekste personages, 
liters thee, rode oortjes en stomende scènes, prachtige bordschema’s 
en complottheorieën, pagina’s vol baseballbats, waterputten, men-
senvillende Mongolen, verdwenen katten, fluitende kelners en uitein-
delijk, naar ondertussen goede gewoonte: een karrenvracht donuts.
Ik eindig dan ook graag met een hoopvolle gedachte, die ik ook na 
de eerste jaargang formuleerde in ditzelfde tijdschrift: “Het was 
een goed boek, het waren gezellige middagen en het heeft de be-
geleidende leerkrachten van een injectie optimisme voorzien: welja, 
sire, zij kunnen nog steeds lezen. Zij kunnen dat zelfs heel goed, af-
gaande op de gesprekken die zich vanzelf ontrolden, wijl clandestien 
gebak rondging en de theekopjes lustig dampten.”
Bedankt, Torin, Jeroen, Paulien, Lieselot, Amanda, Cameron, David, 
Jasper, Siebe, Johannes, Emmanuel, Hazel, Marjoleine, Eva en Marie.

Uitgelezen de uwe,

B.Q.W. Selter, voorzitter en factotum van Het Groot Gelees 

C. F. G. Teerlinck, ondervoorzitter en logistiek medewerker van Het Groot 

Gelees

E.V.G. Dierickx, meester der ceremonie van Het Groot Gelees

T.V.F Overbergh, penningmeester van Het Groot Gelees



25

N O O R D Z A N D N I E U W S  J U N I  2 0 1 9

BESTE SMARTPHONE-
GEBRUIKERS

Ik weet het, de aanhef klinkt een beetje oneerbiedig. Misschien 
kon ik beter ‘beste allemaal’ gebruiken om ‘iedereen die met 
zijn of haar smartphone eens een foto neemt’ aan te spreken.
Het zit namelijk zo. Vandaag kan men weliswaar goede en crea-
tieve foto’s nemen met een smartphone, maar telkens opnieuw 
merk ik dat de ‘echte fotografie’ zoveel meer te bieden heeft. 
Het is dan wel nodig om je even onder te dompelen in de wereld 
van de sluitersnelheid en het diafragma. De doelstelling van 
ons fotoclubje is dan ook duidelijk: leer een ‘echte camera’ ge-
bruiken en er opent zich een nieuwe visuele wereld …
Hieronder zien jullie een aantal foto’s van leden van het foto-
clubje. De oefeningen op de sluitersnelheid tonen ‘uiteenspat-
tende ballonnen’ en zijn niet voor gevoelige kijkers (let maar op 
de snoetjes) en … smartphonegebruikers.
Jan Minnebo & Yanna, Laura, Rune, Niels, Cameron, Noor en Lieselot.
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KLASSIEKE HOEK
DE KLASSIEKEN EN DE LEERKRACHT - 
AFLEVERING ZEVEN EN EEN HALF

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: graanhalmen, zotte dictators en 

rollende koppen.

“GRAANHALMEN” 
- OF: HERODOTUS ALS SCHOOLMEESTER -

Af en toe lieg ik eens in de les. Of misschien is ‘bluffen’ een geschik-
tere term. In het vierde jaar Grieks, bijvoorbeeld. Daar lezen we elk 
jaar samen uit Herodotus’ Historiën, een geweldige brok literatuur 
die het werk is van een ouderwetse meesterverteller aan wiens lip-
pen je als luisteraar hangt-willen of niet. Herodotus vertelt in zijn 
turf ondermeer het verhaal van ene Periander en elk jaar probeer ik 
de leerlingen wijs te maken dat het bij Periander is dat ik als lesge-
ver de mosterd haal. Dit is wat ik dan vertel.
In de zesde eeuw voor Christus werd de Griekse stad Korinthe ge-
regeerd door een man genaamd Periander. Een tiran, in de zin dat 
hij dat regeren in zijn eentje deed. Zoals een leerkracht. Haha. De 
meningen over hem liepen uiteen, als we de getuigenissen mogen 
geloven: volgens sommigen was hij een hard en wreedaardig vorst, 
anderen vonden hem juist streng, maar rechtvaardig; sommigen be-
weerden dat hij een bloeddorstige maniak was, anderen prezen hem 
als één van de slechts Zeven Wijzen. Zoals een leerkracht. Haha. 
Maar hoezeer de tiran op de leerkracht geleek, kunnen we nog het 
beste opmaken uit de volgende anekdote, die ons verteld wordt door 
Herodotus en waarin Perianders modus operandi wordt onthuld. Net 
als de beginnende leerkracht, betrad ook de jonge Periander wat 
onzeker het politieke toneel in Korinthe toen hij zijn vader opvolgde. 
Aanvankelijk probeerde hij een wat milde aanpak, maar toen dat 
niet goed leek uit te pakken (de Korinthiërs verwisselden al na één 
dag hun naambordjes of schreven elkaars namen op hun toetsen), 
kreeg hij een variant op een aloude klassieker uit de lerarenkamer 
ingefluisterd: “Streng beginnen, collega. Streng beginnen.” Deze 
raad kreeg hij van een collega-tiran, een zekere Thrasyboulus die 

Buste van Periander, Romeinse kopie van een Grieks origineel  
uit de 4de eeuw v.C. - nu in: Musei Vaticani, Rome
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in de Klein-Aziatische stad Milete met harde hand regeerde. Peri-
ander had Thrasyboulus namelijk een boodschapper gestuurd met 
de vraag om advies. Thrasyboulus had evenwel een nogal vreemde 
manier om dat advies te delen. Luister maar naar wat Herodotus 
schrijft:
“Thrasyboulus nam de bode van Periander mee naar een bloeiend 
korenveld buiten de stad en liep met hem op een neer door de akker, 
terwijl hij keer op keer dezelfde vraag stelde: waarom was hij eigen-
lijk uit Korinthe naar hem toegekomen? Tussendoor knipte hij alle 
korenaren af die hij boven de rest zag uitsteken, en gooide die opzij. 
Op het laatst had hij zo de mooiste en sterkste halmen allemaal af-
getopt. Toen ze het hele veld waren doorgegaan, stuurde hij de man 
zonder een woord te verspillen weg.
Periander was nieuwsgierig naar de raad van Thrasyboulus, maar de 
koerier vertelde bij zijn terugkeer dat er helemaal niets geadviseerd 
was. Wel raar, zei hij, dat hij naar een man was gestuurd die zo ge-
stoord was dat hij zichzelf moedwillig benadeelde. Daarop vertelde 
hij alles wat hij had gezien.
Maar Periander begreep het wel en het was hem meteen duidelijk 
dat Thrasyboulus aanraadde alle kopstukken in de stad een kopje 
kleiner te maken. Van toen af heeft hij zijn medeburgers al het denk-
bare leed aangedaan. Wanneer Kypselos (Perianders vader) een 
moord of een verbanning had nagelaten, zorgde Periander dat deze 
alsnog plaatsvond.” 
(Hist.5.92f-g-vertaling: Hein van Dolen, 1995)

“Dit lokaal is Korinthe,” zeg ik na afloop van het verhaal, met een 
poging tot dreigende en diabolische blik. “Jullie zijn Korinthiërs. Ik 
Periander. En wie zich te veel roert …” Ik pauzeer even, grimmig 
rondblikkend. “ … verliest het hoofd.” Ik ben tevreden over mijn ac-
teerprestatie. De angst zal hen nu wel om het hart slaan, denk ik. Ze 
zullen nu wel twee keer nadenken, alvorens zelfs maar te overwegen 
om te denken aan een eventuele daad van rebellie. Orde en tucht zal 
er heersen in dit lokaal. Knap, hoor, Selter.
Helaas barsten ze elk jaar weer in lachen uit. Ze geloven het geen 
seconde. Daarvoor is het te laat. Óf ze kennen me al uit vorige jaren 
óf mijn reputatie is me vooraf gegaan. Een carrière als tiran zit er 
helaas niet meer in voor mij. 

Ik klap de dikke Herodotus dicht en leg hem op zijn rug. 
“Maar het was een mooi verhaal, toch?”
“Ja, hoor,” antwoorden ze meestal. “Zeker.”
En ze wisselen stiekem hun naambordjes.

Ik troost mezelf ondertussen met de wijze woorden van Seneca: 
“Colant potius dominum quam timeant.” 
“Ze moeten hun meester respecteren, eerder dan vrezen.”

Tijd voor een nieuwe aanpak. Maar dat zal voor aflevering acht zijn.

Bert Selter
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ALS HET KRIEBELT …
SPORTRESULTATEN

Op zondag 12 mei 2019 vond Dwars door Brugge plaats. Proficiat 
aan Liesa, Tibo, Stefanie, Jesse, Jarid, Lotte (2x), Haike, Luna, Merel, 
Sofie, Arthur (2x), Glenn, Andreas, mr. Broucke, mevr. Gervoyse en 
mevr. Rommel voor jullie deelname! Jeroen Michiels liep de 15 km in 
een toptijd van maar liefst 1:06:44! 

Op woensdag 15 mei 2019 won Gilles Vandenbussche de jeugdtriat-
lon van Diksmuide bij de tweede graad in een tijd van 36 minuten. 
Hij had hierbij een voorsprong van 6 minuten op de eerste achtervol-
ger na 500 m zwemmen, 8 km fietsen en 3,5 km lopen.

Op woensdag 22 mei 2019 werd de schoolploeg eerste graad meisjes 
tweede op het krachtbaltornooi van Moev. Een eerste wedstrijd werd 
vlot met 12-7 gewonnen, de tweede wedstrijd nipt verloren.

VOLLEY
De meisjes van SJH hadden na enkele keren trainen volledig zin om te 
gaan voor de Kardinaalsbeker 2019. Na de loting merkten we dat we 
direct in de halve finale zaten tegen en in Herentals. Deze match was 
een thriller van formaat maar werd in ons voordeel beslecht. 3-1 was 
de eindstand. Dit betekende dat we voor de eerste maal in de geschie-
denis van SJH de finale van deze hoogstaande competitie speelden.
Tijdens het Fairstival vertrokken we om 12u richting Stekene waar de 
finale doorging tegen een school uit Menen. Dat ze goed konden vol-
leyballen was al heel duidelijk tijdens de opwarming. In de eerste set 
toonde de tegenstander al direct zijn niveau en was de achterstand 
iets te groot om de set te kunnen winnen. De tweede en derde set 
waren al een pak spannender maar de gestalte en techniek van de Meense dames waren net iets te groot. Prachtig resultaat om hier tweede 
te kunnen worden. Heel mooi volleybal gespeeld en zich gigantisch geamuseerd. Chapeau meisjes!
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AVONTURENWEEKEND

Van vrijdag 17 tot zondag 19 mei 2019 trokken maar liefst 75 leerlingen uit de 
eerste graad op avonturenweekend. Het beloofde een onvergetelijk, sportief en 
spannend weekend te worden. En of ze geluk hadden met het weer. Het werd 
een stralend weekend! Twee leerlingen getuigen over het avonturenweekend.

De eerste dag kwamen we toe, mochten we ons bed klaar maken en 
dan aten we spaghetti. Daarna zongen we voor de verjaardag van 
mevrouw Morseau en kreeg ze van een supergrote kaart met al onze 
namen. Na een spel in de duinen, kwam er een groot stuk cake. 
De tweede dag gingen we naar een avonturenpark met een parcours 
dat boven water hing. Wanneer je viel, dan was dat in het water! 
We deden ook aan longboarden, maakten ons eigen vlot (waarmee 
we ook echt voeren!), deden aan muurklimmen en speelden ook een 
spel waarbij je een kaart kreeg en allerlei dingen moest zoeken door 
in je blad te prikken. Daarnaast was er ook nog eens lasershooten én 
een fitnessparcours. Uiteraard konden we dit niet allemaal op één 
dag doen. De tweede avond hielden we barbecue en de laatste dag 
kwam er een frituur op bezoek. 
Mathis Meire (1C)

We wisten niet precies waar we heen gingen, dus het was wel span-
nend. We kwamen aan bij het huisje en ik vond het meteen al tof. 
Het huisje zag er ook net en verzorgd uit. Eerst werd er een woordje 
uitleg gegeven over hoe het weekend zou verlopen en vervolgens 
werden de kamers verdeeld. 
De eerste avond was er al meteen een activiteit in de duinen ge-
pland: we zaten ten slotte aan zee! De volgende dag zijn we op 
uitstap geweest naar Het Kraaiennest, waar er allerlei wateractivi-
teiten gepland waren. We hadden echt wel geluk met het weer: de 
zon scheen de hele dag! De laatste dag begon het weer ‘s ochtends 
iets minder, maar na de middag klaarde de lucht op en werd het ook 
dan zonnig. 
Het was heel erg leuk! Echt de moeite waard om mee te gaan!
Amber Ingelbrecht (1C)
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CALEIDOSCOOP
HET ETHISCH PAD 

Het is zover: ik heb me voorgenomen om het vak godsdienst eens wat meer in 
de kijker te zetten. Tegen alle kritische stemmen in die ervoor pleiten godsdienst 
als vak af te schaffen (ik nodig iedereen uit een paar lessen mee te volgen), wil ik 
meer naar buiten komen met de zinvolheid ervan. Tonen hoe leerlingen op een 
kwaliteitsvolle manier inhoud weten te geven, waarover elke ouder verrast en 
verbaasd zou zijn. Ik wil met deze bijdrage meer licht werpen op de rijkdom van 
het vak.

Elk jaar krijgen de leerlingen in het vijfde jaar de uitdaging om hun 
eigen ethisch pad uit te schrijven, gebaseerd op de Bergrede uit 
het christendom en het Achtvoudig Pad van het boeddhisme. Ik ver-
wacht dat ze deze theorie verwerken in het uitschrijven van eigen 
waarden, stapstenen en fundamenten, die zij zelf waardevol vinden 
in hun leven. Dit vraagt een kritische reflectie, een periode van tijd 
nemen om stil te staan bij wat ze belangrijk vinden. En dat op zich is 
al een hele onderneming. In deze hectische tijden is tijd nemen om 
over de essentie van ons bestaan na te denken, niet evident. Elk jaar 
sta ik versteld over de diepgang en de manier waarop de leerlingen 
deze opdracht uitwerken. Zo eenvoudig is het niet, want telkens weer 
botsen ze op een weerstand om eraan te beginnen, weten ze er aan-
vankelijk geen weg mee. Maar dan begint het groeiproces. Elk jaar 
zie ik pareltjes van werken verschijnen, zowel op vlak van creatieve 
vormgeving als inhoudelijk. Ik ben trots op mijn vijfdes.

En ik weet het: er zal nooit een award uitgereikt worden om hen te 
belonen of een olympiade georganiseerd worden. Dit proces valt niet 
in punten uit te drukken. Als ik echter zie hoe zovele leerlingen willen 
werken aan hun mens-zijn, hoe ze inzicht verwerven en bereid zijn 
om te evolueren en te veranderen, dan kan ik alleen maar zeggen: 
dit is mooi. En dan ben ik zo dankbaar dat ik een kijkje mag nemen 
in het innerlijke van zoveel jonge mensen en mag zien hoe ze zich 
ontwikkelen. Schoon volk in de Jozefienen. Dat wist ik al. En het 
wordt jaar na jaar bevestigd.

Ik heb enkele leerlingen gevraagd of ze iets van dit pad wilden delen. 
Mag ik jullie meenemen in dit rijke avontuur van verdieping? 
Kristien Timmerman

Verandering 
Marit Debeer (5B)

Alles wat met de Bergrede te maken heeft, is 
verandering, een nieuw begin. Het is anders 
leren leven. De Bergrede wil de waarheid boven 
de leugen en wil dat mensen veranderen. De manier waarop we om-
gaan met dingen moet veranderen. Er is een innerlijke transformatie 
nodig: ”het herscheppen van de mens.” Alle waarden komen samen 
in één woord en dat is: verandering. Dit zorgt ervoor dat al de waar-
den van het Boeddhisme en het Christendom werkelijkheid worden, 
dat mensen hier echt aandacht aan besteden. Om bijvoorbeeld de 
juiste opmerkzaamheid, het juiste levensonderhoud, het juist spre-
ken te ontwikkelen, moet je veranderen. Je zult nieuwe inzichten 
moeten krijgen en moeite moeten doen om het vroegere leven achter 
je te laten.
“You can’t hold on to the old you, or the old this or the old that 
because, you know, you change. And it’s not changing in a bad way, 
it’s just changing because that’s what happens in life. You grow up, 
everyone moves on, you’re just learning, you stay true to yourself. 
Changing isn’t a bad thing and it never was, but at the end of the 
day you know, you’re the same person and where your heart is, that 
doesn’t change.” - Shawn Mendes

Een ethisch pad is vaak lang en vol hindernissen, maar als we doorzetten  
is de slaagkans groot en de gevolgen zijn slechts in je voordeel. Doen dus!

Torin, 2019
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Eerlijkheid 
Marjoleine Wouters (5D)

Ik vind het belangrijk om zowel naar anderen 
als naar mezelf toe eerlijk te zijn over wie ik 
werkelijk ben en me dus niet als een wolf in schapenvacht te gedra-
gen. Het is namelijk veel makkelijker dan het lijkt om je voor te doen 
als iemand die je niet echt bent om zo meer geliefd te zijn bij ande-
ren, maar ik kan uit mijn eigen ervaring meedelen dat het een grote 
last is die van je schouders valt, wanneer je uiteindelijk toch beslist 
om gewoon jezelf te zijn en je niets aan te trekken over wat anderen 
daarvan vinden. Hierbij aansluitend vind ik het ook beter om eerlijk 
te zijn over je relatie met anderen dan je schijnheilig te gedragen om 
zo een oneerlijke band in stand te houden. Natuurlijk vind ik dat je 
die persoon eerst wel een eerlijke kans moet geven, maar het is nu 
eenmaal de realiteit dat niet iedereen altijd even goed met elkaar 
opschiet. Voor mij heeft dit zowel met het Juiste Spreken, het Juiste 
Denken als het Juiste Handelen te maken.
Door het grote belang dat ik aan eerlijkheid hecht, heb ik een groot 
probleem met het fake news waar we de laatste tijd zoveel mee te 
kampen hebben. Ik snap niet waarom mensen het zo moeilijk achten 
om gewoon eerlijk te zijn naar de buitenwereld toe. Uiteindelijk vind ik 
het veel gemakkelijker om iemand te vergeven die iets ‘fouts’ gedaan 
heeft, maar daar eerlijk over is geweest dan iemand die alles per-
fect heeft gedaan, maar daar toch over gelogen heeft. Is het dan zo 
moeilijk geworden om in een samenleving te leven waar mensen erop 
kunnen vertrouwen dat hen de waarheid verteld wordt? Als we eerlijk-
heid op kleine schaal zo belangrijk vinden, waarom passen we het dan 
ook niet op grote schaal toe? Ik zeg niet dat men niet kritisch moet 
mag zijn bij het lezen van een tekst of artikel. Integendeel zelfs. Toch 
vind ik het erg teleurstellend dat zelfs dat niet langer genoeg is om de 
waarheid te achterhalen. Voor mij heeft dit evenzeer met het Juiste 
Handelen te maken en ik hoop dan ook dat de autoriteiten die dergelijk 
‘fake’ nieuws verspreiden hierover nieuwe inzichten zullen krijgen.
Voor mij als student is academische integriteit ook een belangrijk 
aspect van de waarde eerlijkheid. Voor mij betekent dit bijvoorbeeld 
niet spieken, omdat je dan zowel aan je leerkrachten als aan je zelf 
een onrealistisch beeld geeft van jouw kunnen. Daarnaast betekent 
dit voor mij ook niet plagiëren en bij groepstaken eerlijk zijn over 
welk deel van het werk door jou geleverd is. Eens ik verder studeer 
na het middelbaar zal het ook inhouden dat ik eerlijk ben over test-
resultaten bijvoorbeeld en ze niet aanpas om een onderzoek zo beter 
te laten lijken dan deze werkelijk is.

Creativiteit 
Matthias Moerman (5E)

Creativiteit. Ze zeggen wel eens: “Je hebt het 
in je, of je hebt het niet.” Maar creativiteit is 

zo veel meer dan kunnen schilderen of goed overweg kunnen met 
een potlood. Voor mij ook wel een synoniem voor vrijheid. Dankzij 
creativiteit kunnen mensen zich personaliseren, onderscheiden van 
de rest. Creativiteit geeft de mens de kans om vrij te denken, zijn 
eigen ideeën te ontwikkelen en originele oplossingen te zoeken voor 
bepaalde problemen. De verbeeldingskracht laat ons dingen realise-
ren die anders niet mogelijk zijn. Onze vindingrijkheid is iets dat we 
altijd meedragen. Voor mezelf betekent het: ik wil leven! Alles in mij 
wil leven! Ik wil mezelf kunnen ontplooien, aan mijn creativiteit de 
ruimte geven die ze nodig heeft om te groeien en bloeien. Ik wil niets 
in mij laten versterven en in gesprek komen met mijn schaduwzijden 
om het leven te ontdekken dat daarin verborgen ligt.
Uit een studie van de Hogeschool Utrecht blijkt dat creatief denken 
zelfs goed zou zijn voor de mentale gezondheid. Creativiteit daagt 
me uit om steeds vernieuwend te zijn en het vermindert mijn stress. 
Door creatief bezig te zijn, ontstaat er een soort flow en stop ik met 
denken en piekeren over allerlei andere zaken. Ik ben alleen nog be-
zig met datgene wat ik aan het maken ben en hoe ik dat zal aanpak-
ken. Het bevordert ook mijn stemming. Creativiteit werkt niet alleen 
goed tegen stress, ik ga er zelfs lekkerder van in mijn vel zitten. Het 
stimuleert mijn doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Ik vind het 
alleen jammer dat ik wegens gebrek aan tijd mijn creativiteit soms 
verwaarloos. Een artistieke broer, die bereid is om samen met mij 
dingen te creëren, heb ik helaas niet, maar dat wil niet zeggen dat ik 
me volledig ontdoe van mijn creativiteit. Ik hielp bijvoorbeeld bij het 
bedenken van een format voor het Jozefienenbal of stak een handje 
toe bij decor van het Fairstival. Ik steek graag de handen uit de 
mouwen en houd ervan om mijn eigen touch aan iets toe te voegen. 

Angst overwinnen 
Marie Dewulf (5B)

Iedereen is bang. Iedereen kent angst. Waarom 
is het echter gemakkelijker te bekennen dat je 
bang bent van spinnen dan van je omgeving? Ik 
vind het moeilijk om te zeggen dat ik hieraan lijd.
Sociale angst, zo heet het beestje. Ik ben bang sociale media te chec-
ken en te moeten besluiten dat ik niet voldoe en dat er dus op mij 
neergekeken wordt. Wanneer iemand mij ziet, dan ziet hij een meisje. 
Zijn blik moet mij echter helemaal registreren om een oordeel te vor-
men. Op sociale media is dat oordeel echter snel gevormd. Er heerst 
een schoonheidsideaal waaraan niemand ontsnapt, zowel jongens als 
meisjes. Een ideaal waaraan iedereen gespiegeld wordt. Sociale me-
dia kunnen een uitlaatpunt zijn, maar zijn meestal een last door de 
perfectie die er heerst. Nergens anders voel ik de druk van anderen zo 
sterk als daar, waar de wereld mijzelf en anderen vergelijkt met elkaar 
en ons onzeker maakt. Elk knap lijf lijkt mij te berispen op mijn imper-
fectie. Elke (ontbrekende) like is een vonnis. Mijn identiteit is nog in 
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volle ontwikkeling, maar de sociale media stuwen haar een richting 
uit waar beelden het belangrijkst zijn. Sociale media sporen me aan 
om alle mindere kantjes van mezelf te negeren en de betere aan de 
wereld prijs te geven. Mijn zelfbeeld krijgt bij elke klik of scroll een rake 
klap, maar het houdt me niet tegen me nog meer ongegeneerd bloot te 
geven. Dit herhaalt zich tot ik gestript ben tot mijn essentie en dat is 
geen representatieve voorstelling van mezelf. Mijn angst voor anderen 
dwingt mij dit alles te doen. Het meest beangstigend is dat mijn rech-
ters geen gezicht hebben, maar verenigd zijn onder een naam zoals 
Facebook of Instagram. Net als ik, zijn leeftijdsgenoten gebonden aan 
deze werelden die onze angst bespelen.
Maar er zijn uitwegen. Iedereen in het netwerk probeert er aan te 
ontsnappen. Je eigen wil in handen nemen kan soms moeilijk zijn, 
maar bij mij volstond het om letterlijk de stekker uit het stopcon-
tact te trekken. Sociale media zijn verankerd in de maatschappij, 
maar daarom nog geen gevestigde waarde. Het is een opluchting 
om van de giftige sites vol gemaaktheid, schoonheden vol make-up 
en eetstoornissen, terug te keren naar een wereld waar anderen mij 
beoordelen op basis van wat ik zeg en ben.

Evaluatie 
Torin Overbergh (5D) 

Dankzij deze taak ben ik aan het denken gezet. 
Hoe leef ik? Wat is mijn houding naar anderen 
toe? Hoe kan ik mijn steentje bijdragen aan het wereldideaal van de 
perfecte samenleving?
De waarden die ik heb opgesomd zijn niet louter voor deze taak be-
dacht. Het zijn waarden waar ik al langer over heb nagedacht en 
die ik al langer probeer uit te voeren. Waar het ethisch pad mij wel 
bij geholpen heeft, is bij die waarden op een rijtje te zetten om zo 
te concluderen dat ik best tevreden ben met hoe mijn leven loopt.
Verder heeft hij mij getoond dat je best doen niets kost en dat ie-
dereen die een positieve moraliteit in het leven heeft, kan slagen 
als persoon. Sociale contacten worden uitgebouwd, er wordt naar 
je geluisterd, noem maar op. Het levert niets dan voordelen op en 
zelf krijg je er ook een schitterende innerlijke rust door. Iemand een 
lach schenken en laten lachen vind ik een van de mooiste dingen die 
er bestaat en dankzij deze waarden wordt dat dagelijkse kost. Het 
beste van al: het verveelt nooit.

WE HEBBEN UITGEWUIFD: JACQUES GELLINCK,  
KOK VAN HET SCHOOLRESTAURANT
Jacques Gellinck, 38 jaar lang de kok van het schoolrestaurant, hing 
op 1 mei zijn schort aan de wilgen. Vol dankbaarheid blikt hij terug, 
vooral de aangename samenwerking met alle directies blijft hem 
bij. De mooiste herinneringen houdt hij over aan de uitdagingen die 
hij én zijn team kregen, zoals recepties met warme en koude hapjes 
voor 800 à 900 personen, koude buffetten voor een grote groep … 
Het keukenpersoneel werd op die manier uit zijn comfortzone ge-
trokken, maar iedereen zette zich volledig in en de lofbetuigingen 
achteraf deden hen veel deugd.

Nog steeds vindt hij het jammer dat de keuken in 1983 verhuisde. Ze 
werkten in een lichtrijke ruimte, maar kwamen toen in de kelderver-
dieping terecht, waar geen natuurlijk licht was. 

De laatste twee maanden van zijn actieve loopbaan maakte Jacques 
zich wat zorgen over hoe hij die enorme zee van vrije tijd eigen aan 
het pensioen zou vullen, maar na een maand kan hij zeggen: “Ik heb 
écht tijd tekort!” Heel wat voldoening vindt hij nu in vrijwilligerswerk 
voor de bewoners van het rusthuis uit zijn buurt: regelmatig gaat 
hij met rolstoelpatiënten wandelen en hij geniet van de dankbaar-

heid die hij dan ervaart. Koken 
voor groepen doet hij niet meer, 
enkel nog thuis roert hij in het 
potje. Smakelijk eten, Jacques 
en geniet van je pensioen!

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

Elk jaar nemen enkele leerkrachten de erg prettige taak op zich om de 
catalogus van het Cultuurcentrum in Brugge helemaal door te nemen. 
In het gigantische aanbod gaan zij op zoek naar de voorstellingen die 
onze leerlingen zullen kunnen ontroeren, inspireren of aan het den-
ken kunnen zetten. Dit jaar selecteerden ze drie toneelstukken (King 
Lear van Theatergroep Maastricht, Heilig Hart van Compagnie Cecilia, 
Black van Luk Perceval) en een dansvoorstelling (Snap XL van cho-
reografe Talita De Decker). Daarnaast kregen de leerlingen dit jaar 
voor het eerst ook de kans om zich in te schrijven in De Filmclub die 
samen met Cinema Lumière een filmaanbod op maat presenteerde. 
Ze kozen dit jaar voor een heel diverse selectie die van oud (Psycho) 
tot nieuw (If Beale Street Could Talk) en van exotisch (Manbiki kazoku) 
tot dichter bij huis (Girl) reikte. Benieuwd wat 
de leerlingen van de voorstellingen vonden? We 
laten ze hier aan het woord!
Corneel Teerlinck

De Filmclub

Toen ik hoorde dat er een filmclub opgericht was op school, heb ik 
me meteen ingeschreven. Het klonk wel aangenaam om elke eerste 
dinsdag van de maand een film te gaan kijken. Ik besloot om elke 
keer te gaan, ook al leek het thema me soms niet te interesseren. 
Dat was de beste beslissing die ik genomen heb! De films waren zeer 
divers. Het waren nooit films waar de kijker de typische Hollywood 
happy end na 30 minuten al zag aankomen en de eindes veroorzaak-
ten soms zelfs interessante discussies achteraf. We konden deze en 
al onze gekke theorieën bespreken in de foyer die altijd beschikbaar 
was. Daarnaast bekeken we zeven topproducties: drie klassiekers 
en vier nieuwe films die we linkten aan de Oscars, MOOOV of Can-
nes. Wat bij mij de grootste impressie achterliet was Pulp Fiction 
op het grote scherm zien! Ook het einde van 
Shoplifters (een van de nieuwe films) zindert 
nog steeds na. 
Paulien Vankerschaver (5D)

Black

Donderdagavond 25 mei 2019 hadden we het voorrecht om de to-
neelvoorstelling Black te bekijken in de Stadsschouwburg. Samen 
met enkele leerlingen en een paar enthousiaste leerkrachten moch-
ten we het eerste deel van Luc Percevals trilogie aanschouwen. En 
alhoewel er doorgaans bij de rebellerend-puberende jeugd gezucht 

wordt bij het woord toneelvoorstelling (vooral in combinatie met 
schrijfopdracht en Nederlands) gebeurde dat deze keer niét. Black 
was dan ook geen normaal standaardtoneeltje, opgevoerd met vurig 
amateurisme in uw plaatselijke parochiezaal - gratis te bezoeken! 
Integendeel. Het was weergaloos en wondermooi. 
De thematiek was een gewaagde zet. Congo ten tijde van Leopold 
II is nog steeds een taboe. Dat is zelfs een understatement: pas 
de jongste jaren durven we de gruwelijkheden stilaan onder ogen 
zien. Pas nu leren we dat onze kolonie lang niet zo idyllisch was als 
generaties lang geloofd werd. En bovenal: pas nu leren we inzien 
dat wij schuld treffen aan deze gebeurtenissen. En dat spijt moet 
plaatsmaken voor verontschuldigingen.
Soit, dat gezegd zijnde: Luc Perceval heeft de thematiek alle eer 
aangedaan. Er waren rake getuigenissen die je geweten genadeloos 
binnendrongen. Er waren monologen over spijt en schuld, en alle an-
dere thema’s die diep onder Congo’s geschiedenis begraven liggen. 
Op het einde kwamen er zelfs filosofische quotes uit het existentia-
lisme bij (de heer Teerlinck knikte goedkeurend). 
Maar naast het geweldige script, waren er ook de acteurs. Ja-ha, ac-
teurs! Van de soort die kunnen zingen (en goed), die kunnen acteren 
(en hoe), die kunnen boos worden (woest!) en raken (dieptreurige 
melancholie en pure madness). Dat geweldige acteerwerk werd ver-
gezeld door een streepje geniale, minimalistische livemuziek - een 
eenmansorkest - en een geweldig decor. (Lees: een biljarttafel waar 
stortregen op kan vallen, een stel lianen en hoopje stoelen die bij 
woede-uitbarstingen in een perfect parabolische boog naar de an-
dere kant van het podium werden geslingerd.) Het volledige stuk 
was opgebouwd uit momenten van chaos die in sterk contrast ston-
den met de daaropvolgende veelzeggende stiltes.
Meer was er niet nodig om de hele zaal muisstil te krijgen. Om ie-
dereen te ontroeren, tot tranen-in-de-ogen-en-een-ferme-krop-ter-
hoogte-van-het-strottenhoofd toe. Gevolg: Marit en Charlotte gin-
gen naar huis met gemengde gevoelens, geopende ogen en veel stof 
om nog een lange tijd over na te denken. We vragen ons nog steeds 
af hoe zo’n wreedheden konden plaatsvinden en hoe fout de mens-
heid soms kan zijn. 
Black choqueerde. Black ontroerde. Black kroop langzaam onder je 
huid, en bleef nog lang nazinderen. 
Black was weergaloos.
Charlotte Neels en  

Marit Vermeersch (6B)
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IT RUNS IN THE FAMILY

Geboorten
SAM, °11 januari 2019, dochtertje van Isalien Gregorius 
(leerkracht) en Bart Vermeulen
VERE, °18 februari 2019, dochtertje van Lies Deprez (leerkracht) 
en Thomas Bekaert (leerkracht) en kleindochter van Greet Rondelez 
(ondersteunend personeel)
HERVE, °19 februari 2019, zoontje van Eline Christians en  
Sven De Muynck (oud-leerling)
GILLES, ° 28 februari 2019, zoontje van Jaela Musschoot en  
Dieter Verhelle (leerkracht)
CESAR, °9 maart 2019, zoontje van Elke Robyns en Thomas Santy 
(oud-leerling), kleinzoon van Ann Herregodts (oud-leerkracht)
ANITA MARIE, °8 april 2019, zoontje van Jana Declerck (oud-
leerling) en Augusto Acquabona, kleinzoon van Kristien Timmerman 
(leerkracht)
TOBE, °15 april 2019, zoontje van Gert-Jan Caerels en  
Charlotte Desmet, kleinzoon van Christine Bauwens 
(ondersteunend personeel)
GISÈLE, °29 mei 2019, dochtertje van Eline Gryson (oud-leerlinge) 
en Alexander Mertens, kleindochter van Anne-Mie David en  
Erwin Gryson (oud-leerkrachten).
ROZANNE, °31 mei 2019, dochtertje van Eva De Corte (leerkracht) 
en Kris Battheu
LOTTA, °13 juni 2019, dochtertje van Sanne Delbecke en  
Corneel Teerlinck (leerkracht)

Huwelijken
Astrid Dewulf en Sander Strubbe huwden op 4 mei 2019, beiden 
zijn oud-leerling en Sander is zoon van Lieve D’hondt (leerkracht).
Liz Dvorkina en Simon Pertz (oud-leerling en zoon van  
Veronique Devooght [leerkracht]) huwden op 17 mei 2019.
Marieke Boone (oud-leerlinge en dochter van Chris Boerjan 
[leerkracht]) en Kristof Vanderstappen huwden op 1 juni 2019.

Overlijdensberichten
Yvonne Deisser, °17 april 1925, †5 januari 2019,  
overgrootmoeder van Yanna Asselman (1A)
Maria Verheire, °28 augustus 1931, †7 januari 2019,  
oma van Mila Ferdinande (5E)
Louise Catry, °12 december 1943, †11 januari 2019,  
grootmoeder van Pauline Wybo (4C)
Gerard Lowette, °25 december 1928, †15 januari 2019, 
grootvader van Marie Lowette (2A)

André Maene, °23 november 1938, †17 januari 2019,  
schoonvader van Ingeborg Maddelein (leerkracht)
Raymond Vantorre, °20 april 1946, †25 januari 2019,  
grootvader van Luna Vermael (2F)
Hilaire Verhaeghe, °21 mei 1930, †31 januari 2019, 
overgrootvader van Laura Vindevogel (2G)
Greetje Deklerck, °29 augustus 1978, †31 januari 2019, 
schoonzus van Kris Winderickx (leerkracht) en tante van Jarne (3F)
Michel Huyghe, °12 maart 1932, †5 februari 2019,  
grootvader van Liesbeth Van Maele (leerkracht)
Michiel Deprez, °26 maart 1930, †6 februari 2019,  
schoonvader van Greet Rondelez (ondersteunend personeel), 
grootvader van Lies Deprez (leerkracht)
Agnès Desoppere, °28 november 1923, †7 februari 2019, 
overgrootmoeder van Lucas Deklerck (4F)
Erna Janssens, °15 april 1928, †9 februari 2019,  
overgrootmoeder van Matisse Govaert (1D)
Christa De Coninck, °20 juni 1968, †9 februari 2019, 
schoonmoeder van Lisa Laveyne (leerkracht)
Johan De Laere, °25 juli 1938, †8 maart 2019, vader van An De 
Laere (leerkracht) en grootvader van Lowie Vander Plaetse (4A)
Yvonne Braet, °17 maart 1932, †8 maart 2019,  
moeder van Dirk Verduyn (oud-leerkracht)
Anne-Marie De Ketelaere, °31 maart 1945, †9 maart 2019, 
moeder van Ilse en Nele Supeene (oud-leerlingen)
Maria Repriels, °2 juni 1950, †19 maart 2019,  
moeder van Joël Vranken (leerkracht)
Ria Carlier, °29 december 1943, †13 april 2019,  
grootmoeder van Jarne Lefevere (3E)
Germine Brabants, °17 april 1949, †19 april 2019,  
oma van Louis Vanhaeren (2D) en Nicolas Viaene (4D)
Germania Van der Auwera, °1 januari 1930, †10 mei 2019, 
grootmoeder van Sophie Lapeijsen (leerkracht)
Lucien Seys, °4 december 1954, †16 mei 2019,  
grootvader van Elody Vanhaverbeke (2D) en Jaron Vuylsteke (3C)
Chris Willems, °19 mei 1948, †19 mei 2019,  
grootmoeder van Freya Robyn (5A)
Michou Gresillion, °20 juli 1936, †30 mei 2019,  
oma van Emma Henckes (3C)
Rosa Van Dyck, °18 augustus 1922, †31 mei 2019,  
grootmoeder van Rui (3F) en Melvin Boon (1E)
Franck Bousson, °20 oktober 1967, †1 juni 2019,  
nonkel van Lieze Vandelannoote (4B)
José Millecamps, °12 november 1919, †5 juni 2019, schoonmoeder 
van Gerda Desmet (oud-leerkracht)
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CONFIDENTIAL
COLUMN: WHAT ABOUT CURIOSITY AND THE CAT?

Het is al de tweede die beslist dat hij graag bij mij wil wonen.  
Slank is hij en ros, met indringend groene ogen.  
En vooraleer u, beste lezer, verkeerde ideeën krijgt: hij is een kater.

De eerste was een kattin: een prachtig beest, zo één die een eigen 
instagramaccount verdient. Ik zocht het even op, het bleek een Si-
berische boskat te zijn, in schakeringen van zilver en donkergrijs 
en met lang haar. Op een zomerse dag, we waren aan het barbe-
cueën, streek ze neer onder de tuintafel om niet meer weg te willen. 
In huis mocht ze niet, vanwege dat lange haar en dat ruien en ook 
het feit dat katten graag zetels claimen en jij dan maar op het tapijt 
moet, maar in de tuin werd een hokje voorzien en er was altijd eten: 
droogvoer en zakjes en liefst niet te veel hetzelfde voor madam. Het 
allerlekkerst vond ze de zwoerd van hesp of restjes barbecue en ze 
lustte zelfs mosselen. En verder gedroeg ze zich als een hond. ’s 
Morgens keek ze de auto na en ’s avonds begroette ze je, staart in 
de lucht, van zodra ze de autobanden op de kiezels hoorde. En ze 
luisterde prima! Maar toen werd ze ziek en dat ging zo snel dat het 
enige humane een spuitje bleek. En ik, die eigenlijk helemaal geen 
kattenmens ben, huilde tranen met tuiten.

Had ik nog even met het idee van weer een hond gespeeld, liet ik dat 
na Winnies dood snel varen. (Ze was aanvankelijk Winston gedoopt, 
omdat ze wel iets van een Churchill had en het geslacht door al 
dat haar niet meteen duidelijk, maar ze vertederde zo dat het gauw 
Winnie werd. Klonk ook wat lieflijker, dat paste dus beter bij haar).

En nu is er dus die rosse. Eigenlijk is het de kater (zijn sekse was 
van meet af aan duidelijk) van de buurvrouw. Had ik hem een naam 
gegeven, hij zou Ahasverus heten, vanwege dat wandelende, maar 
hij ‘luistert’ naar Pitou. En Pitou is van het eerder rusteloze type: 
hij sluipt en springt van hot naar her en doet dat ook - vooral - ’s 
nachts, wat wel eens op de zenuwen kan werken. Opmerkzaam als 
hij is, detecteert hij alle bewegingen en geluiden in huis, wat hem 
niet zelden verleidt tot een geagiteerd dan wel eerder klaaglijk ge-
miauw. 

Wanneer ik dit schrijf, houdt hij me gezelschap. Mei had nog niet 
veel leuks in de aanbieding, maar op deze 22ste schijnt het zonnetje 
volop, wat me naar buiten dreef. Daar doet het hoofd altijd net wat 
minder pijn tijdens het verbeteren (of het schrijven van columns voor 
het schooltijdschrift). Katertje vindt dat hij best wat aandacht kan 

gebruiken en trekt die van mij op alle mogelijke en onmogelijke ma-
nieren. Geen kattenfilmpjes op internet nodig, this is the real deal! 
Fascinerend hoe zo’n beest zich weet te vermaken: hij danst met 
vlinders, besluipt zijn eigen schaduw, probeert vissen uit de vijver 
te werken (wat hem niet zal lukken, een prominent aanwezige rei-
ger heeft hun een zesde zintuig voor onraad bezorgd), confronteert 
me met de eigen beperkingen wat betreft lenigheid en toont me on-
gegeneerd alle aspecten van zijn anatomie. Bovendien besluit hij 
geregeld dat hij wat affectie kan gebruiken in de vorm van kopje 
krabben tot volledige massage. Zijn luide spinnen, maar vooral zijn 
dichtgeknepen oogjes en wellustige gekronkel doen mij vermoeden 
dat het goed is zo. Soms is er niet veel nodig om gelukkig te zijn!

Ik probeer dat in het achterhoofd te houden wanneer ik straks mijn 
hele zondagnamiddag opoffer om mijn burgerplicht te vervullen en 
stemmen te gaan tellen of wanneer ik - weer bol van de stress - de 
examens inga. Misschien moeten we als mens wat vaker de wereld 
door nieuwsgierige kattenogen bekijken …

Inge Callens
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 BRUGGE · KORTRIJK · OOSTENDE · ROESELARE · TORHOUT

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 

  
GENIET VAN EEN 
GLORIERIJK
NIEUW JAAR!

SID-BEURS
XPO KORTRIJK
ZA. 26 JANUARI 
van 10 - 16 u.

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

design your future

INFODAG
zaterdag
29 juni 2019
 
INFOAVOND
vrijdag
30 augustus 2019


