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Beste lezer

Er is geen ontsnappen aan. Ook deze editie van het Noordzandnieuws is besmet door het coronavi-
rus. Milde symptomen weliswaar: we rapporteren nog over enkele activiteiten uit de precoronaperiode 
januari en februari, maar brengen vooral getuigenissen en beelden uit de periode na 13 maart 2020.

Een datum die we niet snel zullen vergeten. Onze zesdejaars keken uit naar hun 100-dagenfeest op 
die bewuste vrijdag. We hadden er proactief al een light versie van gemaakt, maar de melding don-
derdagavond laat dat de scholen zouden sluiten, dwarsboomde alle plannen. Het bleek de voorbode 
van een scenario dat zich nog een paar keer zou herhalen: gewijzigde plannen maken en dan toch nog 
voortdurend moeten bijsturen door veranderende maatregelen.

We kwamen terecht in een ongeziene situatie: van de ene dag op de andere moesten we afstandsleren 
organiseren. Het zou tot het einde van het schooljaar duren, want ook al konden de leerlingen in een 
latere fase gedeeltelijk heropstarten, gewone lesdagen zoals voorheen waren er niet meer.

Het lijstje van geannuleerde activiteiten werd lang: de mondiale vormingsdag, de Griekse avond, de city-
trips naar Amsterdam en London, de studiereis naar Parijs, de excursies en sportdagen, de infodag, …  
Het deed ons beseffen hoe bruisend van activiteiten het gewone schoolleven bij ons is.

In een crisissituatie komt tot uiting wat een organisatie echt waard is. Dit hebben we als school ook 
ervaren: de sterke kanten komen nog duidelijker naar voren, zwakkere schakels worden genadeloos 
blootgelegd. Het stemt me dan ook bijzonder gelukkig te zien dat die sterke kanten talrijk waren. Een 
sterk lerarenteam dat in de onbekende wereld van het online lesgeven sprong en met gedrevenheid 
de verschillende manieren van afstandsleren verkende. Een grote pluim voor hen. Een goede crisisor-
ganisatie, aangestuurd door een team van directie en graadcoördinatoren die het beste van zichzelf 
gaven en hun verantwoordelijkheid in die periode met verve opnamen. Fantastisch om op hen te kun-
nen rekenen.

We beseffen maar al te goed dat het ook voor onze leerlingen geen gemakkelijke periode was. Het 
gebrek aan sociaal contact op school, het afstandsleren waar de ene leerling al beter mee overweg 
kon dan de andere, de zorg en begeleiding die anders verliepen. Ook voor hen was het een volledig 
nieuwe ervaring.

We kregen van jullie, ouders, heel wat positieve reacties over de werking. Bedankt voor al die bemoe-
digende woorden. In een tijd waarin we moesten werken met de nodige afstand, vaak in een bijna lege 
school, deed dit veel deugd.

Noordzandnieuws kan nu meer dan ooit zijn verbindende rol spelen. Nu we elkaar nauwelijks konden 
ontmoeten, is het heel fijn om via dit kanaal onze ervaringen te delen met al wie verbonden is aan 
onze school.

Mag ik jullie een fijne zomervakantie wensen? Het wordt immers geen vakantie zoals gewoonlijk. We 
worden gedwongen alles vanuit een ander perspectief te bekijken of andere activiteiten te doen. Mis-
schien leidt het wel tot een nieuwe beleving, die hopelijk ook in deze moeilijke tijden onverwachte 
positieve ervaringen kan meebrengen. Ik wens het jullie van ganser harte.

Tot in september!
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Directeur

WOORD VOORAF

Colofon

Tijdschrift van  

Sint-Jozef Humaniora Brugge  

Verschijnt halfjaarlijks

Redactieadres 

Noordzandstraat 76 

8000 Brugge 

Tel. 050 47 17 17 

sjh@sintjozefhumaniora.be 

www.sintjozefhumaniora.be

Redactie: Inge Callens, Sabine 

Deprez, Charlotte De Vriese,  

Bert Selter en Marijke Verplancke

Eindredactie: Sofie Hautekiet en 

Corneel Teerlinck

Technische ondersteuning:  

Chris Mallet en Stefaan Lecomte

Vormgeving: Arti·tude

Druk: Drukkerij Hudders

Verantwoordelijke uitgever:  

Diederik Maes

Inhoud

Woord vooraf 1

SJH begint/eindigt 2

SJH schoolt 11

SJH doet 16

SJH reist 18

SJH vraagt 23

SJH sport 30

SJH schrijft 33

SJH deelt 37

SJH varieert 38

SJH familie 40

1

klaar voor morgen

IK HEB
MIJN EIGEN
ENERGIE-
FORMULE.

ENERGIQ MENU
LEKKER VEEL ENERGIE

EEN PARTNERSHIP DAT 
REPUTATIES VERSTERKT

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

A MEMBER OF COMPASS GROUP

SCOLAREST MAAKT HET VERSCHIL

www.energiq.be



2

SJH BEGINT/EINDIGT
LEVEN EN LEREN IN  
CORONATIJDEN
Op 16 maart 2020 verliep de maandagmorgen niet zoals gewoonlijk: geen aflopende wekker om 
6 uur en de vroege rit naar Brugge hoefde ook al niet. De scholen hielden namelijk de poorten 
dicht. Plots zagen leerkrachten, leerlingen én hun ouders zich in een compleet onbekende situatie 
geplaatst. Nog voor de paasvakantie zaten kinderen al thuis, wel moesten ze taken maken om 
de al geziene leerstof verder in te oefenen. En ze zaten er meestal niet alleen, want ook ma en pa 
werkten vanuit de eigen woning. Geen evidente toestand, maar na de vakantie zou het gewone 
(school)leven wel weer hervatten. Dachten we.

Niet dus. De situatie werd enkel uitdagender: het werd echt wel tijd om 
nieuwe leerstof aan te bieden. Preteaching werd het nieuwe buzzwoord 
en het onderwijs dook nu echt wel het digitale tijdperk in. Bordboeken 
of Powerpoints werden al ingezet, maar nu was het alle hens aan dek, 
werden leerkrachten zomaar in het diepe gegooid. Gelukkig was er nog 
de paas’vakantie’ om driftig informatie op te zoeken en diverse online 
mogelijkheden te verkennen. De ICT-helpdesks draaiden overuren, tal-
loze instructievideo’s passeerden de revue en stress maakte zich hand 
over hand meester van het onderwijzende personeel. Naast het zich 
bijscholen, moesten leraars ook hun huizen herinrichten tot werkplek/
opnamestudio en eventueel nog bijkomende investeringen doen om 
passend geëquipeerd aan het online lesgeven te kunnen beginnen.

Zijn we tevreden over hoe alles tot nu is verlopen? Over het alge-
meen wel. Vlekkeloos was het parcours niet, maar gezien de uit-
zonderlijke omstandigheden mogen we niet klagen. We draai(d)en 
lange werkdagen, sto(ot)ten geregeld op onze limieten en moe(s)
ten vaststellen dat we, ondanks alle goede bedoelingen, bepaalde 
leerlingen niet helemaal meekrijgen. Staan we liever lijfelijk voor de 
klas? Absoluut! Online missen we de interactie, het voelt veel vlak-
ker aan, we kunnen de leerlingen niet ‘lezen’, want we zien hen niet 
en feedback geven is zoveel moeilijker omdat we veel meer dan an-
ders moeten vertrouwen op wat de leerlingen ons aanreiken. Hebben 
ze die taak wel zelf gemaakt? Hebben ze echt begrepen waarover het 
gaat? Timide leerlingen durven misschien niet zo snel een mailtje 
sturen om aan te geven dat het toch niet zo goed lukt.

De redactie wilde daarom graag ook de andere kant van het verhaal 
eens horen: hoe hebben onze leerlingen deze verwarrende periode 
beleefd? We legden hun enkele vragen voor en kregen in totaal zo’n 
127 reacties (op een totaal van 776 leerlingen). De (h)eerlijke ant-

woorden leverden ons mooie inzichten op van wat leven en leren in 
Coronatijden voor onze jongeren betekent.

De eerste reeks vragen diende als opwarmertje. De bedoeling was 
om zo snel mogelijk die uitspraak aan te klikken die men het beste 
bij zich vond passen. Hieruit bleek al wat later in de open vragen 
zou worden bevestigd, namelijk dat de meeste leerlingen zich niet 
anders gedroegen dan de meeste volwassenen: ze probeerden er het 
beste van te maken, verantwoordelijk te zijn en geest én lichaam zo 
scherp mogelijk te houden (zie grafieken).

Het was vooral heel leerrijk om de antwoorden op de open vragen 
te lezen. In wat volgt probeer ik de teneur ervan zo goed mogelijk 
weer te geven.

Op de vraag wat men het hatelijkst vond aan de voorbije periode 
stond het gemis aan sociale contacten met stip op nummer één. 
Elkaar maar van op een afstand zien, eens niet goed kunnen vast-
pakken en rekening moeten houden met heel wat regels valt de leer-
lingen duidelijk heel zwaar. Daarnaast geven enkelen ook aan wat 
lui te worden: het moeten binnen blijven neemt soms de drive weg 
om actief te zijn.

Ondanks echo’s alom over een te grote taakbelasting bij de leerlingen, 
klonk bij hen zelf een ander geluid op de vraag wat dan weer onver-
wacht positief was gebleken. Ze verwelkomden meer vrije tijd, minder 
stress en drukte. Dat er geen trein of bus moest worden gehaald (en 
men dus langer in bed kon blijven liggen) en dat sb’s uit bleven, droeg 
in niet geringe mate bij tot dat rustigere leven. Ook het overwegend 
mooie weer bleek een geluk bij een ongeluk en leidde ertoe dat men 
vaker buiten vertoefde en meer aandacht voor sport en beweging had.
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Heel wat leerlingen ontdekten bij zichzelf ook onvermoede kwaliteiten. 
Er bleek een huisvrouw/huisman in hen te schuilen, een heuse kok of 
zelfs een kapper. Bovendien verheugden velen zich in het feit dat ze 
best wel in staat blijken om zelfstandig te werken en goed te plannen. 
Net als de leerkrachten, verbeterde meer dan een enkeling zijn digitale 
vaardigheden en ook het creatieve en het fysieke werden niet uit het 
oog verloren: musiceren, tekenen, schilderen, handletteren tot jong-
leren met vier citroenen toe, het bood allemaal een uitlaatklep. Om-
gekeerd zorgde het thuiszitten bij sommigen ervoor dat minder leuke 
eigenschappen zoals ongeduld, uitstelgedrag, gebrek aan discipline, 
stiptheid of stressbestendigheid zich manifesteerden.

De online lessen werden zeker niet negatief onthaald; velen vonden 
het best wel een toffe manier van leerstofverwerking. Pluspunten 
van deze manier van les krijgen zijn dat de concentratie groter is 
(van ‘moeten’, want zonder focus ben je snel de draad kwijt) en dat 
je meer op je eigen tempo kan werken (je kan de lessen zo vaak 
bekijken als je wil). Men voelde zich dikwijls ook wakkerder omdat 
men later met de lessen startte. Toch gaat de meerderheid nog al-
tijd liever gewoon naar school: het tempo ligt lager, er wordt meer 
herhaald, er is meer onmiddellijke feedback en de interactie maakt 
het lesgebeuren gevarieerder.

Van de vierde vraag is het maar een kleine stap naar de laatste 
vraag, die peilde naar de visie van de leerlingen op naar school 
gaan: kijken ze nu anders tegen school aan door die online lessen 
en dat gedwongen thuisblijven? Dat blijkt toch wel het geval te zijn. 
Velen lijken zich nu pas te realiseren dat op de schoolbanken zit-
ten nog zo erg niet is. Blijkbaar moet je eerst iets missen vooraleer 
je de waarde ervan beseft… Dat wordt plezant wanneer de school 
straks weer voltijds opent: enkel nog enthousiaste en gemotiveerde 
leerlingen!

Met de voorlaatste vraag ten slotte wilden we nagaan of de berich-
ten die ons vanuit de media bereiken over op de proef gestelde ver-
houdingen binnen de gezinnen wel kloppen. Het valt op dat we hier 
de meest extreme reacties konden optekenen. De afgelopen periode 
werd ofwel heel positief (elkaar beter leren kennen, elkaar meer ap-
preciëren, een nog sterkere band opgebouwd hebben, elkaar meer 
helpen) ofwel uiterst negatief ervaren: niet zelden zijn frustratie en 
irritatie troef, ervaart men de eigen kring als veel te eng en telt men 
duidelijk af naar het hernemen van het normale leven.

Voor de laatstejaars is het einde van schooljaar 2019-2020 extra 
bijzonder, omdat het meteen ook het einde van hun tijd op Sint Jozef 
Humaniora betekent. Zeker in het tweede semester zijn er heel wat 

activiteiten waarnaar de zesdes traditioneel reikhalzend uitkijken: 
de 100 dagenshow, het galabal, de proclamatie, … En nu gooit co-
rona dus danig roet in het eten. Hoe zij dit beleven, beschrijft Torin 
Overbergh in het volgende artikel.

Inge Callens

Online les - 38,6%

Online shoppen - 64,6%

Videomeets met vrienden - 63%

Netjes aangekleed - 77,2%

Een strak tijdschema - 68,5%

Werken in mijn kamer - 78,7%

Smartschool live - 4,7%

Gezond eten - 65,4%

Wandelen als pauze - 50,4%

Les op school - 61,4%

Bingewatchen - 37%

Marc Van Ranst - 76,4%

Google meet - 95,3%

Fietsen als pauze - 49,6%

Resultaten - 127 antwoorden

Mama geeft de beste uitleg - 51,2%

Netjes in de rij aanschuiven voor boodschappen - 35,4%

Papa geeft de beste uitleg - 48,8%

Pyjama! De hele dag! - 22,8%

Dat doe ik later wel - 31,5%

Werken in de woonkamer - 21,3%

Comfort food - 34,6%

Maggie De Block - 23,6%
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DE LAT VAN LAMBIK
Mijnheer Lambrix was mijn leraar geschiedenis. We noemden hem de Lambik 
omwille van zijn aanzienlijke buikomvang en zijn kale kop, enkel begroeid met wat 
haarpijlen links en rechts. Mijn leraar Frans was de Rotzak en die van Nederlands 
de Sok.

Dan had ik toch meer geluk met mijn bijnaam Kiki, afgeleid van mijn 
lange naam Van Den Kieboom. Die lapnaam was zo ingeburgerd dat 
een mama mij eens op het oudercontact als “mevrouw Kiki” aan-
sprak, en daar terloops aan toevoegde dat haar dochter wel van mijn 
vak hield, maar toch een meer prestigieuze studie op het oog had, 
zoals rechten.

Lambik had als didactisch materiaal enkel bord en krijt. Geen beamer, 
geen digitaal bordboek, geen Chromebooks of Open Leercentrum.

Toch heb ik bij Lambik veel over het verleden geleerd. Hij was een 
veertiger, toen, in de fleur van zijn leven, stokoud in de ogen van de 
tienermeisjes die hij vanachter zijn dikke brillenglazen gadesloeg. Hoe 
ouder hij werd, placht hij te zeggen, des te meer raakvlakken hij zag 
tussen zijn persoonlijke geschiedenis en de geschiedenis met grote G. 
Hij verklaarde de actualiteit vanuit het verleden, zag verbanden tussen 
historische gebeurtenissen en ontwikkelingen op lange termijn.

Hij gebruikte zijn lat om zijn woorden kracht bij te zetten; de boord 
van zijn lessenaar zat dan ook vol inkepingen. Elke les vertelde hij 
ons op levendige en empathische wijze een spannend verhaal. Of hij 
nu sprak over de Zonnekoning of de Koningskwestie, de Verlichting 
of de Spaanse Successieoorlog, ik hing aan zijn lippen.

Tot en met het vijfde middelbaar moesten we de zinnen die hij dic-
teerde noteren. Enkel in het zesde jaar had hij een getypte cursus 
over de geschiedenis van België. Een waar titanenwerk in die tijd, 
want met een mechanische typemachine moest je elke fout met cor-
rectorlint verbeteren.

Kiki bij de Jozefienen

Na mijn humaniora trok ik naar Leuven om er moderne geschiede-
nis te studeren. Ik leerde er mijn man kennen en na ons huwelijk 
zochten we werk in de regio Brugge. Begin jaren tachtig verkeerde 

de arbeidsmarkt in crisis. We solliciteerden in alle vrije scholen van 
West- en Oost-Vlaanderen maar ontvingen slechts één werkaanbie-
ding. Mijn man vond werk in een technische school aan de kust en 
ik moest mij tevreden stellen met interims. Ik kwam in allerhande 
nepstatuten terecht tot ik uiteindelijk, in 1982, bij de Jozefienen van 
start kon gaan, als leerkracht geschiedenis, esthetica en antieke 
cultuur. Halftijds. In die periode van werkonzekerheid werd onze 
meisjestweeling geboren.

Qua werkmiddelen was er niet veel verbeterd sedert mijn huma-
nioratijd. In het vaklokaal geschiedenis en esthetica stond een 
episcoop, een log apparaat dat je bovenop een kunstreproductie 
plaatste, waarna je een flauwe weerspiegeling van la Primavera van 
Botticelli op het scherm zag. Later kwam de diaprojector. Aangezien 
die niet standaard in elk lokaal voorhanden was kocht ik er zelf één 
en bracht hem in een stevige zak mee naar school. Een wonder dat 
ik er geen rugproblemen aan overhield, want ik zeulde ook loodzware 
kunstboeken van de bibliotheek mee.

Voor alle duidelijkheid: dit is niet het eerste leerjaar van zuster Inviolata, 

maar de derde kleuterklas in dezelfde katholieke landelijke school  

in de Noorderkempen, anno 1963-1964



5

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

Later kwam de videorecorder. Mijn collega in de handelsafdeling 
kreeg de toestemming om haar oude tv in haar klaslokaal te zet-
ten, zo konden we videofragmenten over Stalin en de wereldoorlogen 
afspelen.

Lange tijd werkte ik met een overheadprojector, waarop je trans-
paranten legde om te projecteren. Op een blauwe maandag liet ik 
met mijn twee linkerhanden die projector ei zo na uit mijn handen 
glippen, tot grote schrik – of was het jolijt? - van de leerlingen. Nog 
erger was het toen ik na een kerstvakantie tot mijn afgrijzen moest 
vaststellen dat de tv-plank was losgeraakt en het toestel tussen 
hemel en aarde bengelde.

Toetsen waren in mijn beginjaren handgeschreven. Als je een illus-
tratie wilde toevoegen, moest je eerst een kopie maken, de prent 
uitknippen en die tussen je vragen plakken. Zo vertelde mijn collega 
Chris Defour ooit dat de kroon van Karel de Grote tijdens het afdruk-
werk van zijn hoofd gedonderd was.

Nu geef ik les met pc en beamer. Voor de opmaak van cursussen was 
tekstverwerking een geschenk uit de hemel. PowerPoint en dvd’s 
verlevendigen de lessen, om van Smartschool nog niet te spreken.

Kan je je voorstellen dat wij op school les kregen om te leren werken 
met internet? Een oudere collega reed na zo’n opleiding wenend naar 
huis. Ik volgde talloze bijscholingen en integreerde ICT in mijn lessen, 
maar hoewel zelfstandige opdrachten en mondelinge presentaties 
de zelfwerkzaamheid van de leerlingen opkrikten, vond ik dat het 
rendement niet altijd in verhouding stond tot het aantal lesuren dat 
je aan dat zelfstandig leren moest besteden. Bovendien daalde mijn 
humeur diep onder het vriespunt als de internetverbinding te wensen 
overliet.

Verhalen uit de lessen geschiedenis

De didactiek van het geschiedenisonderwijs ging er met elke ver-
nieuwingsgolf ontegensprekelijk op vooruit. Toch bewaar ik een 
vreemdsoortig heimwee naar Lambik met zijn zwaaiende lat en zijn 
onvergetelijke verhalen.

Bewust of onbewust bleef ik verhalend doceren. Hoe moest ik anders 
een theoretisch-abstract vak als geschiedenis toegankelijk en aan-
trekkelijk maken voor een publiek van 15- tot 18-jarigen? Hoe moest 
ik de democratische waarden van de Verlichting, met name vrijheid 
en gelijkheid, concreet en helder duiden?

In de loop van de jaren sprokkelde ik heel wat favoriete verhalen 
bij elkaar, over mijn jeugd, mijn reizen, over inspirerende mensen. 
Enkele van mijn stokpaardjes zet ik hier in een chronologisch rij-
tje, een opdracht die mijn leerlingen vaak moesten uitvoeren tijdens 
schriftelijke beurten en proefwerken.

De expo van 1958 en het Congolese 
paviljoen.

1958 was mijn geboortejaar én het jaar van de wereldtentoonstelling 
in Brussel. Deze expo bracht Belgisch Congo in een prerevolutionaire 
sfeer en versnelde de dekolonisatie.

Congo sprak tot de verbeelding, toen ik kind was. Als nonkel pater 
een bezoek bracht aan mijn dorp, was er missiekermis om geld in te 
zamelen voor “de arme kindjes van Afrika”. Ook op andere manieren 
werden wij aangemoedigd om geld in te zamelen voor de missie. Op 
school spaarden we zilverpapier van het chocolademerk Perrette. Ik 
heb nooit geweten waarvoor dat diende. In de klas stond een “knik-
kend negertje”, dat mij fascineerde. Als je een muntstuk in de gleuf 
stak knikte het negertje, als teken van dankbaarheid. Vergeef mij 
het woord negertje, dat in de jaren zestig hoegenaamd niet aan-
stootgevend was.

Het is pijnlijk terugkijken naar de beelden van het Congolese pavil-
joen op de expo. Ik citeer uit een artikel over 60 jaar Expo 58:
“Maar kijk, ook in 1958 toonde het Congolees paviljoen enkele hut-
ten, een meertje en wat prauwen, bemand door, jawel, “inboorlingen”. 
Die waren opnieuw aangevoerd uit Congo. Snel bleek dat de tijden 
veranderd waren. De “acteurs” in het Congolese dorpje voelden zich 
bekeken. Na een incident met blanke kinderen die bananen gooiden 
naar hun zwarte leeftijdsgenoten hielden de Congolezen de mense-
lijke zoo voor bekeken. Dat gebeurde voor Expo 58, die liep van april 
tot oktober, halfweg was.”
Uit: VAN CLOOSTER L. , 60 jaar Expo 58: hoe stelden wij Congo voor? 17 

april 2018 (www.vrt.be)

De ontwikkelde Congolezen, die voor het eerst in Brussel waren, stel-
den tot hun grote verbazing vast dat er ook blanken waren die werk-
ten en die hen wilden bedienen in de cafés en restaurants. Erger 
nog, er waren blanken die geen dak boven hun hoofd hadden, die op 
straat sliepen. Toen deze zogenaamde évolués terug thuis kwamen, 
groeide hun afkeer voor de paternalistische, neerbuigende houding 
van de Belgen. Rellen braken uit en de Belgen “schonken” Congo 
hals over kop de onafhankelijkheid.
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Vroeger was het koloniale, imperialistische verhaal er één van triom-
falisme van blank West-Europa, dat Afrika “civiliseerde”. De roem-
rijke koning Leopold II wilde het licht doen schijnen in de duisternis 
van Midden-Afrika. De ongetwijfeld positieve aspecten van zijn ko-
loniale beleid wogen niet op tegenover het andere verhaal, dat van 
winstbejag, gruwel en moord, de zweep van nijlpaardenhuid en de 
afgehakte rechterhanden.

Met school trokken we in 2018 met de werkgroep cultuur naar het 
theaterstuk Black van Luc Perceval, waarin de zwarte actrice Ami-
nata Demba de nagel op de kop sloeg met de woorden: ‘We kunnen 
onze geschiedenis niet meer veranderen, wel de manier waarop wij 
die geschiedenis vertellen.’

De jaren zestig

In de jaren zestig liep ik lagere school in het katholieke, landelijke 
Rijkevorsel in de Noorderkempen.
Aan mijn vierdejaars vertelde ik steevast over zuster Inviolata (de 
ongeschondene), die diep in mijn kinderziel sneed. Deze jonge, auto-
ritaire non ramde het katholieke geloof in mijn ontvankelijke hoofd, 
zwaaiend met de catechismus vanop het verhoog in het klaslokaal.

Waar is God?
God is overal, op aarde, in de hemel en op alle plaatsen.
Zijn alle zonden even zwaar?
Niet alle zonden zijn even zwaar: er zijn doodzonden en dagelijkse 
zonden.

Vooral “de gevolgen van doodzonde” baarden mij zorgen. ‘Als je je 
doodzonden niet biecht,’ fulmineerde Inviolata, ‘zal je branden in de 
hel, terwijl Satan metalen speren in je lichaam klieft.’ Toen dan de 
periode van de eerste communie aanbrak, instrueerde Inviolata ons 
hoe we moesten knielen aan het altaar en hoe de priester de hostie, 
het lichaam van Jezus, op onze tong zou leggen. Wie het zou aandur-
ven de hostie met de vinger aan te raken, was verdoemd. Wat heb 
ik geweend, toen ik per ongeluk de hostie, die aan mijn verhemelte 
plakte, met mijn vingers had aangeraakt. Ik verkeerde in twijfel: zou 
de hel mijn lot zijn, of het vagevuur? Vleesgeworden braafheid was 
ik, wanneer ik ‘s avonds met gevouwen handen boven de bedsprei 
mijn gebeden prevelde. Een levenslange afkeer voor autoritaire, fa-
natieke persoonlijkheden hield ik er aan over.

Om de kwellingen in het vagevuur te verkorten - en hiermee legde ik 
de link naar de 16de eeuw - kon je aflaten kopen, waarmee de renais-

sancepausen de bouw van de Sint-Pieterskerk in Rome financierden. 
De monnik Maarten Luther en andere hervormers protesteerden te-
gen de machtsontplooiing en luxueuze levenswandel van vele ker-
kelijke leiders en tegen de talloze misbruiken in de hele kerkelijke 
hiërarchie. Hiermee was het protestantisme geboren. Als reactie 
hervormde de katholieke Kerk zich van binnenuit met de Contrare-
formatie en haar strenge regels, waarmee ze haar gelovigen strak in 
het gareel hield, vooral op het vlak van huwelijk en seksualiteit. Dit 
duurde tot diep in de 20ste eeuw.

1973: de oliecrisis

Voor ik trouwde en naar Brugge verhuisde, woonde ik in de aardbei-
enstreek rond Hoogstraten. Ik was de oudste van acht: mijn ouders 
hadden immers de preconciliaire richtlijnen aangaande het katho-
lieke huwelijk en de procreatie nogal letterlijk genomen. Omstreeks 
1970 koesterden mijn ouders grootse dromen en besloten ze zwaar 
te investeren in de glastuinbouw, met serres en een dure stookin-
stallatie. Verkeerd gegokt! In 1973 brak de oliecrisis uit. De olieprij-
zen verveelvoudigden, de stookkosten in de serres liepen torenhoog 
op. Het bedrijf ging over kop.

De armoede thuis maakte mij bewust van de sociale ongelijkheid die 
de vrijemarkteconomie kan teweeg brengen. Ondanks onze sociale 
zekerheid en welvaartsstaat gaat er na een scheiding, een ontslag 
of een faillissement veel verdriet achter huismuren schuil, waarover 
men uit schaamte niet durft te spreken.

De oliecrisis was een gevolg van de Yom Kippoeroorlog, waarin twee 
Arabische buurlanden in 1973 bij verrassing Israël binnenvielen op 
de belangrijkste feestdag van de Joden. Met westerse steun kon Is-
raël terugslaan, waarop de woede van de OPEC-landen zich tegen 
het rijke Westen keerde. Een olieboycot als oorlogswapen dus! De 
autoloze zondagen waren een feit en het inflatiespook verscheen aan 
de deur.

1986: Tsjernobyl

In het geboortejaar van mijn zoon verkeerde de wereld in shock na 
de kernramp in Tsjernobyl, waarover onlangs de bekroonde miniserie 
Chernobyl (2019) op tv te zien was. Deze kernramp bracht de incom-
petentie, de doofpotoperaties en de leugenachtige staatspropagan-
da van de Sovjet-Unie aan het licht. Paradoxaal daarmee lanceerde 
de pas verkozen president Gorbatsjov zijn glasnostpolitiek van meer 
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openheid en transparantie, die de val van de Berlijnse muur en de 
implosie van de Sovjetunie bespoedigde.

1989: val van de Berlijnse muur

Ooit wenste ik een leerlinge proficiat met haar memorabele geboor-
tedatum. Negen november 1989: de dag van de val van de muur van 
Berlijn, waarover ik verhalen uit mijn mouw kon blijven schudden.

 De reis naar Berlijn met school, in 1988, een jaar voor de val van de 
muur, was een eyeopener. Dit was dus een communistische dicta-
tuur! Bij het naderen van de DDR schrokken we van de prikkeldraad-
versperring, de zwaar bewapende soldaten in de wachttorens, de 
honden. De tegenstelling tussen het democratische West-Berlijn met 
zijn luxueuze warenhuizen en dure wagens, en het communistische 
Oost-Berlijn met zijn grijze, betonnen woonkazernes en gammele 
trabantjes, kon niet groter zijn.

In het geschiedenislokaal hing lange tijd een ingekaderde foto van 
de Berlijnse muur: een geschenkje ooit van de laatstejaars, die de 
gezichten van de Ossi’s vervingen door hun lachende facebookkiek-
jes. Tot op een dag het glazen kader bij de schoonmaak stuk viel en 
een vergeelde kleurenprint tevoorschijn kwam.

Het onderwerp fascineert mij mateloos en de film Das Leben der 
Anderen (2006) behoort tot de mooiste die ik ooit zag. Recent dom-
pelde ik mij onder in de miniserie Der Weissensee (2010) over de 
onfrisse praktijken van de spionagedienst Stasi in de DDR tussen 
1980 en 1990. Een verhaal ook van liefde en verraad. Een aanrader 
voor wie gewoon is vrij en vrank zijn menig te uiten!

2001: Nine Eleven

Op 11 september 2001 zat mijn dochter naar tv te kijken. Ze stu-
deerde nog aan de universiteit en september was voor haar een vrije 
maand. Tijdens het zappen stelde ze verbaasd vast dat alle zenders 
de zelfde “film” vertoonden. Telkens weer doorboorden vliegtuigen 
de WTC-torens in New York.

Het bleek om terroristische aanslagen te gaan, waarvoor het radicaal 
islamitische Al Qaida verantwoordelijk was. Deze terreurorganisatie 
trof de VS pal in haar machtscentrum en leidde tot het eigengereide 
en gewelddadige optreden van de Amerikaanse president Bush in 
Afghanistan en Irak. Vooral de oorlog in Irak sloeg diepe wonden bij 

gefrustreerde en onderdrukte Soennieten en leidde uiteindelijk tot 
de oprichting van Islamitische Staat met zijn afgrijselijke misdaden, 
gepleegd door gehersenspoelde jihadisten.

De huidige president Trump doet er alles aan om het imago van de 
VS in de wereld schade toe te brengen. Je hoeft trouwens geen histo-
ricus te zijn om de bleekwaterverhalen van deze machtsgeile narcist 
als klinkklare onzin af te doen. Mijn leerlingen zijn alert genoeg om 
foute verhalen te doorprikken. Zij leerden in de humaniora om bron-
nen te toetsen op hun geloofwaardigheid en laten zich niet strikken 
door de Trumps en de Bolsonaro’s van deze wereld, die beweren de 
wijsheid in pacht te hebben.

Terugkeer naar de lat van Lambik?

Geschiedenis mag geen dorre opeenstapeling van feiten en data 
zijn, want een kind/jongvolwassene/adolescent is geen lege fles die 
moet worden gevuld, maar een smeulend vuurtje, dat moet worden 
aangewakkerd. (naar Michel de Montaigne).

Met vallen en opstaan probeerde ik al die smeulende vuurtjes, die 
ik op mijn weg ontmoette, aan te wakkeren. Ik leerde uit mijn fouten 
en durfde ze ook, à la Sophie Wilmès, grif toe te geven. Zoals het 
digitale leren niet alleenzaligmakend is, is een terugkeer naar de tijd 
van Lambik evenmin wenselijk.

Al die jaren stond ik met passie en een warm hart voor de klas en 
als ik een twinkeling in de ogen van mijn leerlingen opmerkte of een 
glimlach zag verschijnen, leek het alsof ik een diep verborgen parel 
uit de donkere zee omhoog had gehaald.

Hilde Van Den Kieboom
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IK ZET ER EEN PUNT  
ACHTER 
Je bent lerares Nederlands of je bent het niet.  
Ook op pensioen blijft de taalmicrobe je te pakken krijgen.

De leerlingen die ik onder mijn hoede kreeg, weten dat ik zot ben van 
‘Loesje’ (https://www.loesje.nl/informatie/wat-wil-loesje/), maar ook 
andere quotes blijven me bekoren.

Daarom begin ik dit artikel graag met deze: 
“Soms heb je van die dromen die je wak-
ker houden … tot je ze uitvoert” - Loesje

En deze uitspraak brengt me zonder dralen 
naar mijn eerste kinderjaren toen mensen 

me de een beetje belachelijke vraag voor een vierjarige stelden: ‘En, 
Marie-Christientje (mijn officiële naam, die ik in mijn puberjaren al 
vlug omvormde tot de meer stoer klinkende Chris) ‘wat wil je later 
worden?’ waarop ik steevast antwoordde: “juffrouw”.
Het was toen een droom en die is me blijven bekoren. Toen ik jaren 
later mijn studiekeuze moest maken, lag die eigenlijk voor de hand: 
leerkracht in het middelbaar onderwijs of in officiële termen: geag-
gregeerde voor het lager secundair onderwijs en na een heel boei-
ende studieperiode kreeg ik dit diploma voor de vakken Nederlands, 
geschiedenis, economie en Engels.

In mijn laatste jaar menswetenschappen (te vergelijken met humane 
wetenschappen) moesten wij allemaal onze keuze persoonlijk bij de zus-
ter directrice gaan melden. Ik stapte haar bureau binnen en gaf haar 
mijn beroepskeuze te kennen. Nooit vergeet ik haar gezicht terwijl ze 
meewarig zei: ‘Jij in het onderwijs? Jij?’ Mijn rebelsheid en mijn over-
grote gevoel aan eerlijkheid, die me nog boven op de schoolbanken lieten 
staan om mijn betoog te voeren, zullen hier niet vreemd aan geweest 
zijn. Natuurlijk zette ik mijn wil door en dan nog in diezelfde school waar 
ik zes wonderlijke kostschooljaren beleefde. Ik haalde mijn diploma en 
kon aan de uitvoering van mijn dromen beginnen: lesgeven, yes!

Helaas plaveide men toen de straten met leerkrachten en gezien ik op 
het kruispunt van Nederland en de zee woonde, kon ik maar één rich-
ting uit: het binnenland. Het werd een tocht van vele interims, korte en 
ook iets langere, maar na tien jaar en ondertussen ook al drie kinderen 
rijker, gaf ik er de brui aan. Ik besloot mijn pijlen op andere horizon-

ten te richten en heb dan even veel jaren klasbezinningen (zoiets als 
ankerdagen, ontmoetingsdagen) gegeven, want ondertussen werd ons 
gezin met een vierde dochter uitgebreid en vertoefde mijn echtgenoot 
vaak in het buitenland, wat het uitvoeren van interims bijna onmo-
gelijk maakte. Deze tijd heeft me als mens enorm veel bijgebracht: 
ik leerde op een andere manier omgaan met leerlingen, kon met hen 
peilen naar wat men de zin van het leven noemt, ik luisterde naar hun 
diepste verdriet, hun zoeken naar een positief zelfbeeld, maar ik mocht 
ook getuige zijn van hun grootste verwonderingen, hun dromen …

Het is via deze klasbezinningen dat ik in de Jozefienen terechtkwam.
Men schrijve begin maart 2000. In een gesprek met de toenmalige direc-
teur, Mevr. Marannes, gaf ik te kennen dat ik wel weer in het onderwijs 
wou stappen, maar enkel en alleen in deze school, waar ondertussen 
onze twee oudste dochters al hun intrede hadden gedaan. Zowel op de 
bezinningsdagen die ik voor de Jozefientjes vele jaren begeleidde als in 
de oudercontacten enz. werd ik telkens opnieuw getroffen door de warm-
te die er heerste tussen de leerlingen en leerkrachten, maar ook tussen 
de collega’s onderling. Een dag later, jawel, belde mevrouw Marannes 
me op om me een interim aan te bieden. Zo belandde ik met ‘mijn gat in 
de boter’ zoals een oeroud Vlaams gezegde het zo mooi uitdrukt.

Nu ik die vele jaren overschouw (jammer genoeg zijn het er net geen 
twintig geworden), sta ik versteld over de enorme evolutie van de leer-
middelen in het onderwijs.
Ik ben opgegroeid met een krijtbord en een handboek en heel veel 
schriften waarin we alles wat de leerkracht vertelde, moesten op-
schrijven. Toen ik mijn schoolcarrière in de Jozefienen begon, waren 
retroprojectoren met slides en het gebruik van video’s al in zwang, tot 
spijt van wie het benijdt, want meermaals moest ik een beroep doen 
op de toenmalige adjunct-directeur om me uit de nesten te komen 
helpen. Ik overdrijf totaal niet als ik zeg dat ik een technibeet ben, als 
dat woord al zou bestaan. Zo herinner ik me een godsdienstles in C4.1 
waarin ik een video van Abra(ha)m en Sara(ï) wou laten zien. Hilariteit 
van jewelste, want ‘dat ding’ (sic) wilde maar niet werken. Als de nood 
het hoogst is, is de adjunct-directeur nabij. Dhr. Vergauwe kwam het 
lokaal binnen, keek met zijn Sherlock Holmes’ blik naar de videorecor-
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der en zei toen heel laconiek: ‘Misschien moet je eerst de stekker in 
het stopcontact steken?’

En zo liet ik meermaals mensen voor me opdraven omdat ik weer een 
verkeerde knop had ingedrukt of mijn wachtwoord weer eens vergeten 
was. Mea culpa, lieve collega’s, ik zal het nooit meer doen. (Inderdaad 
niet)
Dit scenario herhaalde zich uiteraard bij de intrede van de computer, 
maar ondanks dit alles, vond ik het ook enorm boeiend om deze nieuwe 
wereld te ontdekken. Ik kon zo fier zijn op wat ik maakte: mooi afgewerk-
te kopietjes, een powerpoint of filmpje, een Kahoot-quiz … (mijmer)

Bij de gedwongen stop van mijn schoolleven vroeg een collega me 
naar twee zaken:
1. Werd je het lesgeven dan nooit moe?
2. Wat zul je het meest missen?

Op de eerste vraag zou ik liegen als ik zou zeggen: 
nooit, want als gedreven leerkracht ben je voortdurend 
met school bezig en dit is niet altijd even gemakkelijk. 
Het moeilijkste moment echter was het begin van het 
schooljaar. De nacht voordien sliep ik altijd heel slecht, 
wat veel collega’s wellicht zullen herkennen. De tweede 
dag was dit gevoel compleet weg en smeet ik me weer 
in het lesgeven en alles wat een schoolleven met zich 

meebrengt. Dit brengt me bij een quote van William Longgood: “Dro-
men en enthousiasme zijn een sterke combinatie” 

Zo is dat: lesgeven was mijn droom en mijn enthousiasme maakte dit 
tot een passie. Ik wilde de leerlingen niet alleen leerstof aanbieden, 
maar gaandeweg wou ik hun ook een stukje van het leven meegeven. 
Wie enkel de leerstof als hoofddoel ziet, schiet volgens mij te kort: er 
is immers zoveel wat je als leerkracht kunt aanreiken. Kunst is daar 
een voorbeeldje van en dan in mijn vakterrein natuurlijk de poëzie. 
Buiten mijn vakgebied waren er de waarden die ik hoog in het vaandel 
draag: eerlijkheid, respect, duurzaamheid, dankbaarheid … en hier-
over weidde ik, tot groot genoegen (jolijt?) van de leerlingen, vaak uit. 
Leerlingen wisten dat ze dit niet moesten ‘kennen voor het examen’, 
maar ‘voor het leven’, een spreuk die ik haalde bij de Romeinse filo-
soof Seneca: “Niet voor de school, maar voor het leven leren wij” 

(Seneca, 5 v.C.- 65 na C.)

Ik haalde deze quote meermaals per jaar aan en dit 
brengt met dan weer bij de volgende uitspraak: “Van 
gelukkige leraren leer je de mooiste dingen” - 
Loesje

Met gelukkige leraren bedoel ik die mensen van wie het oog verder 
reikt dan de eigen vakdoelstellingen, dié leerkrachten die met een lach 
voor de klas staan en met de nodige humor en een kwinkslag veel van 
hun leerlingen weten te bekomen, dié leerkrachten die geloven in hun 
leerlingen en hun enthousiasme elke dag aan hen meegeven. Ik hoop 
dat ik voor vele leerlingen die gelukkige ‘leraar’ geweest ben.

Ik droomde dat ik tot mijn 65ste voor de klas zou kunnen staan, maar 
eind 2009 werd die droom aan diggelen geslagen: ik werd zwaar ziek 
en moest, met een korte onderbreking, anderhalf jaar forfait geven. De 
gevolgen ervan bleven mijn gezondheid parten spelen, maar ik vocht, 
als een duivel in een wijwatervat, met vallen en even veel weer op-
staan, want ik zou en ik moest doordoen. Opgeven stond niet in mijn 
agenda.

Helaas heb ik het onderspit moeten delven: in het begin van dit 
schooljaar kreeg ik twee keer een gevaarlijke bacterie in mijn benen 
en toen heeft mijn verstand het van mijn gevoel gewonnen: ik moest 
mezelf overgeven aan datgene waar ik altijd tegen gevochten had.

Zo kom ik tot het antwoord op de tweede vraag. Wat ik het meeste zal 
missen?

Uiteraard het lesgeven zelf, de energie die jonge leerlingen me gaven 
en daarmee ook mijn geloof in de jeugd, de vele toffe collega’s onder 
wie dié mensen die me de laatste jaren zo nabij waren als ik het soms 
wat moeilijk had met het minder mobiel zijn … Er is zoveel wat ik 
zal missen: de warmte op school, de vele activiteiten waarin de band 
tussen leerkrachten en leerlingen zo voelbaar is, de gezellige babbels 
in de lerarenkamer of tussendoor, het gevoel van: ik heb iets te bete-
kenen voor mensen …

Bovenaan zette ik: ‘Ik zet er een punt achter’. Niet echt: de punt wordt 
een komma, want normaal gezien kom ik nog één dag per week als 
vrijwilliger terug om de bibliotheek verder uit te werken, onze rouwkof-
fer uit te breiden en wie weet wat nog allemaal. Nu ben ik alvast bezig 
met het naaien van mondmaskers voor onze school.

En daarnaast? Er is nog zoveel wat ik wil doen: Ita-
liaans volgen, reizen (véél reizen), fotoboeken van 
jaren ver in orde maken en wie weet: een boek schrij-
ven. Dromen in overvloed, maar ook heerlijk niets 
doen, zoals Loesje het zo mooi zegt: “Het is lekker 
dobberen op een zee van vrije tijd” - Loesje

Chris Boerjan

VAN 
GELUKKIGE
LERAREN

LEER JE
DE MOOISTE

DINGEN



10

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

EEN LAATSTE JAAR  
IN TIJDEN VAN CORONA
Toen we aan het laatste jaar begonnen, werd de toon snel gezet. In de 
eerste week kregen we onze POC-opdracht en werden alle taken en 
toetsen gepland. Vanaf dag één hielden de leerkrachten bovendien 
al een strak tempo aan. Aan de andere kant was er de tweedaagse 
naar de Ardennen met de klassenstrijd, waar we elkaar nog beter 
leerden kennen (en allemaal zagen dat 6D de beste groep was).

Helaas, mooie liedjes duren vaak niet zo lang en de lessen gingen 
verder. ‘Dat het ons laatste jaar was, dat we ons moesten voorbe-
reiden op het hoger onderwijs, dat het vanaf nu allemaal belangrijk 
was.’ Zulke uitspraken kregen we continu rond de oren geslingerd. So 
long so good: we worstelden ons door een eerste semester en na de 
examens konden we genieten van een welverdiende kerstvakantie.

Met het tweede semester in het vooruitzicht kwamen de leuke din-
gen eraan: de SID-inbeurs in Gent, waar we onze interesses voor een 
toekomstige studie al eens konden toetsen bij de verschillende uni-
versiteiten en hogescholen, het Jozefienenbal waar we allemaal los 
zouden kunnen gaan zonder na te denken en natuurlijk de kers op de 
taart, het summum van iedere schoolcarrière van elke Jozefien(er): 
de 100-dagen, dé feestdag van het zesde. Wat ook als een vaag 
gerucht rondzoemde, was dat nieuws over een onbekend virus in 
China. Hoe heette dat weer? Juist, COVID-19, voluit corona virus 
disease 2019. Gelukkig verspreidde het zich ver weg aan de andere 
kant van de wereld, niets om ons zorgen over te maken.

Het tweede semester ging van start en tot en met de krokusvakantie 
kregen we de tijd om een script in elkaar te steken voor 100 dagen, 
de show te oefenen, maar ook (voor de Grieken onder ons) om ons 
voor te bereiden op de Griekse Avond, iets waar je vijf jaar lang naar 
uitkijkt. Het schoolleven lachte ons toe (afgezien van de vele taken en 
toetsen dan). Dat idyllische tafereeltje werd echter bruut doorbroken 
op woensdag 11 maart, twee dagen voor la Grande Finale van het 
zesde jaar, de 100-dagenshow. ‘Corona, Tabigha te klein, drie shows’. 
Dat was de boodschap. Gelukkig konden we ons snel aanpassen en 
kregen we vlotjes drie ingekorte shows voor de drie graden voor elkaar. 
Jammer, dat wel, maar niets aan te doen. Onze show gaat tenminste 
nog door! Dachten we, hoopten we. In de nacht van 12 op 13 maart, 
‘de uitgaansavond’ voor de zesdes, kregen we een mail met de spijtige 
mededeling dat de show dan toch moest wijken én dat de lessen af-

gelast werden tot en met de paasvakantie. Het resultaat? Gemengde 
gevoelens. De vreugde voor de geschrapte lessen werd getemperd 
door de afgelaste show. En zo begon de quarantaine…

Is het een vreemd einde voor een zes jaar lange schoolervaring? Ja-
zeker. Maar dat is het ook voor de andere jaren. Wat lastiger is, is de 
complete afwezigheid van sociaal contact. De mensen met wie je zes 
jaar samen was, met wie je doorheen vette en magere tijden naar 
school ging, de mensen met wie je in die periode prachtige herin-
neringen hebt opgedaan, degenen met wie je je schoolcarrière wilde 
afsluiten, die kun je nu niet meer in real life zien of spreken. Geen 
lachbuien meer tussen de middag, geen gebabbel in de lessen. Het 
is anders, zoveel is zeker. Maar we laten de moed niet zakken: zodra 
deze hele coronacrisis voorbij is, zien we elkaar terug!

Torin Overbergh
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SJH SCHOOLT
EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT

Wat een ervaring! Mogen meedoen aan EYP, het European Youth Par-
liament, was een bijzondere kans. EYP, of EJP in het Nederlands, is 
een Europese organisatie die jongeren samenbrengt om tijdens een 
vierdaags evenement hun meningen over actuele, maatschappelijke 
onderwerpen uit te wisselen. Na in november gekozen te worden als 
een van de zes vertegenwoordigers van onze school, leek het een 
eeuwigheid te duren voordat we naar Leuven konden gaan. In de 
tussentijd waren de onderwerpen verdeeld per leerling en moesten 
we al wat research doen. Toen het dan eindelijk februari was, stapte 
ik op een dinsdagochtend vol spanning en goede moed de trein op 
richting Leuven.

De eerste dag stond volop in het teken van elkaar leren kennen, 
teambuilding en nieuwe ervaringen opdoen. Zo maakten we bij-
voorbeeld Europese gerechten die we samen deelden in een over-
heerlijke potluck. De tweede en derde dag waren toch een tikkeltje 
intenser. Er werd volop gewerkt om een oplossing te zoeken voor 
onze casussen. De onderwerpen waren zeer verscheiden. Dat van 
mij ging bijvoorbeeld over volksgezondheid, meer specifiek over de 

alsmaar stijgende obesitascijfers en wat daaraan gedaan kan en 
moet worden. De dagen waren goed gevuld met expertgastsprekers, 
onderlinge debatten en véél opzoekwerk. In onze welverdiende vrije 
tijd mochten we eindelijk eens Leuven verkennen: we gingen dineren 
en woonden een concert bij.

Op de vooravond van de General Assembly, de finale van onze vier-
daagse, begon het echte werk. Eerst hielden een mock-trial om zo de 
verschillende onderwerpen beter te leren kennen en vervolgens kre-
gen we tijd om de speeches te schrijven. Na een veel te lange nacht 
doorwerken was de dag van de General Assembly aangebroken.

Nu konden de echte debatten beginnen; eindelijk konden we eens 
de resultaten van al dat harde werk van de andere zeven groepen 
horen. Gedurende acht uur werd er volop gedebatteerd, werden 
speeches voorgebracht, werd gestemd, werden noties genomen … 
Dit was voor mij toch zeker en vast het hoogtepunt. Het afsluitende 
moment was echt een kippenvelmomentje. Al zingend, “Imagine” 
van John Lennon (zeer toepasselijk ;-), besefte ik spijtig genoeg dat 
deze hectische week al gedaan was.

De intense en vermoeiende dagen waren voorbijgevlogen, maar ik 
heb zoveel leuke herinneringen gemaakt en fantastische mensen le-
ren kennen. Leerrijk kan ik het zeker en vast ook noemen, niet enkel 
heb ik veel bijgeleerd over Europese politiek maar ik leerde ook uit 
mijn comfortzone stappen door bijvoorbeeld een speech te geven 
voor een volle aula. En gelukkig is dit niet het einde van dit toffe 
verhaal. Geselecteerd voor EYP Riga 2021 kan ik met volle goesting 
zeggen: “Riga, here we come!”

Cameron Annemans



12

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

LESGEVEN IN CORONATIJD
OF OVER HOE EEN CRISIS OOK DOET 
REFLECTEREN OVER DIDACTIEK

Na 13 maart 2020 sprongen we met het voltallige lerarenteam in de wereld van 
het afstandsleren. Een sprong in het diepe, want laat ons eerlijk zijn, het was 
onontgonnen terrein. Maar een sprong die ons heel veel bijleerde en die inspiratie 
gaf om na te denken over onze manier van lesgeven in de toekomst. Het relaas 
van lesgeven in coronatijd, aangevuld met hier en daar een reflectie.

De periode voor de paasvakantie

Na die bewuste 13de maart toen het bericht doordrong dat de scho-
len zouden sluiten, waren er nog drie weken tot de paasvakantie. De 
opdracht van de overheid was duidelijk: om geen leerachterstand 
op te lopen moesten de leerlingen thuis aan de slag blijven. Geen 
nieuwe leerstof maar wel herhalingstaken. We gingen onmiddellijk 
aan de slag. We maakten een schema welke vakken op welke dagen 
een taak konden geven zodat er geen wildgroei aan taken ontstond. 
Het was belangrijk voor ons dat het een haalbare kaart bleef voor 
onze leerlingen.

Elke taak werd in een vast sjabloon gegoten zodat er eenvormig-
heid was. We gebruikten het OVUR-schema: een soort bladwijzer 
die we al gebruikten bij grotere taken of opdrachten begeleid zelf-
standig leren. We passen dit didactisch principe wel vaker toe: voor 
bepaalde leerstofonderdelen is het immers nuttig dat de leerlingen 
zelf aan de slag gaan. In plaats van de leerstof eerder passief te 
absorberen in de les door te luisteren, worden ze bij dergelijke taken 
gedwongen actief te werken en hun leerproces in eigen handen te 
nemen. Het OVUR- schema leende zich perfect om de leerlingen nu 
thuis zelfstandig te laten werken.

De O staat voor oriënteren (kort situeren over welk leerstofonderdeel 
het gaat, in welk groter geheel het kadert), de V voor voorbereiden 
(wat heb je nodig om de taak goed te kunnen maken: handboeken, 
hulpmiddelen, enz.), de U voor uitvoeren (instructies over wat je pre-
cies moet doen, hoeveel tijd je moet voorzien, of en hoe je de taak 
moet afgeven) en de R voor reflectie (de taak zelf controleren door 
middel van oplosbladen bv., vragen die de leerlingen doen nadenken 

over hoe de taak verliep en wat ze eruit kunnen leren om het een 
volgende keer beter aan te pakken).

We gaven elke dag een drietal taken die de leerlingen in de voormid-
dag konden maken, in de namiddag zorgden we voor online perma-
nentie: de leerlingen konden hun vakleerkracht vragen stellen als 
ze problemen ondervonden bij het maken van de taken. We zorgden 
voor eenheid in communicatie door alle taken te bundelen en dit 
via een dagelijks berichtje van de graadcoördinatoren naar de leer-
lingen, met de duidelijke verwijzing welke taken er vandaag op het 
programma stonden en waar die terug te vinden waren. Die aanpak 
gaf de nodige duidelijkheid en rust aan leerlingen en leerkrachten.

De periode na de paasvakantie

Het “blijf in je kot” werd aangehouden, scholen bleven ook na de 
paasvakantie toe. Door het vooruitzicht dat er wellicht weinig of geen 
lessen meer op school zouden plaatsvinden, moesten we nu ook de 
nieuwe leerstof via online leren aanbrengen. Preteaching werd het 
nieuwe modewoord. Dit werd een veel grotere uitdaging. We behielden 
de structuur van voor de paasvakantie: een schema waarop aange-
geven was op welke dagen welke lessen plaatsvonden (opnieuw een 
drietal lessen per dag), vaak met een taak verbonden aan de les om 
de leerstof te verwerken. In de namiddag konden de leerlingen indivi-
duele vragen stellen aan hun vakleerkracht . Ook ons OVUR-schema 
behielden we, nu telkens aangevuld met een link naar de online les.

We lieten de leerkracht vrij te kiezen welk medium ze gebruikten voor 
hun online les. We vonden het immers belangrijk dat de leerkracht 
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zich goed voelde bij de manier van online lesgeven en dat dit paste 
bij de vaardigheden waarover de leerkracht beschikt. Intern werden 
nascholingen gehouden over de verschillende tools die kunnen ge-
bruikt worden bij het online lesgeven. De resultaten waren divers: 
van Google Meet waarop de leerlingen inlogden om zo live de les van 
de leerkracht te kunnen volgen tot het werken in Google Classroom 
of instructievideo’s bekijken die via Loom opgenomen werden. Ook 
de bijhorende taken werden digitaal opgevolgd. Soms moesten de 
leerlingen een foto maken van hun taak en die in Smartschool up-
loaden, soms werd gewerkt via Google Forms, maar ook via Wooclap, 
BoodWidgets of Google Classroom.

Vaststellingen

Een nieuwe wereld ging open. Hier en daar werd leergeld betaald, 
maar globaal genomen lukte dit afstandsleren verrassend goed. We 
deden volgende vaststellingen:

›   Het was hard werken voor de leerkrachten: de les voorbereiden, in 
een online format steken, de online les geven en de taken opvol-
gen. Het bleek veel intensiever te zijn dan de gewone manier van 
les geven.

›  Het instructiegedeelte verliep efficiënter. Waar we aanvankelijk 
vreesden niet alle leerplandoelstellingen te kunnen realiseren, 
bleek dat de meeste leerkrachten, ondanks een minder aantal 
lesuren, er toch in slaagden hun leerstof te geven. Het aanbren-
gen van nieuwe leerstof verliep immers veel vlotter: geen storende 
elementen die er in een klasomgeving soms zijn, het online les-
geven dat een nog meer gestructureerde manier vraagt om de 
leerstof aan te brengen.

›  Voor de leerkrachten was het moeilijker zicht te krijgen in welke 
mate de leerlingen de leerstof echt verwerkt hadden. Via de taken 
konden ze dit enigszins opvolgen, de leerlingen hadden ook de 
kans om in de namiddag vragen te stellen, maar hier speelde de 
afstand ons wel parten. In een gewone klassituatie detecteert de 
leerkracht sneller wie mee is, wie problemen heeft en kan dan 
gemakkelijker bijsturen.

›  Ook de leerlingen stapten vlot mee in het verhaal van het online 
leren. De online lessen werden goed gevolgd, de meeste maakten 
plichtsbewust de bijhorende taken. Voor sommige leerlingen was 
die gedwongen lockdownperiode zelfs een verademing. Ze konden 
het leerproces in eigen handen nemen: opgenomen lessen uit-
gesteld bekijken of versneld afspelen en op eigen ritme de taken 
maken, wat in een gewone klassituatie niet altijd kan. Ze waren 
even weg van de drukte van het schoolleven en de spanningen die 

sommigen daarbij voelen. Leerlingen verblijven (te?) veel uren op 
school en voor sommige is dit niet altijd efficiënt. We zien nu dat 
leren ook op een andere manier vlot kan verlopen.

›  Voor ouders van leerlingen die minder goed zelfstandig kunnen 
werken, was het niet altijd gemakkelijk. Ze moesten bijspringen 
en ondervonden hoe moeilijk het leren soms kan zijn. Onze gewone 
zorg en begeleiding verliepen noodgedwongen anders. Leerlingen 
die er niet in slaagden om hun taken thuis te maken, nodigden we 
’s middags uit om dit op school te doen of volgden we nauwer op 
via dagelijkse contacten. Ook voor wie niet de nodige middelen 
had, zochten we ondersteuning via bijvoorbeeld Chromebookjes 
die van school ontleend konden worden.

›  Het sociale aspect was ontegensprekelijk het grootste gemis. Het 
gemeenschapsleven op school, de vele contacten, het samen le-
ren, het samen dingen meemaken op school, dit alles viel weg 
en dat was lastig om dragen, zowel voor leerlingen als voor leer-
krachten. Zo bleek nogmaals dat dit een essentieel en onmisbaar 
deel is van ons opvoedingsproject. Voor het welbevinden mocht 
de sluiting niet veel langer duren. We probeerden dit wat op te 
vangen door een paar keer online contacten te organiseren tus-
sen titularis en leerlingen om te polsen hoe het was, maar het 
compenseerde dit gemis aan sociaal contact natuurlijk niet. Ook 
al probeerden we de spirit van Sint-Jozef Humaniora ook digitaal 
over te brengen: een filmpje met een lied gemaakt door leerkrach-
ten om de leerlingen moed in te spreken, een bezinnend moment 
van de pastorale werkgroep, de wedstrijd Homo Universalis die 
op Instagram werd verdergezet, een online versie van de quiz De 
slimste mens op school, filmpjes van de leerkrachten LO waar-
mee de leerlingen thuis hun conditie op peil konden houden en 
een schoolaccount op Strava zodat de leerlingen hun sportieve 
prestaties konden delen. Aan hartverwarmende initiatieven geen 
gebrek.

›  Ook in onze manier van school organiseren ontdekten we de online 
toepassingen: we hielden verschillende keren een personeelsver-
gadering via Google Meet, we hielden online klassenraden en an-
dere overlegmomenten en we stelden vast dat dit voor sommige 
vormen van overleg zeker goed lukte.

We maken alvast het voornemen om te kijken of en hoe we sommige 
elementen van het afstandsleren kunnen behouden en integreren. 
Het kan het gewone systeem nooit vervangen, maar kan hier en daar 
wel een verrijkende aanvulling vormen. Zo blijven we ook in coro-
natijd trouw aan onze missie: steeds kijken hoe we ons onderwijs 
kunnen verbeteren.

Diederik Maes
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HET LERARENHUIS
Sinds 2 maart 2020 heeft de school officieel haar patrimonium uitgebreid. Vanop  
de speelplaats was het al even zichtbaar: het gloednieuwe lerarenhuis! De plaats voor 
de hardwerkende leerkracht om administratie af te handelen, lessen voor te bereiden, 
Smartschool te raadplegen, vergaderingen te laten plaatsvinden of gewoon even te 
genieten van de stilte.
Op dit moment heerst daar zelfs absolute stilte: door het Coronavirus – ik hoef het je niet 
te vertellen - wordt er van thuis uit gewerkt. Volgend schooljaar zullen we hier hopelijk 
meer tijd kunnen doorbrengen.
We leggen graag even uit welke werken er allemaal werden uitgevoerd. Hiervoor klopten 
we aan bij de heer Lecomte, onze adjunct-directeur, die deze verbouwing en alles wat 
daarbij kwam kijken, in goede banen leidde.

In het voorjaar van het schooljaar 2016-2017 werd duidelijk dat er 
grote interesse was in onze school, wat zich vertaalde in een grote 
toename van het leerlingenaantal. Uitbreiden werd meer dan ooit 
noodzakelijk en ook het personeel was vragende partij voor meer 
werkruimte. Zowel de lerarenkamer als de mediatheek werden veel 
te krap. De school was ook al langer bezig met het uitwerken van 
haar visie op de eerste graad en ook daarvoor bleek extra ruimte 
creëren een must. Gezien de ligging van de school in hartje Brugge 
bleek dit niet zo vanzelfsprekend.

Toen eind augustus de voorbereiding van het nieuwe schooljaar 
2017-2018 op volle gang was, viel het oog van de directie op een 
pand dat al eventjes te koop stond in de Wulfhagestraat nummer 13. 
Ik hoor je denken: wat houdt er jullie tegen? Wel, al snel bleken het 
administratieve en financiële aspect een huzarenstukje te zijn. Dit 
werd voorgelegd aan de raad van bestuur en er werd een afspraak 
gemaakt met het immobiliënkantoor om de eerste onderhandelingen 
te starten. Daarnaast werd ook een subsidieaanvraag ingediend bij 
Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs), diende er 
een bestemmingswijziging te gebeuren van woning naar schoolge-
bouw en moest er een bouwaanvraag worden ingediend. Daarnasst 
werd er ook overlegd met de brandweer. En voor we het vergeten, we 
bebinden ons in de Brugse binnenstad, Unesco Werelderfgoed.… 
ook daar moest nog advies komen van de erfgoedcel.

Verbouwen in de 21ste eeuw door je zomaar niet meer. Denk maar 
aan EPB-voorwaarden (energieprestaties en binnenklimaat). Daar-
naast zijn er bij de tewerkstelling van personeel in een gebouw ook 

bepaalde eisen waaraan voldaan moet worden. Het verbouwen of het 
geschikt maken van een typische rijwoning voor onderwijsdoelein-
den doe je zomaar niet. De elektrische installatie en de waterleidin-
gen werden vernieuwd en voor het spoelen van het sanitair werd op 
regenwater overgeschakeld. We kozen ervoor om een regenwaterput 
en een septische put te plaatsen. Dit zijn ingrijpende werken die 
nadien niet altijd zichtbaar zijn, maar toch tijd in beslag nemen.

We geven graag hieronder een korte beschrijving van de indeling 
van het gebouw.

Het gelijkvloers werd tot één grote ruimte waarin de leerkrachten 
kunnen werken, verbouwd. Er zijn individuele tafels voorzien en 
wandtafels met computers.
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Op de eerste verdieping bevinden zich twee kleine vergaderlokalen 
voor overleg, eentje voor vier personen en een tot acht personen. De 
aanwezig badkamer werd behouden. Dit is ideaal voor het personeel 
dat met de fiets komt en zich wil opfrissen. De badkamer beschikt 
over een lavabo, een bad en een douche. In de toekomst wordt ge-
keken om dit ligbad te vervangen door een tweede douche. Bij het 
openstellen van de badkamer voor het personeel kwam toch wel wat 
kijken: hiervoor werd een risicoanalyse uitgevoerd om legionellabe-
smetting te voorkomen.

De zolderruimte omvatte meerdere kleine kamers. Die werden sa-
mengesmolten tot één ruimte en dient als werkplaats voor mentoren 
en coördinatoren. Zo hoeven ze niet telkens alles mee te verhuizen.

Tijdens de verbouwingswerken kwam de school in contact met de 
buren van de woning, Wulfhagestraat nummer 15. Dit huis werd 
verhuurd, maar kwam vrij. Als school hadden we altijd gezegd dat 
we interesse hadden in dit pand, op voorwaarde van een haalbare 
en realistische aankoopprijs. Na onderhandelen is ook dit pand on-

dertussen eigendom van het schoolbestuur en zijn de plannen in 
voorbereiding om ook dit te integreren, zodat Wulfhagestraat 13-15-
17-19 één geheel vormen.
Zowel de aankoop als verbouwing van een klein pand kan duur uit-
vallen. Dankzij het opstellen van een dossier door bestuurslid de 
heer Filip Delacourt, werd er een afwijking op de financiële norm 
aangevraagd bij AGION. Na een goedkeuring van Commissie van 
Deskundigen werd er een bijkomende subsidie voor de verbouwings-
werken van het lerarenhuis toegekend.
Buiten zien we nog een stukje braakliggend terrein. Dit liep wat ver-
traging op, omdat er tijdens de werken asbest in de bodem werd 
gevonden. De bedoeling is om hier in de grond nog hemelwaterput-
ten en een septische put te voorzien horend bij de verbouwingen van 
het pand Wulfhagestraat 15. Bovengronds blijft er nog wat plaats 
over. Hier zou een stukje rustgevende natuur met planten en enkele 
scharrelkippetjes voor de nodige sfeer kunnen zorgen. (nvdr)

De open ruimte die nog rest, blijft nog een huzarenstukje om in  
te vullen. Er zijn verschillende mogelijkheden: een fietsenstalling 
met een verdieping voor personeelsleden, speelplaatsruimte uitbrei-
den … De toekomst zal het uitwijzen.

Het is niet altijd zichtbaar, maar onze school denkt ook aan het mi-
lieu. Water is het goud van de toekomst. Op onze school worden 
enorme hoeveelheden water in het sanitair verbruikt. Als dit met 
drinkwater gebeurt, is dit een enorme verspilling van het kostbare 
drinkwater. Tijdens de zomer van 2019 werd een regenwaterput van 
10 000 liter geïnstalleerd om het regenwater van het E-gebouw op 
te vangen in de Artoisstraat. U leest het goed: Sint-Jozef Humaniora 
is klaar voor morgen!

Sofie Hautekiet

info@acsfireprotection.be · www.acsfireprotection.be
Kongostraat 47 · 8310 Brugge · +32 (0) 50 36 15 93
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SJH DOET
CULTUURAANBOD
Dat onze school cultuur hoog in het vaandel draagt, dat wist je ongetwijfeld al. Dat de vrijwillige cultuuruitstappen de laatste maanden 
noodgedwongen op een lager pitje stonden, ook dat hoeven we je niet te vertellen. Toch hadden we het geluk dat enkele evenementen van ons 
cultuuraanbod voor het begin van de lockdown vielen. In januari genoten enkele leerlingen van een schitterende heropvoering van Othello van 
Het Nationale Theater en ook De Filmclub zat niet stil. In januari bekeken we 1917 van Sam Mendes en in februari stond Parasite van Bong 
Joon-ho op het programma. Wat de leerlingen ervan vonden, laten we hen hier zelf vertellen. Volgend jaar staan we er trouwens weer met een 
nieuwe ijzersterke programmatie. Tot september!
Corneel Teerlinck

DE FILMCLUB
Zelf ga ik niet zo vaak naar de bioscoop. Het is een te hectische en dure 
manier om iets te bekijken waar je een paar weken later toch ook thuis van 
kan genieten. Maar zelfs thuis zit ik niet vaak voor de tv een film te bekijken. 
Het was dus ook maar per toeval dat ik voor een eerste keer met De Filmclub 
mee ging naar de Lumière. Veel van mijn vrienden wilden namelijk graag The 
Joker zien, dus ging ik gewoon mee. Het was echt tof om direct na de film 
alles te kunnen bespreken met mijn vrienden en intussen nog iets in Brugge 
centrum te eten. Omdat we die eerste keer zo’n plezier hadden en het goed-
koper was dan op een normale manier een filmticket te kopen, besloten we 
ook de volgende keer mee te gaan. Na die tweede film, 1917, zijn we ook eens 
binnengesprongen bij de nabespreking van het leerkrachtenteam dat deze 
avonden organiseert. Daar kregen we veel achtergrondinformatie, zoals over 
hoe de film in één shot werd gemaakt. We konden er ook met andere leerlingen 
discussiëren, bijvoorbeeld over wat volgens ons de mooiste scènes waren. In 
zijn geheel was het een leuke ervaring om deel uit te maken van De Filmclub. 
Of het nu gloednieuwe films waren of oude die ik nog nooit had gezien, ik was 
altijd blij om ernaar te kunnen kijken met mijn vrienden.
Jasper Demeyere (5E)

OTHELLO
18 januari 2020  
Stadsschouwburg  
Brugge

Dat deze Othello niet zomaar een Othello was, 
kregen we te horen. Deze Othello, gebracht 
door hét Nationale Theater van Nederland, 
van dé Shakespeare was niet nog een an-
dere misselijkmakende misinterpretatie, een 
andere valse voorstelling (dubbele alliteratie 
dep). Het herwerkte stuk weefde door jaloe-
zie, liefde, schuld en natuurlijk moord (duh) , 
racisme, het zwartepietendebat, blackface en 
seksisme.
Het podium en de verlichting waren beweeglijk 
en fantastisch uitgewerkt, de acteurs soms 
onverstaanbaar Hollands en er bléven maar 
doden vallen. Kei cool!
Helaas vond ik de referenties naar lynchpar-
tijen en racistische veroordelingen iets te 
subtiel, waardoor wat glorieus ingenieus had 
moeten zijn, verwaterde (#hopeloos verdron-
ken). Het stuk was prachtig gespeeld, maar de 
eigenlijke connectie naar racisme en seksisme 
stelde mij niet tevree, al ben ik uiteraard geen 
kenner.
Benthe Govaere (5E)
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HOMO UNIVERSALIS -  
DE CORONA FINALE
Onze kandidaten hebben zich zonder vrees in het Homo Universalis-
avontuur gestort … Net zoals Da Vinci hebben onze leerlingen zich 
tot ware architecten, bouwers, kunstenaars, … ontpopt!
Elke opdracht werd uitgevoerd onder het waakzame oog van de jury 
en met de steun van een juichend publiek tot een onbekende vijand 
roet in het eten gooide. Het was niet meer mogelijk om de proeven 
op school uit te voeren. En wat nu? We konden dit avontuur toch niet 

kortwieken? Een echte Homo Universalis laat zich toch niet zomaar 
inpakken?
Toch een klein beetje dan … Een nieuwe opdracht stond klaar: een 
mondmasker naaien! De Homo Universalis zet altijd met volle moed 
door. Een online uitdaging met webcams in een Google Meet en met 
live feed op Instagram. DAT is de moderne Homo Universalis!
Onze kandidaten toonden zich alweer van hun beste kant. De op-
dracht was eenvoudig, de uitvoering was niet voor iedereen wegge-
legd. Met dezelfde onverstoorbare concentratie als in de les begon-
nen onze kandidaten het mondmasker te naaien. Marthe Vandamme 
(4B) was razendsnel klaar! Algauw volgden Nathan Gore (5E), Mer-
lijn Ryheul (2A), Emma Van Ackere (3F), Sebastiaan Wouters (4A) en 
Julie Vandermeersch (1G). Ze maakten strakke en kleurrijke, met de 
hand genaaide mondmaskers die iedereen zouden bekoren.

Na nog een onlineproef tusse de zes halve finalisten vond uiteindelijk 
op woensdagmiddag 10 juni 2020 tussen de drie overgebleven kan-
didaten Merlijn Ryheul, Emma Van Ackere en Sebastiaan Wouters op 
school de finale plaats. Felicitaties aan de drie finalisten en proficiat 
aan onze eerste winnaar!

Marijke Verplancke
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SJH REIST
EEN JAAR DAT VOORBIJ  
GEVLOGEN IS
Een jaar dat voorbij gevlogen is. Een jaar gevuld met “fairy lights”, kikkers in de 
douche en de frisse monsoon neerslag. Een jaar in India. Het laatste jaar was ik 
op een internationale school in India, in praktisch “the middle of nowhere”, een 
klein schooltje met een heuvel, ook wel Internet Hill genoemd , ondanks dat er 
vaker geen of slecht internet is dan wel. Dit jaar was intens, ontzettend leerrijk en 
bovenal gewoon fantastisch.
Al het bekende achterlaten is toch zeker en vast niet evident. Plots worden frietjes 
met stoofvlees “rice and dahl” en wordt namasté de vaste begroeting. Maar toch … 
nu vele maanden later kan ik zeggen dat ik er mijn tweede thuis heb gevonden en 
mijn weg heb kunnen banen in dat klein oerwoudje.

Ik leefde er in een kamer met drie andere meisjes, eentje van Kenia, 
het andere van Sri Lanka en nog een van India, een echte wirwar 
van nationaliteiten en van culturen dus, zonder twijfel een kenmerk 
van deze school.

Het schoolsysteem is zeer anders. In plaats van de vele vakken die 
je hier krijgt, krijg je er maar zes, maar die studeer je dan wel heel 
intens. Ik heb voor filosofie, geschiedenis, Engelse taal en literatuur, 
biologie, wiskunde en Frans gekozen. Nog anders is dat ontzettend 
veel van het leren onafhankelijk gebeurt. We moesten wetenschap-
pelijke papers lezen, essays schrijven en klasdiscussies voeren. 
Onze toetsen bestonden meestal uit maar één of twee vragen, waar-
op we dan een opstel van 2 pagina’s moesten schrijven. Het is wel 

veel werk, maar het creëert ontzettend veel kansen om kritisch na te 
denken en te discussiëren over actuele thema’s.

Voor mij is het mooiste aan de school dat er zoveel van het leren 
buiten de klas gebeurt, bijvoorbeeld door een gesprek met een Co-
lombiaanse vriendin over feminisme in Latijns- Amerika tijdens het 
eten of tijdens mijn triveni’s. Triveni’s, een soort van hobby’s, zijn 
een groot aspect van het leven hier en op school. Naast zwemmen, 
Afrikaanse dans en organisch tuinieren doe ik ook nog vrijwilligers-
werk. Het eerste project is Early Curriculum Enrichment, waarbij we 
iedere week naar het lokale dorpje gaan om kinderen tussen 8 en 11 
les te geven. We proberen ze Engels te leren op innovatieve, toffe 
manieren en hun ook een bredere betekenis van leren te geven. Het 
is ongelofelijk mooi om te zien hoe snel een band met deze kinderen 
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groeit en hoeveel energie en warmte je van hen krijgt. Mijn ander 
project is Night School. Eén avond in de week geven we ICT- en En-
gelse les aan de kook- en schoonmaak- ploeg van de school. Het is 
ontzettend leuk om te zien hoe ik ook een band met deze mensen heb 
gecreëerd en ze zo meer zijn dan enkel de staff op school. Door met 
hen te communiceren heb ik zoveel meer geleerd over India.

Op school kregen we ook nog extra sessies over politiek, India en de 
actualiteit. Zo hadden we het bijvoorbeeld over democratie, de rela-
tie tussen de VS en Irak, Indische inheemse volkeren, … Dit leidde 
altijd tot erg interessante discussies over privilege, nationaliteit en 
zoveel meer.

Tussen de vele activiteiten die op school gebeurden, probeerde 
ik verschrikkelijk hard te genieten van de prachtige natuur en de 
cultuur die ons omringt. De rijkdom van kleuren en geuren bij de 
fruitstallen, kruidenwinkels en de groene heuvels geven het idyl-
lische beeld van India, dat toch wel schril in contrast staat met 
de armoede die spijtig genoeg toch alom aanwezig is. In de eerste 
weken ben ik gaan logeren bij een lokaal boerengezin in het dorp. 

Dit was een zeer interessante, maar ook ontnuchterende ervaring. 
Je wordt geconfronteerd met het platteland, waar de meesten toch 
geen stromend water, aparte slaapkamers of binnenshuis toilet heb-
ben. We verbleven bij een ontzettend warm gezin dat ons volpropte 
met overheerlijke chai en veel te veel zoetigheden. Datzelfde week-
end werd het Ganesh festival gevierd, de allergrootste feestdag in 
het hindoeïsme. ‘s Middags was er een grote maaltijd vol met de 
meest feestelijke Indische gerechten. Daarna werden onze handen 
met henna beschilderd en toen dat opgedroogd was, trokken we met 
volle goesting naar de lokale tempel. Die was helemaal versierd met 
kitscherige lichtjes, Ganesha beelden, oranje bloemen en gekleurd 
poeder, dat overal heen-en-weer werd gesmeten. Na een paar uur-
tjes meegedanst te hebben, keerden we moe terug naar het huis en 
vielen we in slaap met de luide, ritmische muziek van de tempel nog 
in de achtergrond.

Ook zijn we op talloze hikes geweest en heb ik een week lang in Delhi 
en Rishikesh, ook wel het “yogacentrum van de wereld” genoemd, 
gereisd. Tijdens deze week heb ik voor ontelbaar veel rickshaws 
moeten uitwijken, geraft in de Ganges, het beste Biryani van India 
gegeten en nog talloos meer ervaringen en ontdekkingen opgedaan.

Na bijna een jaar in India (helaas verkort door een virus aan nie-
mand nog onbekend) heb ik zo veel geleerd, over mezelf, de wereld 
en dit toch zeer complex land. Ik geloof dat studeren met mensen 
van meer dan 90 verschillende nationaliteiten in zo’n fascinerend 
land, je blik ongelofelijk hard verruimt. En zelfs nu na deze tekst ge-
schreven te hebben, is er nog zoveel dat ik erover kan en wil zeggen, 
maar hoeveel woorden ook opgebruikt, nooit zal ik kunnen uitleggen 
hoe het echt is …

Amanda Annemans  

(leerlinge in het vierde jaar in het schooljaar 2018-2019)
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BERLIJN

April 2020, Brugge. Een van de weinige pleziertjes die me nog rest in 
deze aanslepende weken is veel, lekker en vooral zoet eten. Vanmor-
gen stak ik zoiets in mijn mond, maar het bleef niet bij het gewone 
kauw- en slikproces. Bij het bijten in die croissant -want dat was 
het, een goudbruine, knapperige croissant die smelt in je mond, rij-
kelijk belegd met frambozenconfituur- kwam een herinnering boven 
naar een andere lekkernij van bloem en suiker. Toen ik een streepje 
confituur van mijn lip likte, kreeg ik het volledige beeld: een bakkerij, 

suiker aan mijn handen, dezelfde scheutige portie frambozenconfi-
tuur, een Berlijnse bol, Berlijn.

Ik zou nochtans elke dag aan deze stad kunnen denken, aangezien 
de fameuze tongkus tussen de twee schoonheidsprinsen van het 
Oosten als achtergrond op mijn laptop prijkt. Smaak is blijkbaar een 
factor die zwaarder doorweegt en dichter bij de herinneringen ligt. 
Niet de foto, maar een suikerbom maakte me weemoedig.

Is dat ook niet de reden waarom we reizen? Iedereen met internet 
zou zijn droombestemming binnen handbereik moeten hebben. Van 
die bestemming geven foto’s maar een deeltje weer, de gefrituurde 
buitenkant als het ware, die toch niet volstaat zonder de smeuïge 
confituur. De confituur is het lopen in de wijde straten, voor het eerst 
de Brandenburger Tor zien, je kap opzetten omdat het regent.

Aan iedereen die zich opgesloten voelt, raad ik het volgende aan: 
verorber zo’n Berliner. Uiteindelijk is de metropool met zijn ritme, zijn 
kleuren en zijn geuren slechts een hapje ver.

Marie Dewulf (6B)
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SJH VRAAGT
DE ZESDES INTERVIEWEN …
Voor de eerste grote schrijfopdracht in het zesde jaar moeten de leerlingen 
een interview afnemen. Ze moeten iemand zoeken die op een verrassende 
manier een meerwaarde creëert in België en aan de hand van de aangeleerde 
interviewtechnieken leveren de leerlingen een portretterend interview af. Sommige 
van deze teksten zijn echte pareltjes en verdienen een breder leespubliek dan 
hun leerkracht Nederlands. Geniet van dit interview van zangeres Elly Aerden 
afgenomen door Marie Dewulf en Hazel Van Hecke!

De nieuwe taalstrijd

Zijn Latijnse en niet-Latijnse poëzie aan het eind van hun Latijn? 
Vroeger gekend door schapenfokkers en pausen, vandaag enkel ge-
lezen door een handjevol scholieren. Toch kunnen ook andere lagen 
van de samenleving nu literatuur meebrullen dankzij de wereldmu-
ziek van Elly Aerden. 
Elly Aerden heeft geen muzikale opleiding genoten, maar onderwijst 
toch wereldmuziek en folk. Ook buiten de klaslokalen is ze druk bezig 
met muziek, die even Mediterraans en Latijns klinkt als haar band-
naam Eléonor. Poëtische teksten in zowel dode als levende talen ko-
men tot hun recht op haar cd’s. Ze is een van de gelukkigen die van 
haar hobby haar beroep heeft kunnen maken.

Kerk & Leven

Is het mogelijk om fulltime te zingen?
“Als ik alleen zou moeten leven van concerten van Eléonor, dan zou 
het niet gaan. Ik heb echter vijf of zes groepen waarin ik zing. Daar-

naast geef ik voltijds les in twee muziekacademies en elke week geef 
ik ook nog een workshop in Eeklo. Daar kan ik wel van leven.”

Hebt u met die andere groepen ook al cd’s opgenomen?
“Ik denk dat er ondertussen iets van 10 cd’s zijn waaraan ik heb 
meegewerkt. In het voorjaar van 2020 komen er nog twee uit: een 
met mijn vijfstemmige a-capella-ensemble en een waar ik gedichten 
van de Nederlandse dichter-scheepsarts Slauerhoff op muziek heb 
gezet.” (Ondertussen weten we dat een van deze albums zal worden 
uitgebracht onder de naam ‘Eléonor en Gerry De Mol’; een eerste 
single komt uit in juni, nvdr.)

En komen er van Eléonor binnenkort nog cd’s uit?
“Voorlopig niet, maar ik heb wel het vage idee om gedichten van 
een wijze soefidichter te vertalen naar het Latijn met wat oosterse 
invloeden. Ook denk ik eraan om op mijn volgende cd iets te doen 
met stemmen en ritme, meer groove. Maar het zijn allemaal nog 
maar ideeën, ik moet eerst tijd hebben en die heb ik voorlopig niet.”

“ Ofwel moest ik optreden op mijn 
blote voeten, ofwel moest ik 
ergens aan schoenen geraken”

Wij hebben u zien optreden via school. Wil u naast jongeren ook 
andere doelgroepen aanspreken?
“Meestal doe ik voorstellingen in culturele centra of werk ik samen 
met een volwassenenkoor. Enkel tijdens de schoolvoorstellingen 
richt ik mij specifiek naar jongeren. Die voorstellingen sluiten dan 
ook aan bij het leerplan van Latijn in de derde graad. (lacht) Voor de 
leerlingen en ook de leerkrachten houden ze een andere aanpak in. 
Het is een fijne combinatie.”

Elly Aerden, zangeres van de band Eléonor (foto eleonor.be)
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Hebt u een leuke anekdote over een van uw optredens?
“Als zangeres moet ik heel weinig meebrengen, maar toch slaag ik er 
altijd in om iets te vergeten. (lacht) Toen ik eens ging optreden in een 
kerk, merkte ik bij het omkleden dat ik mijn schoenen niet bij me had. 
Ofwel moest ik optreden op mijn blote voeten, ofwel moest ik er ergens 
aan geraken. Ik zag het niet zitten om op blote voeten op te treden; 
mijn manager heeft dus nog snel nieuwe voor mij gekocht. Het was 
helemaal niet het paar dat ik mooi vond, maar ik dacht: ‘Ik heb er!’”

Dood of leven

Wie zijn uw muzikale voorbeelden?
“Ik weet niet of ik zoveel voorbeelden heb. Toch zijn er veel muzikan-
ten of bands die ik heel tof vind en die mij inspireren. Mijn voorbeeld 
op het vlak van wereldmuziek met jazz is Avishai Cohen. Hij is een 
Israëlische zanger-bassist en heeft een cd uitgebracht waardoor hij 
heel bekend is geworden. Die cd heeft mij mee geïnspireerd. Ik heb 
ook voorbeelden in pop-, rock- of klassieke muziek. Ik sta voor veel 
open, maar verkies toch akoestische muziek. Onlangs ben ik wel 
naar een metalband gaan kijken. Die vond ik goed, hoewel ik van 
hen niet meteen een cd zal kopen.”

“ Het zou toch veel eenvoudiger 
zijn als iedereen Latijn sprak”

Waarom kiest u vooral poëtische teksten?
“Poëzie is een rode draad in mijn leven. Toen ik zeventien of jonger 
was, schreef ik zelf gedichten. Ik las er ook veel en dacht dan bij 
mijzelf: er bestaan zoveel mooie gedichten waarin de grote gevoe-
lens veel mooier verwoord zijn dan in de mijne. Waarom zou ik nog 
proberen die in mijn woorden te zeggen? Van dan af heb ik gedichten 
op muziek gezet.“

Houdt u rekening met de oorspronkelijke uitspraak en het me-
trum van de teksten?
“Ik probeer dat wel te doen, maar wat is de oorspronkelijke uit-
spraak? In de middelbare school waar ik lesgaf, had ik een collega-
classicus. Met hem werk ik heel vaak samen. Een tekst die ik mooi 
vind, geschreven vanuit het perspectief van een man, herschrijft hij 
dan bijvoorbeeld vanuit het standpunt van een vrouw. Aan hem stel 
ik ook vragen over het metrum. Bij het ene gedicht moet je al meer 
knutselen aan een strofe of een refrein dan bij het andere. Maar bij 
de poëzie van Catullus, mijn favoriete dichter, gaat alles vanzelf. 
Hij heeft een heel duidelijk metrum dat zich muzikaal laat verta-
len. Ik probeer dus rekening te houden met het metrum, maar neem 
ook wel mijn vrijheid. Vooral de poëzie van de klanken is belangrijk. 
Afgelopen zomer bezocht ik mijn zoon in Brazilië. Ik hoorde overal 
muziek; alle Braziliaanse mannen leken gitaar te kunnen spelen. Die 
geweldige klanken zijn allemaal afgeleid uit het Latijn.“

Denkt u dat muziek een dode taal of literatuur in leven kan hou-
den?
“Het is jammer dat Latijn is doodgebloed. Mensen hebben al zoveel 
moeilijkheden om elkaar te begrijpen. Het zou toch veel eenvoudiger 
zijn als iedereen Latijn sprak. Ik heb geen grootse wereldverbete-
raarplannen. Zoals ik al zei: het is me te doen om de klanken en 
de poëzie van woorden. Maar als ik een betekenis of iets moois kan 
meegeven, dan is er een win-winsituatie. Mijn muziek is alleszins 
iets anders dan de Latijnse kerkmuziek, waar toch wel veel stof op 
ligt, denk ik. Toen ik mijn eerste cd uitbracht, had ik het gevoel dat 
niemand die zou kennen. In de les in Eeklo ging het eens over mijn 
cd. Iemand zette die op en een meisje van vijftien begon die hele-
maal mee te zingen. Ik was erg verbaasd. Zo hou ik het Latijn mis-
schien in leven.”

Marie Dewulf (6B) en Hazel Van Hecke (6B)



25

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

BIJ EIGEN KWEEK WAREN  
ALLE ACTEURS ECHTE WEST-
VLAMINGEN. HET WAS EERDER  
EEN KWESTIE VAN HET NIET  
TÉ PLAT TE MAKEN.
Liesa Naert kennen we van op het scherm. Zo speelde ze onder meer mee in  
Willy’s en Marjetten, Quiz me quick, De zonen van Van As en natuurlijk als Griet,  
de vriendin van Steven in Eigen Kweek. Deze winter zagen we haar ook 
verschijnen in de film van F.C. De Kampioenen. Zo’n twintig jaar geleden  
zwaaide Liesa af in onze school.

Liesa, waarom koos je destijds voor de Sint-Jozef Humaniora?
Ik wilde – moest van thuis – Latijn volgen en de Jozefienen waren 
dichtbij. Ergens hoopte ik ook dat het er minder streng zou zijn dan in 
het Sint-Andreasinstituut. Ook het toenmalige uniform vonden mijn 
ouders een pluspunt. Ik bracht mijn volledige middelbare schoolcar-
rière door in de Noordzandstraat, namelijk van 1994 tot 1999.

Wat voor een leerlinge was je?
Een mondige, aanwezige leerling. Ik babbelde vaak tijdens de les, 
zeker als ik het saai vond, zoals tijdens chemie, fysica en biologie. 
Maar, ondanks al dat babbelen behaalde ik wel altijd behoorlijke re-
sultaten.

Wat is er je bijgebleven?
Wij vormden een kliekje vriendinnen: Lobke Vermeire, Marieke De-
meester, Sarah Laperre, Sarah Bertrem en ik. Ik denk meteen ook 
terug aan mijn afkeer van de LO-lessen, de brede trappen in het 
A-gebouw, de uitstap naar Londen en de 100-dagen. We spraken 
dikwijls af met iemand uit een andere klas om aan de leerkracht op 
hetzelfde moment te vragen om naar het toilet te mogen. In plaats 
daarvan stonden we dan onnozel te doen in de gang… Ook heb ik 
één keer gespijbeld, maar ik kwam snel tot de vaststelling dat spij-
belen eigenlijk redelijk saai was. Tijdens een uitwisselingsproject 
hebben we ‘I will survive’ geplaybackt voor de buitenlandse studen-
ten. En o ja, ik herinner me ook nog de fameuze blauwe drankkaart 
die je aan het secretariaat moest kopen om een drankje bij de lunch 
in Tabigha te krijgen.

Zijn er leerkrachten die een blijvende indruk hebben nagela-
ten? 
Mevrouw Daras, waar ik Frans van kreeg. Dat vak deed ik graag 
en dat was een toffe leerkracht. Die kon mijn ‘flapuit zijn’ wel ap-
preciëren waardoor ik voorbeeldig was tijdens die lessen en keigoed 
meewerkte. Dat was dus dé sleutel he.  Mevrouw Meerbergen herin-

© Christophe Demuynck
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ner ik me ook nog: Een lieve, al behoorlijk oudere leerkracht Latijn. 
Ik zie haar zo voor me.

Na je middelbare studies trok je naar het Gentse Conservato-
rium, dit lijkt me een onverwachte keuze. Had je voordien ooit 
KSO overwogen?
Ik wilde heel graag al tijdens mijn middelbaar woordkunst-drama 
volgen, maar mijn ouders stonden erop dat ik ASO volgde. Achteraf 
gezien ben ik daar wel heel blij om. Na mijn middelbaar heb ik trou-
wens eerst een jaar moraalwetenschappen gevolgd en daarna ben ik 
afgestudeerd als bachelor journalistiek. Pas daarna ben ik begonnen 
aan het conservatorium.

Vandaag woon je in Gent, waarvoor keer je terug naar Brugge?
Ik kom nog vaak naar Brugge voor mijn ouders, mijn grootmoeder en 
enkele vriendinnen.

In de serie Eigen Kweek, sprak je, net zoals de andere acteurs, 
West-Vlaams. Kwam dit bij iedereen vanzelf of waren er woor-
den/tekst waaraan jullie nog gesleuteld hebben?
Alle acteurs waren echte West-Vlamingen, dus het dialect was ab-
soluut geen probleem. Het was eerder kwestie van het niet té plat 
te maken.

Heb je destijds hard moeten werken om die West-Vlaamse 
tongval te kunnen camoufleren?
Tijdens de dictielessen aan het conservatorium heb ik wel moeten 
werken: vaak kreeg ik commentaar op mijn klinkers. Vooral de -aa- 
was problematisch. Maar wel een grote triomf dat het nu volop West-
Vlaams is dat je hoort op radio en televisie.

Waar ligt je voorkeur, bij het theater of de televisie?
Ik doe beide heel graag, als ik maar kan acteren. Toch zijn het twee 
verschillende disciplines. De laatste jaren heb ik overwegend te-
levisie gedaan en ik moet zeggen dat ik het theater echt begin te 
missen. Ik hoop van harte om binnenkort nog eens een rol in een 
toneelstuk te kunnen spelen.

Welke rollen zou je graag nog vertolken in de toekomst?
Een mooie rol in een film zou leuk zijn. Of een rol met wat vlees aan 
in een dramareeks.
Of een groots, emotioneel personage op het toneel, iets à la Martha 
uit ‘Who’s Afraid of Virginia Woolf’ of één van de vrouwen uit Ten-
nessee Williams’ oeuvre.

Sofie Hautekiet

© Steve Richardson
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WIN €18.500 AAN PRIJZEN

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

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

Er is een totale prijzenpot van € 18.500 en de hoofdprijs 
is de nieuwe stedelijke crossover van Renault.
De trekking vindt plaats op dinsdag 10 januari 2017 om 
20u00 in De Plaetsemolen (Bruggestraat 77 – Oedelem)
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particulier als zakelijk wordt u vanaf het eerste bezoek verder geholpen.
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de ambacht sinds 1979 
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drukkerij Hudders een 
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modern machinepark.  
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DE ALPACA’S VAN CRISTL NYS
In alle haast en drukte kan men al eens iets over het hoofd zien: een kopietje te 
weinig. Een ‘haastjewerkje’ noemen we dit bij ons op school. Als het dan toch eens 
gebeurt, dan is de reddende engel van dienst meestal mevrouw Cristl Nys. Zij is 
trouwens ook één van de vertrouwde gezichten op de speelplaats, aan de poort of 
aan het onthaal. Altijd goedlachs en klaar voor een babbel. Dat ze eveneens een 
grote dierenvriend is, is algemeen geweten. Cristl heeft thuis een 7-jarige Yorkshire 
die sinds kort gezelschap kreeg: er huppelen nu ook twee alpaca’s rond bij haar 
thuis in Wingene. In de weide althans. Twee pluizenbollen met een zachtaardig 
karakter die ze graag zou inzetten voor hulp aan hoogsensitieve mensen. De 
alpaca’s van mevrouw Nys… het leest als de titel van een Suske en Wiskeverhaal. 
En of het een mooi verhaal is.

Cristl, een alpaca houden lijkt me een niet zo voor de hand lig-
gende keuze. Waarom koos je voor deze dieren? En vanwaar de 
link met een zorgboerderij en hoogsensitiviteit?
Enkele jaren geleden ontdekte ik, na een lange zoektocht, dat ik 
hoogsensitief ben. Na verloop van tijd werd er mij stap voor stap 
meer duidelijk. Ik leerde hier beter mee omgaan en tot op vandaag 
blijft dit nog een dagelijks groeiproces. Het is niet altijd evident om 
voor jezelf te zorgen: je bent anders, je hebt regelmatig nood aan 
rust en stilte. In onze drukke maatschappij wordt dit niet altijd be-
grepen, laat staan gewaardeerd.

Hoe kan je beter met die hoogsensiviteit omgaan? Na lang zoeken 
kwam ik toevallig in aanraking met alpaca’s. Al gauw ontdekte ik 
dat deze dieren ook hoogsensitief zijn. Ze spiegelen zich als het ware 
aan het gedrag van mensen. Bovendien zijn het rustige, vriendelijke 
en erg intelligente dieren. Hoewel ze niet opdringerig zijn en res-
pect uitstralen, zijn ze toch nieuwsgierig. Ze hebben ook iets rust-
gevends en mysterieus over zich. Net doordat ze zo gevoelig zijn, zijn 
ze bijzonder geschikt voor therapeutische doeleinden. Ze maken een 
zacht neuriënd geluid, ‘hummen’ genoemd, dit werkt ontspannend. 
Daarom worden ze ook wel eens ‘de zoemende therapeut’ genoemd.
Hier moest en zou ik iets mee doen. Ik richtte ‘Easy Life Alpaca” op. 
Als ervaringsdeskundige weet ik als geen ander dat het positief is 
om met lotgenoten ervaringen uit te wisselen. Doordat we niet al-
tijd begrepen worden, raken we wel eens gefrustreerd of verdrietig. 
Diepgaande gesprekken met gelijkgestemden zijn dan een must.
Deze dieren zijn hypo-allergeen, dus je kan er niet allergisch voor 
zijn, een troef voor mensen met een allergie die anders geen dieren 
kunnen aaien of knuffelen.
De bedoeling is om begeleide wandelingen met groepen en work-
shops te organiseren. Ook high-tea bij de alpaca’s, fotoreportages, 
reclamefilmpjes, ter plaatse gaan in woonzorgcentra en voorzienin-
gen voor personen met een beperking enzovoort zijn mogelijk. Zolang 
we maar met onze alpaca’s kunnen bezig zijn.
Net voor de jaarwissel kwamen de alpaca’s bij ons en veranderden ze 
van twee schichtige hengstjes in socialere en vooral super nieuws-
gierige en ongelooflijk grappige lieverdjes. Ondertussen eten ze al 
uit onze hand en gaan we er regelmatig mee wandelen in het bos.
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“You can’t buy happiness, but 
you can buy time with alpaca’s
and that’s pretty much the 
same thing…”
Wat is het verschil tussen een alpaca en een lama?
Er zijn twee belangrijke verschillen; je ziet aan het uiterlijk meteen 
of je met een alpaca of een lama te maken hebt. Een alpaca heeft 
rechte, spitse oren. Een lama heeft daarentegen duidelijk herken-
bare bananenoren. Lama’s hebben geen vacht, maar haar. Dit lama-
haar kan je niet spinnen en valt ook jaarlijks uit. De lama’s hoeven 
dus niet geschoren te worden. Lama’s staan bekend als het ‘Schip 
van de Andes’. Hun rug is zeer geschikt om vracht te dragen. Dat 
geldt niet voor alpaca’s. De alpaca is geen lastdier. Hun rug kan 
eigenlijk niets dragen, zelfs niet een klein kind. Bovendien is een 
lama ook zo’n 20 centimeter groter dan een alpaca.

Spuwt een alpaca?
Alpaca’s hebben daarnaast een veel zachtaardiger karakter dan 
lama’s en ze spuwen ook niet zomaar. Een alpaca spuwt enkel als 
er iets gebeurt wat hij niet graag heeft. Als ze aan het stoeien zijn, 
maar eentje heeft er genoeg van, dan spuwt hij een soort van nevel 
uit naar de andere. Eigenlijk best wel grappig.

Vraagt zo’n alpaca veel ‘onderhoud’?
Een alpaca vraagt eigenlijk bijna geen onderhoud. De vacht is onge-
veer 12cm dik en die mag je niet kammen of borstelen. Er bestaan 
wel filmpjes op YouTube waar ze de alpaca’s stofzuigen, maar dat 
hebben wij tot nu toe nog niet geprobeerd.

Om de 6 maanden moeten ze ontwormd worden, moeten de nagels 
worden gecheckt en indien nodig geknipt. Ook worden ze jaarlijks 
gevaccineerd door de dierenarts.

Hoeveel plaats heb je hier thuis voor nodig?
Voor twee alpaca’s heb je toch minimum 1000 m² nodig en voor elke 
bijkomende alpaca nog eens 200m² erbij. Je kiest dus best voor een 
weide met gras en weinig onkruid met wat bomen voor schaduw. Ze 
hebben ook een hok waarin hun voederbakken hangen. Ze houden 
heel erg van water, dus hebben wij voor hen in de weide een ploe-
terbad gemaakt. Vinden ze heerlijk! Ook een zandbak om zich in te 
wentelen vinden ze super.

Wat eten ze graag?
Alpaca’s eten hoofdzakelijk gras aangevuld met ’s morgens als ont-
bijt wat bietenpulp, en ’s avonds een mengeling van aangepaste 
voeding en vitamines onder de vorm van korrels. Als tussendoortje 
zijn ze zot van een stukje wortel. In de weide staat ook nog een hooi-
ruif waar we ‘ voordroog’ indoen, een soort zacht hooi dat ze graag 
eten.

Heb je hier wol van?
Eén keer per jaar worden ze geschoren en daarvoor komt een profes-
sionele scheerder langs. Je hebt ongeveer 2,5 kg wol van één alpaca 
en die kan je dan verkopen. Hiervoor geven ze weer, afhankelijk van 
de kwaliteit van de wol, tussen de €100 à €300 per kilo. Hiervan 
wordt dan draad gesponnen en daaruit worden dan zalig warme 
sjaals en truien gemaakt. Deze zijn dan hypo-allergeen en kriebelen 
niet zoals wol.
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Gaan jullie wandelen? Kan je hen iets aanleren?
Wij maken inderdaad regelmatig wandelingen met onze alpaca’s. 
Hiervoor kiezen wij het bos of het strand. Gezien onze alpaca’s nog 
jong zijn, schrikken ze nog wel eens van nieuwe dingen, maar ze 
lopen al heel goed mee aan de leiband. Met hen door het bos wan-
delen is echt wel onthaasten. Ze houden erg van zand, dus bij elke 
zandplek die we tegenkomen houden ze halt en rollen ze zich erin. 
Ook elke waterplas ontsnapt niet aan hun aandacht en ze willen dan 
ook graag pootje baden.
Je kan de alpaca’s dingen aanleren, maar dit vergt heel veel tijd en 
geduld. Het eerste wat je een alpaca moet leren, is het halsteren 
zodat ze kunnen wandelen aan de leiband. Wij leerden hen ook al 
uit onze hand eten. Eigenlijk kan je hen veel aanleren want het zijn 
intelligente beestjes, maar er is veel geduld voor nodig.

Waar heb je hen gevonden?
Onze alpaca’s haalden wij bij Westhoek Safari in Veurne. Zij staan 
bekend om de mooie kwaliteit van hun alpaca’s en winnen ook 
mooie prijzen op shows in binnen- en buitenland. Ze zijn ook heel 
erg begaan met het welzijn van hun dieren wat ook heel belangrijk 
is. Zoals bij de hondenfokkers bestaan er in de alpacawereld ook 
broodfokkers die dan lama’s kruisen met alpaca’s omdat lama’s veel 
goedkoper zijn. Dus wie denkt aan het kopen van een alpaca kijkt 
best goed uit… 
Een alpaca is een kuddedier en dus moeten ze altijd minimum met 
twee samen zijn. Eén alleen zou uiteindelijk dood gaan van een-
zaamheid en verdriet.

Ik liet mij vertellen dat het prijzige beestjes zijn. Klopt dat?
De prijzen variëren heel erg. Een merrie is sowieso duurder dan een 
hengst omdat je daarmee kan kweken. Het hangt dus sterk af van 

wat je ermee wil doen.
Er is een groot verschil tussen hobbydieren of dieren met fokkwali-
teiten. Wil je fokken of meedoen aan shows dan gaat de prijs vlug 
de hoogte in. Normaal moet je voor hobbydieren rekenen tussen 
de €1000 en €4000 en voor de fokkerij ligt dat al snel boven de 
€6000 en het gaat tot €50 000 en duurder.

Zijn er verschillen tussen een merrie en een hengst?
Het verschil tussen een merrie en een hengst is voornamelijk het ka-
rakter. Een merrie is veel rustiger dan een hengst. Een gecastreerde 
hengst is ook al veel rustiger, maar het blijft een hengst.

Hoe heten ze?
We hebben gekozen voor Vlaamse namen, het zijn de namen van 
onze overleden papa’s. Ze heten Frans en Daniël. Binnenkort komen 
er nog twee hengstjes bij en dan kiezen we voor de namen van onze 
opa’s: Gastric en Henri.

Zouden we iets kunnen doen op school met hen?
Er kunnen eventueel workshops georganiseerd worden in scholen om 
de leerlingen kennis te laten maken met de alpaca’s. De doelgroep 
voor deze workshops zijn leerlingen met angst voor dieren, autisme, 
weinig zelfvertrouwen, faalangst, hoogsensitiviteit, burn-out, de-
pressie, enzovoort.
Een kennismaking met deze dieren bevordert het algemeen welbe-
vinden van de jongeren. Ze kunnen dan ook met deze knuffels op de 
foto. We staan zeker open voor suggesties.

Sofie Hautekiet
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SJH SPORT
OP HET EINDE HEB IK ER ZELFS  
NOG EEN SPRINTJE UITGEDUWD
Lukas Steelandt organiseerde een inzamelactie voor het Rode Kruis en  
fietste 400 kilometer in één dag

We hebben het de voorbije maanden genoeg gehoord: ook tijdens 
een pandemie is het belangrijk om te blijven bewegen. Die bood-
schap is goed aangekomen op onze school. Heel wat leerlingen na-
men wandelen, fietsen of lopen op in hun wekelijkse routine en de 
LO-leerkrachten stimuleerden hen om te blijven bewegen dankzij 
een groep in de app Strava. Vijfdejaar Lukas Steelandt ging nog een 
stapje verder: hij fietste op 23 april 400 (!) kilometer om geld in te 
zamelen voor de strijd tegen Covid-19. In minder dan 12 uur legde 
hij de afstand af en hij zamelde zo 505 euro in om Rode Kruis Vlaan-
deren te steunen.

Dag Lukas, velen op school weten dat fietsen je grote passie is, 
maar hoe ben je precies op het idee voor dit project gekomen?
Het oorspronkelijke idee is van de Brit Mark Beaumont. Hij is vooral 
bekend omdat hij in 2017 rond de wereld heeft gefietst in slechts 
78 dagen en zo het Around the world cycling record verbeterde. Een 
paar weken geleden postte hij op Instagram dat hij een evenement 
wilde opzetten om geld in te zamelen tegen Covid-19. Het thema 
was Around the world in a day. Hoe het in z’n werk zou gaan was niet 
duidelijk, maar als je geïnteresseerd was, kon je hem een privébe-
richtje sturen. Diezelfde dag nam ik contact met hem op. Zijn plan 
was om met 80 fietsers een ‘core peleton’ te vormen en dat elk van 
hen 240 mijl (ongeveer 385 km, red.) op rollen zou fietsen. Zo leg-
gen de fietsers samen de afstand van het Around the world cycling 
record af in één dag. Omdat het voor een goed doel in Engeland was, 
spraken Mark en ik af dat ik iets gelijkaardigs kon doen in België. Ik 
koos ervoor om iets meer te fietsen en via crowdfunding één euro per 
kilometer in te zamelen voor het Rode Kruis.

Heb je al eerder zoiets ondernomen? Je moet toch een erg 
goede basisconditie hebben voor je zomaar 400 kilometer in 
een dag kunt fietsen?
Mijn conditie is mijn sterkste punt. Ik ben zeker niet de snelste, maar 
heb toch wel een goede conditie. Drie weken voor de 400 kilometer 
heb ik een vEveresting gedaan. Het concept hiervan is dat je een klim 
neemt en die naar boven en naar beneden rijdt tot je 8848 meter 
bent gestegen. Natuurlijk is dit zeer moeilijk om te doen in België 
en daarom heb ik dit virtueel gedaan, op rollen dus. Hierover heb ik 
13 uur en 20 minuten gedaan, en dat allemaal op mijn verjaardag. 

Had je vooraf een bepaalde strategie in gedachten om de 400 
kilometer te kunnen uitrijden?
Mijn strategie is eigenlijk zeer simpel voor ultra endurance-
evenementen. Ik mik altijd op een bepaalde hartslag die ik kan 
blijven aanhouden. Je kan het vergelijken met een auto. Zolang er 
genoeg brandstof (eten en drinken) is, kan ik blijven fietsen. Om 
te voorkomen dat de motor niet oververhit geraakt, moet ik mijn 
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hartslag laag houden. Ik probeerde om ongeveer een halve liter 
water of sportdrank per uur te drinken en ik at om te beginnen vooral 
voedsel met trage suikers en meer snellere suikers op het einde. Ook 
de plaats waar je fietst, is belangrijk. Mijn fiets staat in de veranda. 
Het voordeel is dat ik daar veel licht heb zodat ik minder gemakkelijk 
in slaap val.

Is alles dan verlopen zoals je had gepland?
Ik ben om 4 uur opgestaan en om 5 uur beginnen te fietsen. Ik wou 
absoluut klaar zijn voor de zon onderging. Mijn eerste pauze was 
ongeveer na 4 uur fietsen, na zo’n 140 km. Ik kon niet anders, want ik 
moest echt dringend naar het toilet. Na deze pauze ben ik niet meer 
gestopt voor de laatste 8 uur. Uiteindelijk heb ik 400,88 km in 11 uur 
44 minuten en 45 seconden afgelegd, daar ben ik toch wel trots op!

Hoe diep ben je moeten gaan?
Eigenlijk heb ik niet echt afgezien. Een kort, maar heel intensief ritje 
is lastiger dan 400 km voor mij. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat ik 
niets heb gevoeld, want het was toch geen pretje voor mijn zitvlak. 
Tussen het 9de en 10de uur heb ik het mentaal het moeilijkst gehad. 
Ik begon mij te vervelen en wilde een pauze nemen. Maar ik moest 
gewoon blijven doorzetten; er was nog maar een kleine 100 kilome-
ter te gaan. Op het einde heb ik er zelfs nog een sprintje uitgeduwd. 
Pas na je prestatie besef je wat je gedaan hebt en dan kan je trots 
op jezelf zijn. De dag erna had ik totaal geen last van mijn benen.

Je zegt dat de verveling soms een vijand kan zijn. Hoe ga je 
hiermee om tijdens trainingen?
Buiten rijden is en blijft altijd leuker. Ik train op een smarttrainer, die 
gekoppeld is aan de computer. Als software gebruik ik Zwift. In Zwift 
fiets je in verschillende virtuele werelden, zoals London, Richmond, 
Innsbruck of op compleet verzonnen locaties. Het coole is dat je 
traint met mensen over de hele wereld die op dat moment ook aan 

het fietsen zijn op dezelfde virtuele locatie. Omdat ik een smarttrai-
ner heb, bootsen mijn rollen de hellingen ook na. Als ik omhoog rijd, 
zullen ze zwaarder aanvoelen. Ik doe trouwens vooral mijn kortere 
krachttrainingen binnen en mijn langere endurance-ritten buiten. 
Wanneer ik toch een lange rit op mijn rollen doe, dan zet ik meestal 
een serie of film op.

Kon je je prestatie combineren met de onlinelessen en taken?
Dit was geen enkel probleem. Ik had die dag slechts twee vakken, 
Frans en fysica. Ik denk zelfs dat de lessen mijn fietstocht gemak-
kelijker hebben gemaakt. Ik was eventjes afgeleid van het fietsen en 
moest me concentreren op iets anders.

We kunnen volgend schooljaar je schoolbank dus vervangen 
door een fiets op rollen?
Dit zou zeer efficiënt trainen zijn, zowel voor de beentjes als de her-
sentjes! Het is natuurlijk wel niet mogelijk om intensieve trainingen 
tijdens de les te doen. Je kunt je moeilijk concentreren op de les 
terwijl je aan het afzien bent. Hoe leuk het ook zou zijn, ik denk dat 
je toch aandachtiger bent op een traditionele schoolbank.

Zie je jezelf nog zo’n uitdaging in de toekomst aangaan?
Ik ben zeker iemand die niet blijft stilzitten. Mijn volgende grote uit-
daging is de Zwift 24 hour challenge, 24 uur rijden op de rollen. In de 
toekomst zou ik ook graag wat meerdaagse evenementen doen. Zo 
zou ik onder andere van de Belgische kust naar de Middellandse Zee 
willen fietsen in vier dagen. De NC500 staat ook nog op mijn ver-
langlijstje. Dit is een route van 800 km aan de kust van Schotland. 
Zo kan ik wel blijven doorgaan, want het lijstje is lang … Het enige 
probleem is dat ik nog niemand heb ontmoet die zot genoeg is om 
deze avonturen met mij mee aan te gaan.

Corneel Teerlinck

www.mavari.be

Torhoutsestraat 122A - 8020 Ruddervoorde
T 050 28 98 68 - F 050 28 98 69 - E info@mavari.be
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ZWEMMEN TOT JE KAMPIOEN  
WORDT
Op 4 maart 2020 gingen Jana Raecke (3A), Maïté Massagé (4C), Kobe Van Cleven 
(4B), Ayami Vinquier (3E), Emma Vervaecke (4B) en ik [Flore Vanassche (4B)] naar 
de Vlaamse Kampioenschappen zwemmen om onze school te vertegenwoordigen. 
In deze wedstrijd strijden verschillende scholen voor de titel ‘Vlaams Kampioen’.

Natuurlijk kon je niet zomaar deelnemen: eerst was er een selectie-
ronde voor elke provincie. Ik kon daarbij niet aanwezig zijn omdat ik 
met het uitwisselingsproject van de school in Bilbao was. Normaal 
gezien kon ik dan eigenlijk ook niet deelnemen aan de Vlaamse om-
dat je je niet kan plaatsen als je niet meedoet aan die voorronde. 
Gelukkig heeft meneer Broucke a.d.h.v. mijn vorige tijden en een 
beetje onderhandelen mij toch kunnen inschrijven voor het VK. Heel 
erg bedankt daarvoor!
De wedstrijd was een van de succesvolste die ik tot nu toe heb ge-
daan. Dit is namelijk al mijn 4de jaar. Vanaf het eerste middelbaar 
doen Kobe, Jana, Ayami en ik mee. We waren daarom met net niet 
genoeg voor een aflossingsploeg bij de meisjes. Gelukkig was Maïté 
dit jaar enthousiast en wou zij meedoen. En niet zonder resultaten, 
want met de aflossingsploeg eindigden we tweede! Alsof dit niet al 
goed genoeg was, werden we ook ‘ploegkampioen’. Dit houdt in dat 
de punten van je rangplaats worden opgeteld en het doel is om zo 
weinig mogelijk punten te hebben: als je eerste bent, is dat plus 1 
punt, bij de tweede plaats plus 2 punten, enz.
Onze school kwam op een gelijk aantal punten met een andere 
school, maar omdat onze zwemmers meer eerste plaatsen hadden 
behaald, gingen wij met de titel naar huis. De prestaties van ieder-
een waren heel goed. Kobe eindigde bij de individuele 50m rugslag 
tweede en iedereen zwom ook (bijna) besttijden. Ik nam deel aan de 
50 vrije slag en de 50 rug en eindigde twee keer eerste. Hiermee was 

ik heel blij, want mijn concurrente van in de echte zwemwereld zwom 
dezelfde nummers. Er was dan ook maar een verschil van 10-20 
honderdsten tussen de eerste en de tweede plaats.
Dat gaf wel een kick omdat ik weet dat die concurrente ook heel 
graag voor mij wilde zijn ;-). Natuurlijk zijn we goed bevriend, maar 
de competitiviteit kan je toch echt wel voelen. Als je niet competititef 
bent in de zwemwereld, zal je niet ver komen. Het is ook hard trainen 
als je, zoals waarschijnlijk heel veel zwemmers, naar de Olympische 
Spelen wil. Dat is - denk ik - een droom van heel veel sporters.
Ik zwem bij BZK (koninklijke Brugse ZwemKring) en wij trainen on-
geveer 16 uur per week. Tot twee jaar geleden was dit nog maar 10 
uur. Omdat ik meer uren trainde, moest ik beginnen met ochtend-
trainingen voor school. Eigenlijk vind ik dat wel leuk omdat ik dan 
een leuke, lange dag heb en de dag beginnen met sporten vind ik 
altijd zalig. Daarnaast moet je ook rond mijn leeftijd (16) beginnen 
met krachttraining. Dit is niet per se op je 16, maar je moet daaraan 
beginnen als je niet genoeg progressie meer maakt zonder kracht-
training. Je moet het wel allemaal zelf willen. Als je het voor iemand 
anders gaat doen en het zelf eigenlijk helemaal niet leuk vindt, zoek 
je beter een andere hobby.
In deze tijden is het natuurlijk een beetje moeilijk geweest om te 
zwemmen. Ik heb dan ook 2 maanden geen zwembad gezien, geen 
watergevoel gehad, … Dan probeerde ik zelf om andere dingen te 
doen zoals lopen, koersen, work-outs,.. Maar eigenlijk wil je toch ge-
woon zwemmen. En gelukkig heeft BZK heel ambitieuze zwemmers 
en trainers. Mijn trainer heeft dan ook gezorgd dat we toch weer 
konden beginnen omdat twee maanden geen water zien een beetje 
dramatisch is voor zwemmers. Zo kwam hij met het idee om in de 
Damse Vaart te gaan zwemmen! Het is anders, maar eigenlijk SU-
PER leuk. Ik ga mij zelf al inschrijven in een openwaterzwemclub. Ik 
hoop dat alle sporters alternatieven hebben gezocht en toch positief 
zijn gebleven in de Coronatijden!

Flore Vanassche (4B)
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SJH SCHRIJFT
LOCKDOWNVRIENDIN
‘Natuurlijk,’ antwoordde ze, toen ik haar vroeg of zij  
mijn coronabuddy wilde worden.

Ik zou pas op 1 september 2021 met pensioen gaan, maar omdat ik 
in de krokusvakantie een verkoudheid met hevige hoestbuien opliep, 
zette de dokter mij thuis, eerst voor een week en uiteindelijk tot 30 
juni 2020. Ongewild kwam ik van de ene dag op de andere in pre-
pensioenmodus terecht. Dat mijn schoolcarrière er zo onverwachts 
definitief op zat, was een harde noot om kraken. Ik zou het einde van 
mijn loopbaan slechts langs de zijlijn meemaken. Ik zou het lesgeven 
missen, de interactie met de leerlingen, het koffie drinken en soep 
slurpen in de overbevolkte lerarenkamer, het van gedachten wisse-
len over alles en niets. Het leven van alledag, kortom.

Anderzijds wikkelde corona mij in een warm deken van geestelijke 
rust. Onwezenlijk, die bevreemdende en tegelijkertijd bevrijdende 
stilte. Pure onthaasting: een lege agenda, geen werkdruk, geen so-
ciale verplichtingen. Mijn man en ik misten de kinderen en kleinkin-
deren, maar ons vervelen deden we niet. We fietsten, savoureerden 
in een hoeve een huisgemaakt ijsje bij een bloesemende boom. Ge-
luksmomenten grand cru.

En nu had ik een coronabuddy. Met één vriendin uit wandelen gaan 
was toegelaten, een waar geschenk uit de hemel in deze tijden van 
ophokplicht. We verkenden de velden, bossen en meersen van Asse-
broek en Sint-Kruis. Na een kwartier sociaal gedistantieerd stappen 
van bij mij thuis, slenterden we over de Schobbejakshoogte in het 
Ryckeveldebos. Op de oude landduin graasden schapen en geiten. 
Een zwarte, kwijnende boomstronk zou langzaam verteren tot humus 
en de plantenwortels voeden.

Intussen palaverden we. Kletsen en lachen verjaagt de angst.

‘Ik haat mijn coronacoupe met die uitgroei. Zal ik blij zijn, als de 
kappers weer hun deuren openen!’

‘Ik laat mijn haar grijs worden. Eens kijken wat dat geeft.’

We peilden ook dieper, sloegen onze voelsprieten uit om te achterha-
len hoe de ander echt dacht.

Toen mijn buddy over school begon, werd ik triest, omdat ik nu een 
buitenstaander was. Ze vertelde over de digitale revolutie op school: 
preteaching, google meet, smartschool live, google classroom. De 
faalangst hield haar uit de slaap. Ze was bang dat haar online pre-
sentaties zouden mislukken. Uiteindelijk werden haar inspanningen 
beloond. Ze haalde opgelucht adem. Ik begreep haar volledig. Onze 
generatie heeft de grootste moeite om de digitale technologie bij te 
benen.

Aan het einde van de wandeling gaf mijn buddy mij een tuiltje mei-
klokjes mee. De tere bloempjes verspreidden hun voorjaarsgeur in 
mijn woonkamer.

’s Avonds om 20 uur applaudisseerden de buren en zongen in koor 
voor de helden van de zorg. Alsof de warme lentelucht hen lokte als 
een sirene, schoven zij hun stoel naar het midden van de straat, in 
een cirkel. Keuvelend brachten ze de hele avond door. Witte bedden-
lakens en badhanddoeken hingen uit de raamkozijnen.

Glimlachend sloeg ik het tafereel gade. De buren in mijn straat ken-
de ik amper, zo geprangd was ik geweest in de ratrace tussen werk 
en gezin. Jammer toch.

Hilde Van Den Kieboom
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ER SCHUILT POËZIE  
IN HET VIERDE JAAR
Een van de eerste online lessen van de vierdejaars was een les Nederlands over poëzie. 
Nadat mevrouw De Corte enkele basisbegrippen had uitgelegd, kregen de leerlingen 
de opdracht om de geziene theorie in te oefenen door zelf een gedicht te schrijven. De 
resultaten gaven ons soms een inkijk in de gevoelswereld van onze leerlingen tijdens hun 
isolement. Maar de gedichten konden evengoed over iets totaal anders gaan: over de 
natuur, over de poëzie zelf, over de liefde … In één geval kreeg een leerkracht zelfs een 
poëtische verontschuldiging voor het laattijdig indienen van de taak in kwestie. Met veel 
plezier laten we jullie meegenieten van enkele pareltjes van onze vierdejaars.

Sorry meneer,

Toen ik gisteren mijn gedicht schreef
Stond de boekenkast scheef

Gigantische boeken
Vielen als vloeken

Op mijn hand

Zeker 13 vingers gebroken
En dan nog niet gesproken
Over de omgestoten melk

Die de woorden van mijn gedicht
Ontzagen van het licht

Zo mocht mijn rijm niet zijn

Arthur Vandenhoven

Hoewel velen de kost
Van de waarheid betreuren
Is het beter om stil te staan

Bij de prijs van
Een leugen

Ik wil mij excuseren
Hieruit zal ik leren

Dat wil ik u beloven

Arthur Vandenhoven

Een dame

Zuilen van licht trekken elders heen
Nevelige verschijningen komen naderbij

Reuzen van water werken zich op
Ruiters van lucht laten hun paarden de vrije loop

De heldere verschijning van een dame verlicht soms
de schaduw van de nacht

Stach Legein

Eigen poëzie – of toch een poging daartoe

Waren worden zijn
Alleen in poëzie klinkt zoiets fijn

Vreemde woorden op papier
Waar ligt nu juist de sier?

Zijn het de klanken die lopen heen en weer,
Of zijn het die woorden keer op keer?

Het is de vrijheid van de dichter
Als vrolijkheidsstichter

Kyrill De Pauw

hier zit ik nu buiten
nog maar een paar vogels

fluiten

het is fijn om even alleen te zijn
de wind laat me even weg

dromen

naar ergens en tegelijk ook nergens
de zon schemert en gaat onder,

wat is elke dag toch opnieuw een wonder

Laurien Verhalle
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Als de zon gaat slapen en de 
maan wakker wordt

Als ik ‘s avonds slapen ga
zeg ik eerst gedag tegen mijn ster

die altijd aan de hemel staat
en me toelacht in mijn bed

Mijn ster is als een vriend
hij is er altijd

en zonder geluid
zonder woorden

hebben we een gesprek

En zonder het te weten
vliegt de tijd voorbij

nu moet ik echt gaan slapen
denk ik zacht

maar ik ben gerust
want ik zie mijn ster weer terug

de volgende nacht

Aurin Geirnaert

toekomst en verleden ontmoeten elkaar
in een punt
het heden

daar ontmoeten we elkaar
daar heb je mijn hart

eruit gesneden

de hemel is een schilderij
de witte vlekken vergezellen het blauw

we zijn nog jong en vrij
je bent zo zoet als honingdauw

liefde laat liedjes luiden
het leven is muzikaal

houd je herinneringen vast
op het einde worden wij allemaal een 

verhaal

Wout Michiels

Aurora borealis, het noorderlicht

We wandelen in het donker
In een bos ver weg van de bewoonde wereld

Er is geen geluid
Alleen voetstappen van de wandelende wezens

In de dempende sneeuw
Er is geen licht

Alleen hoofdlampen van het pratende publiek
In de donkere nacht

We staan stil
Toen zei hij

Hou die stappende schoenen stil
Doe de heldere hoofdlampen uit

En kijk naar boven

De sterren straalden in die donkere oneindigheid
Ze leerden ons intens genieten

Van een eenzame plek in de donkere nacht
De koude wind voelde plots  
als een zacht zomerbriesje

En toen kwam die magische groene regenboog
Het danste vrolijk door de sterren heen,  

langs de bomen,
tot bij ons.

Ine Timmerman

Nog nooit was de wereld zo stil als nu
Nog nooit de kracht van hoop zo groot als nu.

de rijkdom van eenvoud zo sterk geproefd

Van binnen naar buiten
slingeren bloemen van medeleven

zich langs hemelse straten
vol witte linten en poëzie in de haag
en kleurige beertjes aan de vensters

vanonder het stof gehaald voor
die kinderen die herleven
in hun zoektocht naar …

Corona, oh, corona
Je bracht ons veel ellende
maar ook heel veel moois

de tocht naar authenticiteit werd hervat
hopelijk voor lang

heel lang …

Chris Boerjan
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ALS GETALLEN SPREKEN …
2020, getalsgewijs zat het snor. Qua symmetrie kon het ook al tel-
len. Talloos de trouwlustigen die in dit jaar de grote stap zouden 
zetten. Helaas voor hen en al die anderen met ferme plannen: 2020 
is het jaar van de stap terug geworden, van allesbehalve plannen, 
van geconfronteerd worden met onaangename limieten. De duide-
lijkste limiet is die van de anderhalve meter en tegelijk is het ook de 
moeilijkst haalbare. Vergeet het gezellige terrasje wanneer de tem-
peratuur wat hoger kruipt, de knuffels bij speciale momenten, het 
schouderklopje, de intieme tête-à-tête. Afstand houden is de nieuwe 
norm, social distancing wearables het nieuwe gat in de markt.

Wie had bij de jaarwissel zelfs maar kunnen vermoeden dat de fictie 
van film en tv een dagelijkse realiteit zou worden? Dat de fratsen 
van een vreemd gecoiffeerde Amerikaanse president, Brexit, de 
(nog maar eens) aanslepende federale regeringsvorming en zelfs 
de klimaatproblematiek tot perifere gespreksonderwerpen zouden 
afzwakken? Dat de westerling zou verzaken aan zijn pintjes op café, 
zijn veelvuldige restaurantbezoekjes, zijn plezierreisjes of Tomor-
rowlands? Dat ‘blijf in je kot’ niet alleen dé slogan van het jaar zou 
worden, maar dat we dat effectief ook zouden doen?

2020 was numerologisch in de wieg gelegd om bijzonder te zijn en 
het heeft die verwachtingen ruimschoots ingelost, alleen niet op 
de manier die we hadden gehoopt. Wij, mensen, komen er namelijk 
maar bekaaid vanaf. We worden op de knieën gedwongen door de 
kleinste der tegenstanders: de nieuwe David heet Corona en hij is 
zowel onzichtbaar als voorzien van vele gezichten.

Sommigen hebben het gevoel vast te zitten in een nare droom, waar-
uit ze wel zullen ontwaken en dan wordt alles weer als voorheen. 

Bij anderen is het besef van een nieuwe wereld echter al keihard 
doorgedrongen. Dit gaat niet meer voorbij. Het virus gedijt op we-
reldschaal, nieuwe zitten al in de pijplijn en de knapste koppen bre-
ken zich het hoofd over een vaccin en een remedie, maar stoten ook 
hier op limieten. Eén zekerheid is er: als wij al pretendeerden de 
natuur te kunnen bedwingen, komen we nu wel van een bijzonder 
kale reis terug. Ons geloof in de almacht van de wetenschap en het 
menselijke kunnen wankelt en de maakbaarheid van het leven lijkt 
plots een vreemde illusie.

En ondertussen vliegen de (elektrische) fietsen en skates de win-
kelrekken uit. Bij een zeldzame wandeling tussen alle bedrijvigheid 
en schoolse beslommeringen door, kan ik er niet naast kijken: de 
‘gewielde’ medemens zoeft me langs alle kanten voorbij. Tekenend 
vind ik het voor onze way of life: met een minimum aan inspannin-
gen zo snel mogelijk gaan en zo ver mogelijk komen. Maar dat was 
gisteren. Vandaag heeft Corona nieuwe krijtlijnen uitgezet, waardoor 
we anders zullen moeten denken en handelen. Laten we Mars maar 
vergeten, we hebben nog genoeg rotzooi op deze planeet te ruimen. 
Laten we traagheid herwaarderen. Die biedt ons de kans om dieper 
te gaan, om grondiger te zijn en vooral om exacter te observeren, 
vaardigheden die we in onze gejaagdheid waren kwijtgespeeld. La-
ten we eens aanvaarden dat dingen soms moeite en opoffering kos-
ten en dat we heus niet allemaal tot grootsheid zijn voorbestemd, 
dat gewoon en zelfs beperkt ook gewoon goed kan zijn. We zijn in 
het Westen te lang te verwend geweest: geen gewapende conflicten, 
hongersnoden, epidemieën. De spreekwoordelijke gebraden duiven 
vlogen ons zomaar in de mond. En nog was het niet genoeg. De min-
der gefortuneerde mens in andere werelddelen, natuur en klimaat 
betaalden het gelag. Aan alle mooie liedjes komt echter een eind 
en het onze van ongebreideld consumeren en genieten is eigenlijk al 
een tijdje uitgezongen.

Corona heeft ons een keur aan nieuwe woorden opgeleverd: corona-
hamsteren, hoestschaamte, thuisquarantaine en kuchscherm om er 
maar enkele te noemen. Achter die woorden steken voorwerpen, han-
delingen en gevoelens die er eerder niet waren. Het zou leuk zijn (al 
is dit woord in de gegeven context allicht misplaatst) als het virus 
ons ook nieuwe denkpatronen zou doen aankweken, waarbij ons ego 
de plaats krijgt toebedeeld die het verdient: in zijn kot!

Inge Callens
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SJH DEELT
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SJH VARIEERT
DE CRYPTOTOETS
Voor leerlingen, ouders en leerkrachten die genoeg hebben van duidelijke, 
objectieve evaluaties, is er nu eindelijk de cryptotoets: een verzameling compleet 
nutteloze, hoogst subjectieve en hoogstwaarschijnlijk onoplosbare vragen.  
De leerkracht van dienst beweert dat de letters tussen haakjes een sleutelwoord 
vormen. Ik zou er niet op rekenen.

Thema van deze editie: school
1.  Wat je krijgt als je geslaagd bent voor de spreekoefening bij de tandarts. (zeven letters, gebruik de derde letter voor het sleutelwoord)
2.  3000 seconden = 1 … (zes letters, gebruik de tweede)
3.  Verstandige onderwijsinstelling zonder vast adres, maar toch te vinden in heel Vlaanderen (Eng.). (elf letters, gebruik de elfde)
4.  Metalen boek dat vaak gebruikt wordt tijdens BZL-opdrachten (Eng.) (tien letters, gebruik de derde)
5.  Wie gegeten en gelezen heeft, weet veel meer over alle landen. (vijf letters, gebruik de eerste)
6.  Vaak bezocht door stoute leerlingen, klinkt als iets dat stroomt door Luik en Namen. (vier letters, gebruik de tweede)
7.  Stomme mensen hebben het niet, maar volg het op onze school en je wordt in vier dimensies slimmer. (vier letters, gebruik de vierde)

Corneel Teerlinck

ALLEEN THUIS ZIJN MAAKTE ME ZELFREDZAMER
Ontpopten leerlingen zich tijdens de lockdown tot meesters in zelfstandigheid?  
Of wankelden ze zonder de vaste hand van hun leraar? In “KLASSE MAGAZINE” 
(tijdschrift voor leraars en onderwijsprofessionals uitgegeven door het Departement 
Onderwijs en Vorming) van juni 2020 getuigt Ilani Dobbels.

“In het begin had ik wat schrik voor afstandsleren: wat als ik het niet begrijp? Wat als het grote 
taken zijn, die heel veel werk vragen? Gelukkig werkten alle leraren met hetzelfde OVUR-schema. 
Daarin staat alles eigenlijk heel goed uitgelegd. Als je een vraag had, kon je een mailtje sturen. Lukt 
het dan nog niet, startte de leraar een videovergadering op.”

“Ik was blij toen de school na enkele weken overschakelde op live online lessen. Voordien maakte ik 
de opdrachten wel, maar had ik last om mijn dagelijkse routine te behouden. Ik bleef ’s avonds laat 
op en sliep ’s morgens heel lang uit, wel tot 11.00 uur. De live lessen om 9.00 uur brachten ritme in 
mijn dag. En zo had ik meer tijd voor familie en vrienden.”

“Voor de coronacrisis werkte ik al zelfstandig. Ik ben vrij perfectionistisch en plan al mijn werk zorgvuldig in met een schriftje en 
mijn kalender-app. De grootste verandering is dat ik alleen thuis was terwijl mijn ouders gingen werken. Ik warmde zelf mijn eten op, 
paste op mijn zusje van negen, zorgde dat ze haar huiswerk maakte … Zo ben ik wel zelfredzamer geworden.”

Ilani Dobbels (2F)
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Goeiemorgen!

Het leven zoals het is ...

online lessen
Het leven zoals het is ...

online lessen

Meneer Peeters is er klaar voor!

Dit wordt een beestige les

sle-e-echte ve-e-rbi-i-ndingg

De klasgroep wordt stiekem
groter ...

Goeiemorgen? Die is nog in
dromenland ...
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SJH FAMILIE
Geboorten

Aude, °11 juni 2020, dochtertje van Laure Demarré (oud-leerlinge) en  
Miro Burgelman en kleindochter van Catherine Baes (leerkracht)
Wietse, °11 februari 2020, zoontje van Katelijne Boone en Stijn Vanmaekelbergh  
(beiden oud-leerling) en kleinzoon van Chris Boerjan (leerkracht).
Leila, °16 april 2020, dochtertje van Lieselot Strubbe (oud-leerlinge) en  
Kevin Six en kleindochter van Lieve D’hondt (leerkracht) 
Fons, °14 juni 2020, zoontje van Elsemieke Caerels (oud-leerling) en Lander Baesen  
en kleinzoon van Christine Bauwens (ondersteunend personeel)

Overlijdens

Michel Van Rietvelde, °6 december 1943, +20 december  
2019, grootvader van Yaëlle (oud-leerlinge) en  
Estée Goethals (5B)
Paula Baert, °14 februari 1928, +31 juni 2020, overgrootmoeder 
van Sterre (4E) en Wieze (2D) Polfliet.
Roger Danneels, °6 augustus 1955, +23 juni 2020, grootvader 
van Hanne Danneels (1E)
Alfons Decloedt, °22 december 1934, +9 januari 2020, 
overgrootvader van Vital (3C) en Remco (1E) Ruysschaert
Gustaaf Suvée, °8 februari 1925, +17 januari 2020, grootvader 
van Eva De Corte (leerkracht)
Ida Waeyaert, 1 juni 1925, + 16 januari 2020, overgrootmoeder 
van Daan Vanderriest (2E)
Paula Snauwaert, °6 juli 1935, +28 januari 2020, grootmoeder 
van Esmée Osaer (2E)

Gratia Van Lint, °6 juli 1945, +1 februari 2020, grootmoeder van 
Lisa De Spiegelaere (6C)
Rosetta Bruyneel, °11 januari 1940, +2 februari 2020, 
overgrootmoeder van Charlotte Laforce (3E)
Franky Ricquier, °6 december 1950, +8 februari 2020,  
grootvader van Melissa van Parijs (4A)
Martin van den Berg, °13 september 1939, +15 februari 2020, 
grootvader van Marjoleine (6D) en Sebastiaan (4A) Wouters
Freddy Ransbeek, °1 januari 1943, +25 februari 2020, grootvader 
van Rani Debeuckelaere (4B)
Anna Schyvinck, °15 maart 1922, +1 maart 2020, 
overgrootmoeder van Yana Van den Bossche (3A)
Maria Gyssels, °25 augustus 1931, +6 maart 2020, grootmoeder 
van Luna Vanderschaeghe (3F)
André Dejonghe, °8 december 1923, +20 maart 2020, vader van 
Katrien Dejonghe (oud-collega)
Carola Wambeke, °28 februari 1920, +23 maart 2020, 
grootmoeder van Loreto De Brabandere (leerkracht)
Cecile Coussens, °7 augustus 1932, +1 april 2020, moeder van 
Marijke Verplancke (leerkracht) en oma van Elisa Everaert en 
Thomas Everaert (oud-leerlingen)
Franky Boden, °21 juli 1975, +17 mei 2020, schoonbroer van  
Guy Havelaerts (leerkracht)
Nicole Boddin, °8 april 1947, +4 juni 2020, moeder van  
Veronique Devooght (leerkracht)
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