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Voorwoord 
Ook het schooljaar 2020 – 2021 werd overschaduwd door de coronapandemie. Van bij de start waren 

veiligheidsmaatregelen en draaiboeken dagelijkse kost. Het afstandsonderwijs werd door de 

overheid voor een groot deel van het schooljaar ingevoerd voor de leerlingen van de tweede en de 

derde graad. Gelukkig bleef de school gespaard van grote besmettingshaarden en konden we een 

volledig schooljaar open blijven. Het was niet in het minst voor velen een moeilijk schooljaar maar 

leerlingen en personeelsleden hebben er het beste van gemaakt en zijn bijzonder creatief aan de 

slag gegaan. En ook dat willen we graag met jullie delen. In onze Koerier krijgt u zoals gewoonlijk 

een overzicht, ik wens u veel lees- en kijkplezier. 

Het Stella-Matutinacollege startte dit schooljaar alweer met een grote groep eerstejaars en een 

stijgend leerlingenaantal, net zoals de voorbije jaren. Hierbij wil ik u, beste ouders, oprecht danken 

voor het vertrouwen dat u aan onze school schenkt alsook voor de samenwerking in de begeleiding 

van uw zoon of dochter. 

Samen met een enthousiast en ondertussen ook groeiend 

team personeelsleden en mijn nieuwe collega Sara Portier 

mochten we dit schooljaar 928 leerlingen ondersteunen in 

hun leerproces en begeleiden in hun groei naar 

volwassenheid. Ook met deze grote stijging van onze 

schoolpopulatie blijven we garant staan voor kwaliteitsvol 

onderwijs in een veilig leef- en leerklimaat met grote zorg 

voor al onze leerlingen. Het jaarthema “Ont-moeten”, met 

dubbele betekenis, zorgde voor een houvast in deze 

moeilijke tijd. Na de lockdown vorig schooljaar was het 

duidelijk dat we nood hadden aan nieuwe ontmoetingen. 

We waren dan ook heel verheugd op 1 september 2020 alle 

leerlingen opnieuw te kunnen ontmoeten. Maar ook “Ont-

moeten” gaf kracht, zeker in een maatschappij en tijd waarin 

alles moet. Heel wat activiteiten konden jammer genoeg niet 

doorgaan maar wanneer het was toegelaten hielden we toch even halt in onze klasbubbels.  

Ook in dit toch wel bijzonder schooljaar zijn we de onderwijsvernieuwingen op de voet blijven volgen. 

De modernisering van het secundair onderwijs deed zijn intrede in het tweede jaar. De leerlingen in 

de A-stroom kunnen op onze school kiezen uit vier verschillende basisopties en de leerlingen van de 

B-stroom krijgen twee basisopties aangeboden. Op die manier kunnen leerlingen hun talenten 

ontdekken om zo na de eerste graad een goede studiekeuze te kunnen maken voor de tweede graad.  

Er werd dit schooljaar dan ook naarstig gewerkt aan de voorbereiding van de vernieuwing in de 

tweede graad. We zijn fier vanaf volgend schooljaar vijf doorstroomrichtingen in het derde jaar te 

kunnen aanbieden. Naast de richtingen Economische Wetenschappen, Latijn en 

Natuurwetenschappen kregen we van de Vlaamse regering de goedkeuring voor de richting Humane 

Wetenschappen en ook voor de nieuwe richting Moderne Talen kregen we groen licht. We zullen 

vanuit onze visie en onze schoolcontext ook in de nieuwe tweede graad inzetten op een zo breed 
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mogelijke vorming en gedifferentieerd werken. Dit is duidelijk te merken in de keuzes van de 

complementaire uren in onze vernieuwde tweede graad. In elke studierichting bieden we extra 

vakken aan en wordt er ook tijd voorzien om enerzijds onze leerlingen met noden te remediëren en 

anderzijds onze leerlingen te blijven uitdagen. 

Ook de “Digisprong” gaat niet aan onze school voorbij. Onze school trekt de kaart van de 

digitalisering om ons onderwijs effectiever te maken, de leerprocessen te versterken en ervoor te 

zorgen dat er meer kan geleerd worden. Ondertussen werden in een eerste fase 450 laptops 

aangekocht die vanaf volgend schooljaar zullen kunnen worden ingezet in verschillende lessen. 

Hiermee zullen we het onderwijsproces en de ICT-competenties ondersteunen. In een volgende fase 

zullen we investeren in een upgrade van het netwerk en overstappen naar laptops voor elke leerling. 

Op logistiek vlak waren de coronaperikelen dit schooljaar een beetje een spelbreker. De goedkeuring 

van de dossiers voor het realiseren van de overkappingen op de speelplaats van de Bellaertstraat en 

de Nieuwstraat lieten op zich wachten. Ondertussen staat gepland dat de realisatie van deze 

overkappingen zal gebeuren in november van het volgend schooljaar. Ook zal het masterplan van 

de school verder worden uitgewerkt om op termijn een nieuwbouwproject te kunnen realiseren. Tot 

die tijd werken we samen met externe partners om aan onze infrastructuurnoden te kunnen voldoen. 

Op die manier kunnen we vele jongeren uit Lede en omliggende gemeenten de kans geven om in 

hun buurt secundair onderwijs te kunnen volgen. 

Het voorbije schooljaar was verre van evident maar we zijn niet bij de pakken blijven zitten. We kijken 

uit naar het volgend schooljaar en hopen dat het schooljaar 2021-2022 vrij mag zijn van 

coronamaatregelen. We gaan de toekomst positief tegemoet en blijven ons samen inzetten voor de 

groei van elke leerling tot knappe jonge mensen van goede wil. 

De personeelsleden en het directieteam wensen u een mooie en vreugdevolle zomervakantie. We 

hopen dat in de vakantie u en uw dierbaren in goede gezondheid mogen blijven en wensen u het 

allerbeste. 

Hilde De Smet 

Directeur 
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Beeld en PO 
Onze leerlingen maakten dit jaar heel wat prachtige kunstwerken tijdens de lessen Beeld en 

Plastische Opvoeding. Doorheen deze Koerier vind je ze terug. 

    

https://stellamatutinacollege.sharepoint.com/DATA/Documenten%20Yentl/Koerier/2020%20-%202021/Koerier%202020-2021.docx#_Toc75419793
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Duivensport: meer dan 

alleen een hobby 
Interview met Stijn De Rouck 

In dit interview stellen wij enkele vragen rondom 

duivensport aan niemand minder dan meneer 

Stijn De Rouck. Stijn is een zeer fanatieke 

beoefenaar en gaf dan ook met alle plezier een 

beetje van zijn tijd aan ons voor dit interview. Hij 

spreekt vol passie en inzet over zijn 

lievelingssport: de duivensport. 

Op welke manier ben je begonnen met 

duivensport? 

Ik ben ermee gestart in 2009, samen met mijn 

vader. Mijn buren deden dat al heel lang en op 

een bepaald moment hadden zij te veel duiven. 

Toen hebben ze er een paar aan ons gegeven 

waar we eens mee konden spelen, maar op dat 

moment kenden we nog helemaal niets over 

duivensport. We hebben dat vrij fanatiek 

opgenomen en op die manier zijn we daar dus 

mee gestart. Ondertussen doen we dat dus al 

zo’n 12 jaar. 

Neem je ook deel aan bepaalde competities? 

Jazeker. De voornaamste reden om duiven te 

houden is om te kunnen deelnemen aan 

wedstrijden, omdat dat toch wel enorm veel 

spanning en sensatie oplevert. 

Heb je al grote prijzen gewonnen? 

In 2013 hebben we wel een hoogtepunt bereikt 

toen we een nationale vlucht hadden 

gewonnen. Je kan dat eigenlijk vergelijken met 

in het wielrennen een klassieker winnen. Het 

basisbeginsel bij duivensport is dat alle duiven 

op één plaats worden gelost. De duif die over de 

afstand van lossingsplaats tot hok de snelste 

gemiddelde snelheid heeft, is de winnaar. Van 

over heel België nemen mensen deel aan de 

wedstrijd en wij hadden de snelste duif. 

Kan je nog wat meer uitleg geven over die 

nationale vlucht? 

Het was een vlucht uit het Franse Guéret, op 

ongeveer 550 km van hier verwijderd. Het was 

de laatste vlucht van het seizoen en we hadden 

toen een ploegje van een stuk of 20 duiven mee. 

Alles gebeurde eigenlijk heel onverwacht. 

De duivensport is ondertussen al een heel stuk 

gemoderniseerd, stel je daar dus niet meer de 

bompa voor die van de wereld niets weet. Er 

gebeurt al heel veel digitaal, aan de hand van 

een systeem waarbij je op een website het 

verloop van de vluchten kan volgen. Het zit zeer 

logisch in elkaar, mensen die in Wallonië wonen 

zullen veel vroeger hun duiven thuis hebben 

dan mensen die in de Limburg wonen. Je kan 

zien waar de duiven al zijn en dan begin je te 

rekenen en te schatten op basis van onder 

andere de wind. Wij hadden een berekening 

gemaakt, ik zeg maar iets, rond vier uur, en plots 

komt die duif om half vier als een raket al thuis. 

Op dat moment sta je eventjes aan de grond 

genageld en geloof je niet wat je ziet. Je bent 

wel nooit zeker, je moet wachten tot iedereen in 

België de kans heeft gehad om de duif thuis te 
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krijgen, want voor hetzelfde geld zit er iemand 

in Antwerpen die net iets sneller was.  

Nog geen half uur nadat de duif thuisgekomen 

was, kreeg ik al telefoons van mensen die in de 

verkoop zitten, die vroegen of ik ze niet wilde 

verkopen of “Ik heb hier Chinese klanten, mogen 

wij eens langskomen bij u?” En dat overvalt je 

wel enorm, want je bent daar totaal niet op 

voorbereid. Er zijn ook een paar Chinezen op 

bezoek gekomen en dan slingeren ze enorme 

bedragen rond je hoofd. Het is dan beter dat je 

nog eventjes de kat uit de boom kijkt. Dus dat is 

wel een enorme gebeurtenis geweest. 

Wat maakt deze sport nu eigenlijk zo 

speciaal? 

Het is heel plezant om met beesten bezig te zijn. 

Ik had thuis ook al een kleine boerderij met 

allerlei verschillende dieren. Ik ben dus iemand 

die graag buiten is en voor de duiven ben je heel 

vaak buiten. Het klinkt misschien raar, maar je 

krijgt ook heel veel van die beesten terug, als je 

die tam maakt. Dat zijn heel leuke beesten en 

het idee dat je ze 500 km verder laat vliegen en 

ze dan om ter snelst naar huis komen, dat is toch 

behoorlijk indrukwekkend. Tegen alle 

weerselementen in: weer en wind daar vliegen 

ze allemaal door.  

Bovendien doen alle mensen die een sport 

beoefenen, iemand die gaat voetballen, iemand 

die koerst, iemand die gaat volleyballen het toch 

voor de kick van het winnen. Hoewel de eigen 

inbreng daarin misschien eerder beperkt is, is de 

kick die je daarvan krijgt wel enorm. Je krijgt 

daar binnen de duivenmelkersgemeenschap 

ook veel aanzien voor, dus dat is wel tof. 

Welke belangrijke factoren worden volgens 

jou nog door veel mensen onderschat? 

Vaak denken mensen dat het de duif is die het 

werk moet verrichten, maar net zoals in elke 

andere sport is de begeleiding zeer cruciaal. Het 

volstaat niet om de duiven water en graan te 

geven: we moeten daar echt vrij fanatiek mee 

bezig zijn. Hoewel duiven heel sterke beesten 

zijn, zijn ze ook heel gevoelig aan allerlei 

infecties en is het dus nodig om regelmatig op 

controle bij de veearts te gaan. Alles staat en valt 

eigenlijk met een goede begeleiding, als die er 

is, heb je al een goede basis om succesvol te zijn 

tijdens de vluchten. 

Daarnaast zijn we altijd overgeleverd zijn aan de 

weersomstandigheden. Wind is de voornaamste 

factor, zeker in onze streken. De laatste jaren is 

de wind vaak extreem, waardoor de duiven zich 

dan verplaatsen naar de extremen: ofwel naar 

West-Vlaanderen, ofwel naar Limburg en 

Antwerpen. Voor een gunstige streek zou ik dus 

eigenlijk moeten verhuizen, maar ondertussen 

kan ik Lede al niet meer missen. Ook andere 

factoren zoals regen kunnen in ons nadeel 

spelen. Onlangs zijn de duiven bijvoorbeeld in 

de regen naar huis moeten vliegen. Ze komen 

dan helemaal nat toe, maar verwarming is er niet 

in hun koten, dus moesten we de volgende dag 

met alle duiven op controle naar de veearts. 

Er kruipt heel veel tijd in. Ik heb wel het geluk 

dat mijn vader sinds vorig jaar op brugpensioen 

is, waardoor het voor mij veel kalmer is 

geworden. Als ik vroeger thuiskwam, begon ik 

direct met de koten te poetsen, de duiven eten 

en drinken te geven, alles op te volgen… Dat 

aspect is voor mij weggevallen en nu ben ik 

eigenlijk een luxe-duivenmelker. 
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Steeds minder mensen beoefenen de 

duivensport, waar zal dat naartoe gaan, denk 

je? 

Er is zeker nog een jeugdig aspect aanwezig. Er 

zijn veel jongeren die bijvoorbeeld op hun 18 

jaar stoppen met de sport om te gaan studeren 

en een gezin te beginnen. Vaak starten ze 

opnieuw rond de leeftijd van 30 jaar, want als je 

eenmaal het duivenvirus te pakken hebt, kom je 

er niet vanaf. In België is er ook een duivenbond 

die zich inzet om de jeugd warm te maken voor 

de duivensport. Ze geven bijvoorbeeld gratis 

materiaal of zetten koten te huur, om de 

jongeren toch eens te laten ondervinden of het 

hun ding is.  

Een verschil met vroeger is dat er toen meer 

duivenliefhebbers waren die slechts enkele 

duiven bezaten. Vandaag zijn er minder 

duivenliefhebbers, maar ze houden over het 

algemeen meer duiven. Men is ook volop aan 

het inzetten op digitalisering. Zo zijn er nu 

projecten bezig om de duiven met GPS-tracking 

te kunnen volgen. Ik ben er zelf geen 

voorstander van, omdat dat een deel van de 

charme wegneemt. Op die manier zou het ook 

weer iets worden waarbij je gewoon op een 

scherm zit te kijken. Het zou de kick wegnemen 

van het moment dat je naar de lucht aan het 

kijken bent en daar opeens een vroege duif 

komt aangevlogen, dat is echt geweldig. 

Bedankt voor uw tijd! 

 

Hanne De Smet, Louise Vertriest, 6LWi 

Design 
Een stoel van 7000 euro? Hoe kan dat nu?! 

Onze vijfdejaars leerden design kennen tijdens de lessen esthetica en gingen ook zelf aan de slag! 

Het werkproces en resultaat vind je hier: 

 

Jules, Bent, Lene, Hannah uit 5WEWI 

  

 Spaghetti Chair van Giandomenico Belotti 
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Britt, Kaat, Jorunn, Florence uit 5LWI 

Rocking Chair van Muller Van Severen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibendum Chair van Eileen Gray 

Maryse, Jeroen, Rhune, Esther uit 5LWI 
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Aagje, Ashley, Lore uit 5ECWE Flying Carpet Armchair van Ettore Sottsass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgane, Cato, Arne, Lauren uit 5LWI-ECWI 

Wassily Chair van Marcel Breuer 

 

 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa, Iana,Irith uit 5ECWE Lounge Chair van Jens Risom 

 

 

 

 

 

 

“De verbrokkeling van Het Romeinse Rijk” 

 

 

Side Chair van Jens Risom 

 

 

 

 

Kaat, Josselyn, Eline uit 

5ECWE 

 First Rocking Chair van Muller Van Severen 
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Cato, Evert, Kobe  uit 5WEWI First Rocking Chair van Muller Van Severen 

  

Bregje Muylaert, Dieter Mannaerts, Robin Lammens, Julie Heyvaert 5WEWI1 

 LC3 sofa van Le Corbusier 

   

Straight George Nakashima The Spaghetti Chair Giandomenico Belotti 

Gitte Bauwens, Margot Brugmans, Wout De Rycke, Nikolaas De Coninck 

Kobe Bogaert, Sebastian Blenche uit 5ECM1 Evie De Smet uit 5ECWE 
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Elise D'Hooge 5ECM2, Phara Parrez 5LWE First Rocking Chair van Muller Van Severen 

Niels Stevens 5LWE, Jitse Timmermans 5LM 

  

Melanie 5ECM2, Sophie 5LM, Xandres 5ECM2, Ebe 5ECM2 Straight Chair van George Nakashima 

  

Cato Ruyssinck, Camille D'Haese, Chloë Neckebrouck en Maite De Swaef, 5ECM2-MWE 

Diamond Chair van Harry Bertoia 
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Spaghetti chair Giandomenico Belotti 

Enrico Bellon, Faye Cloetens, Ellen Van Poecke, Alyssa Brondeel, 5ECM2-MWE 

 

 

 

 

 

Aäron, Arbi, Matisse, Ruben 5ECM1 

Artek kruk Stool 60 van Alvar Aalto 
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Wout De Potter, Arne De Clercq, 

Simon Van den Eynde, Viktor Claes, 5WEWI1 

Artek kruk Stool 60 van Alvar Aalto 

 

 

 

   

Germaan Timmermans, Sien Charlotte Cafmeyer 5LM Warren Platner 

Minnaert, Chloë, Yasmine Tas Pierre Hallaert 5LM Knoll Platner Arm Chair 

5ECM1 Gust Redant 5ECM2  

 Siska Verzelen 5LWE 

  

Marie, Kaat, Esther B., Jessica uit 5LWI Flying Carpet Armchair van Ettore Sottsass 
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Ibe, Margot en Naomi uit 5ECM2 Bibendum Chair van Eileen Gray 

Lindy Hop 
Omdat het al veel te lang geleden is dat we onze dansbenen mochten strekken, werden onze 

tweedejaars verrast met een workshop Lindy Hop. Ze maakten kennis met deze swingdans uit de 

jaren ’20 en ’30, leerden de wereld van de jazz kennen en improviseerden er op los tijdens de lessen 

muziek. Waar komt deze muziek vandaan? Hoe bouwde men feestjes in de oorlogsjaren? Welke 

instrumenten komen er aan te pas? Jouw tiener kan je het sinds kort allemaal vertellen! Wat ze er 

zelf van vonden om weer eens te kunnen dansen in groep? 

Dat lees je hier! 

 

“Ik vond de Lindy Hop workshop heel leuk. We moesten op een speciale manier dansen en alle moves 

waren origineel. De muziek was zeer mooi en tof gemaakt.” 

Adrian Prelipcean 2LB 

“Ik vond het leuk om met een nieuwe danssoort kennis te maken want bij Lindy Hop kan je dansen 

op je eigen manier en stukjes dans zelf verzinnen. Je kan je eigen dansmanier tonen via de kennis 

die je hebt, om zo je eigen dansje te maken. Of je kan je door anderen laten inspireren en het dan 
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aanpassen naar je eigen voorkeur. Dat maakt het zo speciaal en uniek. Je bent 

volledig vrij in wat je doet!  

Onze lesgever was heel getalenteerd en door hem hebben we geleerd dat je ook je 

eigen manier van dansen kan hebben. We konden volledig onszelf zijn en ons laten 

gaan op onze eigen manier zonder dat er iemand kritiek geeft. Je kan er soms wel 

nood aan hebben om volledig jezelf te zijn en niet te kijken naar anderen. Ik vond 

het ook heel rustgevend om eens iets anders te doen. 

Het was ook eens fijn om meer stil te staan bij een andere soort muziek. Toch muziek 

die in mijn dagelijks leven minder voorkomt. Het is tof om te weten dat er nog andere 

muzieksoorten zijn en te leren waar die juist vandaan komen. Een leerrijke ervaring 

dus!” 

Luna Van De Wiele 2MTWD 

“Ik vond de Lindy hop workshop zeer leuk! In het begin verliep het een beetje moeizaam, maar 

uiteindelijk kreeg de lesgever ons allemaal mee in zijn passie en beleefde iedereen er ook heel veel 

plezier aan. Ook een heel enthousiaste en vrolijke lesgever. Je ziet echt dat hij dit graag doet. Ik vond 

dit een toffe ervaring, een keer wat anders.” 

Malika Verhoeven 2MTWB 

“Het was een leuke en leerzame ervaring. Het was ook leuk om een andere soort dans te zien. 

Ondanks dat het niet altijd even makkelijk was, deed iedereen toch mee. Het is een leuke stijl van 

dansen en ook tof dat iemand die dit al zo lang doet het bij ons op school wou laten zien.” 

Fien Baeyens 2MTWB 

“Het was een zeer unieke ervaring. De leraar stelde dans voor op een heel andere manier dan we 

gewoon zijn, een manier waarbij je van elkaar kon leren. Je kon er heel vrij in zijn en er een eigen 

draai aan geven. Het was leuk om samen te werken om zo nieuwe toffe pasjes te vinden. Daarom 

vond ik het zo een unieke ervaring.” 

Emma De Middeleir 2MTWC 

“Ik vond het een interessante workshop, want ik leerde de wereld van jazz kennen. De muziek kende 

ik al een beetje maar de manier van dansen nog niet. Het was geweldig om eens te dansen op jazz, 

omdat ik de beat goed voelde. Ik zou het met veel plezier nog eens doen!” 

Foumouo Manfo Liv 2MTWD 

“Ik vond het heel tof om eens een andere les te hebben op school. En ook om een 

andere soort van dansen te leren kennen. Het was wel grappig en ook een toffe 

leerkracht 😊. Zelf wil ik zo een les nog wel eens hebben.” 

Axelle Daelman 2MTWC 

“Ik vond de Lindy Hop workshop leuk omdat het eens wat afwisseling bracht tussen 

de lessen. Het was ook zeer leuk voorgesteld en het is interessant om te weten waar 

hedendaagse dansstijlen vandaan komen. Je werd uitgedaagd om uit je comfortzone 

te komen en te improviseren. Ik zou het zo opnieuw doen!” 

Stiene Cherlet, 2LB 
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Biologie in 3WE 
Ogen en spierweefsel hebben geen geheimen meer voor de leerlingen van 3 wetenschappen. 
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Fotografiewedstrijd zesdes 
1e plaats: Mart Baert, Julie Drieghe, Jade De Paepe uit 6LWI 

 

2e plaats: Tine Schelfhout en Colette Hallaert uit 6LWI 
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3e plaats: Maja De Jonge, Femke Ottoy, Kaat De Wilde en Kaja Wanczyk uit 6WEWI 

 

Rekenen met Smarties 
Tijdens de lessen wiskunde in het eerste jaar werd een statistisch onderzoek uitgevoerd: data 

verzamelen en verwerken met… Smarties! 
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Iedereen 1000: De 

Vlammers van SMC Lede 
Een beetje geschiedenis 

Tijdens het hemelvaartweekend in mei 2016 werd met drie leerlingen en vijf leerkrachten van het 

SMC voor het eerst deelgenomen aan de 1000 km voor ‘Kom op tegen Kanker’. Eva was toen een 

leerling uit ons 6e jaar en kreeg in april 2015 het verdict leukemie. Al snel werd door haar dichtste 

kring ‘De Vlammers voor Eva’ gevormd, mensen met een hart voor Eva en de strijd tegen kanker. Wij 

fietsten met ons schoolteam ‘De Vlammers van SMC Lede’ mee onder hun vlag. Als school willen we 

iets blijven betekenen voor de mensen die geconfronteerd werden of worden met kanker. 

Ook de daaropvolgende jaren werden door ‘De Vlammers’ heel wat activiteiten op poten gezet (een 

familiefietstocht, de jaarlijkse voetbalwedstrijd van leerlingen vs. leerkrachten, een comedy-avond) 

om geld in te zamelen zodat we over het startgeld beschikten om een team voor de 1000 km af te 

vaardigen.  

2021: Iedereen 1000 

Net als in 2020 gooide corona echter roet in het eten: voor het tweede jaar op rij zat er geen 

traditionele versie van de 1000 km in met vaste ritten in een groot peloton. Toch is men niet bij de 

pakken blijven zitten en werd er, in tegenstelling tot 2020, een waardig en coronaveilig alternatief 

uitgedokterd: “Iedereen 1000”. Over alle Vlaamse provincies heen werden acht fietslussen 

uitgetekend met zeer gevarieerde tochten van om en bij de 125 km. Naast de eerder ingeschreven 

teams konden ook andere deelnemers zich registreren en zich laten sponsoren. Op die manier heeft 

men in totaal maar liefst 1.376.727 euro kunnen inzamelen voor kankeronderzoek! 

Vlammen in de Westhoek 

Bij het bekendmaken van de verschillende fietslussen was er binnen het Vlammersteam al snel 

eensgezindheid dat we in de Westhoek zouden gaan fietsen. Zo vertrokken we op Hemelvaartsdag 

met zeven Vlammers (*) richting start- en aankomstplaats Torhout: Peter Cornelis, Peter Verleysen 

(sr.), Rein Bogaert, Marjolein Morbé, Arnout Willockx, Karel De Lange en Stijn De Rouck. 

 

(v.l.n.r.: Rein, Arnout, Peter V., Peter C., Stijn, Karel & Marjolein) 
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Met ingesmeerde kuiten, gevulde bidons en voldoende repen, bananen en gelletjes zette het 

Vlammerspeloton zich in rond 10 u. beweging. We reden eerst naar Diksmuide waar we langs de 

IJzertoren en het jaagpad van de IJzer richting Lo-Renige fietsten. Helaas keerden de weergoden zich 

na goed 35 km tegen ons: de resterende 95 km kregen we het gezelschap van een regenzone die 

ons tot het einde van de dag zou vergezellen. Echte flandriens laten een beetje regen natuurlijk niet 

aan hun hart komen: regenjasjes aan en trappen maar! 

Na passages langs de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren (door het slechte weer helaas zonder een 

terrasje aan café “In De Vrede”) en doorheen de uitgestrekte Poperingse hopvelden bereikten we na 

zo’n 60 km het schilderachtige Heuvelland waar we ons plots op het parcours van Gent-Wevelgem 

bevonden en we met passages over de Rodeberg, de Baneberg en de Kemmelberg enkele stevige 

kuitenbijters voorgeschoteld kregen.  

Vervolgens trokken we naar Ieper, waar we kort halt hielden voor een meer dan welgekomen 

bevoorrading. Het laatste deel van de route bracht ons langs de vele oorlogskerkhoven rond Ieper 

naar Passendale en Zonnebeke. Na goed 5u40 fietsen bereikten we, moe maar voldaan, de finish in 

Torhout.  

Door de sponsoring van sympathisanten (715 euro) en de overdracht van vorig jaar (1810 euro) 

konden we voor deze editie 2.525 euro aan KOTK schenken! 

 

(*) Onze achtste Vlammer, Jeroen De Pauw, kon er door omstandigheden niet bij zijn. Hij heeft dan 

maar op z’n eentje een tochtje van 125 km afgelegd in naam van de Vlammers! 😊 

SDR namens de Vlammers van SMC 
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Tussen kunst & 

quarantaine 
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Kangoeroewedstrijd 
Op donderdag 18 maart ging op onze 

school de Kangoeroewedstrijd door voor 

de tweedejaars. Onze school neemt reeds 

vele jaren trouw deel aan deze 

internationale wedstrijd voor wiskunde. In 

Vlaanderen namen 16 733 tweedejaars 

deel aan de wedstrijd, 193 van onze 

school. Kangoeroe laat leerlingen ervaren 

dat wiskunde op elk niveau heel leuk en 

uitdagend kan zijn en dat even je 

hersenactiviteit opdrijven voor een 

aantrekkelijke reken- of denkpuzzel best 

wel gezond is. Sommigen ontdekken dat 

ze meer kunnen dan ze zelf dachten en 

verrasten ons met een mooi resultaat. Alle 

deelnemers krijgen een prijs want 

deelnemen is belangrijker dan winnen! Dit is de reden 

waarom we geen klassement publiceren met de 

resultaten van individuele leerlingen. Als er dan toch 

één resultaat in de kijker mag gezet worden, dan wel 

dat van Julie De Pauw uit 2MTWd Er waren 24 vragen 

en iedere vraag staat op 5 punten. Julie behaalde maar 

liefst 102 op 120 punten en behoort daarmee tot de 

1% best scorenden van Vlaanderen.  

Van harte proficiat aan alle deelnemers! 

namens jullie leerkrachten wiskunde 

J. De Pauw, J. De Landsheer en M. De Rick 

Vandaag is paars 
Op 17 mei wordt er wereldwijd stilgestaan bij homohaat op de Internationale Dag Tegen Holebi- en 

Transfobie. Uit solidariteit met de LGBTQIA+-gemeenschap kleurden heel wat scholen daarom paars. 

Ook op onze school was dit het geval. Want Het Stella-Matutinacollege in Lede is een school waar 

iedereen welkom is en zichzelf moet kunnen zijn. Er is geen plaats voor discriminatie bijvoorbeeld 

op basis van gender of geaardheid. 

Leerlingen en leerkrachten trokken een paarse outfit aan en er stonden heel wat activiteiten op het 

programma. Er werden paarse polsbandjes uitgedeeld, de toiletten werden genderneutraal en tijdens 

de middag werd er gezongen en gedanst. 
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De leerlingen van de leerlingenraad 

versierden de school met slogans en 

vlaggen. ‘Love is love’ konden we wel in 

elk klaslokaal op het bord zien staan en 

terecht: love is love. Liefde is niet 

verbonden aan genders, dat is de mooie 

boodschap die de leerlingenraad aan 

alle leerlingen en leerkrachten wou 

meegeven. 

Er werden doorheen de hele week 

klasgesprekken gehouden over het 

onderwerp en de leerkrachten probeerden aan de hand van filmpjes en quizjes de leerlingen op een 

leuke manier iets bij te brengen over de LGTBQ+ gemeenschap. Ook de interessante klasgesprekken 

konden de leerlingen tot nieuwe inzichten brengen over het zeer actuele en belangrijke onderwerp. 

Maar waarom vieren we dit nu precies op 17 mei? 

Wel, op 17 mei 1990 besliste de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om homoseksualiteit officieel 

van de internationaal gehanteerde lijst met ziekten te halen. Tot dan toe werd homoseksualiteit 

gezien als een psychische aandoening die behandeld kon worden.  

Sinds 2007 wordt er elk jaar in Brussel The Belgian Pride gehouden, de Belgische versie van de Gay 

Pride.  

Door de huidige corona crisis was het dit jaar onmogelijk om de parade in Brussel door te laten gaan. 

Daarom is het zeer mooi om te zien dat er ook heel wat andere alternatieven mogelijk zijn, zoals de 

zovele scholen die zich verzetten tegen homohaat en de LGTBQ+ gemeenschap steunen. 

De paarse week was een heel mooi initiatief van de leerlingenraad, waar we alle leerlingen en 

leerkrachten nog eens extra duidelijk maakten dat iedereen telt ongeacht zijn of haar geaardheid. 

Zo lieten we zien dat we met heel de school tegen elke vorm van discriminatie of haat staan. Een 

wondermooi gebaar! 

Danté Bavré en Tim Van den Eeckhout, 6ECM 

Ont-moeten 
Elk jaar werken we met een jaarthema. Voor dit schooljaar was 

dat “Ont-moeten”. Er waren dan ook een aantal 

bezinningsmomenten (bij de start van het schooljaar, de 

adventsperiode met Kerstmis en de vastenperiode met Pasen) 

die we linken aan het jaarthema. 

Met dit beeld wilden we het belang en de schoonheid van ont-

moeten in de verf zetten. 
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Eindelijk! 
Om de mentale gezondheid van de leerlingen 

te verbeteren had de school beslist om een 

teambuilding te doen voor de gehele school. 

Spijtig genoeg was dit voor de derde graad 

maar een halve dag. Maar de halve dag was dan 

toch nog goed gevuld.  

Na een picknick met onze groep, begon onze 

klas aan de eerste opdracht. Het was een soort 

wedstrijd tussen de leerkrachten en leerlingen: 

Beat the teachers! De leerkrachten hadden 

gedurende de week allerlei opdrachten 

uitgevoerd en wij hadden het doel hun 

topscores te verslaan. Er waren vele opdrachten 

en iedereen mocht kiezen voor die opdracht 

waarin men dacht de beste te zijn. Mijn 

opdracht was om een zo hoog mogelijke toren 

te bouwen met spaghetti en marshmallows en 

natuurlijk, met de hulp van twee anderen 

hebben we het record van de leerkrachten 

verdubbeld. Nadat we de leerkrachten een 

koppie kleiner hadden gemaakt, vertrokken we 

naar de volgende locatie 

Hier was het de bedoeling een brief naar jezelf 

te schrijven. Die kan je over tien jaar openen om 

te kijken of je over tien jaar nog dezelfde 

dromen en verwachtingen hebt. Alsof ik die 

brief dan nog zou terugvinden! Ik vond dit 

maar een iets mindere activiteit. Ik kan snappen 

dat sommigen deze brief over tien jaar zullen 

vinden en een trip van nostalgie gaan krijgen, 

maar ik kijk liever naar de toekomst en laat het 

verleden liever verleden zijn. Na nog wat 

prachtige klasfoto’s, gemaakt door Mr. De 

Rouck, vertrokken we naar onze laatste 

activiteit. 

Die was fysieker. De bedoeling was om de juiste 

palen, die opgesteld waren in een cirkel, aan te 

tikken wanneer deze oplichtten met jouw kleur. 

De meisjes namen het op tegen de jongens. 

Om de winnaars te kennen, hoef je niet lang na 

te denken. Tijdens deze activiteit werden er drie 

leerlingen ondergekakt door een vogel. 

Wanneer ze klaar waren met verschonen was 

de activiteit voorbij en mochten we naar huis. 

Op zich was het nog een toffe dag, een 

teruggaan naar het normaal, na zo’n bizar jaar 

waarin vele activiteiten weggevallen waren 

door het taaie virusje. Het is geen vervanging 

van de eindejaarsreis, maar het is toch iets. 

Wout Barrez, 6LWI 
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Wiskunde B-Dag 
Op 16 maart gingen de zesdejaars met een pool wiskunde een hele dag aan de slag met de opdracht 

van de Wiskunde B-Dag. Wat je daar precies onder moet verstaan, laat ik beter vertellen door henzelf. 

Veel leesplezier! 

Charlotte Sonck 

Op dinsdag 16 maart 2021 namen de leerlingen van 

het zesde jaar Wetenschappen-Wiskunde, Latijn-

Wiskunde en Economie-Wiskunde, deel aan de 

“Wiskunde B-dag”. De Wiskunde B Dag is een vorm 

van wedstrijd tussen scholen, georganiseerd door de 

KU Leuven waarbij leerlingen in teams een wiskundige 

onderzoeksopdracht tot een goed einde moeten 

brengen tijdens een volledige lesdag. 

Normaalgezien zou deze dag in november 2020 

hebben plaatsgevonden, maar omwille van de 

Corona-epidemie werd dit verschoven naar januari. 

Maar omdat de zesdejaars op de nieuw geprikte 

datum thuis waren (binnen het kader van het 

alternerend naar school gaan) kon SMC opnieuw niet 

deelnemen aan de KUL-wedstrijd en werd er voor 

geopteerd om op 16 maart een interne Wiskunde B-

dag binnen onze school te organiseren. Geen echte 

wedstrijd dus, maar wel al een heel bijzondere ervaring op zich. 

De drie klassen werden per klasbubbel ingedeeld door de leerkracht in gelijkwaardige groepjes van 

4 of 5 personen waarmee je de hele dag moest werken.  

Wat er nu precies verwacht werd van dit onderzoek, was vooraf niet helemaal duidelijk, wat het ook 

wel spannend maakte. Het was dus nog even afwachten, aangezien we nog niet wisten wat het 

onderwerp zou zijn en wat er allemaal van ons verwacht werd. Echter, eenmaal op school 

aangekomen kregen we direct een duidelijk instructiefilmpje te zien en ontvingen we een dikke 

opgavenbundel die ons door de dag zou begeleiden. Deze twee hulpmiddelen moesten volstaan om 

ons zelfstandig de dag te laten beleven, want de leerkracht mocht geen tips geven noch vragen 

beantwoorden. 

Eenmaal duidelijk was geworden wat het doel van de B-dag was, begon elk groepje onmiddellijk 

vlijtig te werken. Het enige wat ons vooraf wel verteld was, was dat we onze tijd maar beter heel 

nuttig konden besteden… 
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Het onderwerp van de onderzoeksopdracht 

was een alledaags thema dat in een 

wiskundig jasje werd gegoten: het ging 

over de wiskundige logica achter jongleren 

met meerdere balletjes. Dit klinkt misschien 

wat vreemd, maar dit is nu net het doel van 

de Wiskunde B-Dag: aan de hand van een 

onderzoeksopdracht ervaren dat wiskunde 

alomtegenwoordig is en ons kan helpen 

om alledaagse problemen zoals het gooien 

van balletjes te gaan analyseren.  

We kregen bij het uitvoeren van de 

opdracht ook alle vrijheid; wat we wanneer 

deden, konden we zelf beslissen per groep: 

wanneer we pauzes namen, wanneer we 

welke vraag beantwoorden, wanneer we 

aan ons verslag begonnen… We waren 

enkel aangeraden om het eerste deel van 

de bundel voor de middag te behandelen  

net als een deel van het op te maken 

eindverslag. Dit zorgde ervoor dat iedereen 

van een groep altijd wel met iets bezig was: 

de ene zocht een bewijs, een andere typte 

het verslag en nog een andere bestudeerde 

de formules… Bovendien had de school ter motivatie ook 

wat drankjes en versnaperingen voorzien. 

Na een vermoeiende en intense dag slaagden alle 

groepjes er in hun onderzoeksopdracht over te maken 

aan de leerkrachten. En voor de nieuwsgierigen: we 

konden wiskundig aantonen dat een vast interval bij 

jongleren een noodzaak is om de verschillende balletjes 

in de lucht te houden. 

Helena De Vliegher – 6LWi 

Op het eerste zicht klinkt het misschien wat afschrikkend 

zo’n wiskunde B-dag, maar in feite was het zelfs ‘leuker’ 

dan een alledaagse schooldag. Aangezien vele uitstappen 

en activiteiten dit jaar niet hebben kunnen plaatsvinden, 

om welgekende redenen, was dit een aangenaam 

‘teambuilding’- moment. Al waren we in groepjes van 4 of 5 verdeeld, onze klas wist er toch weer 

één gezellige boel van te maken en elkaar te helpen waar nodig! 

Stef Willockx 6LWi 
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Biotoopstudie 

Park van Mesen 
Jammer genoeg slechts één top-activiteit in het 

kader van de lessen natuurwetenschappen voor 

het 1e jaar: Biotoopstudie in het park van Mesen. 

Een verslag van enkele leerlingen: 

Wat is er leuker dan naar buiten gaan om de natuur 

in levende lijve te bestuderen? 

Met heel de klas zijn we naar het park van Mesen 

gestapt om daar allerlei activiteiten te gaan doen. 

We hebben verschillende proefjes gedaan en veel 

uitgeprobeerd. Sommige proefjes deden we met 

water en andere met de grond. Andere opdrachten 

gingen dan meer over de bomen en de planten. 

Ik vond het een bijzondere dag, veel geleerd en 

veel gedaan. Ons einddoel is zeker bereikt: we zijn 

zoveel meer te weten gekomen over de natuur! 

Roos Machtelinckx 1Mb 
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In het park kregen we eerst wat uitleg van onze 

leerkracht, mevrouw Vermeersch. Eerst over de 

verschillende soorten bomen die we rondom ons 

zagen en vervolgens over de experimenten die we 

moesten uitvoeren. We maakten groepjes per drie en 

dan konden we beginnen. 

De eerste oefening ging over de temperatuur. Die 

moesten we op 2 plekken meten. Ook moesten we op 

verschillende plaatsen de lichtsterkte en het geluid 

meten. We moesten ook onderzoeken hoe het zat met 

de hardheid van de bodem en of het water goed kon 

doorsijpelen of niet. Dan moesten we met 

determineertabellen aan het werk om de naam van 

enkele bomen te ontdekken.  

Het volgende was het positieve en negatieve van het 

park beschrijven. Jammer genoeg is er veel negatief in 

het park zoals veel afval en luidruchtige mensen die 

de diertjes bang maken. Dit is iets waar we moeten op 

letten want dit is slecht voor de natuur. 

Na al die opdrachten hadden we nog even tijd om te 

spelen in de natuur. 

Het was heel leuk! 

Mirte Ost 1La
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Topteam 
Dit zijn de winnende teams van de Topteam-

activiteit dit jaar. Zij wonnen elk een 

cinematicket. Proficiat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teambuilding graad 3 
Op vrijdagnamiddag 28 mei stond ook 

voor de leerlingen van de derde graad 

een teambuilding op het programma, 

iets dat na maanden van deeltijds 

afstandsonderwijs ook meer dan 

verdiend was. Bovendien zorgde het 

stralende lenteweer (dit voor het eerst 

in weken!) er voor dat de batterijen met 

de examens in het vooruitzicht nog 

eens opgeladen werden! 

Er werden een drietal activiteiten 

voorzien, verspreid over Lede (o.a. in het Park van Mesen, aan de vijver aan het Kantientje, op de 

terreinen van de KSA, op het pleintje in de Nieuwe Wijk en in de tuin van de Dhammakaya’s). 
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Ten eerste had je Beat The Teachers, een 

reeks uitdagingen waar leerkrachten het 

opnamen tegen de leerlingen. Een greep 

uit de challenges: bouw een zo hoog 

mogelijke toren met enkel spaghetti en 

marshmallows, hou zo lang mogelijk een 

bidon water met gestrekte armen 

omhoog, leer het getal pi met zo veel 

mogelijk cijfers na de komma van buiten, 

gooi zoveel mogelijk propjes in een 

papiermand binnen 2 minuten tijd, enz. 

Vervolgens konden de leerlingen zich ook 

sportief uitleven met het lichtpalenspel 

waar snelheid, behendigheid en een flinke 

dosis teamwork cruciaal waren om het 

spel te winnen! 

Tot slot was er ook nog een eerder 

rustigere en bezinnende activiteit 

voorzien. Na het beluisteren van het 

nummer "Everybody's Free (To Wear 

Sunscreen)" van Baz Luhrmann mochten 

de leerlingen een brief schrijven naar hun 

toekomstige zelf. Deze activiteit werd 

afgesloten met een klasfoto. 

We kregen ook nog een reactie over de 

teambuilding binnen uit het zesde jaar 

“Het was een behoorlijk samenwerkende 

dag, die vrijdag. Ik stond er van versteld 

hoe onze klas aan elkaar hangt en hoe we 

toch een aantal keer van de andere groep, 

tegen wie we moesten spelen, hebben 

kunnen winnen.” (Chanelle Quintelier, 

6ECM1b) 
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Project 1B 

 

Yenna De Vroe 

 

Okan Aslan 

 

Laila Troch 

 

Laila Troch 

 

Ivanka Pollet 

 

Fran Merckx 
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Elise Lormans 

 

Didiane M'Bokolo 

 

Elise Lormans 

 

Didiane M'Bokolo 

 

Déborah Ncdoricimpa 
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100–dagen 

in handen van Corona 
100-dagen, normaal een groot feest met toeters en bellen. Een herinnering voor het leven, maar voor 

de leerlingen van het zesde jaar op SMC Lede was het dit jaar toch anders dan gewoonlijk. Covid-19 

heeft hier een stokje voor gestoken, maar dat heeft de zesdejaars zeker en vast niet tegengehouden 

om er ‘een (coronaproof) feestje’ rond te bouwen. 

Normaal gezien waren er tal van 

activiteiten te beleven in het laatste 

jaar van het secundair onderwijs, zoals 

een intensieve teambuilding in het 

begin van het schooljaar, een 

sfeervolle 100-dagen, een mooie 

eindejaarsreis in de paasvakantie, een 

uitstap naar Cap Blanc-Nez, maar 

deze zijn helaas niet allemaal kunnen 

doorgaan. Toch is er één activiteit 

mogen doorgaan en dat was de 100-

dagen week. 

Van maandag 19 april tot en met vrijdag 23 april hebben de zesdes verschillende zaken 

georganiseerd om er toch een mooie 100-dagenweek van te maken. Van maandag tot en met 

donderdag zijn de leerlingen verkleed naar school mogen komen, iedere dag volgens een 

verschillend thema. Maandag was het thema après-ski, dinsdag maffia, woensdag was het 

Woodstock en donderdag mochten ze zich verkleden als een personage uit ‘Mariokart’. Natuurlijk 

zaten we in april nog in afstandsonderwijs, dus hebben sommige leerlingen zich thuis verkleed en 

hun camera aangezet, zodat de leerkrachten hun outfits eveneens konden bewonderen. Vrijdag was 

het thema ruimte, het hoofdthema. 

Als alternatief voor hun show hebben ze een heel jaar gewerkt aan een film die 

ze ook hebben laten zien vrijdag aan al de andere jaren op school. Natuurlijk 

konden ze het eindresultaat van deze film niet zomaar voor het eerst op school 

aanschouwen, maar hebben ze een exclusieve première georganiseerd op 

school (zie foto). Die was formidabel. 

Al bij al hebben de zesdejaars er toch een fantastische en onvergetelijke periode 

van kunnen maken en daar zijn ze uiteraard heel fier op. 

Chanelle Quintelier, 6ECM2 
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Met 1LB naar 

het Park van 

Mesen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scholieren tijdens corona 
Als scholieren hebben we het in deze corona tijden niet altijd even makkelijk. Minder sociaal contact, 

maar halftijds les op school en de verantwoordelijkheid om goede punten voor toetsen en taken te 

behalen. 

Doordat de meesten van ons vanaf het begin van de lockdown tot het begin van dit schooljaar geen 

toetsen meer hebben gemaakt, was het heropstarten moeilijk. Weinig motivatie en concentratie, 

sommigen onder ons waren zelfs vergeten hoe ze moesten studeren. Opnieuw wennen aan vroeg 
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opstaan, naar school gaan en werkelijk les volgen, verliep voor de ene al wat vlotter, dan voor de 

andere. 

Ook al was het begin moeilijk, de meesten hebben er zich doorheen gesleept, maar de grootste 

uitdaging die iedereen moest doorstaan stond ons nog te wachten. Na ongeveer 3 maanden gewoon 

les te hebben gekregen, stonden de kerstexamens plots voor onze neus. 

De examens zijn de belangrijkste, maar ook de vervelendste gebeurtenissen in je schoolcarrière. Een 

periode van zwaar werk, die 2 of 3 keer per schooljaar om de hoek komt vliegen en waar je 

concentratie en een sterk doorzettingsvermogen voor moet bezitten. Als je deze periode kon 

doorstaan, bewees je dat je het nog in je had om te leren, ervoor te gaan en het belangrijkste, je best 

te doen. Het was vooral belangrijk om te bewijzen dat je nog steeds een grote brok leerstof kon 

verwerken. Sommige leerlingen glibberden door de obstakels en behaalden glanspunten, de 

anderen vonden het al iets stroever gaan en begingen hier en daar een flater. 

Al bij al ben ik trots op mijn medeleerlingen. De motivatie lag zeer laag, want er was niks om naar 

uit te kijken. Geen sportdag, schoolreisjes naar Parijs, Brugge of Berlijn. Daar konden we naar fluiten. 

Desondanks staan we hier allemaal nog vast op onze twee benen. We helpen elkaar en banen onze 

weg door het schooljaar. Ik ben ervan overtuigd dat we op nog vele moeilijkheden zullen botsen. De 

ene zal al eens wat harder botsen dan de andere, maar de blauwe plekken zullen verdwijnen en de 

problemen lossen we op. Wanneer deze corona periode voorbij is, kunnen we ons helemaal laten 

gaan en, het belangrijkste, onze zorgen eventjes vergeten. 

Elise Vermeulen, 6MWe1 

Een week vol kleur 
17 mei is de dag waarop heel de 

wereld stil staat bij homofobie 

en transfobie. Hoewel we in een 

moderne maatschappij leven, 

worden nog altijd mensen met 

een ‘andere’ geaardheid raar en 

vreemd bekeken. Soms blijft het 

niet alleen bij kijken en gemeen 

spreken over die mensen. 

Gaybashing, het in elkaar slaan 

van mensen met een andere 

geaardheid, is iets wat niet voor 

zou mogen komen, maar toch 

circuleerde op de dag tegen homofobie en transfobie een filmpje op het net waarin te zien was hoe 

een man door een groepje jongeren in elkaar geslagen werd puur omdat hij homo is. Dit voorval 

was dan ook zeer te betreuren, te meer omdat de jongeren de volgende dag alweer vrij rond liepen.  
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De leerlingenraad zag 17 mei als een ideale dag om  homofobie en transfobie bespreekbaar te maken 

in onze school. Het doel was niet om hier alleen maandag rond te werken, maar wel de hele week. 

Het was niet zomaar een schoolweek, maar wel de week rond de PAARS-campagne. 

Elke dag van de schoolweek stond in het teken van een kleur van de regenboogvlag, dat is de officiële 

vlag van de LBGTQ+ gemeenschap. Velen van ons dachten dat we met de kleur rood zouden 

beginnen, maar neen. We waren gevraagd om maandag zoveel mogelijk in de kleur paars naar school 

te komen. Het was dus snel duidelijk dat we begonnen met die kleur. Ik zelf was helaas niet in het 

paars gekleed. Ik had die ochtend de verkeerde kleur van de regenboog uit mijn kast genomen en 

er niet bij nagedacht dat een andere kleur die week een verschil kon maken.  

Het leek in het begin een normale maandag, maar dat veranderde snel. Toen we op school kwamen, 

kreeg elke leerling een bandje, dat logischerwijs in de kleur paars was, zodat iedereen toch iets van 

paars had, ook al hadden ze kledij in een andere kleur van aan . De leerkrachten waren voorzien van 

een paars mondmasker en waren gevraagd zeker in het paars te komen om een toon te zetten voor 

iedereen. Verschillende leerkrachten hadden dan ook van het moment gebruik gemaakt om hun les 

in het thema van de week te geven.  

De leerlingenraad had niet alleen voor bandjes gezorgd. Ze hadden de hele school aangekleed 

volgens het thema en in elke klas een inspirerende quote of een andere verwijzing naar de campagne 

achtergelaten. Iets wat de oplettende student ook opviel, was dat er over heel de school papieren 

waren verspreid met een QR-code op. Dit was natuurlijk niet zonder reden. Die papieren waren een 

memory-spel dat heel de week liep. Ze hadden ook andere kleine dingen gemaakt zoals verschillende 

kruiswoordraadsels.  

De middag is het moment om iets speciaals te doen. Op een tafel buiten stond een pot met krijt 

waarmee we een regenboogtekening op de grond konden maken. Tijdens zo een speciale week kan 

het niet anders dan dat er muziek gespeeld wordt. Op de juiste liedjes waren de tweedes tot en met 

de zesdes allemaal samen aan het dansen. Dit probeerden ze heel de week te doen, maar het weer 

was af en toe een domper op de paarse feestvreugde.  

Niet alleen onze school heeft gewerkt rond 17 mei, ook gemeente Lede heeft haar steentje 

bijgedragen. In de loop van de week van 10 mei werden de zebrapaden aan 

het station omgetoverd tot werkelijk prachtige gaybrapaden. Hiermee 

hoopt gemeente Lede de uitstraling te geven een HOLEBI-vriendelijke 

gemeente te zijn.  

Via deze weg wil ik heel graag een veelkleurige pluim geven aan iedereen 

die hard gewerkt heeft om de gemeente kleurrijker te maken. De 

leerlingenraad verdient voor heel de week die ze georganiseerd hebben een 

heel groot applaus. Zij hebben ondanks de Corona-maatregelen een 

fantastische week aan iedereen kunnen geven. 

Esther Verschraegen, 6LM 
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Boost-Day graad 2 
Graad 2 kon aan het einde van dit vreemde schooljaar toch nog genieten van een teambuilding! 

Enkele sfeerbeelden van hoe het eraan toe ging bij 4ECA1: 
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Jongleren met Wiskunde 
“Teamwork makes the dream work” 

Op de wiskunde B-dag hebben wij ondervonden dat wiskunde 

makkelijker wordt in groep. Op de Wiskunde B-dag werken 

leerlingen uit het zesde jaar in teams een hele dag aan een open 

wiskundige onderzoeksopdracht. Vaardigheden als 

probleemoplossend denken, mathematiseren, logisch redeneren 

en argumenteren staan centraal. De doelgroep zijn dan ook 

leerlingen uit studierichtingen met als pool wiskunde. Tegen het 

einde van de dag verwerken de teams hun oplossingen tot een 

samenhangende tekst. Dit eindwerk telt ook mee 

als onderzoekscompetentie voor wiskunde. 

In deze editie van de Wiskunde B-dag, kregen 

jongleerpatronen de aandacht. Op basis van 

acrobatische hersenstuntjes, begonnen we gooipatronen 

van jongleerballen mathematisch te onderzoeken. Als 

wiskundigen in de dop kregen we vragen toegeworpen 

zoals ‘Wanneer is een gooipatroon mogelijk?’ en ‘Hoe 

vaak kan je een patroon wijzigen voordat hij onmogelijk wordt?’. Al redenerend kwamen wij erachter 

dat wiskundige theorieën bedenken niet evident is, aangezien één gat in de theorie de gehele 

constructie in elkaar laat zakken. Zie het als leren eenwieleren, maar bij elke gefaalde poging, valt 

je eenwieler uiteen. Toch blijven de deelnemers met een positief gevoel achter. Niet alleen leerden 

wij analytisch denken, maar we deden ook ervaring op in het opzoeken, filteren en verwerken van 

informatie in een samenhangend verslag. 

Gelukkig hadden wij gedurende de hele dag drankjes en koekjes tot onze beschikking. Intensieve 

wiskunde zorgt namelijk voor een grote dorst en honger. Verder was er een losse en toffe sfeer op 

deze wiskundige dag vol bloed, zweet en tranen. Een goede groepssfeer was ook wel nodig om de 

onderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen. Hoewel wiskundig redeneren een belangrijke 

rol speelde voor de opdracht, speelde teamwork een nog grotere rol. Het was essentieel om het werk 

te verdelen onder de teamleden. Ook moesten af en toe de koppen bij elkaar worden gestoken om 

een bepaalde vraag op te lossen aangezien niemand van ons in zijn eentje zo slim is als wij allemaal 

samen. 

In tegenstelling tot het getal pi, kwam deze dag wel tot een einde. Na zeven lange uren nadenken, 

formuleren en discussiëren, raakte onze breinkracht op, ondanks de immens grote hoeveelheden 

geconsumeerde snacks. Naast de deskundige vaardigheden die de deelnemers hebben 

meegenomen van de Wiskunde B-dag, bleven zij ook achter met een sacharideoverdosis. 

Ewoud Standaert & Daniel Kaloyan, 6ECWI 
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Circusschool 
Circusschool SMC Lede in tijden van corona: oefenen, oefenen en …
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Bubbel van ‘21 
Waar iedere middelbare scholier naar uitkijkt in z’n schoolcarrière is de 100-dagenperiode in je 

laatste jaar. Ook wij, de zesdejaars van 2021, zitten nu op hete kolen om deze gekke week knallend 

in te zetten.  

Door de pandemie was dit nochtans 

geen gemakkelijke klus. Hieronder word 

je meegenomen in de wondere 

voorbereiding van de Bubbel van ’21. We 

mogen het je nu wel verklappen, want 

wanneer je dit zal lezen, hebben de meer 

dan 100 laatstejaars-leerlingen vaarwel 

gezegd aan het Stella-Matutinacollege. 

We laten de pandemie niet aan ons hart 

komen en maken alsnog een ongezien spektakel. Dit jaar moeten we extra creatief zijn. De 

koppeldans wordt een massadans. De repetities gaan door binnen je eigen klasbubbel. 

Mondmaskers worden deel van de kostuums en er wordt gezocht naar alternatieven voor de live-

show die normaal gezien plaatsvindt. 

Zoals dat bij alle grootse evenementen gaat, worden er verantwoordelijken aangesteld, dit volgens 

een democratische stemming: onze jaarvoorzitters. Vervolgens worden er teams samengesteld die 

elk verantwoordelijk zijn voor een ander aspect van de show. Iets anders dat beslist moet worden, 

zijn de verkleedthema’s voor de dagen voorafgaand aan die spetterende vrijdag. Zoals in de beste 

families bracht dit al eens een discussie met zich mee. 

Ooit al meer dan 100 leden van de maffia gezien op een 

middelbare school? Op maandag 19 april bezetten ze de 

school. Dinsdag gaan we richting de bergen en, wat vele 

mensen misschien gemist hebben het afgelopen jaar: de 

après-ski. Woensdag nemen we een teletijdmachine helemaal 

terug naar 1969, volledig in de sfeer van Woodstock. 

Donderdag terug naar onze kindertijd met de Wii. Of het 

schoolterrein wordt omgetoverd tot een Mario Kart racecircuit 

is nog maar de vraag. Als afsluiter, vrijdag ons showthema: 

ruimte. Iedereen draagt dan het ruimtepak, gewichtloos 

marcheren we door de school, het ondenkbare wordt realiteit. 

Onze show wordt een film die vertrekt vanuit de miserie op aarde: SMC Lede 6th year strikes back.  

We zijn het zat, we bouwen een ruimteschip en vertrekken. Weg van de aarde, weg van alle 

problemen. Zodra we ons in een ander deel van de Melkweg begeven, begint ons ruimteschip rare 

kuren te krijgen, net zoals in bepaalde populaire videogames. We worden gesaboteerd.  



 

53 

Uiteraard worden de leerlingen gemist door de leerkrachten; die slagen 

erin om via-via een raket te bemachtigen en komen ons halen. Een 

komisch geheel met enkele ludieke en pijnlijk herkenbare verwijzingen 

naar het Stella-Matutinacollege. 

Met de organisatie van onze 100-dagenweek is nog maar eens duidelijk 

geworden hoe veelzijdig ons jaar is. Verscheidene initiatieven werden 

voorgesteld, het ene al gekker dan het andere. Carla (6LM) ontwierp het design voor de rug van onze 

pull. Kyra (6Ecm1a) maakte prachtige vlaggen met het SMC/NASA logo, dat digitaal ontworpen is 

door Elise (6MWe1).  

Er waren zo veel personen die met een innovatief idee op de 

proppen kwamen. Zoals een avant-première organiseren, mars 

en milky way uitdelen als coronaproof alternatief voor de cake 

die normaal wordt rondgedragen in de klassen.  

Talloze creatievelingen verzorgden de memes, waarmee we de 

school hebben versierd. De leden van team dans hebben 

ongelofelijke choreografieën in elkaar gestoken. Team kostuum 

kreeg het zwaar te verduren om met een beperkt budget iets te 

vinden waar iedereen zich goed bij voelde. Team script en team 

film hebben zich ingezet om de film mogelijk te maken. Door 

Team decor waanden we ons doorheen de film in de ruimte. 

Team eetfestijn kwam met een geweldig alternatief, zodat we 

toch geld konden vergaren. Team financiën hield met 

economisch inzicht de winst bij. Team muziek  bracht  sfeer en 

gezelligheid. (Hier merken we nogmaals het enorme muzikale 

talent in Lede en omstreken.) Team Jaarboek en Team pull, we 

kijken alvast uit naar het resultaat. Tot slot vult Team bucketlist 

de laatste dag van de week toch plezierig in, want ook al zal die niet verlopen zoals het er andere 

jaren er aan toe ging, we gaan er de allerbeste 100-dagen van maken uit de hele geschiedenis. 

Deze bijzondere periode zou er nooit gekomen zijn zonder de stuk voor stuk unieke mensen van het 

zesde middelbaar. Hier is dan ook nog een welverdiende dank u wel aan iedereen, want in deze 

‘aparte’ tijden brachten ze ons toch bijeen. 

Frauke Baeyens, 6MWE1 
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PO 3de jaar 
Ik ontmoet een kunstenaar (schilder): de leerlingen hebben een schilderij uitgekozen en een element 

veranderd. 

 

Lotte Lammens 

 

Robbe Serraris 

 

Céline Monsieur 

 

Céleste Vertriest 
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Aya Hadj Mohamed 

 

Lien De Maere 

 

Yentel Van den Abbeele 
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Fotografie: kadreren, ruimte en compositie: de leerlingen hebben de elementen kadreren, ruimte en 

compositie leren kennen. Nadien hebben ze dit toegepast door zelf foto's te nemen op school. 

 

 

Emiel Wallaert - Yarne Schmit - Robbe Serraris 

- Arnout De Meyer 

 

Emiel Wallaert - Yarne Schmit - Robbe Serraris 

- Arnout De Meyer 

 

Emiel Wallaert - Yarne Schmit - Robbe Serraris 

- Arnout De Meyer 

 

Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 
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Cedric Keppens 

 

Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 

 

Cedric Keppens 

 

Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 
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Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 

 

Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 

 

Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 

 

Cedric Keppens 
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Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 

 

Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 

 

Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 

 

Nina Elaut - Belle De Wilde - Delphine Verbeke 

- Alissa Goeman 

 

Ik ontmoet een beeldhouwer: de leerlingen 

hebben zich gebaseerd op een schilderij, 

beeldhouwwerk of thema. Ze hebben opnieuw 

een eigen verwerking gemaakt. 
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Wout Baeyens 

 

Nathan De Valck 

 

Lore De Wint 

 

Margot Roelandt 
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Een keertje iets anders 

Geen sportdag, geen 100-dagenshow, geen uitstap naar het concentratiekamp van Breendonk, geen 

bal, geen eindejaarsreis… Steeds opnieuw heb ik de zin “niets mag meer doorgaan in deze 

coronatijden” gehoord. Dat klopt dan ook deels, want zo goed als alle bezoekjes, uitstappen of 

activiteiten zijn jammer genoeg afgelast, maar niet alle. Tijdens een livesessie op maandag 15 maart 

kregen we immers het nieuws te horen dat we eindelijk eens iets anders mochten doen dan gewoon 

les volgen. We hadden dinsdag namelijk wiskunde B-Dag, een dag volledig gevuld met wiskunde. 

Voor sommigen klonk dit als een ware hel, maar anderen zoals ik, vonden dit prettig nieuws. Hoewel 

die deze keer doorging op onze school zelf in plaats van op verplaatsing, verheugde ik me er toch 

op, want zo een specialere dag breekt eens de sleur van de gewone saaiere lesweken.  

We kregen te horen dat we in groepjes van vier of vijf 

werden ingedeeld en dat we per groepje een bundel 

gingen krijgen met opdrachten en vragen die we dan 

moesten onderzoeken en/of bewijzen. Onze klas had 

twee lokalen ter beschikking, waaronder een 

computerklas, aangezien we een heel verslag moesten 

opstellen. Onze leerkracht wiskunde, Charlotte Sonck, 

raadde ons wel aan om zelf onze pc mee te nemen, 

puur voor het gemak. Ze stelde ook nog voor zeker op 

tijd in bed te kruipen, want het zou een vermoeiende 

dag kunnen worden. Ik dacht dat ze misschien een 

beetje overdreef, maar kwam er de volgende dag al 

snel achter dat dit niet zo was.  

De ochtend begon ik al goed, want ik had me 

overslapen en had geen andere keuze dan mijn ontbijt 

over te slaan, mijn fiets op te springen en naar school 

te spurten. Ik kwam net op tijd en met een lege maag 

toe in het afgesproken lokaal, waar ik een zeer prettige 

verrassing zag. Er was namelijk van alles voor ons voorzien: een koffiemachine, handig om wakker te 

worden, verschillende drankjes, om onze dorst te lessen en een hele schotel met allerlei soorten 

koekjes en hapjes, wat mij en mijn hongerige maag dan weer veel deugd deed. Met andere woorden, 

we werden helemaal in de watten gelegd zodat we de wiskundige dag zo aangenaam mogelijk 

konden beleven. Terwijl iedereen een hapje en een drankje aan het nuttigen was, werd er een 

instructie filmpje afgespeeld, dat ons verder uitleg gaf over de dagindeling en wat er exact van ons 

verwacht werd. De dag bestond uit twee delen. In de voormiddag onderzochten we patronen, rijen 

en periodes bij het jongleren. Dit onderdeel ging voor onze groep, die bestond uit vijf leerlingen, 

redelijk vlot. Het waren eerder kleinere vraagjes die we moesten oplossen en definiëren, met een 

beetje hulp van een inleidend filmpje en het internet.  

Na het eerste deel van de dag hadden we middagpauze, we konden even een frisse neus gaan halen 

en de motor van ons lichaam bijvullen met een lekker middagmaal. Hierdoor konden we met volle 
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zin en een volle maag beginnen aan het tweede deel van de dag. Ik zelf had hier veel zin in aangezien 

het eerste deel bij ons zo vloeiend en gezellig verliep, maar ik had te vroeg gejuicht. Dit onderdeel 

was toch iets pittiger dan het eerste. Het ging over treinregelingen waarbij er een divers aantal 

treinen waren en sporen met verschillende uurregelingen. We kregen een aantal treinen die allemaal 

op één station moesten vertrekken en toekomen. Iedere trein had een andere tijd nodig om zijn 

ronde te volmaken. Wij moesten onder andere een treinschema opstellen, waarbij iedere trein één 

rondje kon rijden zonder tegen een andere te botsen. Op het eerste gezicht was het niet zo moeilijk, 

maar we hadden al snel door dat we dit stuk zwaar onderschat hadden. We hebben het ons visueel 

proberen voor te stellen met tennisballen en blaadjes papier, theoretisch proberen te berekenen met 

allerlei formules die we hadden geleerd en aangetoond en geprobeerd logisch na te denken met 

ons gezond verstand, maar op geen enkel van deze manieren konden we alle vragen met zekerheid 

beantwoorden. Langzamerhand werd iedereen ook fysiek en vooral mentaal vermoeider, waardoor 

het denken en redeneren al wat moeilijker ging. Sommigen onder ons hadden normaal gezien nog 

een achtste lesuur, waarin we extra biologie gingen volgen, maar zowel alle leerlingen als onze 

leerkracht waren het er over eens dat we die deze week misschien beter zouden schrappen. Want 

anders zou er geen enkel woord doordringen in onze hersenen, die al volgestampt waren met 

jongleren en treinen.  

Aan het einde van de wiskunde B-dag, was iedereen helemaal op en hadden we even genoeg 

wiskunde gezien voor een hele week. Maar ik kan met zekerheid zeggen dat iedereen zich heeft 

geamuseerd en dingen heeft bijgeleerd op deze plezierige maar vermoeiende dag.  

Jade De Paepe, 6LWi 

Juryverslag SMC-

poëziewedstrijd 2021 
Corona heeft voor wat obstakels gezorgd, 

maar eindelijk is de uitslag van de SMC-

poëziewedstrijd 2021 bekend. Voor we over 

gaan naar de prijzen, willen we toch even 

benadrukken dat het een moeilijke keuze 

was. We hebben gemerkt dat alle leerlingen 

vol enthousiasme in de pen gekropen zijn. 

Jullie dachten diep na over ‘samen zijn’ in 

een tijd dat ‘samen zijn’ zo moeilijk is 

geworden. Welke gevolgen heeft dat voor 

jullie of voor vrienden, geliefden? Jullie 

wikten en wogen jullie woorden, kozen originele beelden, speelden met rijm en stijlfiguren. Kortom, 

we waren diep onder de indruk van jullie gedichten. 

Jammer genoeg moeten we in een wedstrijd een selectie maken. Er kan maar één winnaar zijn. 

Gelukkig delen we een eerste, tweede en derde prijs uit. De eerste prijs krijgt van de school een prijs, 
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die de directeur jullie zal geven. De tweede en derde prijswinnaars kunnen kiezen uit een mooie rij 

boeken. We bedanken in het bijzonder de school, de directie, en mevrouw Huygens voor de mooie 

prijzen. Ook bedanken we alle juryleden: mevrouw De Smet, mevrouw Portier, mevrouw Huygens, 

mevrouw Pelsmaekers en mevrouw De Swaef voor hun inspirerende feedback bij de gedichten.  

Eerst worden de tweede en derde prijswinnaars bekend gemaakt. Zij kunnen op het einde van de 

prijsuitreiking bij mevrouw De Brandt en mevrouw Cosyn een boek kiezen. Na de bekendmaking van 

de eerste prijswinnaars worden hun gedichten meteen voorgelezen. Tussen haakjes: je kan ervoor 

kiezen om dat zelf te doen, anders kan een leerkracht dat voor je doen. Daarna ontvangen de eerste 

prijswinnaars van de directeur hun prijs. 

Trommelgeroffel, het spannende moment is aangebroken… de juryleden kwamen tot het volgende 

besluit: 

TWEEDE PRIJS 

Sara De Smet 1ME  

Veel juryleden bewonderen de beeldspraak in dit gedicht over het heelal. Mevrouw Huygens heeft 

het over ‘krachtige beeldspraak’, mevrouw De Swaef merkt op dat het beeld van het heelal in het 

hele gedicht wordt doorgetrokken en mevrouw Pelsmaekers zegt dat je de scène als het ware in je 

hoofd kan schilderen. 

Stiene Cherlet 2Lb 

Dit gedicht sluit perfect aan bij het thema ‘samen’ omdat het ons doet nadenken over de betekenis 

ervan, zegt mevrouw Pelsmaekers. Dit gedicht trok ook de aandacht van mevrouw De Smet. Het is 

kort maar heeft een krachtige boodschap. Ook mevrouw Huygens benadrukt de kracht van de 

eenvoud van dit gedicht. Mevrouw Portier is door dit gedicht dan ook echt geraakt. Het is bijzonder 

mooi in zijn eenvoud. Het daagt je uit om even stil te staan, even na te denken. 

Céleste Vertriest 3We1 

Dit is een gedicht zonder veel opsmuk, meent mevrouw De Swaef. Het gaat in rechte lijn naar het, 

toch wel verrassende, einde. Bovendien roept het een gevoel van gemis, ‘saudade’, op. Mevrouw 

Huygens heeft het dan weer over de sterke opbouw van het gedicht: het verhalend element en de 

dialoog geven aan het gedicht een zekere luchtigheid. 

DERDE PRIJS 

Charlotte Vandenberghe 1LA 

Mevrouw Huygens vindt dat er veel warme spreekt uit dit gedicht. De kracht van het samenzijn voel 

je dan ook echt in dit gedicht, volgens mevrouw De Smet. Mevrouw Portier voegt eraan toe dat het 

gaat over de kracht om samen dingen te delen.  

Mauro Van Der Heyden 2MtWa 

Dit gedicht heeft mevrouw De Swaef gecharmeerd. Het eindigt op een mooie pointe. Mevrouw 

Portier is ook onder de indruk. Dit gedicht kreeg de titel eenzaamheid maar in tegenstelling tot wat 

je zou denken, is het niet negatief. Het kiest er volop voor om samen de eenzaamheid te verslaan en 

die boodschap is bijzonder mooi in deze tijden.  
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Mel Decorte 3Lb2 

Bij dit gedicht springt het sterke einde in het oog. Mevrouw Portier vindt het een prachtige laatste 

zin: ‘Honger naar samen zijn gestild, in je armen waar ik ben gewild.’ Het is heel mooi geschreven. 

Mevrouw Huygens looft de originele woordkeuze van dit gedicht. 

EERSTE PRIJS 

Delphine Stevens 1MB 

Volgens mevrouw Pelsmaekers heeft dit gedicht een prachtige woordspeling op het einde. Mevrouw 

De Smet is het daarmee eens. Het gedicht brengt volgens haar een heel mooie boodschap: liefde 

overwint alles, dus ook de afstand!  

Fien Matthijs 2La 

Dit gedicht is een originele vondst, volgens mevrouw Huygens en mevrouw De Smet. Knap hoe de 

woorden oplichten uit de tekst en een eigen leven leiden. Het heeft bovendien een eenvoudige maar 

leuke boodschap. Mevrouw Pelsmaekers is het hier ook mee eens: dit gedicht is zo fragiel in zijn 

eenvoud dat het ontroerend wordt.  

Maité Boelaert 3Lb1 

Dit is een sterk gedicht, vindt mevrouw Huygens. Van wanhoop naar hoop en dan toch een twist op 

het einde. Ook mevrouw De Smet en mevrouw De Swaef schrijven dat dit gedicht goed opgebouwd 

is. Het is een mooi samenspel tussen de zon en de maan. Bovendien is de boodschap heel krachtig! 

Mevrouw Pelsmaekers verwoordt het zo: ‘De doorgedreven personificatie en de korte pointe in de 

laatste regel zorgen voor een verrassend geheel’. 

 

GEDICHTEN van eerste prijswinnaars 

Afstand 

we zwaaien naar elkaar 

vanachter het raam 

we praten honderduit 

met een straat ertussen 

vanuit de verte 

overlaad ik je 

met innige handkussen 

ik hoor je stem 

die zegt dat je me missen zou 

maar ik hou met afstand 

het meest van jou 

Delphine Stevens 1MB

Samen kijken 

we deze ochtend 

naar de regen 

zonder opstoppingen 

of extra hindernissen. 

Het regenwater 

droogt 

morgen als de zon 

schijnt. 

Een flinke bui 

is een belevenis 

voor nu. 

Fien Matthijs 2La 
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De maan dacht na  

Terwijl hij naar de sterren keek 

Hij dacht aan de nacht die hij bracht  

Die iedereen vreesde 

Hij dacht aan de duisternis die hij bracht 

Die niemand hoop gaf 

Hij dacht aan de koelte die hij bracht  

Die niemand wilde  

En toen dacht hij aan de zon  

Die de dag aankondigde  

Hij dacht aan het licht dat ze bracht  

Een symbool voor hoop 

Hij dacht aan de warmte die ze bracht 

Waar iedereen van hield  

Samen zorgen we voor de dag en de nacht 

Maar slechts een van ons wordt gewaardeerd 

Dacht hij 

 Maité Boelaert 3LB1 

GEDICHTEN van tweede prijswinnaars 

Één groot heelal 

Je bent een ster. Een mooie, krachtige ster aan de hemel, maar je 

bent niet alleen. Je hebt al zeker de zon en de maan. 

Zij zorgen ervoor dat je straalt. 

Elke dag maken ze donkere dagen weer licht, 

droevige dagen maken ze vrolijk. 

En al heb je soms een donkere dag en zijn ze er niet om je licht te geven, 

ze zijn niet weg, maar onderweg. 

Je hebt ook de andere sterren nog. Zij geven je het gevoel dat je niet alleen bent 

en dat je er niet alleen voor staat. 

Ze zullen er zijn als je in de problemen zit en je vervolgens helpen. 

Tot slot heb je de andere planeten nog. Zij geven je de kracht 

om door te gaan en niet op te geven. 

Ook helpen ze je om je dromen waar te maken. 

Samen zijn jullie compleet, zijn jullie één. 

Sara De Smet 1ME 
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Lachen 

en huilen. 

Als één valt, 

staat de ander op 

samen. 

Stiene Cherlet 2Lb 

Op een grauwe woensdagmiddag 

vroeg ik je: 

‘Als wij niet samen zijn 

wat wil jij dan zijn?’ 

Je antwoordde: 

‘Ik zou een vogel zijn 

dan ben ik altijd vrij 

dan ben ik altijd gerust 

dat het goed met je gaat.’ 

Ik glimlachte. 

Maar nu 

zijn wij niet meer samen 

en zitten er vogels voor de ramen. 

Céleste Vertriest 3We1 

 

GEDICHTEN van derde prijswinnaars 

Samen 

ik deel samen met jou herinneringen 

mooie, vertrouwde, liefdevolle herinneringen 

ik deel samen met jou geheimen 

grappige, grote, prachtige geheimen 

bij jou kan ik mezelf zijn 

bij jou worden jij en ik wij 

en kunnen we samen de wereld aan 

samen 

Charlotte Vandenberghe 1LA 

Toch stond ik alleen. 

Je glipte door mijn vingers, 

zonder afscheid was je heen. 

Waarom is de deur gesloten 

en het gemis zo groot? 

Een belofte met lege ogen, 

je vroeg naar dromen en verhalen. 

En nu sta ik hier 

aan het begin van het einde. 

Honger naar samen zijn gestild, 

in je armen waar ik ben gewild. 

Mel Decorte 3Lb2 

Eenzaamheid 

Samen, 

altijd bij elkaar. 

Samen, 

we staan voor jou klaar. 

Samen, 

als dat gebeurt, ga ik eraan. 

Samen, 

wij staan sterker dan alleen. 

Samen, 

we gaan de eenzaamheid verslaan. 

Samen, 

zonder jullie had ik het niet gedaan. 

Mauro Van Der Heyden 2MtWa 
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Leerlingen 6de jaar maken een 

film voor hun Honderd Dagen 
Een klassieke Honderd Dagen, feesten en de school op stelten zetten, kan dit jaar niet vanwege 

corona... Normaal gezien steken de zesdes een grappige show ineen, waarin de leerkrachten 

verschillende opdrachten moeten uitvoeren en ze een grote rol spelen. Die tonen ze dan aan de 

tweede en derde graad. Aangezien dit nu niet mogelijk is vanwege de coronamaatregelen moesten 

ze de koppen samen steken voor een nieuw plan: een film maken.  

Dit jaar dus geen show maar wel een iconische film die je moet gezien hebben. 

‘The 6th year strikes again’, zo heet de film die we gecreëerd hebben en waar we vooral maandenlang 

aan gewerkt hebben.  

100-dagenteams 

Stef Nys en Colette Hallaert werden eind augustus verkozen tot voorzitters door de leerlingen van 

het 6e jaar. Hierna ging de bal aan het rollen. Zij hebben verschillende teams samengesteld: team 

script, team filmpjes, team kostuum, team bucketlist, team pull, team eetfestijn, team jaarboek, team 

dans, … Deze hebben allemaal enorm hun best gedaan om tot het prachtige eindresultaat te komen. 

Team script begon met het maken van een scenario waarop team muziek en team dans konden 

verder bouwen om zo tot een mooi samenhangend geheel te komen.  

Vanwege corona werden er ook nieuwe teams opgesteld die vroeger niet bestonden, zoals team 

bucketlist. Zij zorgen ervoor dat er allerlei leuke coronaproof activiteiten plaatsvinden tijdens de 100-

dagen. Daarnaast gaat team jaarboek zorgen voor een leuk afscheidscadeau voor de zesdes, het 

jaarboek, met daarin allerlei weetjes, foto’s, leuke herinneringen, … van hun hele middelbare 

schoolcarrière op het SMC. Hiermee hopen we het verlies van onze eindejaarsreis en normale 100-

dagen te compenseren. 

Coronaproof verloop 

In deze 100-dageneditie was het woord ‘zoom-call’ dan ook niet van de lucht. Samenkomen om 

onderwerpen te bespreken kon niet, dus dan maar online.  

Het filmen van de scènes en dans gebeurde allemaal in klasbubbels, zodat niemand de regels 

overtrad.  

De scènes met de leerkrachten werden dan ook gefilmd met de nodige anderhalve meter afstand 

zodat zij, zo nodig, hun mondmaskers konden uitlaten. De bijbehorende gezichtsuitdrukkingen 

maken de film net dat ietsje leuker. 

100-dagenweek 

We bleven natuurlijk de hoop behouden op een volledige en normale 100-dagenweek, in de mate 

van het mogelijke. Dit werd last minute anders beslist maar ook hiervoor hebben we creatieve 

alternatieven gevonden. Hoewel we maar een halve week naar school mogen komen, ons dus maar 
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drie dagen mogen verkleden en ons niet mogen mengen met andere bubbels proberen we alsnog 

het beste ervan te maken, wetende dat de directie ook haar best doet. 

We hopen op een geweldige 100-dagenervaring en een prachtige film waar we over zovele jaren 

nostalgisch naar kunnen terugblikken en nog steeds van in een deuk gaan liggen. 

Laure en Louise 

Radio maken 
Tijdens de lessen project 1M – project kunst leren de 

leerlingen gedurende een trimester radio maken. 

Hiervoor konden we dit jaar rekenen op de steun van 

drie leerkrachten van de kunstacademie Lede-

Wichelen-Erpe-Mere. Sterre uit 1Mf deelt haar 

ervaring: 

Hallo, ik ben Sterre en zal het hebben over project 

radio maken. Tijdens de lessen project werkten we 

rond het thema ’radio maken’. Tijdens dit project 

maakten de leerlingen zelf hun radioprogramma, 

jingle, liedjes… Ik vond dit zelf heel spannend. 

Tijdens dit project hebben we ook leren werken 

met het computerprogramma Audacity. Dit 

programma geeft je de mogelijkheid om je 

opnames te monteren en te bewerken. Je kan 

hiermee ook makkelijk liedjes bewerken. 

Na enkele weken opzoekwerk en voorbereiding gingen we onze stemmen opnemen. Niemand van 

ons had ooit al een micro gesproken. Spannend! De dag van de opnames was voor mij een 

stressdagje. Gelukkig werkte ik samen met één van mijn beste vriendinnen. Tijdens de opnames had 

ik geen stress meer. We hadden een geweldige leerkracht, Lies, die ons hielp bij het opnemen. 

Na twee weken was alles klaar en opgenomen. Alle radioprogramma’s zijn nu online te beluisteren. 

Dit was een heel leuke opdracht! 
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Het laatste jaar, maar dan 

net iets anders 
Het zesde jaar aan het Stella-

Matutinacollege verliep dit jaar anders 

dan verwacht. Door het corona-virus 

konden vele leuke activiteiten jammer 

genoeg niet doorgaan. Ondanks alles 

hebben de zesdes er toch het beste van 

proberen maken.  

Het hoogtepunt van het zesde middelbaar 

is uiteraard de honderddagenweek en niet 

te vergeten, de show. Een week waar de 

meesten al naar uitkeken vanaf de eerste 

keer dat ze het meemaakten op deze 

school. Door de maatregelen kon de show 

jammer genoeg niet doorgaan zoals 

gewoonlijk in de Volkskring maar gelukkig 

zitten er in ons jaar vele creatieve 

leerlingen die op het idee kwamen een 

film te maken. Er werden verschillende 

teams gemaakt om al de voorbereidingen 

ervan te organiseren, zo had je 

bijvoorbeeld team muziek, team dans 

team script en team kostuum… Ondanks 

een ietwat klein budget heeft dit laatste 

team toch leuke kostuums kunnen 

creëren. Ook team dans had het niet 

eenvoudig met alle maatregelen en 

beperkingen om alle zesdejaars de 

choreografieën aan te leren die jullie in 

onze film konden zien. Via deze weg wil ik 

dus ook even alle teams en leerkrachten 

bedanken voor hun inzet en creativiteit 

om dit alles tot een goed einde te 

brengen.  

Normaal gezien zou ik nu een hele alinea besteden aan de eindejaarsreis waar iedereen zo naar 

uitkeek, maar tot mijn grote spijt zal dit onderwerp ontbreken. Door Covid-19 kon ook deze reis niet 

doorgaan.  
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Een ander onderwerp dat typisch is voor 

het laatste jaar secundair onderwijs zijn de 

onderzoekscompetenties. Afhankelijk van 

je richting kunnen die wetenschappelijk, 

economisch of taalkundig/literair gericht 

zijn. Het is een werkstuk waar we 

doorheen het jaar aan werken in groepjes. 

Ik vond dit een zeer leuke en vooral 

leerrijke ervaring om zelf een onderzoek te 

doen rond een onderwerp naar keuze. Zo 

heeft mijn groepje voor het vak fysica een 

onderzoek uitgevoerd naar de invloed van 

glycerine op de oppervlaktespanning van 

een zeepbel. En voor Frans vergeleken we 

twee verschillende versies van vier 

verschillende sprookjes.  

Onlangs hadden we de campagneweek 

PAARS, hier konden leerlingen van de hele 

school een volledige week lang bijleren 

over de LGBTQIA+ personen en het 

geweld en vooroordelen tegenover hen. Ik 

vind het een mooi initiatief van onze 

school om hieraan deel te nemen. Nog 

steeds is er over de hele wereld, online of 

offline, geweld tegen deze gemeenschap. 

Op maandag 17 mei droeg iedereen de 

kleur paars, de kleur van moed en kracht, 

ook werden de toiletten die week 

genderneutraal. Al meer dan 185 scholen 

en Nederlandstalige universiteiten en 

hogescholen in Vlaanderen en Brussel 

doen mee aan deze campagneweek. Ik 

hoop dat onze school dan ook als 

voorbeeld kan dienen voor andere scholen 

die dit nog niet deden. 

Marlies Schepens 6MWe 
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Een alternatieve maar 

originele opendeurdag 
Elk jaar houdt onze school een opendeurdag, zodat de 

mogelijk toekomstige leerlingen het Stella-Matutinacollege 

beter kunnen leren kennen. Helaas viel deze dit jaar weer in 

het water vanwege Corona. Gelukkig kwam de school met 

originele alternatieven om toch een beter beeld te krijgen 

van het SMC. 

Zo kwamen ze met een online opendeurdag, die te 

raadplegen is via de site van het SMC. Hier kan je via vier 

verschillende alternatieven meer te weten komen over de 

school, de richtingen en de vakken. 

Een eerste mogelijkheid is een virtuele rondleiding via een leuk spelbord, dat gemaakt is door onze 

eigen P.O.-leerkracht Ann Claessens. Bij elk vakje dat je tegenkomt, kom je meer te weten over een 

bepaald vak of over dingen waarvoor de school zich inzet, zoals goede doelen en verkeersveiligheid.  

Vervolgens kan je op verkenning gaan in de Minecraft 

wereld, waar de school is nagebouwd door de leerlingen 

van 2ECO2a en 2MAW2a in samenwerking met de 

leerkracht ICT. Zo kan je toch door alle gangen lopen en 

zien hoe de school er uitziet. Wie graag de school samen 

met zijn vrienden verkent, hoeft zeker niet te treuren, 

want je kan samen met hen de fictieve wereld induiken.  

Hierna kan je de school verder verkennen in de echte 

wereld aan de hand van twee video’s die gefilmd zijn 

met een drone. Zo vlieg je over heel de school en door 

de gangen. Dit geeft opnieuw een beter beeld van hoe 

het SMC er in het echt uitziet. 

En als dit allemaal nog niet genoeg is, is er ook nog een korte vlog waarin de leerlingen van het 

tweede jaar een rondleiding geven doorheen de school en meer uitleg geven over de verschillende 

lokalen en gebouwen.  

Hoewel de opendeurdag niet kon plaatsvinden zoals andere jaren, heeft onze school toch nog een 

geslaagde opendeurdag op poten gezet. Het is een leuk en origineel alternatief zodat iedereen het 

Stella-Matutinacollege toch beter kan leren kennen!  

Maurien Stroobant 6MWe1 
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Wiskunde B-dag 
De wiskundige logica achter jongleren en dienstregelingen voor 

treinen achterhalen, dit was de uitdaging die wij, de leerlingen van 

de wiskundige richtingen in het zesde jaar dinsdag, 16 maart 2021, 

voorgeschoteld kregen. De Wiskunde B-dag vond dus toch nog 

plaats nadat de oorspronkelijke dag op 13 november 2020 verlegd 

was door de coronamaatregelen. Tegen het einde van de dag had 

elke groep een mooi verslag getypt waarin deze logica grondig 

uitgelegd werd. Hier ging natuurlijk een heel proces aan vooraf. 

Beginnen deden we uiteraard ‘s ochtends. Toen we de klas 

binnenkwamen stonden er al verschillende versnaperingen, zoals 

appelsap, koffie en koekjes, voor ons klaar. Een goed begin dus. 

Nadat we verdeeld waren in onze groepjes van 4 à 5 personen, 

konden we er echt in vliegen.  

Het verslag begon met een onderdeel jongleren. Dit werd ingeleid met een filmpje over een jongleur 

die ons uitlegde hoe we in het jongleren rijen kunnen terugvinden. Eerst bracht dit wat verwarring 

teweeg, maar na even discussiëren en elkaar uitleg geven, konden we beginnen aan de oefeningen. 

Deze gingen over de wiskunde in het jongleren. Vanaf dit moment kozen sommige groepen om zich 

op te splitsen, om zo hopelijk nog vlotter te werken.  

Het was toegelaten onze gsm, het internet en alles wat we maar konden vinden, te gebruiken. Dit 

klinkt misschien als een heel handig hulpmiddel, maar zelf hebben we er meer moeilijkheden door 

ondervonden. Logisch nadenken in plaats van alles op te zoeken, werkte veel beter voor ons, 

aangezien het internet enkel verwarring bracht. We losten de onderdelen dus op, puur door na te 

denken en verschillende dingen uit te tekenen. Als we daarna nog wat discussieerden in de groep, 

kwamen we vaak tot de beste uitkomst. Het was dus zeker een dag waarin luisteren naar elkaar en 

kritisch nadenken centraal stonden.  

Na de oefeningen over het jongleren, volgde een grote eindopdracht. Die ging over de 

dienstregeling van een treinstation waaruit een aantal trajecten vertrokken. De eindopdracht was 

voor iedereen wel pittig. De vragen die we over de dienstregeling kregen, waren namelijk nogal 

abstract. Hierdoor interpreteerden velen ze op een andere manier, waardoor de uitkomst bij de 

verschillende groepen ook niet altijd overeen kwam. Dit was voor ons het moeilijkste aspect van de 

hele opdracht: echt begrijpen wat er staat. Nadenken over wat er bedoeld werd, was vaak moeilijker 

dan de oplossing zoeken. Toch is ook dit gelukt. 

We kunnen dus besluiten dat dit een zeer leerrijke dag was. We kennen nu niet alleen de wiskundige 

logica achter jongleren en dienstregelingen voor treinen, maar we hebben ook geleerd om samen 

te werken. Voor ons draaide het dus niet enkel om het verslag zelf, maar juist om het hele proces dat 

eraan vooraf ging. We hebben moeten overleggen en discussiëren om zo samen tot een mooi geheel 

te komen en we zijn dan ook zeer trots op dat mooie geheel.  

Colette Hallaert en Stan De Troyer – 6LWi 



 

73 

De duurzaamheid van onze 

Vlaamse scholen 
In dit artikel wil ik jullie informeren over de situatie van natuur en milieu in de Vlaamse scholen. Het 

is niet alleen het oog dat graag de groene accenten op een speelplaats ziet, we zijn ervan overtuigd 

dat deze meer dan alleen een esthetische waarde hebben. 

Organisaties 

Voor ik dit artikel begon te schrijven was ik er niet van op de hoogte dat er een organisatie bestaat 

die zich hiermee bezig houdt. Al snel kwam ik bij het MOS terecht, dat is een organisatie die zich 

richt op de duurzaamheid van de Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse kleuter-, lagere en 

secundaire scholen. Ik ben wat dieper ingegaan op hun manier van werken. 

Uitgangspunten 

Een van de grootste 

uitgangspunten van het MOS is de 

leerlingenparticipatie, wat ze willen 

bereiken is dat de leerlingen mee 

deel uitmaken van de acties die ze 

uitvoeren. Door dit te doen maken 

ze de leerlingen bewust van de 

nood aan duurzaamheid op school. 

Dit is nog lang niet alles. 

Maandelijks zijn er infosessies voor leerlingen, ouders en scholen over hoe ze thuis de duurzaamheid 

kunnen verderzetten. 

Op de site van het MOS is er ook een kaart te vinden waarop je kan zien welke scholen er al meedoen, 

onder de indruk was ik zeker. (zie bijlage 1)  

Onze school 

Eigenlijk is dit nog de belangrijkste vraag: Wat doet onze school? Ik heb het SMC eens vergeleken 

met andere scholen in een straal van 10km en de resultaten stelden niet teleur. Op één school na is 

het SMC het groenste. Vele scholen liggen in dicht bebouwde gebieden. Ook bij uitbereidingen van 

scholen voor extra lokalen is de keuze soms snel gemaakt om enkele m² gras op te offeren voor een 

extra lokaal. 

Conclusie 

Mijn conclusie luidt dan ook als volgt: ik ben er zeker van dat bijna elke school zich bewust is van de 

nood aan natuur en duurzaamheid in en rond de school. Toch zien we op de bijgevoegde kaart dat 

Vlaanderen en Brussel al vrij (MOS)groen kleuren wat de scholen betreft. Of er nog werk aan de 

winkel is? Geen twijfel, het is heel goed dat er organisaties zijn zoals het MOS die zich hier volop 

mee bezig houden. 

Stef Nys, zesdejaars student 
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Wiskunde B-dag 
56, 984, 138, 429... Dacht je dat wiskunde enkel 

getallen inhield? Dan heb je het flink mis! Wiskunde is 

van toepassing op veel gebieden van het leven, ook 

daar waar je er misschien niet meteen aan denkt.  

Sterker nog, wij zijn er bijna zeker van dat er geen dag 

voorbij gaat zonder dat wiskunde in jouw leven aan 

bod komt. Wat is de kans dat ik die blauwe jeansbroek 

vandaag aan doe samen met die rode pull en mijn 

bruine schoenen? Hoelang zal het duren om mijn gras 

te maaien als mijn tuin 10 vierkante meter groot is en 

mijn grasmachine aan een snelheid van 5 kilometer 

per uur rijdt? Hoeveel gram vlees moet ik kopen, 

zodat al mijn broertjes en zusjes genoeg eten hebben 

vanavond? Dit zijn allemaal simpele voorbeeldjes die 

ons tonen dat wiskunde onlosmakelijk verbonden is 

met het dagelijks leven! 

Zo moesten wij op dinsdag 16 maart aan de hand van 

een bundeltje de link tussen wiskunde en jongleren en wiskunde en de NMBS zoeken. Dit liep niet 

meteen op rolletjes, want mevrouw Sonck liet onze klas, 6LWi, volledig aan ons lot over. We moesten 

zelf deze linken zoeken. Uiteindelijk zijn we wel op onze pootjes terecht gekomen. 

Alle klassen met als hoofdvak wiskunde werden willekeurig in groepjes verdeeld, weliswaar binnen 

de klasbubbels. In het begin kregen we een kort introductiefilmpje te zien, waarna we zelfstandig 

aan het werk moesten gaan. Op dat moment hadden we allemaal nog een positieve kijk op het 

verder verloop van de dag, maar al snel werd duidelijk dat het geen simpel taakje ging zijn. Al na 

vraag 2 zat de meerderheid van de groepjes vast en moesten we de hulp inroepen van mevrouw 

Sonck. Jammer genoeg mocht zij niets lossen...  Zo vormden al snel alle kleine groepjes één groot 

team, want teamwork makes the dream work! 

Het was een lange dag met veel nadenkwerk en hoofdpijn, maar het heeft zeker ook wel geholpen 

bij het verder ontwikkelen van onze klassfeer. Gelukkig kregen we een boost van de heerlijke 

versnaperingen, die ons doorheen de dag werden aangeboden. Koffie, thee, fruitsap, cola, koekjes... 

Niets was teveel gevraagd! 

Over het algemeen was deze onderzoekscompetentie één van de leukste die we al hebben gehad 

dit jaar. De tijd vloog voorbij en doordat we de koppen bij elkaar staken, werd de opdracht steeds 

duidelijker en hebben we er toch een mooi verslag van kunnen maken! 

Hopelijk kijken de wiskundige knobbels onder jullie nu ook uit naar de leerrijke en aangename 

wiskunde B-dag de komende jaren. 

Tine Schelfhout en Evelyne Venneman 6LWi 



 

75 

Tips & tricks voor een 

toekomstige leerling op 

het smc
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Week van de lentekriebels 
Elk jaar doet het SMC in kader van RSV (relationele 

en seksuele vorming op school) mee aan de Week 

van de Lentekriebels georganiseerd door Sensoa. 

In 2021 was het thema “sexting”.  

Jongeren sturen soms sexy berichtjes, foto's of 

filmpjes naar elkaar. Ze doen dat vooral om 

positieve redenen: een band opbouwen met hun 

lief, uitzoeken of de ander hen mooi vindt. Soms 

loopt het echter mis…. 

Sexting maakt deel uit van de leefwereld van 

jongeren. Ook jongeren die zelf niet sexten, 

ontvangen wel eens ongevraagd foto’s. Mogelijk 

met de vraag om foto’s te sturen. Of ze kennen 

iemand die onder druk wordt gezet.  

We kunnen er niet omheen: het thema komt vaak 

in de pers. Dus ook jongeren die hier op het eerste 

zicht weinig mee te maken hebben, hebben nood 

aan informatie en les(sen) over sexting.  

Zetten we leerlingen niet aan tot sexting zo? 

Relationele en seksuele vorming (RSV) zet jongeren niet aan tot sexting. Praten over relaties en 

seksualiteit geeft jongeren de kans om kritisch na te denken. Zo worden jongeren niet meegesleept 

door hun gevoelens, ook niet in wat zich online afspeelt. Ze laten zich minder makkelijk onder druk 

zetten. Ze denken na voor ze anderen onder druk zetten of beelden verspreiden.   

Is dit niet aan de ouders om hierover in gesprek te gaan? 

Op school krijgen jongeren de kans om in een 

veilige sfeer bij te leren over privacy, respect voor 

elkaar en veiligheid online. Ze horen er hoe andere 

jongeren over sexting denken, en oefenen om een 

eigen mening te verwoorden. Een leerkracht of 

expert nodigt uit om dieper na te denken en naar 

elkaar te luisteren. Wat jongeren van elkaar leren 

in zulke discussies, heeft een sterk effect. Dit 

neemt niet weg dat je als ouder ook hierover in 

gesprek kan gaan. We willen volgend schooljaar 
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opnieuw inzetten op het informeren van ouders hierover. Door 

corona is deze infoavond helaas niet kunnen doorgaan. 

Wat stond er op het programma tijdens de week van de 

lentekriebels?  

Verschillende collega’s hebben tijdens deze week of in de periode 

aansluitend op deze week relationele en seksuele vorming aan de 

leerlingen van de eerste graad en de derdejaars geven. Voor de 

vierdejaars was er een workshop door Senne Misplon ingepland 

tijdens de week van 15 maart. 

 

Wat hebben we als school voor ogen in kader van ons 

sextingbeleid: 

 

Praten over sexting met jongeren = 

Help jongeren om stil te staan bij hun keuze om wel of niet te sexten. 

Leer hen om voor hun veiligheid te zorgen, met eenvoudige tips en tricks. 

Ga het gesprek aan en toon begrip. Ga sexting niet meteen verbieden of afraden. Zo durven 

leerlingen sneller hulp vragen. 

Is het fout gelopen? We kiezen voor een herstelgerichte aanpak. 

Volwaardig laatste jaar? 
Je middelbare schoolcarrière afmaken tijdens een lockdown, een beperkte manier van leven en online 

les, hoe heb ik dit ervaren? Wel, ik als laatstejaarsstudente zal jullie er alles over vertellen. 

Ik weet natuurlijk dat velen onder jullie dit ook gedaan hebben en ik moet jullie daarvoor echt 

feliciteren, want we moeten toegeven, het was allesbehalve gemakkelijk. 

Eerst en vooral wil ik het graag gaan hebben over het feit dat wij bijna alle hoogtepunten van ons 

laatste jaar hebben gemist, namelijk een galabal, een groot feest, een eetfestijn, maar het 

belangrijkste van al… onze eindejaarsreis. En ik hoef hier niet opnieuw over te klagen, want dat deed 

ik al zo vaak. Daarom vertel ik jullie één van de positieve punten: we hebben een maand geleden 

onze laatste 100 dagen gevierd gedurende één week en wat hebben we daarvan genoten! Die week 

was echt belangrijk voor het welzijn van mezelf maar ook van mijn jaargenoten. Je kon merken dat 

er iets nodig was om opnieuw de moed te vinden om verder te doen. Deze moed was echt ver te 

zoeken bij velen, aangezien we de teleurstelling van de eindejaarsreis te horen hadden gekregen, 

maar ook omdat we nergens anders naartoe konden: geen terrasje doen, eens gaan eten of zelfs 

simpelweg afspreken met meer dan 4 vrienden. Die viering heeft ons een duwtje in de rug gegeven 

om te laatste rechte sprint te trekken naar het einde van het schooljaar, dat er inmiddels al bijna is.  
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Dan heb ik het met jullie ook nog eens over die onlinelessen. Wat was me dat! Voor mij was het 

enige positieve daaraan dat je wat langer in je bed kon blijven liggen. Voor de rest vond ik dit 

absoluut niet fijn. Soms 8 lesuren per dag achter een scherm zitten, vergt veel concentratie en 

aandacht die, bij mij toch, vaak verminderde naar het einde van de dag toe. Ik heb ook het gevoel 

dat de leerstof die verwerkt is tijdens de online lessen veel minder blijft hangen dan de lessen die we 

op school kregen. Dat is natuurlijk heel jammer want we moeten nog steeds over alle leerstof een 

examen afleggen en niet enkel van de leerstof die we op school kregen. Anderzijds ken ik ook 

leerlingen die de online lessen veel fijner vonden.  

Tot slot wil ik het nog over anderen hebben dan mezelf, namelijk over de leerkrachten. Ik vind dat zij 

heel veel waardering mogen krijgen voor hun inzet en doorzettingsvermogen tijdens deze zware 

periode. Ik merkte zelf dat sommige leerkrachten het online lesgeven allesbehalve ideaal vonden en 

er moeilijk mee overweg konden, maar toch deden ze het allemaal. Stuk voor stuk deed elke 

leerkracht zijn uiterste best om toch die live opgestart te krijgen en de lessen te geven.  

Ik wil dus graag afsluiten met een bedanking, maar ook zeker met een beetje goede moed.  

Dank jullie wel voor alles! 

En voor diegenen die volgend jaar opnieuw kunnen terechtkomen (maar we hopen natuurlijk van 

niet) in de cyclus van online lessen en een beperkte manier van leven: we hebben dit jaar overleefd, 

volgend jaar moet zeker ook lukken, ik geloof er alvast in! 

Julie Drieghe, 6LWI 
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Campagne Paars 

17 mei 2021 
Op maandag 17 mei, de Internationale Dag Tegen 

Homofobie en Transfobie, nam SMC Lede voor het 

eerst deel aan campagne PAARS. Deze campagne 

wordt wereldwijd georganiseerd  en sedert dit jaar 

zowel in lagere scholen, secundaire scholen, hoger onderwijs en jeugdbewegingen. Het hoofddoel 

van deze sensibiliseringscampagne is meer verdraagzaamheid creëren in de maatschappij voor 

LGBT+ jongeren. Men voorziet vanuit de organisatie een campagnepakket dat bestaat uit educatief 

materiaal en promomateriaal om dit thema zichtbaar en bespreekbaar te maken op school en in de 

klas. Dankzij de financiële steun van de gemeente Lede mochten wij een gratis campagnepakket 

ontvangen. Het is een project voor en door leerlingen. Onze leerlingenraad is hier heel enthousiast 

opgesprongen om er een echte themaweek van te maken die de naam ‘Love Is Love’ kreeg. Ze 

hebben de school werkelijk in ‘kleur’ gezet. Op maandag 17 mei werd iedereen (leerlingen én 

personeel) uitgenodigd zoveel mogelijk PAARS te dragen. 

We zagen mooie outfits en talrijke paarse accessoires, 

raamtekeningen, gekleurde ballonnen…  Iedereen kreeg 

een paars polsbandje wat onmiddellijk voor een gevoel 

van verbondenheid zorgde. Er waren ook kranten bij de 

infokiosk -bemand door de leerlingenraad- te verkrijgen. 

Via de PAARS-krant werden jongeren geïnformeerd over 

gender- en seksuele diversiteit en werden stereotypen 

doorprikt en vooroordelen ontkracht. Een aantal 

leerkrachten heeft waar mogelijk dit thema ook in de 

lessen verwerkt (bijvoorbeeld lessen Duits, Engels, Frans, 

biologie, Beeld/PO en godsdienst). Op dinsdag werden er educatieve spelletjes voorzien waar later 

nog een prijsuitreiking op volgde. Helaas werd omwille van corona de week wat ingekort aangezien 

bepaalde activiteiten niet konden doorgaan. 

We hebben in samenspraak met de 

leerlingenraad ervoor gekozen tijdens deze 

week de toiletten genderneutraal te maken. Dit 

was een enorme eye-opener. Het is geen 

evidentie om iets wat zo vast in onze gewoonten 

ingebakken zit eens anders te gaan bekijken of 

doen. Toch mochten we veel positieve reacties 

ontvangen. Alles is nu terug naar het oude maar 

wisten jullie dat de scheiding van toiletten voor 
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man en vrouw niet verplicht is? Een organisatie, dus 

ook een school, heeft de keuze dit in te richten naar 

eigen wens en mogelijkheden. Er zijn geen plannen 

om een wijziging aan te brengen, maar zo’n 

experiment leert ons wel wat. Het doel hiervan is 

bewustmaking en opnieuw verdraagzaamheid en 

respect voor elke leerling creëren. Dit behoort 

immers tot onze missie, ons pedagogisch project 

‘Iedereen laten schitteren’. Daarnaast maakt het 

project deel uit van de relationele en seksuele 

vorming op school en komt het tegemoet aan een aantal eindtermen. Het heeft ons deugd gedaan 

dat onze leerlingen zo enthousiast waren om mee te doen. Er zullen tegen volgend schooljaar vast 

en zeker nog een aantal paarse spullen aangeschaft worden.  

Wordt vervolgd… 

Weetjes… 

 Waarom paars? Paars is een kleur uit de 

regenboogvlag en symboliseert kracht en moed. 

 Wat is de oorsprong van deze campagne? In 2010 

riep Brittany McMillan (VS) haar medeleerlingen op 

om paars te dragen als teken van verdraagzaamheid 

met LGBT+-jongeren naar aanleiding van een reeks 

zelfmoorden van LGBT+-jongeren door pestgedrag. 

 Waar vind je meer info over deze campagne? www.paars.today 

 Wil je meer weten over genderdiversiteit, bekijk zeker de genderkoek! 

http://www.weljongniethetero.be/infobox/genderkoek-movie 

 

http://www.paars.today/
http://www.weljongniethetero.be/infobox/genderkoek-movie
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Verklarende woordenlijst 

Homofobie: letterlijk: angst voor homoseksualiteit. 

Uitsluiting, belediging en discriminatie van homo’s en 

lesbiennes. 

Transfobie: letterlijk: angst voor transgender 

identiteiten. Uitsluiting, belediging en discriminatie van 

transgender personen. 

Transgender persoon: iemand bij wie de sekse 

(biologisch geslacht) niet overeenkomt met de 

genderidentiteit (hoe iemand zich voelt, iemand 

persoonlijke beleving van gender) 

LGBT+: afkorting die staat voor Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender en alle andere gender- en seksuele 

identiteiten 

 

 

 

Humane Wetenschappen?/! 
U heeft het misschien al opgevangen, 

mijn primeur… Vanaf volgend schooljaar 

zal onze school een richting rijker zijn. 

Vanaf dan mogen we immers in het 

derde jaar de richting humane 

wetenschappen inrichten. De voorbije 

jaren kreeg een aantal richtingen van het 

derde tot en met het zesde jaar al een 

introductie tot humane wetenschappen. 

Twee uurtjes per week werden de 

leerlingen ingewijd in de wondere wereld 

van psychologie, politicologie, 

mediastudies, filosofie, sociologie… 

Volgend schooljaar zullen leerlingen in het derde jaar echter voluit kunnen kiezen voor een richting 

waarin ze maar liefst 5 lesuren zullen ondergedompeld worden in de studie van de mens in al zijn 

facetten. Vakken als Sociologie & psychologie, Filosofie en Kunstbeschouwing komen daarbij aan 

bod. Het aantal lesuren per week zal in de hogere jaren trouwens alleen maar aangroeien… 

Waarom in godsnaam deze richting volgen? Laat mij u overtuigen door elk vak te koppelen aan de 

corona-actualiteit. Het doen volgen van de coronamaatregelen heeft keer op keer het belang 
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aangetoond van motivatiepsychologie en werking van groepsprocessen. Daarnaast moesten 

filosofen ons meermaals het belang van het voorzorgsprincipe en de preventieparadox komen 

uitleggen. En wie durft zeggen dat hij of zij geen enkel moment troost en verstrooiing gezocht heeft 

in kunst en cultuur? Wie het louter utilitair – ja, je leert veel moeilijke woorden in deze richting - wil 

bekijken, geef ik een greep uit mogelijke beroepen die volgen op deze studie: politicoloog, journalist, 

jurist, psycholoog, seksuoloog, pedagoog, politicus, socioloog, of het mooiste beroep ter wereld: 

leerkracht. 

Ondertussen worden de drie jaar 

theoretische studie van de introductie 

tot humane wetenschappen in het 

zesde jaar afgesloten met een 

praktische bekroning. De leerlingen 

beginnen met een aantal masterclasses 

over verschillende onderwerpen, 

gegeven door experten die we naar de 

school halen. Dit jaar waren dat Bram 

Wauters (professor politieke 

wetenschappen UGent), Geert De 

Bruecker (hoofdgeneesheer PC 

Ariadne), Jef Vermassen (strafpleiter) en 

Stijn Oosterlynck (professor stedelijke ontwikkeling en armoede UAntwerpen). Jeroen Reygaert, VRT-

journalist, stond ook op het programma, maar kon door de verlengde herfstvakantie spijtig genoeg 

niet komen. 

Gewapend met deze bagage, gaan de leerlingen zelf aan de slag en voeren ze zelf een onderzoek 

uit binnen de humane wetenschappen. Daarbij stellen ze eerst een onderzoeksvraag op, gaan ze via 

een literatuurstudie zich verdiepen in het onderwerp, om ten slotte via eigen, origineel onderzoek, 

zoals experimenten of enquêtes, tot een antwoord op de onderzoeksvraag te komen. We zijn ervan 

overtuigd dat deze oefening een uitstekende voorbereiding biedt voor de uitdagingen voor onze 

leerlingen in het hoger onderwijs. Een greep uit het aanbod dit schooljaar: 

- Heeft het afstandsonderwijs invloed gehad op de examenresultaten 

van december 2020? 

- Hoe voelden de leerlingen van SMC zich tijdens de eerste lockdown? 

- Wat is de houding van leerkrachten en leerlingen t.o.v. LGBTQ+?? 

Michiel De Both 
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100 dagen, meer 

voorbereiding dan je denkt 
De honderddagenweek moet normaal de leukste week van je schoolcarrière zijn. Ondanks de 

coronamaatregelen wilden we dit ook zo houden. Zo een week voorbereiden neemt meer tijd in 

beslag dan je denkt. Door de strenge coronamaatregelen waren er bovendien extra voorwaarden 

om rekening mee te houden. Verschillende teams stonden elk in voor hun activiteit of deel van de 

show. Samen maakten we er een zeer mooie week en een fantastische show van. 

Vanaf het begin van het schooljaar zijn we er mee bezig geweest. Achteraf bekeken moest dit ook 

want in plaats van een show moesten we dit jaar een film maken. Een film vergt heel wat meer tijd 

en regelingen dan een show. Dit komt door de montage van alle scenes, maar we hebben ons uiterste 

best gedaan zodat we het als een mooi geheel konden tonen. Na Nieuwjaar begonnen de 

dansrepetities. De verschillende dansjes werden aangeleerd door team dans. Dit liep niet altijd van 

een leien dakje maar uiteindelijk is iedereen er toch in geslaagd de dansmoves uit het hoofd te leren. 

Bij de ene zag het er al een beetje sierlijker uit dan bij de andere, maar het gaat vooral om het geheel 

en het plezier dat we beleefd hebben. 

Ook het financiële plaatje moest kloppen. Om alle kosten te berekenen en bij te houden was er team 

financieel. We haalden onze inkomsten vooral uit de verkoop van onze biermanden. Door de 

coronamaatregelen konden we immers geen traditioneel eetfestijn of barbecue organiseren. Er was 

geen optie om iets te organiseren waarbij de mensen ter plaatse konden eten. Dus zagen we met 

het idee van de biermandenverkoop de ideale oplossing. 

Tenslotte was er nog de hele discussie en stemming in welke thema’s we ons gingen verkleden. Er 

werden verschillende voorstellen gedaan, het ene al origineler dan het andere. We hadden vier 

thema’s voorzien, maar, opnieuw door corona en het afstandsonderwijs, waren we maar drie dagen 

op school in de plaats van vijf. We konden ons dus drie dagen volgens een 

thema verkleden. Die drie zullen me nog zeer lang bijblijven want door de 

passende muziek konden we het thema van die dag en bijhorende sfeer over 

de hele school verspreiden. 

We mogen besluiten dat we ons uiterste best hebben gedaan en er ondanks 

de omstandigheden toch een geslaagde afsluiter van ons zesde jaar op het 

SMC van hebben gemaakt. Er was een zeer goede organisatie en 

communicatie, waardoor de show en alles wat erbij kwam kijken vlot verliep. 

Graag vermeld ik nog even de voorzitters, Colette en Stef. Ze hebben veel 

middagen moeten opofferen om te vergaderen met de directie. Ze hebben 

er zeer veel tijd en energie in gestoken om alles in goede banen te leiden. Ik 

denk dat ik hen in naam van iedereen mag bedanken. 

Bram De Vuyst, 6ECM2 
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Boost-day tweede jaar 
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Afscheid An Vermeersch 
Op vrijdag 18 juni gaf leerkracht An Vermeersch haar laatste les. Op 30 juni gaat zij met pensioen. 

Heel wat generaties leerlingen kregen van haar LO of natuurwetenschappen. Het zal jullie niet 

verbazen dat de leerlingen en collega's haar laatste les niet zo maar voorbij lieten gaan. 

Bedankt An, voor die vele mooie jaren! 

 

 

 

 

Familienieuws 
Geboorten 

09-06-2020 HAZEL Dochtertje van Evert en Helene Walravens – Cosyn. Evert en Helene 

  zijn allebei leerkracht op onze school. 

 

13-07-2020 FLORE Dochtertje van Nick en Lynn Gillis - Luwaert. Fiere oma is An  

  Claessens, leerkracht op onze school.  
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30-07-2020 MAURITS Zoontje van Tim en Evelien De Gendt - Staelens. Tim is leerkracht op 

  onze school. 

 

05-08-2020 OTIS Zoontje van Jelle en Lien Van Daele - Stuyck. Jelle is leerkracht op 

  onze school. 

 

21-08-2020 JART Zoontje van Rein en Anika Bogaert - Callebaut. Rein is leerkracht op 

   onze school. 

 

30-11-2020 LANDER Zoontje van Joachim en Sarah Van Israël – Foubert. Sarah is  

   leerkracht op onze school. 

 

03-12-2020 FEE  Dochtertje van Bert en Lore Vanbuggenhout – De Rycke. Lore is  

   leerkracht op onze school. 

 

16-12-2020 OSCAR Zoontje van Kristof en Nele D’Hondt – Van Hauwermeiren. Kristof is 

   leerkracht op onze school. 

 

24-12-2020 JACOB Zoontje van Vincent en Katrien Helsen – Van Hoed. Katrien is  

   leerkracht op onze school. 

 

06-01-2021 EMILIA Dochtertje van Wouter en Nathalie Wille – Degryse. Fiere oma is  

   Magda De Rick, leerkracht op onze school. 

 

15-01-2021 AXELLE Dochtertje van Tom en Annelien Meert - Troch. Fiere oma is Marian 

   Govaert, leerkracht op onze school. 

 

25-02-2021 SEPP Zoontje van Jonas en Dorien De Landtsheer – Govaert. Jonas en  

   Dorien zijn leerkracht op onze school. 

 

01-03-2021 MILLY Dochtertje van Gilles en Riet Dubernard-Cools. Fiere oma is An  

   Vermeersch en fiere meter is Mien Cools, leerkrachten op onze  

   school. 

 

06-04-2021 CÉSAR Zoontje van Mattijs en Eva Stroo-Bombeke. Fiere oma is Veerle Van 

   der Eecken, opvoeder op onze school. 

 

28-04-2021 EMIEL Zoontje van Ben en Salia Beeckman-De Wandel. Salia is leerkracht op 

   onze school. 

Huwelijk 

Op 10 oktober 2020 huwden Evert Walravens en Helene Cosyn. Ze zijn beide leerkracht op onze 

school. 
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Overlijdens 

04-08-2020 Mevrouw Marguerite Vermeulen, weduwe van de heer Remi Van Hoe, 

grootmoeder van Nathalie Pauwels, leerkracht op onze school. 

 

27-08-2020 Mevrouw Rachel Ponnet, weduwe van de heer Jozef Annaert, overgrootmoeder 

van  Mathis Van Der Eecken (3WE3) en Fré De Neef (2ECO1a). 

 

03-09-2020 Mevrouw Agnes Van den Broecke, weduwe van De Heer Josef Lapauw,   

grootmoeder van Jovita Van Haver, leerkracht op onze school. 

 

14-09-2020 De heer Julien Baeyens, weduwnaar van mevrouw Irène Roelandt, grootvader van                  

Kiani Van Geert (1MD). 

 

29-09-2020 De heer Hugo Van Kerkhove, partner van Monique Coopman, grootvader van     

Arne De Wilde (6ECWE1). 

 

10-10-2020 Mevrouw Germaine Brondeel, weduwe van de heer Maurtis Van Herreweghe, 

grootmoeder van Xander Vierendeel (4LB1) en Stan Vierendeel (2MTWa). 

 

13-10-2020 De heer Jan De Clerck, echtgenoot van mevrouw Liliane De Soeter, grootvader van 

Marie De Kerpel (5LWi). 

 

08-11-2020 Mevrouw Simonne Schockaert, weduwe van de heer Lucien Van der Sijpt, 

grootmoeder van Estée (3LB1)en Maité (3LB1) Boelaert. 

 

10-11-2020 De heer Freddy D’hoe, echtgenoot van mevrouw Christiane Van Riet, grootvader 

van Virginie Geerts (1MC). 

 

11-11-2020 De heer Willy Bogaert, echtgenoot van mevrouw Adrienne Marckx, grootvader 

van Rein Bogaert, leerkracht op onze school. 

 

23-11-2020 De heer Hedwig Van Langenhove, echtgenoot van mevrouw Eliane Meuleman, 

grootvader van Karsten (6LWI1) en Dagmar (3ECA1) Van Landuyt. 

 

25-11-2020 Mevrouw Linda Vanden Abeele, echtgenote van de heer François Baeyens, 

grootmoeder van Frauke Baeyens (6MWE1). 

 

30-11-2020 De heer Cesar Lanckman, weduwnaar van mevrouw Denise Dellaert, vader van 

Claudine Lanckman, oud-leerkracht. 

 

09-12-2020 De heer Pierre D’Hondt, echtgenoot van mevrouw Godelieve Gees, grootvader 

van Shari D’Haemers, leerkracht op onze school. 
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29-12-2020 Mevrouw Yvonne De Loose, echtgenote van de heer Jozef Van Zwol, grootmoeder 

van Anna (3ECA1) en Simon (1MC) Van Zwol. 

 

04-02-2021 Mevrouw Rita Galle, echtgenote van de heer Frans Meuleman, grootmoeder van 

Manon (3LB2) en Mattis (1LA) Meuleman. 

 

04-03-2021 De heer Gustaaf Boxstael, vader van Gunter Boxstael, buschauffeur en 

onderhoudsman op onze school. 

 

14-03-2021 De heer Geeraard Alfons Bral, schoonvader van Kris Van Schooten, 

onderhoudsman op onze school. 

 

11-04-2021 Mevrouw Augusta D’Haese, weduwe van de heer Dominique Van Driessche, 

overgrootmoeder van Quinten De Smet (2MTWb). 

 

18-04-2021 Mevrouw Sylvie Goelens, weduwe van de heer Alfons Geyst, overgrootmoeder van 

Liam Geyst (1MC). 

 

22-04-2021 De heer Josse De Smet, echtgenoot van mevrouw Kathlijn Roelandt, grootoom 

van Fleur Govaert (4ECB). 

 

25-04-2021 De heer Kevin Van Leemput, papa van Ilias (1MB). 

 

02-05-2021 De heer Paul Janssens, echtgenoot van mevrouw Marlène De Coster, oud-leraar 

en grootvader van Emile (6LWi1) en Gaëlle (4LB2) Janssens en Martijn Van der 

Fraenen (5LWI). 

 

04-05-2021 Mevrouw Gusta Elegeert, weduwe van de heer Theofiel De Pauw, 

overgrootmoeder van Tibe Van den Bremt (1T). 

 

11-06-2021 De heer Leonard Teughels, echtgenoot van mevrouw Marjan Schreuder, 

grootvader van Timon Michiels (4WE1). 

 

11-06-2021 Mevrouw Marleen Dello, echtgenote van de heer Dirk Trachet. Dirk is oud-leraar 

op onze school en Marleen oud-lid van de Inrichtende Macht. 

 

18-06-2021 De heer Guido De Corte, echtgenoot van mevrouw Brigitte Van Hauwe, 

grootvader van Lieze Collyns (3ECA1). 

 

19-06-2021 De heer Paul Ruyssinck, weduwnaar van mevrouw Yvonne De Winne en 

echtgenoot van mevrouw Marie-Louise De Winne, vader van Hilde Ruyssinck, 

leerkracht op onze school. 

 



 

 

 


