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Een donkere ochtend. Een groep kirrende leerlingen. Een

Voorovergebogen vraag ik zachtjes wat er scheelt. Langzamer

opengeritst wordt. Focus. Concentratie. Binnensmonds
gevloek. Krassende pennen en ogen die dromend afdwalen

Stemmen sterven zachtjes weg wanneer de eerste enveloppe

richting plafond. Een gewijde stilte, af en toe doorbroken
door een diepe zucht of een moeizaam ingehouden gekuch.
Met de armen gekruist op de rug stap ik zachtjes voorbij
banken en voorovergebogen zwoegers. Erosie van het
landschap, meegesmokkeld vergif, de wet van Ohm en

proefwerkenperiode bij uitstek de fijnste periode van het
jaar. Al vermoed ik dat jij dat zonder enig probleem zal

dan gedacht gaat de arm naar beneden. Aarzelend fluistert
ze: ‘Meneer, sorry voor het storen, maar hier staat dat we
enkele uitspraken moeten ‘weerleggen’. Wat betekent dat
woord precies?’ Ik veer onmiddellijk recht. Door mijn hoofd
schieten gedachten die zonder uitzondering cirkelen rond

aankijken. ‘Tja’, zeg ik gespeeld achteloos. ‘Ik vind de

toerisme in Honolulu. Ongelooflijk hoeveel kennis zich in
een examenlokaal bevindt. Plots schiet een vinger in de
lucht, gevolgd door een strategisch schrapen van de keel.

stapel boekentassen vooraan, plastic zakjes en agenda’s
op de banken. Balpennen en kleurpotloden in de aanslag.

Enkele hoofden kijken op, geschreven woorden stokken
in hun midden. Met gefronste wenkbrauwen en vragende
blik zwenk ik naar de tafel vanwaar de verticale arm vertrekt.
De schichtig kijkende jongedame volgt me met haar blik.
Vanuit mijn ooghoeken merk ik hoe de aandacht in het
lokaal kantelt naar de scene die zich op het punt staat af
te spelen. Shakespeariaans drama of komedie van Plautus?

dalende onderwijskwaliteit en ver gevorderde ontlezing
van onze jeugd. De jongedame in kwestie blijft me vragend

kunnen weerleggen.’ Met nadruk op dat laatste woord.
Een glimlach breekt door op het gezicht van de juffrouw.
Het komt heus wel goed met die jeugd van ons.

Fijne feestdagen!



B 
onjour! 
Nous sommes allés à Ostende avec la 
première année. 
Le mercredi 19 octobre, nous sommes 
partis à 9 heures du matin et à 11 heu-
res, nous avons déchargé nos bagages. 
Après, nous avons fait une promenade 
dans la ville d’Ostende en groupes de 4 
ou 5 personnes. On est retournés à    
l’hôtel Vayamundo vers 17 heures. Là, 
on a mangé des frites. Elles étaient bon-
nes! Le soir, on a fait beaucoup d’activi-
tés, comme la natation et des jeux à la 
plage. Le premier jour était agréable. 

Le jeudi, on a visité MuZEE et on a pré-
paré notre spectacle pour le “FREE PO-
DIUM”. Tous les élèves et profs se sont 
amusés. 
Le dernier jour, nous nous sommes levés 
tôt. On a pris le petit déjeuner et après 
on est allés à Knokke. Là, on a visité “Le 
Zwin”. On a fait un tour avec des guides. 
C’était intéressant. 
Le retour en bus était fantastique. Mon-
sieur De Wever a même dansé sur la 
chanson de Dovy Keukens! 
C’était une excursion formidable! 

Lucas Declercq (1VKG) - Daan Carion (1VKG) 

Mason Van Hover (1VKF) 



You & Me

“Respect for you & me” draait om heel wat

Dit alles werd afgesloten met onze traditionele
leerlinggesprekken, waar leerlingen konden
terugkoppelen naar de projectdag.

basisvaardigheden en attitudes die onze

Hiermee wordt nog maar eens duidelijk
gemaakt dat onderwijs meer is dan studeren

groepswerk, rollenspel, stellingenspel,
filmmateriaal, geluidsfragmenten, toneel,
getuigenissen, …

Dinsdag 25 oktober kregen de leerlingen van
de eerste graad een projectdag voorgeschoteld.

leerlingen dienen te beheersen. Omgaan
met diversiteit, zelfvertrouwen opbouwen,
een constructief gesprek opstarten, omgaan
met discriminatie, groepsdruk en vooroordelen
zijn maar enkele onderwerpen die worden
behandeld. Klassenleraars en leerlingen
gingen samen aan de slag aan de hand van

alleen. Jongvolwassenen klaarstomen voor
onze maatschappij blijft onze prioriteit.
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4 SPORT deelt
pietendiploma’s uit



In deze rubriek figuur in
onze

deons ditmaal een
zielenroerselen van Manfred Moortgat, directeur van
onze eerste graad.

geven
diepste

school op
leggen we een spraakmakende

vragen
in

de rooster. Enkele korte
onvergetelijke inkijk

de(gniffelt) Eerlijk? Niks. Totale leegte. Hoewel ik laatste tijd
wel wakker word met de vraag welke dag het precies is.

(lacht) Even zeer

tijden als deze.

gedachten. Eerlijkpolitieke
van

hij uiteenlopende

staat

mooi
probeert

hetvind Bovendien

moeilijk is in

duidelijk vooraf stellen dat mijn antwoord volkomen los
beetje. Ik

elkaar.

heel

gezegd bewonder ik Alexander De Croo wel een
hoe hij werk en gezinsleven weet te combineren met

Iets watstandpunten werkbaar te verenigen met elkaar.

teGoh, dit klinkt zijn.

voor mijn omgeving.
Begrijp me niet

er zo

ikzelf
ikEerder dat

probeer

misschien een beetje vreemd maar mijn dierbaarste bezit lijk
verkeerd, ik bedoel dit niet op een egoïstische manier.

goed mogelijk te zijn en te staan

Ik

dat

Da’s toevallig. ooit de poort
binnen gestapt als ik terugkijk, vind
ik daar

iedereen in
elkaar bovenhalen.

twintig jaar

en

de
noglater ook

in
zijn

eigenheid laten

ben nu ongeveer twintig jaar actief op onze school. Ik ben
leerling in het derde middelbaar en zit er nu nog. Als

normen en waarden van toen nog steeds gelden. Ik hoop dat we
steeds zullen voor staan. Een warme sfeer waarin we

het beste

De
wakker

Oei, dat is gezegd niet.
meeste ik word.van

een gevaarlijke vraag. Neen, eerlijk
mijn dromen zijn vervlogen als



graag met paarden bezig geweest en ik wou iets doen in

Hou dit misschien onder ons, maar ik droomde ervan
om bij de federale politie te paard te gaan. Ik ben altijd

en voor de maatschappij. Maar ook leraar stond hoog
op mijn verlanglijstje. Het is het laatste geworden,
allicht omdat mijn paardrijkunsten onvoldoende waren.

(beslist) Iedere eerste september. Ik was meestal titularis van een eerste
jaar STV (sociaal-technische vorming, nvdr.) De leerlingen kwamen
telkens zenuwachtig binnen, onbeholpen, klein in alle opzichten. Ik
vond het altijd ongelooflijk fijn om met die jonge mensen een traject
af te leggen en hen te zien groeien in alle opzichten.

ik
het

In principe denk heel gelukkig
met wat
met gezin?

en hen
er graag mee doen?

ik over zulke vragen niet na. Ik ben
heb. Misschien zouden we een reisje meer maken

Ik zou sowieso een deel opzij leggen voor de
leerlingenraad één vraag stellen: hier is een som geld,
wat zouden jullie

Schooljaar 2011 - 2012
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Janne Buys (5STW2)

(5STW2)Merel Mornae



Leesgroep 

In het eerste trimester staken we onze leesgroep in een nieuw jasje! De leerlingen van het eerste jaar 

en anderstalige leerlingen kregen hulp van leerlingen uit het tweede jaar met het lezen van een boek 

voor hun boekbespreking. 

We spraken 5 keer wekelijks af om een fragment uit het boek te lezen. Eerst aten we onze 

boterhammen gezellig op en nadien gingen we aan de slag. 

Zowel de voorlezers als de andere leerlingen vonden de leesgroep een positieve ervaring.  Zij sloten 

nieuwe vriendschappen, bespraken verschillende inzichten en genoten vooral van het samen lezen. 

Lijkt de leesgroep ook iets voor jou? Neem dan zeker deel in het tweede trimester! Je zal in januari via 

mail uitgenodigd worden om deel te nemen aan een enquête om jou in te schrijven. Let op, de 

plaatsen zijn beperkt! Snel zijn is dus de boodschap. Hopelijk tot dan! 

 

Voorleesweek 

Voorlezen, dat is lezen met je oren! Tijdens de middagpauze dompelden leerlingen ons onder in de 

mooiste verhalen. Op maandag namen Fien, Zaria en Noa ons mee in de wondere wereld van de 

Grote Vriendelijke Reus! Dinsdag konden we bibberen samen met Jana, Febe en Xander tijdens ‘De 

Griezels’. Rani, Roos en Ann vertelden ons wat meer over het verhaal “Een van ons liegt”. En op 

vrijdag droomden we weg in de sprookjeswereld van ‘Repelsteeltje’ met Maarten, Flavie en Esther. 

Naast het genieten van deze mooie verhalen, kon je ook deelnemen aan onze allereerste GIVEAWAY 

via Instagram. Wat moest je hiervoor doen? Volgen, liken, delen en reageren! Wanneer je deelnam 

aan een voorleesmoment, verdiende je nog een extra kans om te winnen.  

 

Onze winnaars: 

1️⃣ Febe Allart (1VKG) 

2️⃣ Lien De Block (1VKG) 

3️⃣ Geike Van Rossem (4NW2) 

De meisjes gingen elk met een bon ter waarde van €20 naar huis! 

Een dikke dankjewel aan iedereen die kwam luisteren en een dikke dankjewel aan onze voorlezers! 

Benieuwd naar wat het Taal- en leesteam nog meer voor jullie in petto heeft dit jaar? Hou dan zeker 

onze Instagrampagina in de gaten!  

 

 

 

 









Tijdens de kerstvakantie school geopend op:
- dinsdag 27 utot 17

- vrijdag 6 januari van 14 u tot 17 u

is de
december van 14 u

Voor hun inbreng en medewerking van deze
nieuwsbrief dank aan:

Wil je graag
of

jenieuws dat
wilt delen? Neem via Smartschool

Ilse.DePaepe@svi-gijzegem.be
dan contact op met Ilse De Paepe

zelf wat inbrengen aan de volgende nieuwsbrief of heb je

VanBram Lippevelde (5WEWI2A)De Roeck- Jelle

VanP. den Bossche - A. Van Wesemael

M. Moortgat - -
- L. Martens

Raes
H. Gouwy

K.K. Tackaert - Y. Eeckhout
L. Van Lierde - E. Bosteels -


