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SCOLAREST MAAKT HET VERSCHIL

IK HEB
MIJN EIGEN
ENERGIEFORMULE.

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

A MEMBER OF COMPASS GROUP

WOORD VOORAF
Beste lezer

klaar voor morgen

Colofon

Eind juni 2019 won een leerling uit ons zesde jaar het spel de Homo Universalis, een rubriek uit het
één-programma “Iedereen beroemd”. Het kostte hem letterlijk bloed, zweet en tranen. Het inspireerde
een paar leerkrachten om dit jaar op school een eigen Homo Universalis te organiseren. En met succes,
meer dan 150 leerlingen en leerkrachten gaan op vrijdagmiddag de uitdaging aan en onderwerpen zich
aan allerlei proeven. Een leuk initiatief dat veel speelplezier en sfeer brengt op school.

Tijdschrift van
Sint-Jozef Humaniora Brugge
Verschijnt halfjaarlijks

Of velen nog de link leggen met het ideaal uit de renaissance van de uomo universale, ben ik niet
zeker. De renaissancehumanisten wilden met hun opvoedingsprogramma alle mogelijkheden die
de mens heeft, tot op een hoog niveau ontplooien. Ze baseerden zich daarvoor op het Oudgriekse
vormingsconcept, paideia, waarbij studenten een brede scholing kregen in allerlei onderwerpen.
Ook hier werd het ideaal nagestreefd van een zo volledig mogelijke ontwikkeling die recht deed aan
de ware menselijke aard.
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Dit blijft nog altijd doorleven in onze “humaniora”: de mogelijkheden en vaardigheden van de leerlingen ontwikkelen op veel gebieden en ze zo “meer mens” laten worden.
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Die uitdaging is alleszins groter geworden: de samenleving is complexer, wetenschappen hebben
veel meer inhoud gekregen in vergelijking met vroeger. De grote inhoud van elk vak maakt het
moeilijker expert te worden op meerdere gebieden.
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We verwachten van onze leerlingen dat ze vlot Frans, Engels en Duits spreken, dat ze een Latijnse
tekst kunnen vertalen, differentiaalvergelijkingen oplossen, chemische reacties ontrafelen en nog
zoveel meer. Elke vakleerkracht probeert vanuit een liefde en passie voor zijn vak er alles uit te
halen bij de leerlingen, maar stoot daarbij soms ook op beperkingen.

Diederik Maes

En dit kost dan (figuurlijk) bloed, zweet en tranen voor de leerkrachten én voor de leerlingen. Want
allen werken ze hard. Uit het onderzoek dat we vorig jaar herhaalden naar hoeveel tijd de leerlingen
thuis besteden aan schoolwerk, blijkt dat ze zeker niet minder werken dan drie jaar terug. Integendeel.

Inhoud

We zien leerlingen die vlot de allegorie van de grot van Plato uit het Grieks kunnen vertalen en
interpreteren, maar vastlopen op een vraagstuk uit de fysica. Leerlingen die met sprekend gemak
de tangens van een hoek berekenen, maar moeite hebben een conversatie in het Frans te voeren, en
omgekeerd, leerlingen met aanleg voor taal die het moeilijk hebben voor wiskunde.
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dit geen mooie definitie van de nieuwe homo universalis anno 2020 kunnen zijn?
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Misschien een gedachte om mee te nemen als we straks de goede voornemens maken voor het
nieuwe jaar! Wij maken alvast het voornemen te blijven zoeken hoe we elk van onze leerlingen op
een hoger niveau kunnen brengen, rekening houdend met de talenten én de beperkingen.
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SJH BEGINT

NIEUWE LEERKRACHTEN
Inge Cordemans

De Jozefienen zijn voor mij geen onbekende. Als geboren en getogen Bruggeling begon ik mijn schoolcarrière in de kleuterklas van de Jozefienen. Na de lagere
school trok ik naar de Noordzandstraat waar ik LatijnWiskunde studeerde. Het werd een zalige tijd met enkele bijzonder inspirerende leerkrachten.
Toegegeven, ik was een speelvogel tijdens mijn middelbare
schooltijd, maar dat zorgde ervoor dat ik nog heel wat energie
en zin had om te studeren na mijn 18de. Eerst volgde ik regentaat in Torhout en later godsdienstwetenschappen en nog een
extra master theologie in Leuven. En alsof ik maar niet genoeg
kon krijgen van studeren, werkte ik enkele jaren op een onderzoeksproject aan de universiteit. En nu dus halftijds leerkracht
godsdienst in Sint-Jozef Humaniora en halftijds geschiedenis in
het VHSI, meer bekend als de sportschool in Brugge.
Tijdens mijn vrije tijd kan je me tegenkomen op de fiets in
het mooie Brugse ommeland. Of in het concertgebouw of de
stadsschouwburg, genietend van een voorstelling.

Lore Lamote

Dag allemaal, Lore Lamote hier. Of “zij die een beetje
lijkt op Selah Sue”. Begin november spoelde ik - opnieuw - aan op school als leerkracht Nederlands in
klas 1B en 1D. Naast al dat lesgeven, vul ik mijn 24
uur per dag met het verbouwen van een (t)huis, haal ik mijn
koersfiets af en toe van de haak en sleur ik m’n kameraden al dan niet gewild - mee naar een theater- of muziekvoorstelling. En ik dans ook graag. Wel meestal naast de maat. En oh
ja, ik eet héél graag (frietjes).

Amoury Rogiers

Hallo, mijn naam is Amaury Rogiers en ik ben dit jaar
de leerkracht ICT in het 2de jaar. In 2013 studeerde ik
af als leerkracht PAV en informatica. Ondertussen is
dit mijn zesde jaar in het onderwijs. Tijdens mijn vrije
tijd kan ik mij amuseren door samen met mijn echtgenote en
fantastisch lieve hond, Quby, te gaan wandelen. Binnenkort
krijg ik er nog een extra bezigheid bij, want dan word ik papa
van ons eerste kindje.
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Sanne Anckaert

Hallo, ik ben Sanne Anckaert.
Op 1 september 2019 ben ik gestart in SJH als leerkracht wiskunde en natuurwetenschappen in de eerste graad. Daarvoor heb ik enkele jaren gewerkt in een
gesloten instelling als leerkracht.
In mijn vrije tijd kan je me vaak op het rugbyveld terug vinden.
De Brugsche Rugby Club is ondertussen reeds 4 jaar een tweede thuis voor mij. Daarnaast maak ik graag tijd voor vrienden.
Kokerellen, samen een gezelschapspelletje spelen of gewoon
samen een filmavond houden. Het maakt niet uit!
Als ik zelf een menuutje mag kiezen, kan je me altijd plezieren
met een klassieke spaghetti bolognese met als dessertje een
moelleux. Heerlijk!
Ik hou ook van droge humor en lesgeven.
Tot snel, in de les!

Lore Ommeslag

Bonjour! Ik ben Lore Ommeslag. Op 1 september 2019
ben ik hier gestart als leerkracht Frans voor het eerste,
tweede en derde jaar. In mijn vrije tijd zul je me vooral
in de sporthal terugvinden. Ik speel al sinds mijn 4 jaar
basketbal en sinds enkele jaren neem ik ook de rol van coach
op me. Daarnaast zullen er ongetwijfeld leerlingen zijn die me
kennen als ‘leidster Lore’. Ik heb er dan ook al enkele KSA-jaren
als lid en leidster opzitten in de leukste jeugdbeweging van het
land: KSA Ten Rode! Bij mooi weer vind je me vaak terug op
mijn koersfiets, waarmee ik graag het hele land doorkruis.
Je kunt me altijd plezier doen met een portie witlof in hesp en
mocht dat niet lukken, is een stuk melkchocolade mét nootjes
ook goed!:-)
à bientôt!

Charlotte Vantieghem

Ik ben Charlotte Vantieghem, een gemotiveerde
wetenschapper die graag mijn kennis met passie
aan leerlingen wil overbrengen. Ik ben actief als oudleiding in de scouts en sla al eens graag een balletje
tennis. In de vakantie ga ik het liefst op reis of naar een
festival.
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MAMA’S, MIDDELBARESCHOOLKINDEREN EN ONTGROENINGEN
‘Ontgroening’. Dat woordje hoorde ik in de huiskamer sinds 2 september 2019 vallen. Voor de nieuwkomers in het Sint-Jozef Humaniora is die dag razend belangrijk en interessant. Ze krijgen een
feestelijke verwelkoming. Die verwelkoming laat hen voelen dat ze er
echt helemaal bij horen in de school. En is dat niet wat we allemaal
fijn vinden: ergens bij horen? ‘De grote dag’ stond voor dochterlief
geprikt op 24 september 2019.

Flashback naar mijn eerste jaar op de middelbare school. Dat is
intussen dertig jaar geleden. Van ontgroening was er toen geen
sprake. Ik herinner me wel dat we werden rondgeleid - turnzaal hier,
dactyloklas daar - en uitleg kregen over dat gigantische lessenrooster. We ontdekten dat er zoiets als “een achtste lesuur” bestond en
dat je je aardig moest reppen om tijdig in die of die les te geraken.
Want wie in het middelbaar zit, hangt niet de hele dag in één klas
rond. We plooiden ons in dat nieuwe schoolmodel met een beetje
vallen en veel opstaan.
Geen ontgroening dus voor ons, in 1990, wel heel info, nieuwe gezichten, nieuwe gewoonten. We ploeterden erdoorheen. Ik had het geluk
dat de eerste graad van het secundair een apart, klein schooltje was.
Je thuis voelen ging er vlot, alles was ondanks de nieuwigheid overzichtelijk. Al had ik zo’n gigantische verwelkoming als die van mijn
dochter wel fijn gevonden. Maar ach, het waren andere tijden.
Anno 2019 heb ik die ontgroening als moeder meegemaakt, half van
aan de zijlijn dus. Ik hoorde mijn oudste kind er vrolijk over vertellen. Over de thema’s, de kostuums, de dansjes. Al plagend vroeg ik
haar of ze bij Sint-Jozef eigenlijk nog iets anders doen dan feesten in
elkaar boksen? Ze draaide met haar ogen bij die opmerking. Daarna
volgde weer een waterval van uitleg. Het thema van de klas werd
uiteindelijk Harry Potter - ze is er compleet aan verslingerd - en het
werd tot in de puntjes voorbereid. In de week voor de ontgroening
zag ik al dat de toverstaf van Hermelien, de Slytherin-sjaal en de
Gouden Snaai mee naar school gingen. Sint-Zweinstein, zeg maar.
Met al die gadgets, razend veel enthousiasme en trots heeft ze zich
uiteindelijk in die ontgroening gesmeten. En de klas met haar. Op de
infoavond voor ouders kregen we het resultaat te zien, bij wijze van
een filmpje. Ik kleef er één woord op: klasse.

Hoe ze in een mum van tijd een supershow in elkaar staken.
Hoe alle groepen piekfijn verkleed waren, dansten, acteerden en
swingden.
Hoe die hele ontgroening een geweldig samenhorigheidsgevoel
ademde.
Ik werd er stil van. Mijn dochter is nu de ontgroening voorbij, helemaal deel van Sint-Jozef Humaniora. Ze kijkt vol verwachting naar
de toekomst, net als de klas- en jaargenoten. De toverstaf, sjaal en
snaai liggen weer veilig thuis, maar 24 september 2019 staat eeuwig
in ons geheugen gegrift. Mooi toch?

Benieuwd wat Lotte hier zelf over te
vertellen heeft…

Hallo, ik ben Lotte Brouwers! Ik zit in het eerste middelbaar, klas 1B.
Ik heb de repetities en de ontgroening zelf inderdaad vol enthousiasme aangepakt, alle gadgets mee naar school, de dansjes thuis
ingeoefend op de slaapkamer en -inderdaad- eindeloos verteld en
uitgelegd. Sorry, mama!:)
Het was geweldig om ‘s middags te repeteren met onze meters en
peter. Iedereen deed mee en was enthousiast over de grote show en
na een paar weken vol van repeteren, oefenen en spanning waren
we er klaar voor.
De hele klas brandde van verlangen om de anderen te zien en zelf
gezien te worden. Daar zaten we dan: zeven klassen in de zaal wachtend op hun beurt om op te treden. Toen was het aan ons: iedereen
stond klaar, wachtend om te beginnen dansen en toneelspelen. De
laatste dassen recht trekken en nog wat toverstokken verzamelen
en we konden beginnen: een heuse Harry Potter-act, op maat van
onze ‘Jozefienen’. Alohomora nog aan toe… dat was een knalfeest.
Het was uiteraard veel te snel voorbij, maar de souvenirs zijn voor
altijd. Het was tof om erbij te zijn. En onze school? Die is net zo cool
als Zweinstein!
Lotte Brouwers (1B)
Benedikte Van Eeghem (mama, zonder toverstokje)
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SJH SCHOOLT

OVER DATA EN BELEID

“Meten is weten” luidt het gezegde. Natuurlijk is niet altijd alles te meten, en is
het belangrijk naast kwantitatieve ook kwalitatieve bevragingen te houden.
De gegevens op een correcte manier interpreteren is vaak niet eenvoudig.
Maar uitgaan van de juiste gegevens blijft in een kwaliteitsvolle werking een
noodzakelijke voorwaarde om het juiste beleid te voeren. Het helpt zeker ook om
bepaalde discussies of percepties te objectiveren.
Als school nemen we daarom regelmatig deel aan externe onderzoeken of peilingen. Het leert ons hoe onze school zich positioneert ten
opzichte van andere scholen. Ook intern organiseren we frequent
bevragingen om onze werking bij te sturen of te optimaliseren. De
voorbeelden zijn legio.
Ik geef jullie een greep uit de voorbeelden waarbij ik sommige bevragingen met een onderzoeksresultaat illustreer, dit is uiteraard een
fragment en doet dus geen recht aan het volledige onderzoek, de
plaats is hier te beperkt om alle resultaten van de onderzoeken uitgebreid aan bod te laten komen. De bedoeling is hier enkel een idee
te geven van de soorten peilingen en ter illustratie enkele resultaten
waarmee we dan op school aan de slag gaan.
Ik start met een paar voorbeelden van interne bevragingen.
Na een excursie, een sportdag, een reis of een activiteit op school
vragen we vaak de leerlingen (zeker na een eerste editie van een
nieuw initiatief) naar hun mening en polsen we naar suggesties tot
verbetering.
Bij elk coachinggesprek (tweemaal per jaar een individueel contactmoment tussen leerlingen en klastitularis of hulptitularis) vragen
we de leerlingen naar het welbevinden in de klas en op school. We
brengen dit telkens in kaart zodat we de evolutie zien over de jaren
heen en actie kunnen ondernemen als dit nodig zou zijn. Bij wijze van
voorbeeld de resultaten na het coachinggesprek van maart 2018,
waarbij A zeer goed is, B goed, C minder goed en D slecht.
Als voorbereiding op een functioneringsgesprek kunnen leerkrachten een wetenschappelijk onderbouwde bevraging bij de leerlingen
houden over hun functioneren als leerkracht zodat we vanuit die
gegevens samen kunnen kijken wat er goed loopt en wat beter kan.
Sinds enkele jaren hebben we op school een datateam, een gemotiveerde groep leerkrachten die in opdracht kleinere en grotere onderzoeken uitvoert als ondersteuning voor bepaalde doelen die we
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op school willen realiseren. Een groot onderzoek was het onderzoek
4 jaar geleden. We wilden weten hoeveel tijd de leerlingen besteden
aan schoolwerk thuis. Het liet ons toe op bepaalde vragen te antwoorden: hoelang werkt een leerling gemiddeld thuis voor school?
We vroegen de leerkrachten hoeveel tijd een leerling thuis, volgens
hun verwachtingen, moet studeren voor hun vak en vergeleken die
geschatte tijd met de tijd die leerlingen aangaven effectief te werken. Het was een aanleiding om in elke vakgroep te reflecteren over
wat we kunnen verwachten van leerlingen. Voor de school was het

NOORDZANDNIEUWS DECEMBER 2019

een aanleiding om onze planningsinstrumenten onder de loupe te
nemen: een jaarplanning voor grote taken, een toetsenplanning voor
een trimester, het bewaken van de hoeveelheid groepswerk, het vergroten van de sperperiode (periode waarin geen toetsen of taken zijn
voor de proefwerkenperiode) in de derde graad. Het zijn een paar
voorbeelden van de gevolgen van dit onderzoek. Vorig jaar hebben
we het onderzoek opnieuw uitgevoerd zodat we konden zien of er
een evolutie was. In het eerste, derde en vijfde jaar vroegen we de
leerlingen om driemaal een week (een rustige week, een drukke week
en een week in de proefwerkenperiode) elke dag bij te houden hoeveel minuten ze voor school hebben gewerkt. Eén illustratie uit de
vele gegevens die dit onderzoek oplevert, waarbij LL1A staat voor de
resultaten van vier jaar geleden bij de leerlingen in het eerste jaar,
LL1B voor de resultaten van vorig jaar in het eerste jaar, LL3 voor het
derde jaar enz. Alleszins al de vaststelling dat onze leerlingen niet
minder werken dan drie jaar geleden!

aan wat ze van het advies vonden een half jaar later, nu ze al wat
ervaring hadden in hun nieuwe studierichting of school.

Voorbeelden van onderzoeken, extern georganiseerd zijn er ook.
Toen de inspectie wilde proefdraaien voor hun nieuwe manier van
doorlichten waarbij vooral de kwaliteitswerking wordt bevraagd, boden we ons vrijwillig aan voor een proefdoorlichting. In een vorige
editie van het Noordzandnieuws rapporteerden we daar al over.

Ook de gegevens van de bestede tijd per vak leveren interessante
informatie op en worden in de verschillende vakgroepen verder besproken.

Regelmatig worden we geselecteerd voor peilingen van het Steunpunt toetsen en ontwikkelingen. Deze onderzoeken worden uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en
Vorming. Met deze peilingen wil de Vlaamse overheid nagaan in
welke mate leerlingen de geselecteerde eindtermen beheersen aan
het einde van het secundair onderwijs. Vorig jaar namen we deel aan
de proefpeiling naar de beheersing van de vakoverschrijdende eindtermen over kritisch denken en mediawijsheid in de derde graad. In
het schoolfeedbackrapport krijgen we
een gemiddelde score
(GEM) van alle deelnemende scholen en
de gemiddelde score
die onze leerlingen behaalden.

Een tweede onderzoek van het datateam vorig jaar was een onderzoek rond de studieadviezen die we geven op het einde van het jaar.
We wilden nagaan in welke mate de ouders de adviezen opvolgen en
bij een verandering van studierichting of van school in welke mate
leerlingen en ouders tevreden waren over het gegeven advies. Opnieuw één voorbeeld uit het onderzoek. De eerste kolom geeft aan
in welke mate de leerlingen het advies verwacht hadden, in kolom 2
geven de leerlingen aan of ze het toen terecht vonden, kolom 3 toont

Vorig jaar kregen we de kans om deel te nemen aan de bekende PISA-onderzoeken. Dit jaar kregen we een eerste voorlopig rapport.
Het acroniem PISA staat voor Programme for International Student
Assessment. Het PISA-onderzoek, een initiatief van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), test
internationaal de kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Er wordt
gekozen om 15-jarigen te testen omdat sommige van deze leerlingen aan het einde zijn van hun (verplichte) schoolloopbaan. In veel
5
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deelnemende landen eindigt de school- of leerplicht namelijk op 16
jaar. De cognitieve PISA-bevraging overstijgt het kennisniveau. Met
PISA wordt nagegaan in welke mate leerlingen begrippen en concepten verstaan, bepaalde processen beheersen en vaardigheden
in verschillende situaties kunnen toepassen. Of met andere woorden
in welke mate leerlingen wat ze leerden, kunnen toepassen in realiteitsgebonden contexten.
In 2018 namen aan het PISA-hoofdonderzoek 172 Vlaamse scholen deel, waaronder onze school. Uit elke school werd een toevallige steekproef van 35 leerlingen geboren in 2002 geselecteerd. De
geselecteerde leerlingen werden gedurende twee uur in hun school
getest en vulden daarna, net zoals de directies van de deelnemende
scholen, een achtergrondvragenlijst in over zichzelf en over hun
school.
Er werd gepeild naar leesvaardigheid, wetenschappelijke en wiskundige geletterdheid. De resultaten waren wisselend en zijn niet
altijd makkelijk te interpreteren. Het PISA-onderzoek meet immers
de leerprestaties van 15-jarigen met als doel die prestaties te kunnen vergelijken over landen. Het is niet de bedoeling van het Pisaonderzoek de prestaties van een individuele school te beoordelen.
PISA bevraagt enkel een selectie van 15-jarigen. De PISA-resultaten laten dus niet toe om scholen te rangschikken en onderling te
vergelijken. Scholen kunnen enkel rechtstreeks vergeleken worden
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wanneer ze exact dezelfde leerlinggroep zouden hebben. Het is vanzelfsprekend dat dit in de praktijk nooit het geval is. Zo zullen er in
de ene school meer meisjes les volgen of zal een andere school een
hoger percentage anderstaligen onderwijzen. Bovendien kunnen er
ook geen uitspraken gedaan worden over de onderwijskwaliteit van
scholen omdat de leerwinst niet gemeten werd. Kortom, er kan dus
niet gesteld worden dat een school die een hoger gemiddelde heeft
op de PISA-test een betere school is dan een school met een lager
gemiddelde.
Hieronder één voorbeeld uit het rapport. Het zijn de resultaten voor
wiskundige geletterdheid. In de rechterkolom staan de resultaten
van onze school (03008). Voor wiskundige geletterdheid deden we
het uitstekend, meer dan de gemiddelde score die vergelijkbare
ASO-scholen behaalden. Voor leesvaardigheid en wetenschappelijke
geletterdheid scoorden we boven het algemeen gemiddelde maar
onder de gemiddelde score van andere ASO-scholen. We wachten
het definitieve rapport af om dit verder te analyseren.
Een ander onderzoek was het Talisonderzoek.
De Teaching and Learning International Survey (TALIS) wordt om de
5 jaar afgenomen eveneens op initiatief van de OESO. Dit internationaal vergelijkend onderzoek plaatst leraren en schooldirecteurs
centraal. Het uitgangspunt voor het opzetten van de TALIS-studie
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over 5 continenten aan deel. Alle 48 landen hielden een bevraging in
de eerste graad secundair onderwijs.
Intussen ontvingen we een rapport met de resultaten over hoe
Vlaanderen zicht verhoudt tot de andere landen en een schoolfeedbackrapport waar de resultaten van onze school geplaatst worden
ten opzichte van het Vlaams gemiddelde. Ook uit die schat van informatie twee grafieken ter illustratie.
In verband met die laatste grafiek vermeldt het rapport waarin de
vergelijking met andere landen wordt gemaakt: “In het algemeen
zijn Vlaamse leraren gelukkig. Leraren zijn bijzonder positief zowel
over hun huidige werkomgeving als de job in het algemeen. Kortom,
leraren doen hun job graag en halen er plezier en voldoening uit.
De grote tevredenheid die leraren ervaren, staat in contrast met het
lage percentage (25.8% en 30.8%) leraren die vinden dat onderwijs
een gewaardeerd beroep is in de samenleving. Tegen de achtergrond
van recente debatten over het aantrekken van meer hooggekwalificeerde leraren zijn deze cijfers zorgwekkend. Ze suggereren immers
dat het beroep van leraar een lage sociale status geniet en hierdoor
een drempel ondervindt om sterk presterende studenten aan te trekken. Twee specifieke observaties zetten die algemene conclusie extra
kracht bij. Ten eerste, tekent er zich op dit vlak in Vlaanderen een opvallende daling af in het percentage leraren dat het gevoel heeft dat
hun beroep gewaardeerd wordt in de samenleving (van 45.9% naar
25.8%). Ten tweede, is het contrast met de PISA top-6 landen groot.
In deze landen wordt de waardering van het lerarenberoep gemiddeld
door bijna de helft van de leraren hoog ingeschat.”
Deze en nog veel andere interessante conclusies kan je online lezen
in het rapport TALIS 2018 - Vlaanderen Volume I.

is de overtuiging dat de kwaliteit van het onderwijs en de schoolorganisatie waarin leraren functioneren in grote mate bepaald worden door de kwaliteit van de leraren. Om die reden brengt TALIS de
leeromgeving en de werkomstandigheden van leraren en directeurs
nauwgezet in kaart. Er wordt aandacht besteed aan onder meer
schoolleiderschap, schoolklimaat, lespraktijken en professionalisering, en hoe die het lerarenteam beïnvloeden. De eerste cyclus van
TALIS vond plaats in 2008. Er namen toen 24 landen deel aan de
bevraging van leraren en schoolleiders uit de eerste graad secundair
onderwijs. De tweede cyclus vond plaats in 2013 met 34 deelnemende landen. De derde cyclus van TALIS werd georganiseerd in 2018.
Er namen leraren en schoolleiders uit 48 landen en regio’s verspreid

Met dit (onvolledig) overzicht wilden we jullie een inkijk geven hoe
we informatie verzamelen om vandaaruit gepast acties te ondernemen. Afhankelijk van het thema worden de resultaten besproken
en worden voorstellen uitgewerkt tot verbetering of bijsturing. Vakgebonden onderwerpen worden besproken in de vakwerkgroepen,
pedagogische thema’s in het pedagogisch team, personeelsgebonden materie in het CPBW (comité voor preventie en bescherming op
het werk) of LOC (lokaal onderhandelingscomité), thema’s over de
globale werking van de school komen in de directieraad aan bod.
Ook in de ouderraad en schoolraad lichten we bepaalde onderzoeken
toe. Dit alles met hetzelfde doel: samen kijken hoe we ons onderwijs
kwaliteitsvol kunnen blijven geven.
Diederik Maes
7
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KNIKJESSTRAAT

Zarra Neyrinck, vijftien, zit bij ons in het vierde jaar. Na een vakantie in Nederland
was ze ontgoocheld omdat mensen hier in België niet reageerden als ze
hen begroette. Daarop liet ze een bordje ontwerpen in de stijl van de Brugse
straatnaambordjes. De Knikjesstraat werd geboren. Haar doel? Een vriendelijke
begroeting en meer contact leggen met elkaar. “Zarra lanceert de Knikjesstraat”,
kopte het Brugsch Handelsblad wat later. In Het Laatste Nieuws lezen we dat er
ondertussen al 1500 bordjes werden verdeeld. Ook aan het raampje naast mijn
voordeur en ongetwijfeld ook aan de ramen van heel wat collega’s prijkt één van
Zarra’s bordjes. Tijd voor enkele vragen aan deze ondernemende, sympathieke
jongedame.
Zarra, wat een mooi initiatief! Welke reacties kreeg je
hierop?
Na mijn passage in het Brugsch Handelsblad kreeg ik vooral positieve reacties. Dit zette wel iets in gang: Ik werd gecontacteerd door
Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Radio 2, Q-music en Joe FM
om mij te interviewen. Op school waren de reacties ook heel goed.
Vanuit andere hoeken kreeg ik ook veel lovende reacties; mensen
vinden het een prachtig initiatief. Ik kreeg bezoek van een man met
drie zonnebloemen en een kaartje en van een vrouw met een taartje
om me te feliciteren met mijn project. Helaas waren er ook enkele
negatieve reacties, maar die heb ik achter me gelaten.
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Wat denkt onze burgemeester, Dirk De Fauw, ervan? Ik las al
een heel korte positieve reactie in de krant.
Ik ontving een persoonlijke mail, waarin hij schreef dat hij het een
superproject vindt en laat weten dat we zijn steun krijgen en hij klaar
staat om ons te helpen. Ook van enkele leden van het stadsbestuur
kreeg ik een positieve mail.
Hoeveel bordjes liet je ondertussen maken?
In het totaal lieten we reeds 7550 bordjes en stickers drukken, waarvan Flyer.be er 5000 gratis liet drukken als vorm van sponsoring. We
hebben nog zo’n 1500 bordjes of minder over.
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Word je hierin wat ondersteund of doe je dit allemaal zelf?
Wij worden gesponsord door Het Laatste Nieuws, Bpost en Flyer.be:
Bpost zorgt voor gratis verzendingen en Flyer.be voor 5000 gratis
exemplaren. De opbrengst van onze actie gaat naar het goede doel
‘vzw Binnenstad’. Dit is een organisatie die zich bekommert om jongeren tot achttien jaar die in een problematische leefsituatie verkeren. Wij zijn daar onlangs geweest om enkele dingen te bespreken en
hebben daar ook eens een kijkje mogen nemen. Ze hebben meer dan
93 kinderen waar ze voor zorgen, verdeeld over twee locaties. De kinderen worden daar heel goed verzorgd en zijn daar in goede handen.
Ze zijn nog op zoek naar sponsors en mensen die willen fungeren als
pleeggezin. Mocht iemand die dit leest interesse hebben, dan kan zij
of hij voor meer info bij mij terecht.
Het valt me op dat onbekenden op straat je amper aankijken en
het vaak heel wat moeite kost om eens te knikken. Op wandel
met de hond spreken andere hondenbaasjes ons wel gemakkelijk
aan, alsof de hond de connectie maakt. In het buitenland merk ik
soms dat de mensen eerder geneigd zijn goeiedag te zeggen. Ik
wijt dit altijd aan de meer ontspannen sfeer die er hangt.
Dat vind ik ook heel raar. Ik begrijp niet waarom mensen in andere
landen vriendelijker zijn dan hier. In België zijn mensen veel meer
in zichzelf gekeerd en sluiten ze zich meer af dan in andere landen,
vind ik. Met een hond op wandel heb je meteen een gespreksonderwerp tussen twee mensen. Dat betekent dat je al snel kan vragen
naar bijvoorbeeld het ras van de hond en de leeftijd en voor je het
weet ben je in gesprek.

horecazaken. Op een dag belde hij aan bij een vrouw, ze raakten aan
de praat en zijn ondertussen verliefd geworden… hij neemt haar na
dit project zelfs mee op reis naar Duitsland. Zij deed dit vroeger elk
jaar met haar man, nu wil deze man dit ook doen voor haar.
Mooi verhaal. Leerde je zelf al nieuwe mensen kennen door je
initiatief?
Ja hoor, vele mensen en winkels over heel Vlaanderen namen contact
op met me om hen een bordje toe te sturen. Met sommige mensen
blijf ik contact houden omdat ze zo vriendelijk zijn en omdat het leuk
is ook contacten te leggen buiten West-Vlaanderen.
Is er iets veranderd als je nu de Zwaluwenstraat in Brugge binnenwandelt?
Als je in onze straat zou lopen, zou eigenlijk wel iedereen goeiedag
knikken, op een meneertje na. Zowel onze straat als de buurt is een
stuk vriendelijker geworden dan voorheen.
Zarra, wat een prachtig initiatief. Je hebt de volledige school
achter je en zo te horen zijn wij niet de enigen die jouw project
steunen. Je bent een mooi mens. Ga ervoor!
Sofie Hautekiet

Zie je een verschil tussen Brugge als stad en een landelijke
gemeente?
In Brugge kennen mensen elkaar omdat ze elkaar vaak tegen komen
en zeggen ze ook veel sneller goeiedag terug dan in een gemeente,
volgens mij, want daar wonen mensen ook niet zo dicht op elkaar.
Als je vandaag jouw straat binnenrijdt, gedragen jouw buren
zich dan anders dan voor je dit initiatief nam?
Wij hadden met bepaalde buren al een heel nauw contact, maar
door mijn initiatief is dit met de andere buren toch wel veranderd.
Ondertussen kennen we veel meer buren en we merken ook dat de
buurt blijkbaar vriendelijker geworden is.
Bracht je mensen al dichter bijeen?
Ja, er kwam een 59-jarige man bloemen brengen aan onze deur. Hij
vertelde dat hij werkloos is en graag anderen helpt. Ondertussen
werd hij onze ambassadeur en deed hij al veel voor ons. Hij gaat rond
in bepaalde buurten, belt overal aan. Daarnaast gaat hij ook langs in
9
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RIKOLTO, ZIJN ZE DAAR
NU WEER?

Ja, hier zijn we weer, want het laatste jaar van het tweejarige Rikolto-project
is gestart. Vorig schooljaar hebben we samen met leerlingen, leerkrachten,
ouders, de kok van de school en de directie gebrainstormd over hoe we onze
school duurzaam kunnen maken. Minder voedselverspilling, een breder aanbod
tussendoortjes en minder afval werden onze prioriteiten. Dit jaar zijn we in actie
geschoten. Er is al heel wat gebeurd, maar er staat ook nog veel gepland.
2. Minder voedselverspilling

1.	Breder aanbod van tussendoortjes

Geen leerlingen en leerkrachten te zien tijdens de zomervakantie op
school? Niet op SJH. Eind augustus 2019 hebben de leerlingen samen met een leerkracht de chalet geschilderd.
De leerlingen kozen voor een frisse, witte kleur en felgekleurde meubels. We noemen de nieuwe chalet sinds september SJHalet. Ook het
aanbod werd vernieuwd. We verminderden het aanbod chocolade in
lijn met het gezondheidsbeleid op onze school, maar we schrapten
het niet; dat zou een te drastische verandering geweest zijn. Het
gamma koeken breidden we dan weer uit met biologische koeken
van Bio-Planet. Tot slot is er vanaf september een wekelijks aanbod
fruit of soep op dinsdag- en donderdagochtend.

Om na te gaan of er veel voedsel verspild wordt op onze school,
hielden we een week lang een afvalmeting in het schoolrestaurant.
Leerlingen moesten het voedsel wat ze niet hadden opgegeten, verdelen in afvalbakken. Wat viel er op?
›	Meisjes gooien beduidend meer voedsel weg dan jongens;
›	
Er wordt veel vlees weggegooid waarvan niet eens geproefd is;
›	
Er wordt maar liefst 1,2 ton voedsel verspild tijdens een schooljaar!

Na deze afvalmeting werden de resultaten opgehangen in de overdekte ruimte op de school.
Er werd duidelijk gemaakt dat leerlingen geen vlees moeten nemen
of dat ze ook minder vlees kunnen vragen. Sindsdien worden er in
het schoolrestaurant halve stukken vlees aangeboden.
In februari 2020 zal er een tweede afvalmeting zijn.

3. Minder afval

Met trots kondigen we aan dat het Sint-Jozef Humaniora dit jaar een
PMD-vrije school zal worden.
10

NOORDZANDNIEUWS DECEMBER 2019

Een work in progress, maar aan het einde van het schooljaar zal ook
dit werkpunt afgevinkt zijn.
De automaten met water in flesjes zullen verdwijnen, maar er komen
meer waterkraantjes in de plaats. Ook zullen we mooie SJH-doppers
aanbieden tegen een democratische prijs, zodat leerlingen niet langer eigen plastic flesjes naar school moeten meenemen.

4. En nog zoveel meer

Naast deze drie prioriteiten zijn er nog activiteiten die in het teken
zullen staan van duurzaamheid. Zo werken de vakken economie en
Nederlands in het vierde jaar samen rond het boek Tien klimaatacties die werken van Pieter Boussemaere. De schrijver komt op

28 april naar onze school voor een presentatie tijdens de mondiale
vormingsdag. Deze dag wordt tweejaarlijks georganiseerd en staat
telkens in het teken van een mondiaal thema. Dit jaar hebben we
uiteraard gekozen voor duurzaamheid. De leerlingen zullen verwend
worden met allerlei leuke activiteiten. De afsluiter van deze dag?
Een Fairstival natuurlijk! Tot slot zullen de leerlingen van het vijfde
en zesde jaar economie in discussie treden met supermarkten. Want
waarom steken ook zij geen tandje bij?
Veel werk aan de winkel dus! Gelukkig hebben we onze Rikolto-ambassadeurs en vele andere enthousiaste teamleden om dit project
tot een goed einde te brengen!
Marika Laureyns

MASTERCLASS

Het concept Masterclass zag vorig schooljaar het daglicht, maar is ondertussen uitgegroeid tot een begrip op Sint-Jozef Humaniora. Het
recept is eenvoudig: een expert inspireert het publiek twintig minuten binnen zijn of haar vakgebied: geschiedenis, psychologie, wetenschappen, aardrijkskunde, literatuur, wiskunde,… Bij voorkeur wordt daarbij een boeiende brug gebouwd tussen de wetenschap enerzijds en de
leefwereld van de leerlingen anderzijds. Daarna worden nog tien minuten voorzien voor interactie tussen de expert en het publiek, dat zo
breed mogelijk wordt aangesproken. De aanwezige leerlingen en collega’s komen helemaal vrijwillig luisteren, dus ligt de betrokkenheid heel
hoog. Onnodig te zeggen dat dergelijk halfuurtje voorbijvliegt, en dat een Masterclass op het einde altijd smaakt naar (veel) meer…
Door de praktijkexperten in de school binnen te brengen realiseren we “als vanzelf” heel wat onderwijsdoelen: we motiveren leerlingen (én
leerkrachten) om anders te kijken, breder te denken, bij te leren… Een venster op het leven.
Tegelijk is dit ook een deur waardoor oud-leerlingen, ouders, oud-collega’s en externen kunnen binnenstappen om hun kennis te delen.
Daarom volgende oproep: indien er lezers zijn die het zien zitten om een Masterclass te verzorgen, of andere mensen kennen die dat
graag zouden willen doen, dan staan we
voor die suggesties heel zeker open. Het
volstaat een eenvoudig berichtje te sturen, we spreken daarna verder concreet
af. In een geldelijke vergoeding kunnen
we helaas niet voorzien, maar we sluiten een Masterclass dankbaar af met de
overhandiging van een boek op maat van
de spreker. Een mooie en zinvolle traditie.
Via elke Masterclass stellen we de missie
van Sint-Jozef Humaniora telkens weer
wat scherper. Inspirerende mensen. Klaar
voor morgen.
Ignace Ryheul
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SJH DOET

HOMO UNIVERSALIS
Vorig jaar schreef Selattin Defevere,
oud-leerling van onze school, zich in
voor Homo Universalis, een spel in
het televisieprogramma Iedereen
Beroemd. 100 kandidaten namen
het elke dag tegen elkaar op om 100
opdrachten op te lossen. Wie een
opdracht verloor, moest het spel
verlaten. Het werd een ware strijd
waarbij Selattin werkelijk alles uit de kast moest halen, maar … hij
kwam, hij zag en het mooiste van al: hij overwon.
Geïnspireerd door dit huzarenstukje nam een groepje leerkrachten
het initiatief om dit spel ook op onze school te organiseren. Tweewekelijks wordt er op de speelplaats een proef georganiseerd. 152 leerlingen en leerkrachten schreven zich met volle moed in, waarvan er
ondertussen al velen zijn afgevallen. De opdrachten zijn dan ook niet
min: een ballon opblazen tot hij kapot is, papieren vliegers plooien,
balanceren met een beker water … De deelnemers zetten zich tot
het uiterste in om met de nodige techniek - en soms ook een tikkeltje
geluk - de opdracht goed af te ronden.
Wie de uiteindelijke winnaar wordt, weten we pas op het einde van
het schooljaar, want dan wordt de finale gespeeld en de bijhorende
titel “Homo Universalis van SJH” toegekend.

Enkele reacties van deelnemende
leerlingen
Ik vind dat de opdrachten heel origineel zijn.
Het is leuk om tijdens de middag eens zot te
doen.
Imke Demeyer (1A)

Het avontuur begon met meer dan 150 kandidaten en we waren allemaal benieuwd naar de
eerste ronde. Onze eerste opdracht was een ballon doen ontploffen. De tweede opdracht was een
vliegertje vouwen. Ik ben benieuwd naar de volgende opdracht, want het is een super avontuur!
Arthur Hollevoet (1A)

Ik vind Homo Universalis super leuk omdat ik
vroeger op tv ook naar dat programma keek.
Ik vind de opdrachten ook echt leuk. En ja, de
bedoeling is om zo ver mogelijk te geraken, he.
Margot Saey (1A)

TONEELAVOND TRUE COPY

In True Copy probeerden we het leven van de meestervervalser Geert Jan Jansen te
begrijpen. De makers kozen ervoor om met een vrij traditionele inleiding te starten.
Ik verwachtte daardoor eerst een sobere lezing. Mijn aandacht was ver te zoeken tot
ik de dubbele bodem van de voorstelling kon doorgronden. De meestervervalser heeft
jarenlang enorm veel mensen op het verkeerde been gezet. Fake news is vandaag
een erg actueel thema. Wat is tegenwoordig nog echt? Mogen we alles geloven? De
grens tussen echt en vals bleek enorm klein te zijn. Het verhaal bleef me intrigeren
met de heel erg verrassende ontknoping op het einde als hoogtepunt. De sterke opzet
en het straf concept bleven hangen in mijn hoofd. Wat ik vooral zal onthouden? Dat
de kunst van het vervalsen vreemd genoeg ook een enorm talent is.
Marie Vanspeybrouck (5D)
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DE TOEKOMST IS NU!

Met dit thema in het achterhoofd staken enkele enthousiastelingen de koppen bij elkaar, want onze Versafdeling geeft naar jaarlijkse
gewoonte kleur aan de poëzieweek en Gedichtendag. Het thema van dit jaar zette ons dan ook hard aan het denken. Wat is onze toekomst
eigenlijk? Ziet die er rooskleurig uit of zijn we eerder doemdenkers? Geloven we in een apocalyptisch einde? Misschien is het einde van de
wereld wel een hilarisch gebeuren … Geen idee te zot of te moeilijk om in de voorstelling op te nemen.
De Versafdeling komt elke vrijdag samen om te brainstormen over verhaallijnen, decors, teksten en muziek. De kers op de taart is de voorstelling in januari, waar zang, muziek, toneel en poëzie aan bod komen. Op woensdag 29 en donderdag 30 januari 2020 kunnen leerlingen, ouders
en vrienden al dat moois komen bewonderen.
Dit kunnen we uiteraard enkel bereiken met een hoopje helpende handen. We zijn nog
op zoek naar muzikaal, creatief of praktisch talent: leerlingen die willen meespelen,
voordragen of zingen, maar zeker ook helpende handen achter de schermen om decors
te bouwen, te grimeren …
Poëzie verrast en verwondert. Kom deel uitmaken van onze bende of kom je verwarmen
aan de prachtige teksten van onze voorstelling! We hopen jullie allemaal omver te blazen op 29 en 30 januari 2020.
Sophie Lapeijsen

www.mavari.be

Torhoutsestraat 122A - 8020 Ruddervoorde
T 050 28 98 68 - F 050 28 98 69 - E info@mavari.be

Met passie voor drukwerk!

SASKIA AERS / 0495 47 05 58

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

www.drukkerijhudders.be

ARTITUDE@TELENET.BE / WWW.ARTI-TUDE.BE
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1 september

oktober - november

Staat dat op
punten?

Mijn hond heeft
mijn huiswerk
opgegeten.

Mijn boek ligt nog
in mijn lockertje.

24 december

Mijn bus was te laat.

SJH REIST

CULTUURREIS NAAR GRIEKENLAND
18-24 augustus 2019

Al sinds de eerste Griekenlandreis bij ons op school werd georganiseerd, wist ik dat ik ook mee zou gaan wanneer ik in het vijfde
jaar zat. Hoe kan het ook anders voor iemand die Grieks studeert?
Deze zomer was het zo ver en wat heb ik ervan genoten! Het was de
perfecte reis voor mij. We deden heel veel cultuur. Wat was het fijn
om de dingen die al jaren in mijn cursus staan nu in het echt te zien.
Dat onder leiding van een Nederlandse gids, die mij oprecht bleef
boeien. Een van de beste activiteiten, vond ik toch, was de site van
Olympia. Daar kon ik mij echt een beeld vormen van hoe het er ooit
uitzag. Het was er ook super rustig. Even leek het alsof we van alle
toeristen ontsnapt waren. Dat ik de loopwedstrijd niet ging winnen,
lag voor de hand, maar toch genoot ik ten volle van dat sprintje. Ook
het museum in Olympia was prachtig. Een echte aanrader!

15

Daarnaast staat ook Nafplion tussen mijn favorieten. Daar beklommen we, volgens de legende, duizend treden naar de burcht boven op
de berg. Het uitzicht was adembenemend! Ik vond die beklimming
echt super. Over uitzichten gesproken, daar blonk vooral Delphi in
uit. Het contrast van de oud-Griekse resten en de bergen vond ik
fantastisch. Ik kan wel nog even doorgaan met het opsommen van
favorieten, want eerlijk gezegd was er niets dat ik minder vond. Nog
eentje om het af te leren: het zwemmen in Tolo en in Itéa. De temperatuur was zalig en perfect om te zwemmen in de zee. Ik ben een
echte waterrat, mij kreeg je er amper nog uit. Natuurlijk waren de
avonden ook super. Met vrienden uit in Griekenland, wie kan daar
neen tegen zeggen?
Eva Dierickx
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INTERVIEW MET MARJOLEINE
WOUTERS

EEN JOZEFIEN OP DE HARVARD SUMMER SCHOOL

Marjoleine Wouters is een leerlinge uit 6D en ze volgt de richting Grieks-wiskunde.
Net als haar broer is zij in de VS geboren waar ze dan ook zeven jaar woonde.
In de zomer van 2019 volgde ze een veertiendaagse zomercursus aan de
prestigieuze Harvard University in Massachussetts.
Tijdens een middagpauze waarin er zoals altijd wel een en ander
te beleven valt op de speelplaats van SJH, spreek ik even af met
Marjoleine voor een kort interview over de zomercursus die ze aan
Harvard volgde. Heel rustig en met haar typische bescheidenheid
haalt Marjoleine de gekoesterde herinneringen boven.
Marjoleine herinnert zich niet meer precies hoe ze eigenlijk bij Harvard terechtkwam, het was via via, tijdens een zoektocht op Google
naar een zomercursus. Eigenlijk wou ze heel graag eens ervaren hoe
het er aan zo’n Amerikaanse universiteitscampus aan toegaat.
Je vond dus een zomercursus, waarom sprak die specifieke
cursus jou aan?
Welke cursus je kon kiezen, hing eerst en vooral af van welk programma je volgde. Ik koos voor het Pre-College Program, een programma van twee weken voor jongeren van de derde graad. De troef
van dit progamma is dat je eraan deelneemt om bij te leren en niet
om eventueel al college credits te verdienen, zoals bij de andere programma’s vaak wel het geval is. Dikwijls vindt men dit een nadeel,

omdat je er wel evenveel werk moet insteken als bij de andere programma’s, maar mij sprak het wel aan. Eens dit beslist was, waren
er zo’n 90 cursussen waar ik uit kon kiezen. Ik wist dat ik liefst iets
met biologie of met chemie wilde volgen en uiteindelijk koos ik voor
de cursus The promises of regenerative medicine. Dit was een cursus
over stamcellen, een onderwerp dat mij erg interessant leek, maar
waar ik toen nog heel weinig over wist. Precies wat ik zocht!
Waarom Harvard, had je een voorkeur voor die universiteit?
Harvard staat al jaren in de top 5 van beste universiteiten ter wereld, maar hoewel alle universiteiten in deze top 5 bij iedereen bekend zijn, zijn er toch beduidend minder mensen die weten hoe het
er echt aan toegaat. Zelf was ik erg nieuwsgierig naar hoe het zou
zijn om aan zo’n topuniversiteit les te volgen en ik wist dat de lessen
die ik daar zou krijgen niet te vergelijken zouden zijn met de lessen
die ik hier bijvoorbeeld aan de KULAB volg. Waarom ik dan specifiek
voor Harvard koos? Ik denk dat dit gewoon een meisjesdroom was
die ik achterna ging.
Hoe ben je daar dan uiteindelijk aangeworven? Welke selectieprocedure vond er plaats?
Iedereen die graag naar de Harvard Summer School wil, moet eerst
en vooral een application, een soort sollicitatie, indienen. Ik moest
onder andere alle rapporten die ik sinds het vierde middelbaar gekregen had doorsturen en daarnaast moest ook de school enkele
zaken invullen. Dan werd er ook nog een aanbevelingsbrief van een
leerkracht gevraagd en om de application af te sluiten moest ik nog
vier essays van om en bij de 400 woorden schrijven. Voor elke essay
werd het onderwerp opgegeven, dat ging van Wat betekent academische integriteit voor jou? tot Als je op school een club zou kunnen
oprichten, welke zou dit dan zijn? en dan was het aan mij om de
admissions officers in 400 woorden te overtuigen dat ik de ideale
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kandidaat was voor de Harvard Summer School. De early application
deadline was 1 februari 2019 en daarna zou ik binnen de twee weken
een antwoord mogen verwachten. Al na vier dagen werd ik echter
van mijn spanning verlost, ik mocht gaan.
Goed gedaan, Marjoleine! Je was nieuwsgierig, hoe was het reilen en zeilen aan Harvard?
Alle Summer School studenten logeerden samen in Harvard upperclassmen houses die op ongeveer tien minuutjes wandelen lagen van
de Harvard yard, het centrum van de campus. Elke morgen vertrokken mijn vrienden en ik rond 7 uur te voet naar Annenberg dining
hall om daar te ontbijten en vandaar gingen we meestal rechtstreeks
naar een van de vele bibliotheken om daar ons huiswerk af te maken.
Tegen de middag waren we meestal klaar en na de lunch hadden we
nog even tijd om aan onze grotere projecten te werken of om presentaties voor te bereiden. Tegen drie uur gingen we dan naar de les. We
hadden elke dag de hele namiddag les, wat betekent dat we in twee
weken tijd evenveel leerstof te verwerken kregen als de leerlingen
die een bepaald vak een semester lang volgen. Na de les gingen we
eerst snel ons avondmaal eten om daarna weer aan het werk te gaan
voor de volgende dag. Wanneer we tegen middernacht eindelijk klaar
waren met het eerste deel van ons huiswerk, kropen we onder de wol
om er de volgende dag weer in te kunnen vliegen. Naast onze lessen moesten we verplicht nog acht andere activiteiten bijwonen. Zo
volgde ik een les over vrouwen en kunst in het Harvard Art Museum
en ben ik gaan luisteren naar de lezing Branding yourself like a boss.
Al deze zaken combineren was vaak een hele uitdaging, maar dat
was dan ook de bedoeling van de directie, want wie er echt student
is, moet dat ook kunnen.
Hoe was het contact met je medeleerlingen of medestudenten?
Alle Summer School studenten kwamen goed overeen en we hielpen elkaar waar we konden. Onze cursus in het bijzonder vormde

een heel hechte groep en we waren dan ook altijd samen terug te
vinden. Het was fantastisch dat iedereen die de cursus volgde door
hetzelfde gepassioneerd was en dat schept natuurlijk een band. Nu
de cursus al wel enkele maanden achter de rug is, hebben we nog
steeds regelmatig contact. Daarnaast leerde ik ook heel wat mensen
met een verschillende achtergrond kennen. In het totaal waren er
mensen uit 74 landen om precies te zijn. Daardoor leer je ook heel
wat nieuwe culturen kennen, wat ook een echte meerwaarde is!
Kreeg je achteraf ook een soort diploma of getuigschrift?
Na afloop kreeg je een getuigschrift waarop stond of je al dan niet
geslaagd was. Daarnaast kregen we ook een persoonlijke evaluatiebrief van een van onze docenten.
Is deze ervaring voor herhaling vatbaar?
Mocht ik volgend academiejaar zelf niet aan een universitaire opleiding beginnen, zou ik zeker nog eens mijn application indienen,
maar nu denk ik dat mijn zomer al druk genoeg zal zijn met alle
voorbereidingen voor volgend jaar.
Droom je ervan om na je universitaire opleiding in België ook
nog aan Harvard te studeren?
Dat zou natuurlijk wel mooi zijn, maar ik denk niet dat ik het zou zien
zitten om zo ver van mijn familie te wonen. Ik blijf liever nog even
hier in België tot mijn studies volledig zijn afgewerkt. Daarnaast is
de kans dat je bij Harvard toegelaten wordt erg klein. Van alle mensen die hun application indienen wordt maar 5% toegelaten.
Van harte dank Marjoleine voor dit interview. Je bent heel leergierig
en je zal zeker je universitaire studies met veel succes kunnen beëindigen, het ga je goed volgend academiejaar!
Marijke Verplancke
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SJH VRAAGT

ANN-SOPHIE VERGAUWE

2003. Ik zit in het derde middelbaar. Op buslijn 61, ondertussen omgedoopt tot 72 van
Zedelgem naar Brugge, reis ik vaak samen met Ann-Sophie Vergauwe. We zitten samen
op school in de Zilverstraat. Zij in het eerste jaar, ik in het derde. Drie jaar later maakt
Ann-Sophie een onverwachte keuze: ze maakt de overstap naar de Noordzandstraat.
Ik schrik me een hoedje, want dat had ik nog niet meegemaakt. De jaren erna maakt
de middelbare school plaats voor hogere studies, de bus wordt vervangen door de trein
en het pittoreske Brugge wordt Gent of Leuven. We zien elkaar nog heel weinig maar
op Facebook zie ik foto’s verschijnen van een barbecue georganiseerd door Burning
Butchers. Ik trek grote ogen. Ann-Sophie bevalt van een dochtertje Manon, ik ga op
babybezoek. En zo wordt de draad snel weer opgepikt.
Ann-Sophie, ik herinner me dat je in 2006 plots van school veranderde. Je zou denken: gewoon de straat oversteken, maar
inhoudelijk leek het me toch een hele aanpassing. Waarom
maakte je deze onverwachte keuze?
Ik maakte de overstap van de handel naar de Sint-Jozef Humaniora
na het derde middelbaar, omdat ik via een vriendin die toen ook op
de Sint-Jozef Humaniora zat, zag dat de leerstof die zij kreeg iets
was wat ik zeker en vast ook zou aankunnen. Ik waagde daarom
dan ook mijn kans om een aanvraag in te dienen en de procedure op
gang te zetten om de overstap te maken van TSO naar ASO. Daar de
overgang van het derde naar het vierde middelbaar was en niet van
het vierde naar het vijfde middelbaar, diende ik geen bijkomstige
ingangexamens af te leggen. Na een begeleidend gesprek werd ik
toegelaten.

Hoe kijk je terug op deze beslissing?
Achteraf bekeken heb ik zeker en vast nog geen spijt gehad van deze
beslissing. De leerstof in de richting economie-moderne talen was
voor mij niet te hoog gegrepen en de eerste drie jaren in de richting
handel gaven mij ook een sterke basis waarop ik verder kon bouwen.
Welke herinneringen heb je aan je tijd op de Sint-Jozef Humaniora?
Ik heb heel fijne herinneringen aan mijn tijd op de Sint-Jozef Humaniora. Ik denk terug aan de fijne filmavonden, de 100-dagen, de
imposante poort en krakende trap in de inkomhal, de onderonsjes
voor schooltijd aan de rode poort, enzovoort. Het zijn maar enkele
beelden die vast in mijn geheugen gegrift staan.
Welk pad bewandelde je na je middelbare studies?
Toen ik afstudeerde wist ik eigenlijk nog niet goed wat ik later zou
willen doen. Toch waagde ik mij aan het avontuur om op kot in Leuven te gaan en economische wetenschappen te studeren. Ondanks
het feit dat ik te weinig wiskunde had gekregen in mijn vooropleiding, namelijk economie-moderne talen, maakte ik opnieuw de redenering die ik destijds maakte bij de overstap van TSO naar ASO:
“Wie niet waagt, niet wint”. Tijdens de opleiding merkte ik al snel
dat ik inderdaad te weinig wiskunde in mijn vooropleiding gekregen
had om te slagen in de richting economische wetenschappen. Daar
kreeg ik ook het vak psychologie. Dit interesseerde me heel erg en
het zette me tot nadenken. Ik informeerde bij verschillende hogescholen en ontdekte dat je de richting Toegepaste Psychologie in
HOWEST te Brugge kon volgen. Ik keerde dus terug van weggeweest,
naar Brugge namelijk. Ik merkte al meteen dat deze richting mijn
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ding was. Het evenwicht tussen het theoretische en het praktijkgerichte maakte de opleiding boeiend. Ik werkte de driejarige bacheloropleiding met glans af. Het vinden van een job in de zorgsector was
echter geen sinecure. Ik spreidde daarom mijn zoekveld ruimer en
solliciteerde ook voor administratieve jobs. Mijn toenmalige studentenjob hield namelijk een kantoorjob in en ik merkte dat mijn kennis
en ervaring uit het middelbaar hierbij toch terug een gedoofd vuur
aanwakkerde. Ik kreeg een vaste aanbieding om een administratieve
job uit te oefenen in een boekhouderskantoor met doorgroeimogelijkheden. Deze kans greep ik met beide handen. Via mijn toenmalige
werk kreeg ik de kans om een driejarige opleiding tot boekhouder in
avondopleiding te volgen.
Deze opleiding was niet te onderschatten, maar ik slaagde in het
eerste jaar.
Vandaag ben je samen met je partner Mathijs het gezicht van
Burning Butchers, opnieuw een bijzondere keuze. Hoe kwamen
jullie hierbij?
Tijdens mijn derde jaar avondopleiding, richtten mijn partner Mathijs en ik Burning Butchers op. Mathijs was altijd al gepassioneerd
door vuur. Op een dag kwam hij met het idee om een grote smoker
te laten bouwen en hiermee culinaire BBQ-catering te verzorgen. Ik
sprong mee op de kar en zo ontstond Burning Butchers. Dat jaar
merkte ik dat de combinatie tussen Burning Butchers, mijn werk en
de opleiding te zwaar woog.
Kan je wat meer vertellen over jullie bedrijf? Waarom kiezen
voor Burning Butchers?
Wie aan Burning Butchers denkt, denkt aan dé barbecue catering
specialist. We zorgen voor de ultieme barbecue-ervaring en dit met
de grootste low and slow barbecues van België. Onze uitgebreide
formules zorgen voor een waaier aan mogelijkheden gaande van
verjaardagsfeesten, communies, huwelijksfeesten, bedrijfsevents

tot festivals. Je kan het zo gek niet bedenken, elke reden is goed om
een feestje te geven met Burning Butchers. Alles wordt van hapje tot
en met dessert op onze grootste barbecues klaargemaakt. Dit zorgt
voor een uniek showelement op elk feest.
Wat wens je nog voor de toekomst?
Het klinkt cliché, maar ik wens vooral dat wij onze klanten steeds
opnieuw mogen tevredenstellen. Elk feest is een nieuwe uitdaging
en dienen we tot in de puntjes te verzorgen. We proberen ons met
ons uniek concept te onderscheiden van onze concullega’s. Ik hoop
dat we, onder andere door te innoveren en te investeren, onze klanten steeds opnieuw mogen verrassen en Burning Butchers dus nooit
saai wordt!
En los van het werk, wat mogen we je nog wensen op privévlak?
Een cliché maar belangrijk: ik wil altijd met beide voeten op de grond
blijven staan en tevreden zijn met de kleine dingen in het leven.
Daarnaast wil ik ten volle genieten van ons dochtertje Manon en hier
ook genoeg tijd voor vrijmaken… het gaat zo snel!
Welk advies kan je onze leerlingen nog meegeven?
Ik wil de leerlingen vooral meegeven dat je jezelf nooit te veel moet
vastpinnen op de richting die je studeert. Ook al valt een gekozen
richting tegen, laat je hierdoor niet ontmoedigen. Luister naar je hart
en doe wat je graag doet! Iedereen komt zijn droomjob ooit tegen!
Sofie Hautekiet
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VAN TAALKUNDIGE NAAR
VERANTWOORDELIJKE
VAN HET ZWIN NATUUR PARK

De leerlingen van het zesde jaar krijgen bij het begin van het schooljaar in de les
Nederlands een opdracht om per twee een interview af te nemen.

Het cliché dat mensen die werken in een natuurpark allemaal biologen zijn, is een
groot misverstand. Hierover kan Ina De Wasch, directrice van het Zwin Natuur
Park, zeker meepraten. Ze droomde ervan om journaliste te worden en werd
uiteindelijk directrice van een natuurpark. Wij vroegen haar welke weg ze hiervoor
afgelegd heeft.
Ina de Wasch werkt al drie jaar in het Zwin. Ze leidt een team van 21
mensen in het prachtige natuurgebied in Knokke-Heist. Het uitzicht
vanuit haar bureau is als een schilderij met ooievaarspalen en kijkhutten. Het is helaas niet allemaal rozengeur en maneschijn, want
het is hard werken om 125 000 bezoekers per jaar te ontvangen.
Gelukkig heeft ze een goed team, dat samen met haar klaarstaat
voor klantvriendelijkheid en het behoud van het beschermd getijdengebied.
Bent u geboren in Knokke-Heist?
Nee, ik ben niet geboren in Knokke-Heist, maar in Uitkerke, dit is
een deelgemeente van Blankenberge. Dat is ongeveer op 12 km hier
vandaan, ik woon wel al twintig jaar in Knokke-Heist.
Waarom koos u ervoor om in Knokke-Heist te werken?
We zijn twintig jaar geleden naar hier verhuisd omdat we Knokke
een heel mooie gemeente vonden. Het ligt aan zee en je hebt er een
mooie combinatie van natuur en cultuur. Bovendien is het een stad
die net niet te druk noch te groot is. Ik vind het heel leuk om hier
te wonen en daarnaast is het ook gemakkelijk dat ik in mijn eigen
gemeente kan werken. Ik kan ook met de fiets naar het werk, dit vind
ik heel ontspannend.
U werkt dus in een natuurpark. Heeft u al altijd een passie voor
natuur gehad?
Ja, inderdaad, die passie is er altijd geweest. Ik ben heel graag buiten
en vind het leuk om boswandelingen te maken. Vroeger was ik ook
veel buiten met de kinderen. Bovendien liep ik als kind heel graag
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met mijn blote voetjes in het gras. Vooraleer ik in het Zwin werkte,
volgde ik al een aantal projecten op. Dit waren vooral grensoverschrijdende projecten rond de natuur, biodiversiteit en landschap.
Welke studies heb je gedaan?
Ik heb niet de studies gedaan die je zou verwachten. Ik ben geen
bioloog of wetenschapper, wat de meesten wel zouden verwachten.
Ik heb taal- en letterkunde gestudeerd, Germaanse talen. Daarna
ben ik nog een jaar naar Keulen geweest om te studeren, daar volgde
ik Engels en sociologie. Vervolgens heb ik nog een jaar media en
informatiekunde gestudeerd in Leuven.
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Welke jobs had je nog voor u hier directrice werd?
Ik heb nog een jaar in Engeland in de privésector gewerkt. De reden
hiervoor was dat ik goed was in talen: Frans, Engels, Duits en Nederlands. Ik werkte als purchasing assistant op een dienst waar ik veel
met het buitenland moest telefoneren. Daarna heb ik nog achttien
jaar gewerkt voor de provincie West-Vlaanderen, ik was tewerkgesteld op de afdeling die verantwoordelijk was voor de grensoverschrijdende samenwerking met Frankrijk.
Hoe kijkt u terug op uw ervaring in het buitenland?
Ik heb dus eigenlijk twee keer in het buitenland gewoond. Eén jaar
om te studeren in Keulen en één jaar om te werken in Engeland. Ik
vond dat zeer verrijkend en heel interessant. Vooral omdat je veel
andere culturen leert kennen, je ziet hoe mensen anders met elkaar
omgaan. Daarnaast heb ik ook veel mensen leren kennen in het buitenland en heb ik daar nog altijd goeie herinneringen aan.

“Ik vond dat zeer
verrijkend, vooral
omdat je veel andere
culturen leert kennen,
je ziet hoe mensen
anders omgaan met
elkaar.”

Hoe bent u dan uiteindelijk bij deze job terechtgekomen?
Ik werkte voor de provincie en Vlaanderen. Het Zwin Natuur Park
is eigendom van beide overheden en zo zag ik de vacature om directrice te worden. Daarna heb ik even nagedacht en het met mijn
gezin besproken, omdat die vacature me aansprak. Uiteindelijk ben
ik ervoor gegaan en heb ik meegedaan met het examen. Helaas was
ik maar tweede, maar de man die als eerste geselecteerd was, is na
enkele maanden vertrokken. Zo ben ik dan directrice geworden van
het Zwin Natuur Park.
Hoe kijkt u terug op uw eerste jaren in het Zwin Natuur Park?
Ik ben nu directrice sinds 1 januari 2017 en ik vind het heel boeiend
om nu al bijna drie jaar deze job te beoefenen. Ik heb heel veel bijgeleerd, onder andere door de mensen die daar al langer werken. Daar-

naast weet ik ook al veel meer over vogels en de natuur. Ik vind het
een heel interessante job en heb nog veel plannen voor de toekomst
in het Zwin Natuur Park. Het was hard werken, maar ik ben heel blij
dat ik de stap heb gezet om daar aan de slag te gaan.
Wat wilt u in de toekomst nog veranderen?
Er zijn een paar dingen waar we nog verder aan willen werken. Natuurlijk willen we ons steeds blijven inzetten voor de tevredenheid
van de bezoekers, want dit is héél belangrijk. We willen dat de mensen die komen een leuke dag hebben gehad en iets over de natuur
hebben opgestoken. Daarnaast wensen we onze doelgroep nog wat
uit te breiden, in die zin dat we nog meer jongeren willen aantrekken.
Nu hebben we veel kindjes en volwassenen, maar helaas is de doelgroep tussen 12 - 20 jaar nog beperkt. Anderzijds wensen we ook
nog meer groepen en bedrijven aan te trekken. Het is voor bedrijven
zeer interessant om een vergadering te houden bij ons, want daarna
kunnen ze nog het Zwin Natuur Park bezoeken en kennis maken met
de mooie natuur en het park. Zo bereiken we een doelgroep die je
anders misschien niet zo snel bereikt.
Een andere doelstelling die we hopen te bereiken is: meer inzetten op tijdelijke tentoonstellingen die nauw aansluiten bij het Zwin.
Volgend jaar gaan we bijvoorbeeld de 100 mooiste natuurfoto’s van
de wereld tentoonstellen. We hebben dat vorig jaar al gedaan en dat
was een groot succes. Het is belangrijk dat we natuur en recreatie
verzoenen en dat mensen het leuk en interessant vinden.
Tenslotte willen we ons natuurlijk blijven inzetten voor het beschermen van het natuurgebied en de duurzaamheid.
Wat doen jullie nu al voor duurzaamheid?
Het Zwin Natuur Park behaalde 76,09% (niveau excellent) voor het
BREAAM-certificaat, wat betekent dat we hoog scoren voor duurzaamheid en die hoge score willen we zeker behouden door verder
in te zetten op bijvoorbeeld duurzame energie, recycleren en afval
beperken, het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer
en Personenwagens) enzovoort.
Wat is volgens u uw grootste bijdrage aan het Zwin Natuur
Park?
Ik vind dat een moeilijke vraag om over mezelf te beantwoorden.
Toen ik aankwam in het Zwin Natuur Park, was er nog niet echt sprake van een hecht team. Ik heb de eerste periode hard gewerkt om
een goed team te verkrijgen. Een team moet een goeie sfeer en collegialiteit hebben en moet samen aan iets willen bouwen. Ik denk dat
dit zeker een bijdrage is die ik heb geleverd. Ze zeggen soms “First
you build people, then you build business”, ik geloof daar zeker in.
Je moet er eerst voor zorgen dat je een sterk team hebt, dan pas kan
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je je park of bedrijf ontwikkelen. Daarnaast heb ik in mijn studies
veel geleerd rond communicatie. Dit probeer ik dan ook zeker toe
te passen. Promotie maken en goed communiceren over het Zwin
Natuur Park is cruciaal, zodat veel mensen het park kunnen leren
kennen en de natuur kunnen beleven.

“First you build people,
then you build
business, daar
geloof ik in.”

Het Natuurpark is onlangs vernieuwd. Wat vindt u nu een pluspunt als u het vergelijkt met het oude Zwin Natuur Park?
We zeggen nu dat we de internationale luchthaven voor vogels zijn.
Vroeger waren er vogelkooien, die zijn nu verdwenen en hebben
plaats gemaakt voor de echte natuur. De vogels komen en gaan,
zoals de vliegtuigen in een luchthaven. Ze stijgen en landen waar en
wanneer ze willen en dat vind ik echt een pluspunt. Ik vind vogels
in kooien niet meer van deze tijd. Vroeger zat er een sneeuwuil vast
in een klein kooitje en kon je hem bekijken. Dit was prachtig om te
bewonderen, maar een sneeuwuil hoort niet in een kooitje van één
meter op één meter. Nu is het dus veel beter, de mensen kunnen
kennismaken maken met de natuur, zoals die is.
Hebben jullie ook soms grensoverschrijdende samenwerkingen?
Ja, we werken samen met Nederland, omdat een klein stukje van het
natuurreservaat in Nederland ligt. Je ziet de grens niet liggen, dus
het is echt wel nodig dat we samen werken.
Er is nu een wandel- en fietsdijk rond het Zwin, waarlangs je naar
Nederland kunt fietsen of wandelen. Daarnaast doen we ook samen
marketing- en communicatie-acties. Verder zijn we ook aan het kijken hoe we het openbaar vervoer en de duurzame mobiliteit in de
streek kunnen verbeteren. We werken dus wel regelmatig samen met
Nederland.
Hoe belangrijk is het personeel dan voor het natuurpark?
Heel belangrijk! We moeten veel verwezenlijken en alle klanten tevreden houden. Het is dus heel belangrijk dat we goed personeel en
een goed team hebben. Ik wil wel dat er goed werk geleverd wordt,
maar het is even belangrijk voor mij dat iedereen zich goed voelt en
voldoening uit zijn job haalt.
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Haalt u zelf ook veel voldoening uit uw job?
Ik haal er vooral veel voldoening uit als ik zie dat de bezoekers een
leuke en interessante dag hebben beleefd. Ik lees dan ook graag wat
de mensen ervan vonden. Als ik zie of lees dat ze zich geamuseerd
hebben, is dat fantastisch. Bovendien geven gelukkige gezichten
van kinderen of volwassenen na hun wandeling niet alleen mij, maar
het hele team voldoening. Daar doen we het uiteindelijk voor.
Vindt u het moeilijk om een evenwicht te zoeken tussen uw
werk en uw gezin?
Ja, het is niet zo makkelijk. Ik heb gelukkig wel al drie oudere kinderen, maar toch vind ik het belangrijk dat ik er wel voldoende ben voor
de kinderen. Het is dus niet zo makkelijk om een evenwicht te vinden,
maar ik probeer toch zoveel mogelijk ‘s avonds en in het weekend
thuis te zijn. Het is elke dag opnieuw zoeken wat de beste balans is.
Hoe belangrijk is het Zwin voor uw gemeente?
Ik denk dat het Zwin heel belangrijk is voor Knokke-Heist. We hebben veel bezoekers en dat aantal blijft elk jaar stijgen. We werken
graag samen en willen een meerwaarde zijn voor de gemeente. Er
zijn dingen die we momenteel al samen doen met de gemeente zoals:
de Early Bird Run, een cultureel evenement, een gezamenlijke tentoonstelling, … We hebben dus al een goeie samenwerking en zijn
aanvullend voor het aanbod dat de gemeente biedt voor de inwoners
en de toeristen. Daarnaast kan de gemeente ook aanvullend zijn voor
ons. Wisselwerking is zeer belangrijk voor de gemeente en het Zwin.
Sofie Callant en Lotte Vandeputte (6D)
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ALLES HANGT SAMEN ALS HET
BLOED DAT EEN FAMILIE BINDT.
ALLES HANGT MET ALLES SAMEN…
(Seattle)

In het vierde jaar werken we in het eerste trimester in de lessen godsdienst rond verbondenheid. Als de
letterlijke betekenis van religie betekent “je opnieuw verbinden”, dan is dit een krachtige boodschap voor elk
van ons. We bespreken zes domeinen: het materiële, jezelf, de anderen, de natuur, cultuur en tradities en het
goddelijke en kosmische levensgeheel… Het verbinden, maar ook de vervreemding op al die niveaus komt aan
bod… Het is een aanraken van alle thema’s die met het leven te maken hebben.
Ons blad is vaak te klein om de vele voorbeelden op te schrijven. We kunnen door tijdsgebrek niet alles uitdiepen.
Aan elk niveau is een opdracht gekoppeld opdat een diepere bewustwording naar het persoonlijke leven en
denken kan groeien. Zo blijft de theorie niet alleen een ‘hoofdzaak’, maar wordt ze in het dagelijkse leven
toegepast. De opdrachten kunnen best confronterend zijn, omdat ze je eigen denken en levenshouding bevragen.
Zo krijgen de leerlingen van het vierde jaar de uitdaging om alle niveaus bij zichzelf te onderzoeken: zowel
op vlak van verbinding, als op vlak van vervreemding. Elk jaar opnieuw zitten er prachtige werken bij, te
mooi om niet te delen. Ik laat hierna twee leerlingen aan het woord, Stach Legein en Jesse Lema, die hun
verbondenheid met de natuur hebben uitgeschreven. Niet alleen hun visie, maar vooral: als ik luister naar de
natuur, wat heeft de natuur mij te vertellen? Het is een andere manier om in relatie met de natuur te treden…
niet vanuit wat ik denk over, maar vanuit een open houding om te leren ontvangen… Wat wordt verteld? Wat
spreekt er vanuit de natuurelementen? Wat resoneert er in mij? Welke gedachten komen dan spontaan als
boodschap vanuit de natuur in mij op? Wat heb ik te leren van de natuur? Het zijn allemaal vragen waarbij je
je denken stil legt om te leren voelen, ontvangen… om tot inzichten te komen die je vanuit de natuur worden
aangereikt. Als deze houding een bewustwording teweeg brengt, is onze verbinding er één die vanuit het hart
komt en waar respect en diepe dankbaarheid uit voortvloeien.
Kristien Timmerman

De mens is verbonden met de natuur
De natuur spreekt tot mij…

In Duitsland, in de streek die iedereen Klein-Zwitserland noemt omwille van zijn prachtige bossen, voelde ik me op een bepaald moment
echt met heel mijn hart verbonden met de natuur. Omdat het nu
herfst is, liggen de bossen daar vol met rood, geel en groen. De
bladeren maken van het bos als het ware een tekening die zij zelf
inkleuren door hun bonte verzameling te laten vallen op willekeurige
plaatsen in het bos. De grond van zwarte aarde wordt een tapijt
van felle kleuren, grijze rotsen worden versierd met feestslingers en
paddenstoelen schieten als sfeerlichtjes uit de grond. Kortom, in de
herfst is Klein-Zwitserland een prachtig feest.
Dieren en mensen zijn er drie volle maanden te gast om het grootste
feest op aarde te vieren. Vandaar ook dat in dit seizoen, voor de witte
sneeuw die alles laat inslapen en na de hitte die alles suf slaat, alles ten volste tot leven komt en het dus veel gemakkelijker is om je
verbonden te voelen met de natuur.

Op een wandeling met ons gezin heb ik me teruggetrokken om even
alleen te zijn met de natuur, ben gaan liggen tussen de bladeren
op de grond en heb omhoog gekeken naar de bomen die afstaken
tegen het zonlicht en het kleurenpallet van een onzichtbare schilder
vormden. Misschien dezelfde schilder die op warme zomeravonden
de hemel kleurt met paars, rood of oranje. Misschien haalt hij zijn
kleuren op in de herfst, schildert het noorderlicht in de winter, neemt
in de lente een pauze en kleurt dan in de zomer de hemel. Elk jaar
opnieuw herhaalt hij dan deze cyclus. In de herfst passeert hij dan
elk blad en wanneer hij geen kleur meer uit een blad kan halen,
gooit hij het naar beneden. Ik zag de bladeren tussen de rotsen naar
beneden dwarrelen op de wind en terechtkomen bij de rest die al hun
beurt hadden gehad. Op het einde van de herfst heeft de schilder
bijna alle bladeren ontdaan van de meeste kleuren en liggen bijna
alle bladeren op de grond, maar in plaats van gewoon afval te zijn,
maken ze het leven van mens en dier aangenamer en zijn ze de decoratie van het grootste feest op aarde.
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Tegelijkertijd spreekt de natuur zelf door hun bladeren die naar beneden dwarrelen. De wind vervoert de bladeren niet alleen naar de
grond, maar neemt ook hun boodschap over. Ze vertelt als het ware
het geheim van het blad aan anderen door te ruisen en te blazen. Je
hoort soms wel eens zeggen dat de wind fluit en fluistert. Als je er dan
heel goed naar luistert en je echt verbonden bent met de natuur, zal
je misschien woorden kunnen verstaan en de geheimen van de natuur
kunnen ontrafelen. De boodschap van een blad is vaak één kort woord,
maar als alle bladeren van een bos een boodschap zouden uitzenden
en als je dan de wind hoort fluisteren door de takken, kan je woorden
opvangen die als vanzelf opkomen in je hoofd. Sommigen genieten
van de korte vrijheid die ze ervaren tijdens hun vlucht, anderen vervloeken de herfst omdat ze na hun vlucht gewoon op de grond liggen
en niet meer de wind voelen die met hen speelt. Nog anderen vinden
het vreemd dat ze verkleuren en zijn dus bang voor de schilder die hun
kleur zal afpakken en hen een nieuwe kleur zal geven.
Toen de bladeren zachtjes naast en op mij vielen, probeerde ik er
zoveel mogelijk te verzamelen om misschien toch zo hun boodschap
te kunnen verstaan. Het waren er echter te veel en onder mij lagen
er nog veel meer, vergane woorden. Ik lag eigenlijk in een bubbelbad
van woorden die je kon vormen tot een geheel, maar het was onmogelijk om deze aan elkaar te puzzelen doordat er steeds nieuwe bijkwamen en de nieuwe de oude bedolven. Vallende bladeren vormen
eigenlijk een enorme puzzel die onmogelijk te maken is. Soms kan je
stukjes vinden door de wind die de oplossingen vertelt, maar dit is
zo vluchtig en moeilijk te verstaan dat je flarden van geheimen van
de natuur kan opvangen, maar de natuur zal waarschijnlijk nooit al
haar geheimen aan de mensheid onthullen.
Ik en de natuur…
De natuur is een prachtige plek die we moeten koesteren, bewaren
en er van alles voor moeten over hebben, want mensen en dieren
leven ervan.
Sommige mensen delen deze mening, anderen echter niet. De natuur
lijdt onder diegenen waar ze voor zorgt. Haar prachtige plekken kunnen
eeuwen overleven, maar niet als sommige mensen ze vernielen door
zich er niet voor in te spannen. Elke minuut nemen de mensen meer
grond van haar in, maar de mens is op een zelfmoordmissie. Wanneer
hij de oorlog tegen deze weerloze tegenstander zal gewonnen hebben,
zal hij zelf omkomen door de woestijnen van eigen makelij.
De meesten weten niet waar ze mee bezig zijn en hebben simpelweg
geen kennis van de natuur. Ikzelf denk dat wel te hebben (wel niet
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volledig), maar ben ook een van de boosdoeners van deze planeet,
want wat heb je aan goeie ideeën als je ze niet probeert te realiseren? Ik ken de natuur, ik ken haar schoonheid en haar woeste, maar
ook zachte karakter. Bergen zijn opgerezen uit de aarde en kijken
hooghartig en onverzettelijk neer op het leven dat zich ver onder hen
afspeelt. Tegelijkertijd kan een zachte waterval in een lieflijk meertje
klateren en een vis spelen alsof er niets gebeurt op de wereld. Ik
weet dat de natuur genadig, maar ook hard kan zijn. De hemel kan
dreigen met pikzwarte wolken en rollende donder waarna het weer
uitklaart, maar hij kan ook verzengende bliksemschichten spuwen
die alles op hun weg vernietigen.
We moeten zorg dragen voor de natuur, want ze is onze bron van
leven en iedereen is verbonden met haar. Ook ik ben verbonden met
haar door de zuurstof die zij geeft voor mijn leven en daar ben ik
haar heel dankbaar voor. Ook ben ik haar kind en wanneer zij dreigt
zwak en versleten te worden, moet ik voor haar zorgen. Alle mensen
zijn verbonden met haar, maar het merendeel kan zichzelf niet echt
(meer) verbinden met onze levensbron omdat wij in een gematerialiseerde wereld leven waar hebzucht en verlangen centraal staan.
Voor de meeste mensen staat een voorwerp hoger op hun verlanglijstje dan gewoon in en bij de natuur te zijn. Waarom? Ik weet het
niet. Misschien zijn de natuur en het leeuwendeel van de mensheid
te ver uit elkaar gegroeid of misschien is de mensheid bang geworden van haar?
Ikzelf ben echter allen maar gefascineerd door de wonderbaarlijke
plekken die verborgen worden gehouden tussen haar woeste bergen
en donkere bossen waar dieren proberen hun leefomgeving te beschermen tegen de steeds verder oprukkende mens. Niet alle mensen zijn echter zo materialistisch. Net als ik proberen vele anderen
elke dag hun steentje bij te dragen door zoveel mogelijk met de fiets
te gaan, hun afval niet rond te laten slingeren en zorg te dragen voor
voorwerpen. Vooral dat laatste, want alles is gemaakt van grondstoffen die de natuur ons aanbiedt als geschenk voor onze samenleving. Zoals een school een leerling de kans biedt om te evolueren en
te groeien naar iemand die zelfstandig kan worden.
De natuur zou je dan kunnen vergelijken met de leerkracht die mens
en dier lesgeeft. Ik bewonder deze leerkracht en heb van haar geleerd dat je altijd opnieuw kan beginnen, hoe klein ook. Ze heeft me
getoond dat zelfs de kleinste planten altijd
opnieuw beginnen, hoe hopeloos de situatie
ook is. En zo ook kunnen wij.
Stach Legein (4A)
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De natuur voor mij

De natuur is belangrijk voor mij. Al zo lang ik mij herinner, ben ik hiermee bezig. Mijn eerste woordje was zelfs een dier, een lama. De eerste
keer dat ik dit zei was in een dierentuin in Tsjechië. En het was ook
effectief bij een lama. Waarom dit nu exact mijn eerste woord was,
weet niemand. Ik denk dat het een link heeft met mijn familienaam die
Lema is. Als kleuter was ik al geïnteresseerd in wilde dieren. Later is
die interesse zich gaan uitbreiden naar de habitat waarin deze dieren
leven en zo ruimer uitgegroeid tot natuur, milieu, ecologie, …
Voor het milieu moet er gezorgd worden, iedereen kan zijn steentje
bijdragen. Ik probeer dan ook bewust zo veel mogelijk verplaatsingen
met de fiets te doen.
Wanneer ik de opdracht las waarbij ik moest opschrijven wat de natuur tegen mij zegt, weet ik dat ik dat in de bergen zou moeten doen.
Deze zomer hebben we de “Peaks of the Balkan” gedaan. Dat is een
trekking van 250 km door de bergen waarbij we 11 000 hoogtemeters hebben gedaan. Tijdens die wandelingen (elke dag 8 à 9u) in de
natuur, voel je je hoofd vrij worden. De bergen, de stilte, de bloemen,
de insecten, de wolken en de wind, geven rust aan mij. Een gevoel
dat alles fijn is, dat het goed is.
Wanneer je na enkele inspannende uren een bergkam bereikt, is het
gevoel dat je ervaart moeilijk te omschrijven. De wereld staat even
stil en is ook oneindig. Bergbeklimmen scherpt niet alleen vaardigheden aan zoals samenwerken in het gezin, elkaar helpen of aanmoedigen, maar het geeft mij ook de mogelijkheid mezelf beter te
leren kennen. Alpinisme kan je vergelijken met het echte leven waar
je ook een doel kan nastreven. De weg ernaartoe is niet steeds even
makkelijk, maar wanneer je je doel bereikt hebt, voel je een massa
aan positieve energie. Dan ben je de obstakels van onderweg even
vergeten. Tijdens de trekking moesten we ‘s avonds de guesthouse
bereiken, ondanks eventuele moeilijkheden. De bergen bieden een
uitdaging om je grenzen te verleggen. De bergen, het eindeloze uitzicht, vertellen hoe klein we eigenlijk zijn in het grotere geheel. De
boodschap is om te genieten van de kleine dingen, het samenzijn.
We zijn maar een kleine schakel. De natuur is machtig groot, wij zijn
een klein onderdeel. Deze gedachten, ingegeven door het uitzicht,
geven rust en kalmte. De stress van het leven in onze drukke maatschappij valt weg in de bergen of in de natuur in het algemeen.

We kennen het allemaal. De wind in ons gezicht. Het bulderende
geluid van de golven op het strand. De verschillende soorten blauw
in het water. Het zachte geruis van bomen. Plotseling is daar die
diepe rust en stilte. Je bent daardoor helemaal ontspannen. Je bent
je bewust van wat je hoort en ziet, je ademhaling en voelt iedere
aanraking van je voeten met de aarde.
Wij gaan met ons gezin elke vakantie op reis met onze mobilhome.
Mijn ouders hebben een voorkeur voor een combinatie van natuur en
cultuur. Het liefst bezoeken we afgelegen of rustigere gebieden en bij
voorkeur in de Balkan. Dit geeft ons de kans om in alle rust en zonder
luxe te genieten van wat de natuur ons te bieden heeft. Wanneer we op
een afgelegen strand in Albanië overnachten, kijk ik ‘s avonds graag
omhoog naar de sterren. Je kan oneindig veel sterren zien doordat er
geen verlichting is. Het is een prachtig schouwspel. Ik ervaar dan een
gevoel van veiligheid, verbondenheid met het oneindige. Ik krijg een
vertrouwd gevoel, de sterren zijn er al eeuwen voor mijn geboorte en
zullen er ook nog zijn wanneer ik er niet meer ben.
Ik heb lang nagedacht over hoe de natuur een leermeester kon zijn
voor mij. Eigenlijk is het zo eenvoudig dat je er gewoon niet aan
denkt. Iedereen probeert van het leven te genieten en het zoveel
mogelijk te beleven. De natuur is daarbij een leermeester omdat zij
toont hoe je dat doet. Ze is een soort van spiegel en ze toont ons en
laat ons ervaren dat alles al heel en zichzelf is. Wij moeten ook heel
en één met de natuur zijn. Als je jezelf niet altijd laat leiden door je
gedachten, merk je dat je leven moeiteloos is en er soms, vanzelf en
natuurlijk, leuke dingen op je pad komen.
Ik ben dankbaar voor de geweldige mooie natuur die deze aarde bezit
en kosteloos met ons deelt, in alle overvloed in zoveel verschillende
vormen.
Zonder natuur kunnen wij niet overleven.
Jesse Lema (4A)
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SJH KLASSIEK

DE KLASSIEKEN EN DE LEERKRACHT
- AFLEVERING ACHT -

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: Donna Tarrt, verborgen geschiedenissen, boeiende lessen,
wereldvreemde studenten en gevaarlijke professoren Grieks.

“WERELDVREEMD”
-OF: EEN LESJE GRIEKS BIJ JULIAN
MORROW -

“Goed,” zei Julian met een blik rond de tafel. “Ik hoop dat we allemaal
klaar zijn om de wereld der verschijnselen te verlaten en die van het
verhevene binnen te gaan?”
De kans bestaat, beste lezer, dat u één van de duizenden lezers
bent die sinds 1993 kennis gemaakt hebben met een fictief groepje
studenten op de al even fictieve campus van Hampden College, het
decor van Donna Tartts debuutroman “De verborgen geschiedenis”,
en dat u de Julian uit bovenstaand fragment derhalve meteen kon
thuisbrengen. Hij is een personage dat nogal beklijft. De man heet
Julian Morrow, doceert Grieks, Latijn en aantal aanverwante zaken. Hij wordt door zijn collega’s voorgesteld als “een voortreffelijk
geleerde” en “zeer innemend”, maar ook als iemand die er “zeer
vreemde ideeën over onderwijs” op na houdt. Een uitnodiging om
even een lesuurtje bij prof. Morrow bij te wonen en die ideeën over
onderwijs eens tegen het licht te houden.

1.

De wereld verlaten. Dat blijkt een centraal thema in de vuistdikke
roman, niet in het minst omdat de plot draait rond één van de studenten die letterlijk de wereld verlaat: het boek opent met de moord
op één van hen. Toch is het thema op veel meer en veel interessantere manieren aanwezig. Het wordt vooral verknoopt met de studies
Grieks bij Julian. Het is geen toeval dat we Julians uitnodiging om
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de wereld te verlaten horen op het moment dat we als lezer, samen
met het hoofdpersonage, voor het eerst mogen binnenstappen in
Julians leslokaal.

Caspar David Friedrich, Felsenlandschaft im Elbsandsteingebirge (1822)
in: Belvedere Museum, Wien
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Een vak als Grieks leent zich uitermate voor deze thematiek, omdat het zich effectief tot doel stelt inzicht te krijgen in een cultuur,
waarvan we weliswaar graag zeggen dat ze de wieg van de westerse
is, maar die uiteindelijk toch vooral een vreemde wereld is, zowel in
tijd als ruimte ver van ons verwijderd. Grieks studeren is in de eerste
plaats vele zaken loslaten: je moedertaal wordt ingeruild voor de
vreemde klanken van het Oudgrieks en zelfs je vertrouwde alfabet
dien je op te geven. Als een kind dient men opnieuw te leren lezen:
alleen zo ontsluit zich immers de toegangspoort tot deze vreemde
wereld. Alleen zo kunnen studenten en leerlingen steeds meer en
steeds verder gaan ronddolen in dat mysterieuze, mediterrane verleden.
Dat verlaten van de vertrouwde wereld kan op mensen een grote
aantrekkingskracht uitoefenen. Ik herinner mij uit mijn eigen studentenjaren dat tal van medestudenten, in het jaarboek gevraagd
naar hun favoriete boek, Donna Tartts “De verborgen geschiedenis”
noemden: zij verhoopten wellicht dat hun studiejaren Grieks aan één
van onze nuchtere Vlaamse universiteiten zouden gelijken op de ervaring die zij voelden bij het lezen van de roman; dat ze de papieren
toverwereld van een boek zouden binnenstappen; dat ze even de
studenten Grieks van Tartt zouden worden.
Welnu, ook deze fictieve studenten zijn om uiteenlopende redenen
bijzonder vatbaar voor de aantrekkingskracht van de Griekse wereld. In het bijzonder in de beweegredenen van hoofdpersonage Richard Papen krijgen we een grondige inkijk: Richard droomt ervan
zijn afkomst, zijn jeugd, zijn verleden (een oppervlakkig, kleurloos
opgroeien tussen het stof en de neonreclame van Plano, California)
voorgoed achter zich te laten en wanneer de kans daartoe zich aandient in de vorm van een studiebeurs voor een klein, pittoresk en artistiek liberal arts college in de groene bergen van de staat Vermont,
helemaal aan de andere, Europese kant van de VS, aarzelt hij geen
moment. Ook zijn studiekeuze wortelt in een diepgevoeld verlangen
zo ver mogelijk van zijn roots verwijderd te geraken: het Oudgrieks
is in Richards ogen nutteloos, oud, traag, diepgravend, Europees,
kunstzinnig, kortom, het omgekeerde van de snelle en oppervlakkige
consumptiecultuur die zijn leven tot dan toe getekend had. Wanneer
Richard dan ook na de eerste les weer naar buiten wandelt, lijkt hij
terug te keren van een lange reis:

2.

“Na het college liep ik in een droom naar beneden, mijn hoofd tolde,
maar ik was me er scherp, pijnlijk van bewust dat ik leefde en jong
was op een prachtige dag.”

Mooi. Wat zijn dan die vreemde opvattingen van Julian?
Welnu, die schemeren meteen al door in zijn uitnodiging aan het
begin van elke les, wanneer hij het heeft over “de wereld der verschijnselen” en “die van het verhevene”. De formulering gaat terug
op het gedachtengoed van de filosoof Plato, die een zelfde onderscheid maakte tussen de reële wereld rondom ons, die we met onze
zintuigen waarnemen en waarin we met onze beide voeten staan, en
de ideële wereld boven ons, die slechts met onze ratio te bereiken
is en allesbehalve fysisch is. Voor Plato is onze wereld slechts een
onvolmaakte afspiegeling van de verheven wereld van louter ideeën,
die dan ook te verkiezen valt. Ai ai. Platootje toch.
Of Julian Morrow nu alleen maar dweept met deze Platoonse uitspraken aan het begin van zijn colleges dan wel of hij er werkelijk Platoonse opvattingen op nahoudt, valt moeilijk te zeggen. Wat wel snel
duidelijk wordt in de roman, is dat hij er zijn ontvankelijke studenten
het hoofd mee op hol brengt. Hij laat hen, bewust of onbewust, geloven dat de antieke wereld beter was dan de huidige en dat een leven
van toewijding aan de Griekse cultuur derhalve ook te verkiezen valt
boven eender welke andere studie- of levenskeuze. Julian is boeiend,
in de zin dat hij zijn studenten met zijn ideeën in onzichtbare boeien
slaat, hen vastkluistert.
De effecten zijn voor de lezer meteen zichtbaar. De studenten Grieks
gedragen zich niet als andere studenten op de campus: ze vormen
een clubje, een frappant groepje van slechts vijf; ze bewegen zich
in falanx over de grasvelden van Hampden College, als vreemde vogels. Gaandeweg wordt duidelijk dat ze zichzelf als een elite zien en
dat Julian daar zeker een hand in heeft. Zijn toelatingsprotocol (hij
aanvaardt een maximum van… vijf[!] studenten) is op zijn minst
merkwaardig en subjectief te noemen. Maar ook tijdens de eerste
les horen we hem wierook zwaaiend uitspraken doen over “beheerste
mensen als wij” en “perfectionisten zoals de klassieken en wij”. Ze
gaan geloven in hun eigen superioriteit en sluiten zich steeds meer
af van de wereld op Hampden, terwijl hun universum inkrimpt tot ze
nog slechts vijf planeten zijn, cirkelend rond Julian. De lessen gaan
steeds door op Julians kamer in een huiselijke sfeer; met regelmaat
dineren de studenten bij hun professor en omgekeerd. Ze laten zich
eerder inlijven dan inschrijven bij Julian. Wanneer één van de studenten, Henry, halverwege de roman een evaluatie van Julian dient
in te vullen, blijkt dat hij uitsluitend les volgt bij Julian, in totaal
reeds 19 cursussen.

Je zou het elke leerling na elke les toewensen. Even de vertrouwde
wereld verlaten en opgaan in de wereld die een schoolvak voor haar
of hem op een kier zet.

Ook het hoofdpersonage Richard ondergaat hetzelfde lot: zijn droom
van een nieuw leven lijkt dermate ‘geslaagd’ dat hij al na enkele
hoofdstukken alle contact met de echte wereld lijkt verloren te zijn.
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Als hij niet bij zijn vijf medestudent Grieks vertoeft, is hij alleen. In
de eetzaal, op feestjes, op zijn kamer: steeds alleen. Nochtans was
hij precies hiervoor gewaarschuwd door zijn enige andere docent,
prof. Laforgue bij wie Richard Frans (een moderne taal!) volgt: “Je
beseft toch wel hoe weinig contact je zult hebben met de rest van de
faculteit en het college?”
Maar er is meer. En hier krijgt het spannende moordverhaal zijn motor. Zo nuchter samengevat, lijkt het wat onnozel of ongeloofwaardig, maar Julian spreekt met regelmaat ook over een andere manier
van ‘de wereld verlaten’. Hij doceert namelijk over de rituele extase
die in Griekse tragedies als de Bacchae beschreven wordt en doet
hier nogal lyrisch over. Het spreekt duidelijk tot de verbeelding van
de studenten, die uiteindelijk al een heel eind op weg zijn uit de wereld en uit zichzelf te treden. Uiteindelijk blijken ze zo wereldvreemd
geworden dat hun nachtelijke experimenten uitmonden in de moord
op één van hun medestudenten, de jonge Bunny Corcoran-misschien
wel de enige van de studenten Grieks die een normale jongen kan genoemd worden, een jongen met een liefje dat voor kinderverzorgster
studeert, een jongen die vaker slechte dan goeie punten haalt, een
jongen met inktvlekken op zijn knuisten en een gezonde interesse in
American football. Bunny had zijn gebreken, maar had tenminste wel
nog voeling met de wereld.

3.

Wat hebben we vandaag geleerd tijdens ons bezoek aan de les van
prof. Morrow? Hoe we kunnen vermijden dat leerlingen Grieks koelbloedige moordenaars worden. Ja, maar dat niet per se. De les die
te leren valt, gaat zelfs niet specifiek over Grieks, lijkt me, maar
misschien wel over het leraarschap in het algemeen.
Julians onderwijspraktijk (puntje 1) en -opvattingen (puntje 2) lijken
twee zijden van dezelfde medaille. Langs de ene kant is hij heel be-

geesterend, boeiend, inspirerend. Hij weet leerlingen volledig mee te
nemen in de wereld van zijn vak(ken). Ze verzetten dan ook bergen
werk voor hem en zijn intrinsiek gemotiveerd voor hun colleges, omdat ze het verlangen goed te worden in Grieks en zelfstandig te kunnen onderduiken in dat vreemde verleden geïnterioriseerd hebben.
Dat is knap. Dat is wat onderwijs zou moeten doen: jonge mensen
inspireren, in brede zin vormen en hen leren zelf vaardigheden te
ontwikkelen.
Anderzijds brengt die opdracht ook een morele verantwoordelijkheid
met zich mee: de leraar dient zijn leerlingen niet alleen mee te nemen naar een andere wereld, hij dient ze ook telkens weer terug te
brengen naar onze wereld. Met de kans om jonge mensen te boeien,
komt ook de dwingende opdracht om hen niet van de wereld te vervreemden, maar juist te vormen tot geëngageerde en bescheiden,
rechtschapen en kritische wereldburgers. Hij dient zijn leerlingen
niet alleen de wereld te doen verlaten, hij dient ook de wereld binnen
te halen in zijn klaslokalen. Zo zien we dat de waarde van onderwijs
enkel bestaat in relatie tot de wereld, waartoe het kan bijdragen. Dat
die waarde dus relatief is. En relativeren, dat is altijd goed.
Dat doe ik zelf ook. Ik troost mezelf met deze gedachte, steeds wanneer ik besef dat ik geen begeesterende Julian ben, steeds wanneer
ik een leerling zie geeuwen of indutten, steeds wanneer ze rechtveren bij het belsignaal en verdergaan met hun plannen voor het middageten of het weekend. “Gelukkig ben je niet té boeiend, meneer
Selter,” zeg ik dan. “Gelukkig. Want voor je het weet zitten we met
een moordverhaal opgescheept.” En dan lach ik even.
Iets wat Julian ook beter af en toe eens zou doen. Lachen.
Er zijn belangrijker dingen dan een lesje Grieks.

Bert Selter
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DE RECHTBANK,
MAAR DAN IN HET ECHT!

Het zesde jaar Latijn bezoekt het gerechtsgebouw van Brugge
In het kader van de lessen retoriek en Romeins recht brengen we
met onze leerlingen van het 6de jaar Latijn ieder jaar een bezoek aan
het Brugse gerechtsgebouw. Onze ervaren gids loodste ons bij wijze
van introductie door de ontstaansgeschiedenis van het gebouw zelf.
Ook kregen wij inzicht in de structuur en de functie van de hoven en
rechtbanken in België.
Na het theoretische luik, kwam het spannende deel: het bijwonen
van een aantal zittingen in de politierechtbank en daarna in de
correctionele rechtbank. In de eerste rechtbank zagen we hoe de
rechter de les spelde aan chauffeurs die (véél) te snel reden (160
km/u waar je 70 mag), die onder invloed reden (druggebruik), die
vluchtmisdrijf pleegden na het omver rijden van een verkeersbord,
of parkeerden op een plek voorbehouden voor mensen met een beperking. We hoorden de advocaten vele vormen van verzachtende
omstandigheden pleiten. Soms waren die succesvol maar even vaak
ook niet. In de correctionele rechtbank waren we getuige van hoe een
gevangene door de politie binnengeleid werd. Hij bleek het slachtoffer te zijn van een vergiftiging. Een broodje tonijn, bereid door een
medegevangene, werd hem bijna fataal. Een slechte grap uitgevoerd
onder druk van anderen. Zo verdedigde de tegenpartij zijn cliënt, die
ondertussen wel op vrije voeten was. Het zogenaamde brein achter
deze misdaad was dan weer een andere gevangeniskompaan, maar
dit werd ten stelligste ontkend door diens advocaat. Drie advocaten
die zich weren als duivels in een wijwatervat, heerlijk om te zien. Ze
waren duidelijk geschoold in de ars bene dicendi en tevens in de ars
persuadendi, zoals het goede redenaars betaamt. Cicero had vast en
zeker goedkeurend geknikt.

Ondanks het feit dat deze uitstap zonder meer een bijzondere en
boeiende ervaring was, lag het hoogtepunt eigenlijk al een aantal
weken achter ons. Hoezo? Halverwege oktober woonden we een
(klein stukje van een) assisenproces bij. Was Daniel D. schuldig aan
de moord op zijn echtgenote? Alles wijst in de richting van de echtgenoot, maar echte bewijzen zijn er niet…. Cui bono?

Sietske Meulebrouck

“Het was wel redelijk vreemd om in die zaal te
zitten en te beseffen dat alles echt was en de
dader ook echt aanwezig was. Ik had wel nog
graag de tegenargumenten van de beklaagde
gehoord, zodat ik een zeker standpunt kan innemen, …”

Achteraf vroeg ik de leerlingen neer te pennen hoe zij dit ervaren
hadden. Wat ze interessant of opmerkelijk vonden? Wat ze dachten
of voelden? Welke bedenkingen achteraf naar boven kwamen? Dit
zijn enkele antwoorden:
“Het viel mij op dat er enorm veel mensen worden betrokken bij een assisenzaak. Niet alleen
de rechter en de advocaten van beide partijen
zijn aanwezig, maar ook zijn er een tiental juryleden, meerdere advocaten en journalisten zijn
aanwezig.”
Mei-Li Goegebeur (6C)

“In de rechtszaal zat ik achter de familie en
het viel mij op dat sommigen een +/- 10 cm
dikke ringmap bijhadden waarin volgens mij
alle documenten (verklaringen, verslagen…)
zaten van de afgelopen 2 jaar i.v.m de zaak.
Ze kenden de zaak ondertussen al erg grondig,
want ze verbeterden vaak de vertaler, wanneer
die weer een fout had gemaakt.”
Jana Declercq (6C)

Laura de Lijser (6B)

“Opmerkelijk was de macht die de jury in handen heeft: ze beslissen letterlijk over het lot van
iemand, van een medemens.”
Viera de Busscher (6B)
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EEN IMPRESSIE VANOP
HET GALLO-ROMEINS WEEKEND
IN WERVIK

Op zaterdag 5 oktober 2019 trokken wij met 52 leerlingen van de eerste graad naar het Gallo-Romeins weekend in Wervik. Op het terrein
stonden er veel kraampjes en er hing een gezellige sfeer. Overal kwam je mensen in Romeinse klederdracht tegen. Je kon verschillende dingen
doen, zoals lopen met een maliënkolder, je naam schrijven op een papyrusblad, op oude muziekinstrumenten spelen en zelfs je toekomst laten
voorspellen! Er werd ook een offer gebracht aan de goden en dat vonden we wel grappig om te zien. Op bepaalde tijdstippen waren er shows
waar men uitleg gaf over het Romeinse leger. Aan de kraampjes kon je ook veel mooie dingen kopen zoals edelstenen, kleine parfumflesjes,
een panfluit, boeken, houten wapens… Ik vond de uitstap alleszins superleuk!
Johanna Sercu (2A)
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SJH SPORT

SURVIVALRUN

Ik was altijd al helemaal te vinden voor de sportactiviteiten van
onze school. Naast het skiën in Komen en de schoolcrossen, is de
survivalrun mijn favoriete activiteit via de school. Als je van een
uitdaging houdt en makkelijk tien kilometer kan lopen, dan is dit
zeker ook iets voor jou. Ik heb er alleszins weer een toffe ervaring
aan overgehouden. Dit was de tweede keer dat ik meedeed en ik
moet toegeven dat de tweede keer echt wel de tofste editie was. Dit
jaar hadden ze het parcours omgedraaid, waardoor het einde nog
veel toffer was dan vorig jaar. Er komt veel techniek bij kijken: als
je sommige proeven puur op kracht wilt doen, zal dit soms niet lukken. Je moet meestal een beetje zoeken naar de juiste manier, maar
eens je die gevonden hebt, slinger je door bepaalde proeven alsof het
niets is. Andere uitdagingen daarentegen zijn veel moeilijker, zoals
het klimmen langs touwen. Maar zodra je de juiste voetklem beet
hebt, lukt dit je ook wel. Als je het hele parcours met een glimlach
doet, zul je er gegarandeerd plezier aan beleven!
Dit jaar deed ik mee aan de competitie, samen met Nicolas Viaene
(5D). De competitie houdt in dat we een paar proeven meer moesten
doen dan de recreanten. Als je meedoet als recreant, doe je dat in
duo’s. Zo heb je altijd iemand die je kan helpen. In de competitie

daarentegen doe je alles alleen, wat natuurlijk een grotere uitdaging
is. Er waren ongeveer 45 proeven, waaronder heel zware en enkele
lichtere. Ik denk dat er zeker een dertigtal obstakels met touwen waren. Maar we moesten ook door beken lopen en over de Damse vaart
klauteren via een net. Je moet je dus ook goed aankleden, zodat je
het niet koud krijgt en verkleumd geraakt! Ik schrijf mij volgend jaar
zeker opnieuw in! Succes!
Gilles Vandenbussche
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SJH SPEELT

DE TRENDWATCHER
- AFLEVERING ACHT -

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

“BOEIE”

Van harte opgedragen aan Fien Aelter,
de meest enthousiaste lezeres
Trendwatcher: Gegroet daar, nijvere leerkracht. Ofschoon nijver
misschien niet het meest geschikte woord is, zoals ge daar tevreden onderuitgezakt in de knusse zetels van de lerarenkamer aan
uw koffie nipt. Voorzeker zijt ge aan het nagenieten van de vele lessenreeksen die ge vandaag tot een vruchtbaar einde hebt gebracht?
Heb ik het juist?
Leerkracht: Ook gij gegroet, Trendwatcher. En inderdaad, ge hebt
het bij het rechte eind.
Trendwatcher: Welaan, dan, waarde leerkracht. Dat stemt me blij.
Maar wat zie ik? Bespeur ik daar op uw gelaat eveneens een blijk van
blijheid? Is dat een glimlach? Ja, werkelijk. En, zo durf ik te raden,
deze is ongetwijfeld te danken aan een meevaller die zo-even op uw
pad kwam. Gis ik daarmee correct?
Leerkracht: Werkelijk, Trendwatcher, dat doet ge.
Trendwatcher: Aha! Sta mij dan toe vervolgens ook verder te raden, nu de fortuin mij gunstig gezind lijkt. Ik raad het wis en zeker.
Maakte gij misschien eindelijk komaf met uw verbeterwerk?
Leerkracht: Neen, dat is het niet, Trendwatcher.
Trendwatcher: Ge houdt me wel in spanning, leerkracht. Mocht ge
dan misschien het genoegen smaken voortreffelijke resultaten te
mogen noteren bij de namen uwer leerlingen?
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Leerkracht: Andermaal fout, Trendwatcher.
Trendwatcher: Ach, houd mij niet langer in spanning, vriend leerkracht, maar verlos me uit mijn onwetendheid. De namiddagzon is
al een eind gevorderd langs haar hemelbaan en ik vermoed dat mijn
geraad ons tot een eind in de avond zou kunnen bezig houden. Vanwaar toch die beate glimlach op uw gelaat? Voor de dag ermee!
Leerkracht: Wel, vooruit dan, Trendwatcher. De reden dat ge mij
hier zo glimlachend aantreft, dient gezocht bij de opmerking die
ik enkele mijner leerlingen hoorde maken omtrent mijn lessen,
waarbij ik wil opmerken dat deze mij geheel buiten mijn wil om ter
ore kwam.
Trendwatcher: Nu maakt ge me echt nieuwsgierig, o leerkracht.
Mag ik dan ook vragen wat de precieze strekking was van die opmerking, die u zo tevreden stemt?
Leerkracht: Dat moogt ge zeker, Trendwatcher. Welnu, zij namen
nog tijdens mijn uiteenzetting- mijn woorden waren nog niet koudten overstaan van elkaar en in onderlinge overeenstemming de
woorden “Boeie!” in de mond. En dit-het dient gezegd-met een vrij
sterk stemvolume en een niet mis te verstane intonatie, zodat het
mij zeker niet zou ontgaan.
Trendwatcher: Ah.
Leerkracht: Hoezo: “Ah”? Wat hult ge u plots in stilzwijgen, daar
waar ge zonet nog een zoete stroom van woorden waart? Is het bewondering die u de woorden ontneemt? Of, de hemel verhoede het,
jaloezie? Verklaar u nader, Trendwatcher.
Trendwatcher: Wel. Hoe zal ik het stellen, vriend leerkracht?

Leerkracht: Dat kunt ge best zelf bedenken, Trendwatcher. Een verklaring lijkt me alleszins op zijn plaats.
Trendwatcher: Goed, vriend leerkracht, laten we dat samen proberen. Kunt ge mij vooreerst zeggen hoe ge de uitroep “Boeie!” begrepen hebt? Hoe trof u die?
Leerkracht: Die vraag is eenvoudig te beantwoorden, Trendwatcher. Ik begreep uiteraard dat de leerlingen in kwestie uitermate
geboeid waren door mijn uiteenzetting over de merkwaardige manier
waarop een verbaalsubstantief zich kan gedragen en dat zij zich er
in hun enthousiasme niet van konden weerhouden dat ook in woorden te uiten.
Trendwatcher: En het scheen u toe, waarde leerkracht, dat “Boeie!”
een uitermate geschikte verwoording was voor de geboeidheid die zij
ten overstaan van uw les voelden?
Leerkracht: De vraag stellen is ze beantwoorden, Trendwatcher.
Trendwatcher: Wel, mag ik u dan verder nog vragen, mijn vrind,
of ge misschien in de mogelijkheid waart op het moment van de
bewuste uitroep ook de gelaatsuitdrukking van de leerling in kwestie
gade te slaan?
Leerkracht: Zeker, dat moogt ge. En neen, ik zag die niet. Waarom
zou dat van enig belang zijn?
Trendwatcher: Welnu, ge zijt u ervan bewust dat de mensen in
staat zijn de precieze bedoelingen van hun woorden middels hun gelaatstrekken kracht bij te zetten of scherper duidelijk te stellen, voor
het geval aan hun duidelijk zou kunnen getwijfeld worden? Zoals
een boze blik kwade woorden aan aanvalskracht kan laten winnen
of zoals smekende woorden dwingender worden indien zij vergezeld
gaan van een smekende blik.
Leerkracht: Ik denk dat ik reeds deduceer waar gij op aanstuurt,
Trendwatcher. Gij meent te beduiden dat ik de oproep foutief begrepen heb?

Trendwatcher: Uw scherpzinnigheid is me alweer voor, schrandere
leerkracht. Doch alvorens ik uw vraag beantwoord, zou ik graag nog
het volgende van u vernemen: of het u wellicht niet ontgaan is dat
de leerlingen “Boeie!” riepen en niet zozeer “Boeiend!”.
Leerkracht: Uiteraard, niet, Trendwatcher. Dat hebt ge goed geraden.
Trendwatcher: Zoudt ge verder akkoord kunnen gaan, vriend leerkracht, met de stelling dat één aanwijzing op toeval kan berusten,
maar dat twee aanwijzingen een stellige wegwijzer vormen?
Leerkracht: Dat zou ik zeker, Trendwatcher. Waarheen leidt dit
evenwel? Op uw beurt houdt ge mij nu in spanning!
Trendwatcher: Wel, de mogelijkheid, geduldige leerkracht, dat de
uitroep “Boeie!” met een bepaalde gelaatsuitdrukking (uw blik helaas ontgaan) gepaard ging én de vaststelling dat de uitroep stellig
niet “Boeiend!” was, nopen mij ertoe een alternatieve interpretatie
naar voren te schuiven.
Leerkracht: Een alterna… tieve… inter-?
Trendwatcher: Een alternatieve interpretatie, inderdaad, goede
leerkracht. U zijt, als docent beslagen in de retoriek, ongetwijfeld
vertrouwd met het begrip ironie?
Leerkracht: Zonder twijfel, Trendwatcher, dat ben ik. Maar ik zie
niet in hoe dat hierTrendwatcher: Wel, kunt u dan voor mij beknopt opfrissen wat ironie ook alweer precies inhoudt?
Leerkracht: Trendwatcher: Hola, vriend leerkracht, waarheen plots? Wat
schrijdt ge eensklaps met grote passen weg? U zijt me nog het antwoord op onze laatste vraag schuldig. Vriend leerkracht? Vriend! U
vergeet uw koffie! Wacht even!
De Trendwatcher
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SJH FAMILIE

Geboorten

Mona, °15 juni 2019, dochtertje van Els Desomer (oud-leerling) en
Koen Batsleer en kleindochter van Annemie Vermeulen (leerkracht)
Inti, °18 juni 2019, zoontje van Sarah Goetgeluck (oud-leerkracht)
en Jeroen Eerens
Lukas, °17 juli 2019, dochtertje van Jelle Mampaey en Stefanie
Gryson (oud-leerling) en kleinzoon van Annemie David en
Erwin Gryson (beiden oud-leerkracht)
Julien, °1 augustus 2019, zoontje van Tim Van Leirsberghe
(leerkracht) en Olivia Defruyt
Elliot, °17 oktober 2019, zoontje van Bert Selter (leerkracht)
en Stephanie Serry

Huwelijken

Annelies Santy en Thomas Slabbinck, beiden oud-leerling,
huwden op 6 juli 2019. Annelies is de dochter van Ann Herregodts
(oud-leerkracht).
Astrid Dewulf en Sander Strubbe, beiden oud-leerling, huwden op
14 september 2019. Sander is de zoon van Lieve D’Hondt (leerkracht)
Tine Desplenter en Bart Broucke (leerkracht) huwden op
21 november 2019.

Overlijdens

Freek Verrecas, 59 jaar en heengegaan op midzomernacht,
papa van Niko Verrecas (leerkracht)
Lucia De Prins, °15 juli 1951, +24 juni 2019, grootmoeder
van Joran (4F) en Wout Demeyer (1F)
Sara Aernout, °1 maart 1925, +15 juli 2019, grootmoeder
van Elisa de Arriba (leerkracht)
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Erik Vandamme, °14 augustus 1948, +10 augustus 2019,
broer van Rita Vandamme (oud-leerkracht)
Bernadette Goethals, °7 februari 1944, +16 augustus 2019,
grootmoeder van Tiebe Clement (1A)
Leon Boerjan, °16 april 1931, +27 augustus 2019, vader van
Chris Boerjan (leerkracht)
Ignace Warmoes, °29 mei 1937, +6 september 2019, grootvader
van Laura (4B), Hanne (3A) en Jonas Warmoes (1E)
Marc Van Impe, °11 december 1950, +31 augustus 2019,
grootvader van Ursula (5B) en Marcel Van Impe (3C)
Godelieve Berghmans, °12 april 1929, +6 september 2019,
overgrootmoeder van Matisse Van Wassenhove (2D)
Rosa De Baets, °1 februari 1930, +20 september 2019,
overgrootmoeder van Noon Martens (2B)
Camiel Gryson, °23 maart 1927, +10 oktober 2019,
vader van Erwin Gryson en schoonvader van Annemie David
(beiden oud-leerkracht)
Agnes Laleman, °15 juni 1931, +30 oktober 2019, grootmoeder
van Marieke De Clercq (2B)
Diane Moons, °6 februari 1936, +31 oktober 2019, grootmoeder
van Axelle Wouters (6A)
Suzanne Vandermeersch, °30 oktober 1929, +2 november 2019,
grootmoeder van Tim Van Leirsberghe (leerkracht)
Maria De Backer, °5 oktober 1916, +16 november 2019,
overgrootmoeder van Jonah Ally (3B)
Etienne Vermeulen, °25 mei 1925, +16 november 2019,
overgrootvader van Dylan Coene (5C)
Walter Demuelenaere, °3 juli 1932, +3 december 2019,
grootvader van Emma (6C) en Matteo Casteleyn (4F)
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