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Voorwoord 
De eerste maanden van het schooljaar 2021-2022 werden opnieuw overschaduwd door een stijgend 

aantal coronabesmettingen. De veiligheidsmaatregelen en draaiboeken bleven dagelijkse kost. Heel 

wat leerlingen moesten in quarantaine en volgden de lessen via afstandsonderwijs. Gelukkig kenden 

we een kentering in de loop van het tweede trimester en konden we stap voor stap de maatregelen 

versoepelen. En dit maakte veel mogelijk. Uiteindelijk verdween zelfs het mondmasker en de intra- 

en extra-murosactiviteiten kregen opnieuw een plaats in ons schoolleven. Het was zeker geen 

evident schooljaar maar leerlingen en personeelsleden hebben er samen het beste van gemaakt en 

hebben zich bijzonder goed ingezet. Dit alles willen we graag met u 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 alweer groeiend 

team personeelsleden, mijn collega Sara Portier en 

onze nieuwe collega Rein Bogaert mochten we dit 

schooljaar 960 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. 

Tijdens de laatste maanden van dit schooljaar 

kwamen ook een aantal jongeren uit Oekraïne naar 

onze school. Samen met een aantal vrijwilligers 

hebben we getracht hen zo goed mogelijk te laten 

kennismaken met het schoolleven en in het 

bijzonder met onze Nederlandse taal. 

Ons jaarthema “Kleurrijk verbonden” zorgde voor 

de positieve drive in deze niet zo evidente tijd. Na 

twee coronajaren hadden we meer dan ooit nood 

aan vrijheid, openheid en verbondenheid. We 

hebben dit schooljaar de contacten met elkaar 

terug kunnen aanscherpen en dit met een open 

houding en grote aandacht voor de diversiteit. 
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Het onderwijs haalde dit schooljaar vaak het nieuws. Er werd heel wat geschreven en gedebatteerd 

over het lerarentekort, de digisprong en de nieuwe eindtermen. 

Ook wij delen de zorg rond het lerarentekort. Dit schooljaar konden we dankzij de grote flexibiliteit 

van onze leerkrachten en heel wat nieuwe personeelsleden met de juiste kwalificaties zo goed als 

alle opdrachten in onze klassen tijdig invullen. We zullen ook het volgend schooljaar ons uiterste 

best doen om dit te bestendigen. 

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

kunnen in de tweede graad naast Economische wetenschappen, Natuurwetenschappen en Latijn nu 

ook kiezen voor Humane wetenschappen en Moderne talen. In deze vijf doorstroomrichtingen 

krijgen zij een brede algemene vorming met ruimte voor gedifferentieerd werken. We blijven sterk 

inzetten op het remediëren van leerlingen met noden en het uitdagen van sterk cognitieve leerlingen. 

Volgend schooljaar zullen we vanuit dezelfde visie en vanuit ons opvoedingsproject de 

modernisering secundair onderwijs in de derde graad vorm geven. Onze leerlingen zullen ook in de 

derde graad een ruime keuze hebben aan doorstroomrichtingen. Daarnaast blijven we de situatie 

betreffende het vernietigen van de nieuwe eindtermen door het Grondwettelijk Hof op de voet 

volgen. 

Onze school trekt ook 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. Alle leerlingen van 

de eerste graad beschikken al over een laptop en volgend schooljaar wordt dit uitgebreid voor alle 

leerlingen van de tweede en de derde graad. 

Ook op logistiek vlak hebben we dit schooljaar niet stil gezeten. De overkappingen op de speelplaats 

van de Bellaertstraat en de Nieuwsstraat zijn geplaatst en deze vakantie wordt één van de 

stookplaatsen volledig vernieuwd. Ook wordt verder werk gemaakt van het masterplan van de school 

om op termijn een nieuwbouwproject te kunnen realiseren. Tot die tijd blijven we samenwerken met 

externe partners om aan onze infrastructuurnoden te kunnen voldoen en zullen deze vakantie 

opnieuw een aantal containerklassen worden bijgeplaatst. De vraag om vanuit Lede en de 

omliggende gemeenten onderwijs te kunnen volgen op het SMC is groot. We doen ons uiterste best 

om aan deze stijgende vraag te kunnen voldoen en dit met grote aandacht voor het behoud van de 

eigenheid van onze school. 

Het voorbije schooljaar zijn we met z’n allen terug heel 

wat uitdagingen aangegaan. We zijn trots op de vele en 

mooie realisaties van onze leerlingen en grote inzet van 

het team. Het mag gezegd, onze school bulkt van talent! 

We staan klaar om de nieuwe uitdagingen voor volgend 

schooljaar op te nemen 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 

deze vakantie rust, ontspanning en zorgeloze 

momenten mag brengen en wensen u het allerbeste. 

Hilde De Smet - directeur 

Colofon 
Verantwoordelijke uitgever: 

Hilde De Smet 

Bellaertstraat 11 

9340 Lede 

Vzw Vrij Katholiek Onderwijs Lede 

Koerier is het huisblad van het Stella-

Matutinacollege van en voor de (oud-) 

leerlingen, het personeel, de oud-leraren, de 

ouders, het schoolbestuur en al wie een hart 

heeft voor onze school. 

Publicatie: juni 2022 – 28ste jaargang 
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Mijn dag op de 

Memorial Van Damme 
Toen we toekwamen op de parking, moesten 

we ons Covid Safe ticket laten zien. Vervolgens 

mochten we naar de atleteningang van het 

stadion en kregen we bij aanmelding een 

borst- en rugnummer met onze naam op. 

Opwarmen deden we op een voetbalveldje 

naast het stadion met alle atleten samen. 

Een kwartiertje voor onze wedstrijd ging er 

iemand van de organisatie met ons naar de 

‘kleedkamer’ waar we onze spikes moesten 

aandoen en onze dijsticker op onze broek 

plakken. Uiteindelijk werden we, over het veld 

van de Rode Duivels, naar de start van de 100m 

gebracht. Alles werd gefilmd met veel camera’s 

uit verschillende hoeken en geprojecteerd op 

het grote scherm. Zo testten ze of alles werkte 

voor het hoofdprogramma. 

 

 

Na onze wedstrijd namen ze nog een 

groepsfoto en daarna kregen we gratis tickets 

om zelf naar het hoofdprogramma te kijken. 

 

Een heel fijne ervaring! 

Met dank aan mijn trainster Sylvie Desmet 😊 

Stef Ruyssinck – 3L1 
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Natuurwetenschappen 1ste jaar 
Tijdens de lessen natuurwetenschappen is het nooit saai, proefondervindelijk leren is key! De 

leerlingen leren zelfstandig werken in groepjes en doorlopen verschillende thema’s. Hier alvast 

enkele indrukken… 

Microscopie 

In dit thema leren we over de kleinste bouwsteen van een organisme, de cel. We maakten 

preparaatjes van dierlijke en plantaardige cellen en benoemen de onderdelen. 
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De inwendige bouw van zoogdieren met focus op de mens 

Om de inwendige bouw van zoogdieren te bestuderen 

vertrekken we vanuit de dissectie van het konijn. Daarna 

vergeleken we de inwendige bouw van het konijn met de 

inwendige bouw van de mens. We verwerven zicht op de 

belangrijkste organen van de verschillende stelsels en 

leren over de werking ervan. 
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Verandering van samenstelling van de moleculen 
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Biotoopstudie 
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De activiteitendag 
Wij zijn drie leerlingen van het SMC Lede en wij 

gaan het hebben over de activiteitendag van 6 mei. 

DE ACTIVITEITEN 

De activiteiten waren: een verkeerswandeling, het 

immigratiespel, een XXL-ninjaparcours, een 

fietsparcours, een verkeersposter maken en een 

verkeersquiz. Alle activiteiten, buiten de 

verkeerswandeling, vonden plaats op onze school.  

OPROEP 

Er werd ook gevraagd aan de leerlingen om zoveel 

mogelijk met de fiets te komen en rood te dragen!  

VOOR WIE  

Deze activiteiten waren alleen voor de leerlingen 

van het eerste jaar. Alle andere jaren hadden die 

dag een andere activiteit ingepland buiten de 

school.  

HET LEUKSTE  

Wij denken dat bijna iedereen van de aanwezigen 

wel kan overeenkomen dat het XXL-ninjaparcours het leukste was. 

AANRADER 

De activiteiten raden wij zeker aan, omdat ze zeer leerrijk (bv. verkeersquiz, immigratiespel...) en ook 

leuk waren. 

IJSJE 

We konden ook smullen van een lekker ijsje! De waterijsjes waren zo goed als meteen op. 

Emma Vandecasteele, Miley Peene, Marie-Jolie Eeckhaudt - 1MF 
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Een onvergetelijke 

eindejaarsreis in Berlijn 
Liebe Leser 

Historisch, hip, trendy, prestigieus… Woorden komen te 

kort om te omschrijven hoe geweldig de zesdaagse 

Berlijnreis was die 23 zesdejaars beleefden in de 

paasvakantie. 

Ons verhaal begon op donderdag 31 maart. In de vroege 

ochtend verzamelden we aan het station van Lede: klaar 

voor een halve dag treinreizen richting Berlijn. Om 13.10 u. 

zetten we onze eerste stappen op Berlijnse bodem. 

Vervolgens namen we de metro (de woorden einsteigen 

bitte zullen ons voor eeuwig bijblijven) richting 

Mierdorfplatz om onze koffers af te zetten in het Amber 

Econtel Berlin-Charlottenburg. Nadien sprongen we 

meteen op onze Stadtrad voor een ware Berlin Tour. Een 

boeiende fietstocht doorheen de geschiedenis van de 

grootste stad van Duitsland die tenslotte cruciaal was 

tijdens de Koude Oorlog. We kregen meteen de kans om 

de kennis vanuit onze lessen geschiedenis en Duits in de 

praktijk om te zetten. Zo zagen we restanten van de 

Berlijnse Muur en enkele oude DDR-woonwijken. 

Op vrijdag 1 april doken we opnieuw de Duitse 

geschiedenis in met een bezoek aan het Jüdisches 

Museum, dat ons sprakeloos achterliet. In de namiddag 

kregen we een begeleide rondleiding doorheen de STASI-

gevangenis Hohenschönhausen. Ook kregen we de kans 

om in de avond de straten van Berlijn onveilig te maken. 

We bleven ruhig op een spontane karaoke met gemütlichte 

Deutscher na. 

Ook op cultureel vlak moest Berlijn niet onderdoen. In de 

avond van dag 3 ruilden we onze citytripkleren in voor een 

chique outfit om samen naar de Komische Opera te gaan. 

Voor velen een eerste duik in de operawereld die meteen 

een voltreffer was. We zagen het operastuk “Die schöne 

Helena” vol absurditeit, muzikaliteit, humor én 

übergetalenteerde acteurs. Zij hielden ons in de ban vanuit 

een prestigieuze zaal. 
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Onze eindejaarsreis was niet compleet zonder een dagje de 

échte toerist uit te hangen. ’s Zondags kuierden we gezellig 

op de vlooienmarkt in het Mauerpark waar we naast 

vintagekoopjes ook traditioneel streetfood ontdekten: niet 

alleen de Berliner-Curryworst, maar ook Mexicaanse 

enchilada’s en Vietnamese lekkernijen. Die namiddag 

bezochten we ook de Berliner Dom en de Reichtstagkoepel. 

Op dag 5 kregen we een inkijk in het Tempelhof en het 

Olympiastadion, 2 bezienswaardigheden gebouwd in 

opdracht van Hitler. Die avond wandelden we ook langs de 

East-Side Gallery. Iedereen vond het prachtig om te zien 

hoe achter elke vorm van streetart een wonderlijk verhaal 

zat dat we eerder dankzij een geliefde graffiti-tour leerden 

kennen. De avond startte in een traditionele Deutsche 

Biergarten en eindigde in een cocktailbar waar we nog een 

laatste avond vertoefden.  

Op onze laatste dag bezochten we het Museum van Käthe 

Kollowitz. Hier kocht mevrouw De Schrijver de poster Nie 

wieder Krieg die sindsdien in het Duitslokaal blinkt. Ook 

konden de shopliefhebbers onder ons hun hart ophalen in 

de Kurfürstendamm, de bekendste winkelstraat van Berlijn. 

Zo shopten we naar hartenlust in een van de grootste 

Ampelmannshops, een verwijzing naar het mannetje op de 

verkeerslichten. Ik vond het geweldig om enkele 

vintagewinkels te bezoeken en ook aan boekenwinkels en 

giftshops is er in Berlijn geen gebrek om leuke souvenirs te 

kopen voor het thuisfront. Nadien was het tijd om afscheid 

te nemen van Berlijn. Om 14.45 u. vertrok onze trein immers 

richting Lede. Toch eindigde ons verhaal niet. In de trein 

genoten we samen na dankzij de creatieve 

Instagramchallenge en de memegrapjes die we als groep 

lanceerden. 

 

 

 

Schönen Dank aan alle leerlingen die deze reis onvergetelijk maakten en natuurlijk mevrouw Huygens, 

mevrouw De Schrijver en mevrouw Van Hoed voor de toporganisatie en de leerrijke uitleg! 

Berlin, bis bald! 

#SMCBER22 #IchbineinBerliner #Berlijnblij 

Elise D’hooge - 6ECM2 
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Atletiekwedstrijd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankjewel aan alle deelnemende atleten voor hun goede moed en inzet voor de school! 

Lowie De Meyer liep een 100m en deed 

mee aan kogelstoten. Hij leverde een 

topprestatie en gooide maar liefst 8m94 

bij zijn tweede worp. 

Lotje Van Damme en Floor Smet gingen voor beide springnummers hoog- en 

verspringen. Floor haalde met haar hoogspringen de derde plaats. 

Anouk De Smet wipte met haar sierlijke 

lange benen over 1m48. Ze sprong naar 

de eerste plaats en haalde hierbij een 

persoonlijk record. 

Loes De Meyer gooide met de kogel 

9.09m maar kon hierbij haar persoonlijk 

record van 10.05m niet verbeteren. 

Stef Ruyssinck zette een 

prachtprestatie neer tijdens 

de 100m sprint. Hij 

verscherpte weer eens zijn 

persoonlijk record naar 

12.18sec. 

Lucca Delos knalde haar 100m! 

Nora Vermeiren 

liep een 100m en 

deed mee aan de 

4X100 aflossing. 

Luna Van De Wiele liep 

eerste in haar reeks 

100m en deed mee 

aan het verspringen. 

Fran Vandevyvere deed mee aan het 

verspringen en estafette. 

Kaat Smet ging als een speer 

voor haar 100m, ze nam de 

leiding voor het estafetteteam 

op zich. 

Het estafetteteam van Kaat, 

Nora, Fran en Lotje 

presteerde zo goed dat het 

de bronzen medaille 

binnen haalde. 
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In Vlaamse Velden 
Sportdag zesdejaars, 30 september 2021 

De Westhoek, omstreeks 10 u. – De grasvelden baden nog steeds in het slijk dat geboren werd uit 

de regen van de voorbije dagen. Ik kijk nog een laatste keer naar het magazijn van mijn wapen, en 

zie dat er slechts drie kogels overblijven. Drie is ongetwijfeld te weinig, maar ik zal het er toch mee 

moeten doen. Ik kijk naar mijn metgezellen, en zie ook in hun ogen een blik van wanhoop. De zon 

staat hoog, het moreel staat laag. Binnen enkele minuten begeven we ons opnieuw in de vuurlinie. 

Onze tegenstanders wachten ons op, en zij weten goed genoeg dat wij in de minderheid zijn. De 

lafaards! Zij verschuilen zich, terwijl wij door de modder ploeteren, en elke volgende meter als een 

last op onze schouders moeten dragen. Dankzij de opofferingen van onze kompanen konden wij al 

een deel van het terrein inpalmen. Die dappere, gevallen soldaten kijken ongetwijfeld naar ons vanop 

een betere plaats. Het wordt steeds stiller op het slagveld. Zelfs de vogels lijken heengevlogen te 

zijn. We maken ons wapen gereed, en binden onze schoenveters stevig vast. Onze leider, kolonel 

Vandersmissen, telt af. 5, 4, 3, 2, 1… gaan! Massaal stormen wij vooruit, maar al snel wordt duidelijk 

dat deze strijd al op voorhand verloren was. Velen onder ons sneuvelen, anderen geven zich over 

nadat hun kogels opgeraakt zijn. Ook ik word geraakt, tweemaal in de borst, eenmaal in de nek.  

Compleet verslagen en ontmoedigd, verlaat ik het paintballveld. Ik wandel naar de opslagplaats en 

laat er mijn wapen achter, zodat de kogels aangevuld kunnen worden. Terwijl ik de laatste restanten 

verf van mijn helm afwas, praten mijn klasgenoten en ik nog wat na over de strijd. Nadat onze 

begeleider alle wapens van munitie heeft voorzien, mogen wij het veld weer op voor de laatste ronde. 

Deze keer zal de strijd ons niet breken, zal de vijand niet de bovenhand hebben. Deze keer zullen wij 

de overwinning vieren. 

Rune Van Den Steen – 6LWI1 

Arne Denijs - 6LWI2
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Interview 
Een interview met de schrijfster van het nieuwe boek: Vlam 

Stel jezelf even voor 

Ik ben Jade Van der Stockt, ik ben leerkracht Nederlands en godsdienst in het tweede middelbaar. Ik 

ben begonnen met schrijven toen ik 13 was. In deze periode heb ik een aantal verhalen geschreven, 

maar vond deze nooit goed genoeg om te publiceren. 

Over wat gaat het boek? 

Het boek gaat eigenlijk over twee verhaallijnen: 

1: Een meisje, Noa, wiens beste vriendin, Leila, is omgekomen in een brand op een feest. Achteraf 

krijgt Noa een doos met spullen van haar vriendin en daarin vindt ze een bucketlist.  

Dit is een lijst van 12 dingen die Leila nog wou doen, daarom besluit Noa om deze lijst zelf af te 

werken. 

2: Tijdens dat ze deze lijst aan het voltooien is, gaat ze ook de waarheid achterna. Ze wil weten hoe 

en waarom haar vriendin Leila op die avond is omgekomen. 

Het oorspronkelijke verhaal was alleen deel 1, maar toen ik het boek schreef, vond ik het te saai, dus 

heb ik er nog een extra verhaallijn aan toegevoegd. 

Hoe ben je begonnen aan het schrijven van dit boek? 

Zoals ik al zei, had ik al twee gewone verhalen geschreven. Op een dag kwam mijn zus met het idee 

om een blog van enkele weken te maken: Elke week zou ik een deel van het verhaal op de blog 

posten. Zo kwam ik op het idee van de 12 dingen op de bucketlist. Met dit concept in gedachten 

begon ik te schrijven, maar uiteindelijk is die blog er nooit gekomen. 

Aan het schrijven zelf begin ik zo: eerst typ ik een structuur, verdeeld in hoofdstukken. Een specifiek 

einde heb ik nog niet in gedachten, maar ik weet wel waar ik ongeveer naartoe wil. Daarna schrijf ik 

de hoofdstukken uit, de structuur gebruik ik als leidraad. Tijdens het schrijven, pas ik ook de structuur 

van mijn verhaal verder aan. Er komt veel knip- en plakwerk aan te pas.  

Waar vond u de inspiratie voor het verhaal zelf, de personages, plaatsen...? 

De ideeën kwamen eigenlijk gewoon in me op, het is niet speciaal een verhaal dat ik zelf ook heb 

meegemaakt. Uiteraard haal je wel inspiratie uit je dagelijkse leven. Er komt bv. een deathride in voor, 

wat ik vroeger eens met school heb gedaan. Verder gebruik ik mijn fantasie, kijk ik veel films en lees 

ik veel boeken. 

Hoelang heeft het geduurd om dit boek te schrijven? 

Ik heb er eigenlijk vrij lang over gedaan: 4 jaar. Ik heb 4 jaar gestudeerd en schreef dus enkel in 

vakanties of in mijn vrije tijd. Ik heb het verhaal ook zeer veel nagelezen, maar ik wou mezelf niet 

opjagen om het in een bepaalde periode af te schrijven. 
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Heb je tijdens deze periode ook momenten gehad dat je het niet meer zag zitten?  

Ja, toen ik het verhaal herlas en dacht: nee, het is echt 

niet goed, ga ik dit verder doen? Maar ik was eraan 

begonnen, dus wou ik het toch wel afmaken. Er zijn ook 

momenten dat je echt vastzit en met andere woorden 

een writer’s block hebt. Dus nee, het verliep niet altijd 

vlekkeloos. 

Je had writer’s block als eens vermeld, hoelang duurde 

dit bij jou en hoe geraak je ervan af? 

Bij mij duurde het meestal een paar weken, ik geraakte 

maar niet tot een einde, vond dat het niet klopte of niet 

logisch was: het was heel vervelend. 

Ik heb het dan even losgelaten en weggelegd, maar er 

nog steeds mee bezig gebleven in mijn hoofd. Blijven 

nadenken tot er iets opkomt. 

Hebben er andere mensen meegeholpen met het 

schrijven van je boek? 

Ja, ik leerde in 2019 een auteur kennen op de boekenbeurs, Erik Persoons, die jongeren zocht voor 

een schrijfexperiment. Dit hield in dat hij de korte inhoud van een verhaal bedacht en jongeren 

aansprak om hiervoor scènes uit te schrijven. De schrijfsels die hij ontving, verwerkte hij dan tot één 

verhaal. Ik nam hieraan deel. Nadien heeft hij me gecontacteerd om te vertellen dat hij mijn stukje 

zeer goed vond en als ik zou beslissen om zelf iets te schrijven, ik het altijd naar hem mocht opsturen. 

Toen het verhaal af was, heb ik het naar hem verstuurd. Hij heeft me toen tips gegeven op het vlak 

van taalfouten. Het is dankzij hem dat ik mijn manuscript heb durven opsturen naar uitgeverijen. 

Hebben de verhalen die je tot nu toe geschreven hebt enig verband met elkaar? 

Tot nu toe niet. De verhalen gaan wel allemaal over tieners maar nooit met dezelfde personages, 

locaties of thema’s. 

Heeft het boek een zekere emotionele waarde voor jou? 

Ja tuurlijk, ik ben er lang mee bezig geweest. Als ik maar 1 of 2 boeken zou verkopen, ga ik wel 

teleurgesteld zijn. (lacht) 

Het boek zelf gaat niet over mijn persoonlijke leven, maar ik heb er wel een band mee. 

Was je als kind al fan van boeken? 

Eigenlijk niet, tot mijn 12 jaar haatte ik lezen: de boeken die ik op school moest lezen, waren zó saai. 

Hierdoor dacht ik dat lezen stom was. Het was pas op mijn 13 jaar dat ik bij de Young Adult sectie 

begon te kijken en ik echt graag begon te lezen. 
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Is er op dit moment een genre/ schrijver waar je echt fan van bent? 

Ik heb niet echt een specifiek genre, allesbehalve fantasy lees ik graag. De boeken van Khaled 

Hosseini vind ik mooi en The Song of Achilles van Madeline Miller heb ik ook graag gelezen. 

Hebben de schrijvers waar je van houdt/hield ook invloed op jouw eigen schrijfstijl? 

Ja, ik nam dit zeker over. In het eerste middelbaar las ik bv. Twilight: hier kwamen heel veel details 

in. Dus heb ik in die periode zeer uitgebreide stukken geschreven. 

Hoe ben je dan uiteindelijk bij Clavis Uitgeverij terechtgekomen? 

Ik heb mijn manuscript eerst naar veel kleine uitgeverijen gestuurd, want ik dacht dat grotere 

uitgeverijen me steeds zouden afwijzen. De kleine uitgeverijen antwoordden wel vrij snel maar nooit 

positief. Dan heb ik uiteindelijk maar naar 3 grotere uitgeverijen, waaronder Clavis Uitgeverij, 

gestuurd. Drie maand later mocht ik op gesprek gaan om al meteen het contract te ondertekenen. 

Een handige tip: niet meteen naar alle uitgeverijen sturen, zodat je achteraf nog opties hebt en toch 

eens proberen bij grote uitgeverijen. 

Heb je ambitie om nog meer boeken te schrijven of een bepaalde reeks uit te brengen? 

Het is mijn droom om een trilogie uit te brengen, maar het lijkt me wel supermoeilijk om te schrijven 

en daar ben ik nu nog niet klaar voor. Ik heb dus zeker nog ambitie om te schrijven en heb al een 

paar volgende ideeën in mijn hoofd. 

Heb je nog tips voor andere mensen die willen beginnen met schrijven? 

Jazeker, er is een boekje genaamd “Storytelling in 12 stappen”: dat is een boekje dat je de perfecte 

verhaallijn uitlegt. 

Verder moet je in het begin vooral voor jezelf schrijven, niet te veel nadenken over: ”mijn familie gaat 

dit misschien lezen” en “zo ongemakkelijk”. 

Dit was ons interview en vergeet zeker niet een kijkje te nemen in de boekenwinkel, want op 25 juli 

2022 komt “Vlam” uit. 

Roos Rubbrecht – 4WE2 

Helena van Steendam – 4ECA2 
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Op uitstap naar Den Haag 

 

Op 28 en 29 april trokken we met 5 Economie-Wetenschappen, 5 Latijn-Wetenschappen, 5 

Wetenschappen-Wiskunde, 5 Latijn-Wiskunde en 5 Economie-Wiskunde op tweedaagse naar Den 

Haag. De leerlingen kwamen goedgemutst aan op school en hadden er duidelijk zin in om, na zo 

een lange periode met strenge coronamaatregelen, nog eens op een meerdaagse uitstap met de 

school te mogen gaan. Zelfs de busrit die aanzienlijk langer duurde dan gepland, kon de pret niet 

bederven en leverde enkel nog wat uitgebreidere zangstondes op. Donderdagvoormiddag stond er 

een bezoek aan het museum Voorlinden op de planning. Onder de begeleiding van gidsen kregen 

we uitleg over de bijzondere moderne kunst in het museum.  
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In de namiddag trokken 

we te voet naar het 

centrum van Den Haag, 

waar de leerlingen een 

fotozoektocht mochten 

oplossen. Dit resulteerde 

in enkele “prachtige” 

foto’s en de leerlingen 

hadden al direct een mooi 

beeld van Den Haag.  

 

 

 

Na het bijzondere avondeten (hierbij verwijs ik zowel naar de muzikale omlijsting als de 

gehaktballen), brachten we nog gezellig wat tijd door in onze jeugdherberg. Verschillende leerlingen 

ontpopten zich als heuse poolkenners of muziektalenten.  
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Op vrijdag trokken we, na een stevig ontbijt, naar de 

Universiteit van Delft waar we door studenten een 

rondleiding kregen door de hoogtepunten van de 

universiteit. Zo konden onze leerlingen al eens proeven 

van wat er allemaal mogelijk is na de derde graad en 

(uiteraard) coole foto’s trekken in de dode kamer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lunch in het hostel viel gelukkig wel bij iedereen in de 

smaak en voldaan trokken we een laatste keer naar het 

centrum van Den Haag. De leerlingen konden zich nu 

verwonderen over de bijzondere kunst van Escher en wij 

konden ons verwonderen over sommige leerlingen hun 

gebrek aan enthousiasme. Misschien zat het gebrek aan 

nachtrust voor sommigen hier wel voor iets tussen? Gelukkig 

konden alle leerlingen de bovenste verdieping wel 

appreciëren waar ze meer zelf aan de slag konden.  
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Na de laatste vrije tijd in Den 

Haag stapten we op de bus 

richting Lede. We kunnen 

terugblikken op een geslaagde 

tweedaagse zonder brokken en 

zijn blij dat we deze jeugdige 

bende mochten begeleiden! 

 

 

Filip De Campenaere 

Elke Huygens 

Marjolein Morbé 

Charlotte Sonck 

Arnout Willockx 
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YOUCA Action Day 
Al twee jaar heb ik een vakantiejob in een 

restaurant. Tijdens dit werk sta ik ofwel achter de 

toog en bereid ik de drankjes ofwel serveer ik ze 

aan de klanten. 

Voor de YOUCA Action Day wou ik graag mijn 

grenzen verleggen en ging ik op zoek naar een 

andere uitdaging. Zo kwam ik terecht bij onze 

warme bakker en mocht ik bij hem een dag als bakkershulp aan de slag. 

Zoals het hoort bij een echte bakker was ik reeds vroeg uit de veren en startte op 21 oktober om 6 

uur mijn werkdag. Ik leerde verscheidene koffiekoeken maken en bereidde in grote aantallen 

achtkoeken, chocoladekoeken en rozijnenkoeken. Een pauze met een verse en zelfgemaakte 

koffiekoek maakte gelukkig ook deel uit van mijn werkdag. De uren vlogen voorbij en al vlug zat 

mijn werkdag erop. Het was een zeer fijne ervaring, die ik te danken heb aan de YOUCA-dag, want 

zonder dit initiatief zou ik nooit bij de bakker hebben gewerkt. 

Toen er enkele dagen later koffiekoeken op de ontbijttafel stonden, moest ik direct denken aan de 

weg die deze koeken ’s morgens al hadden afgelegd. Voortaan hebben deze zoete zonden voor mij 

geen geheimen meer.  

Britt Impens – 6LWI1 

Vastenvoettocht 
Het was 1 april en op school waren er leuke activiteiten 

georganiseerd.  

In de klas hebben we spelletjes gespeeld. Als 

namiddagactiviteit moesten we 8 kilometer stappen, maar 

eerst kregen we soep met Turks brood als sobere maaltijd.  

Na bijna 9 kilometer gestapt te hebben, kwamen we aan 

op school. Bij de kraampjes van Oxfam konden we iets 

kopen om te eten en drinken.  

Daarna mochten we doen wat we wouden. Ik, Nand, heb 

gevoetbald en maakte twee goals! We waren zelfs zo lang 

aan het spelen dat een leerkracht moest komen vertellen 

dat de school gedaan was en we naar huis mochten.  

Als een blij kind liep ik naar de auto om te genieten van de 

paasvakantie. 

Nand Dierick, Nathan Calle - 1ME 
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Circusschool SMC 
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De jeugdbeweging in de 

spotlight 
 

Het was vrijdag 21 oktober 2021, een prachtige 

herfstdag. Zoals voor duizenden andere jongeren 

in Vlaanderen, begon die al vroeg. Bij sommigen 

was dat 7 u., bij anderen 6 u. of misschien zelfs 5 u. 

Ieder van ons had nog een heel lange dag voor de 

boeg. Samen met vrienden van de jeugdbeweging 

maakten we ons klaar. Uniform aan en tas gemaakt 

stonden we klaar om de dag te plukken.  

School kon nog even wachten, want eerst was het 

tijd om te ontbijten. De meesten van onze school 

gingen naar Wetteren of Aalst om daar een lekkere 

koffiekoek te eten en warme chocomelk te drinken. 

Vol enthousiasme kwam iedereen toe op school. 

Overal en in elke klas waren er meerdere uniformen 

te zien uit verschillende jeugdbewegingen zoals de 

Scouts, de Chiro, de KSA… De lessen werden zoals 

gewoonlijk voortgezet. 

Na school kwamen vele vriendengroepen samen 

om de dag vol plezier verder te zetten. Jongeren 

waren overal te vinden, in het park, op café, in de 

straten… ‘s Avonds was het tijd voor Nacht van de 

Jeugdbeweging, één van de meest gekende fuiven 

van het jaar. Alle tieners, ook mensen die niet in een 

jeugdbeweging zaten, gingen loos op de muziek 

van de verschillende dj’s. Het was een lange dag om 

nooit te vergeten. 

Cato Jacobs – 6ECWI1 
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Unser Tag in Köln 
In Köln besuchten wir das 

Museum Ludwig, wo dieses 

Bild aufgenommen wurde. Das 

Kunstwerk im Hintergrund war 

mein persönlicher Favorit aus 

der Sammlung, ein Werk von 

Dali. Das Kunstwerk hatte mich 

so sehr berührt, dass ich 

mindestens 15 Minuten lang 

davorsaß. Ich fand das 

Museum im Allgemeinen sehr 

schön, es hat Spaß gemacht, 

herumzulaufen und all die 

schöne Kunst zu bewundern. 

 

Als wir aus unserem Bus ins Zentrum von Köln 

stiegen, gingen wir über eine Brücke, die voller 

Schlösser war. All diese Schlösser wiegen viel, 

glücklicherweise ist die Brücke stark genug, damit 

diese Liebesschlösser bleiben dürfen. Auf diese 

Weise können die Menschen immer noch ein 

Schloss für die Liebe aufhängen. 
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Wir haben den Dom besucht. Dann 

haben wir die 533 Stufen überwunden. 

Dort hatten wir einen schönen Blick über 

die gesamte Stadt. 

 

 

 

 

 

In dem Dom befanden sich viele beeindruckende 

Kunstwerke sowie der Epiphanias-Schrein, den Sie auf 

dem Foto sehen können. Unser Religionslehrer hatte uns 

bereits einige Informationen darüber gegeben und uns 

angewiesen, es uns genau anzusehen. 

 

Im Kölner Dom haben wir viele besondere Buntglasfenster 

gesehen. Das speziellste Buntglasfenster, das man sehen 

konnte, war ein Buntglasfenster mit 72 verschiedenen 

Farben. 

 

 

 

 

 

 

 

Wir haben auch das NS-

Dokumentationszentrum besucht, 

das sehr interessant war. Cool war 

auch, dass man die Gefängniszellen 

und die Zeichnungen, die die 

Häftlinge an die Wände gemalt 

hatten, sehen konnte. Der Führer 

war sehr freundlich und seine 

Erklärungen waren klar und nicht 

langweilig. 
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In unserer Freizeit gingen haben wir in der 

Einkaufsstraße spaziert und wir haben einige tolle 

Geschäfte besucht und haben ein paar Fotos 

gemacht, darunter auch dieses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für mich war es eigentlich das erste Mal, dass ich in Deutschland war. Wir hatten auch viel Freizeit, 

zum Beispiel um etwas zu essen oder bummeln. Ich fand die Reise sehr schön und werde sie nicht 

so schnell vergessen! 

Karsten Lauwers – 5ECWE 

Lore Ooghe – 5LWI 

Nermin Rougui – 5LWI 

Juniper Van Huyck – 5LWE 

Thibo De Pauw – 5WEWI 
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Differentiatie 

wiskunde/ Nederlands 
De leerlingen van 1T werden op speelse manier uitgedaagd om hun verworven kennis toe te passen 

tijdens de differentiatielessen. Een afwisseling hierbij tussen sport en spel kon zeker niet ontbreken. 

Ook de leerlingen van 1M werden ondergedompeld in een extra verrijkend en/of verdiepend bad 

vol wiskunde. Dit door onder meer samenwerkingsopdrachten/ doe-opdrachten/ 

ontdekkingsopdrachten/ zelfreflectie en dergelijke meer! 
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Canterbury 
As April came to an ende, to Canterbury our fifth grade wende 

Well nine and thirty in a company, they stayed at a hostilary 

Each of them it seemed to me, enjoyed each other’s company. 

Being young and wild and free, good memories they’d surely be. 

Ons vervoermiddel niet meer uit de middeleeuwen, hadden we the White Cliffs of Dover al snel in 

ons vizier. In Dover Castle hadden onze ridders en jonkvrouwen dan ook het nodige plezier. 

In Canterbury aangekomen gingen ze vloggend door de straten, om op hun zoektocht onder andere 

met enkele locals te praten. Hun English skills tentoongespreid, op naar de hostel voor etenstijd. 

De avond bracht voor elk wat wils: een toffe quiz of een Engelse pub, maar dan zonder de pils. 

Bij het ochtendgloren kon je het al ruiken, dat English breakfast konden we wel gebruiken. 

Aangesterkt en voldaan, gingen we dan maar terug op de baan. De ochtendwandeling bracht ons 

naar de prachtige kathedraal, waar onze oogjes gingen blinken van alle pracht en praal. Ons doel als 

pelgrim bereikt aan Thomas Beckets altaar, zijn we nu allemaal gezegend met een goede 

gezondheid. Gelukkig maar.  

Even wat tijd om de sfeer op te snuiven en te proeven van the local cuisine. Dear God, je had ons 

bordje moeten zien. Maagjes gevuld, gaven we onze voetjes wat verdiende rust, en duikten we het 

water in, op een bootje wees gerust. Een tocht over the Great River Stour, die niet zo groot bleek te 

zijn, vonden de meesten toch wel fijn. Een wist-je-datje hier en daar, en onze tour op het water was 

zo klaar. Heel wat ervaringen en herinneringen rijker, zetten we koers terug naar huis. Maar, zo bleek 

waren we nog lang niet thuis. Oh nee, de ferry afgelast, we waren toch wel echt verrast. Niets kon 

deze groep echter deren, lachen, dansen en zingen hoeven we hen niet meer te leren.  

Eindelijk terug aangekomen waar onze pelgrimstocht begon was, zijn wij als team enkel fier op deze 

klas(sen). 

Bedankt voor de fijne en onvergetelijke tijd. 

Deze herinneringen raak je nooit meer kwijt. 

Team Canterbury 
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Aanblik van de dood 
Daar ligt hij dan. Uitgestrekt op de tafel. 

Naakt, kwetsbaar, dood. 

De penetrante geur van oud leder 

kleeft nog aan onze handen van die 

voormiddag. Hoewel geteisterd door 

het ijskoude water en de snijdende 

wind, schraapten deze handen laagje 

voor laagje samen met het slijk de 

onwetendheid weg. Haast gevoelloos, maar vastbesloten, onthulden ze een paar stinkende, vormloze 

maar herkenbare schoenen. 

Misschien waren ze vroeger van hem, heeft hij er vrolijk op rondgehuppeld door de smalle straten 

van het oude Brugge. Maar nu ligt hij hier, opgegraven door archeologen, ontleed en geanalyseerd, 

bestudeerd door een paar nieuwsgierige leerlingen die meedoen aan Youca Action Day. 

Esther Bruynseels - 6LWI2 

Music maestro! 
De allerallerlaatste editie van de liedjeswedstrijd in het vierde jaar was er eentje om nooit te vergeten! 

Het werd zeer spannend maar uiteindelijk gingen de nachtegalen van 4LB1 en 4ECB met de 

hoofdprijs lopen. Veel felicitaties van de jury! Een wereldhit werd hier geboren en dan nog wel in de 

taal van de liefde! Goed gedaan! 
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Design in de lessen esthetica 
Dat onze school vol creatieve duizendpoten zit hoeven we jullie niet meer te vertellen. Aanschouw 

deze mooie pareltjes, gebaseerd op design stoelen van enkele bekende ontwerpers. Kunnen jullie de 

originele stoel vinden? Veel succes! 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 



 

35 

 

 

 

A 
 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

 

G 

 

H  

I 

 

J 
 

K 

 

L 

 

M 

 

Oplossing: 1L, 2H, 3F, 4I, 5D, 6A, 7K, 8B, 9M, 10J, 11C, 12C, 13E, 14E 
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Echt teamwork bij deze toppers! 

Thibo liet al eerder zijn digitale 

skills zien bij het monteren bij de 

filmopdracht (ook veel dank om 

het afgelopen jaar mijn 

vertrouwde hulp te zijn bij mijn 

digitale problemen!). 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte & Linde, creatieve 

geesten, Karsten neemt het 

administratieve luik voor zich! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritische blik van Raf over het al 

dan niet geslaagde ontwerp. Lien 

zag dat het goed was! Lennert 

denkt er het zijne van. 
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De bescheidenheid van volgende designer vertaalt zich in 

“toch niet in het boekske van ’t school hé mevrouw”. Toch 

puik werk hoor, Jules (5ECM2)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veerle & Fleur, een zacht fluwelen stoeltje met 

kleurrijke touch! Leuk gedaan dames! 

 

 

 

 

 

 

Er waren eens 4 toffe gasten (photobomber Raf 

even negeren) met een plan. Of het ontwerp 

geslaagd is laat ik aan jullie over! Les gouts et 

les couleurs… zou meneer Hauwaert zeggen 

(en ook dat ik mijn accent circonflexe ben 

vergeten.) 
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Zonder woorden! Ook dank aan teamgenoten 

Emma, Laura en Julie uit 5ECM1 die zorgden 

voor dit prachtig ontwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze lieverdjes zagen het groots 

en hadden maar 1 boodschap 

voor jullie: wees alsjeblieft een 

beetje lief voor onze aarde! 

(Siben had ook nog een 

filosofische benadering maar 

deze ben ik even vergeten.) 

 

 

 

 

Charlotte De Cooman – leerkracht esthetica 
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Benefietmatch 

leerlingen vs. leerkrachten 

  

  

  

  



 

40 
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42 
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Vorsprung durch Technik 
Doordat onze school 

deelneemt aan het project 

Youca-day had ik de kans om 

eens in een groot bedrijf te 

gaan werken. Daar heb ik 

gebruik van gemaakt en zo kon 

ik een dagje werken bij Audi 

Brussels. Daar heb ik dan een 

dag meegelopen met de 

coördinator van 

Orde&Netheid. 

Mijn eerste taak bestond erin 

me voor te stellen aan iedereen 

van de afdeling. Vervolgens kreeg ik uitleg over 

het takenpakket van mijn mentor. Bleek dat hij 

niet alleen verantwoordelijk was voor Orde en 

Netheid maar ook voor andere projecten in de 

fabriek. Hij doet ook nog een 

personeelsproject, digitaliseert audit reports en 

staat in voor de GMB Gebrauchmachine-beurs. 

Voor we aan onze taak begonnen moest ik 

aangepaste kledij halen, zoals een 

dienstverlenerjas en veiligheidsschoenen zodat 

ik de fabriek mocht bezoeken. 

In de fabriek heb ik de coördinator geholpen bij 

het organiseren van een VIP bezoek dat 

binnenkort plaatsvindt. Hij vond het een 

enorme hulp dat ik erbij was omdat ik met 

dezelfde blik als de bezoekers het traject heb 

afgelegd. Ik heb enkele punten aangehaald die 

ook voor hem nieuw waren. 

Vanaf 10 uur mocht ik mee aan tafel voor een 

vergadering. Deze verliep in het Duits, zodat ik 

mijn twee jaar Duits op school kon testen. Na 

de vergadering was het tijd om te gaan eten. 

Audi Brussel heeft een groot bedrijfsrestaurant 

met verschillende schotels.  

Na de middagpauze heb ik een bedrijfsbezoek 

gekregen waarbij ik de bouw van een Audi e-

tron stap na stap heb kunnen 

volgen. Het was een zeer 

speciale ervaring om te zien 

hoe een wagen gebouwd 

wordt. 

Ik heb het proces waarbij ze 

stalen platen samenlassen tot 

een carrosserie waargenomen, 

gevolgd door het verven van 

een wagen in verschillende 

kleuren. Aangezien de Audi e-

tron een volledige elektrische 

wagen is, heb ik ook kunnen 

observeren hoe een batterij wordt 

samengebouwd. Ook heb ik kunnen 

bezichtigen hoe de carrosserie wordt bekleed 

tot een volwaardige auto. Tenslotte ik heb 

kunnen bijwonen hoe een rijtuig een testrit op 

de testbaan aflegde. 

Het hele proces heb ik kunnen bekijken en ik 

vond het een super indrukwekkende ervaring. 

Ik ben samen met mijn mentor op plaatsen 

geweest waar normaal geen bezoekers komen.  

Daarnaast heb ik een rondleiding gekregen in 

het opleidingscentrum waar alle medewerkers 

hun eerste week basisopleiding krijgen 

vooraleer ze naar hun werkposten gaan. 

Ik heb zowel de fabriek als de bureaus kunnen 

bezoeken. Het viel me op dat het overal zeer 

proper was. Er was een zeer aangename sfeer 

en ik voelde me direct welkom. 

Opmerkelijk was dat er bij ons op school geen 

mondmaskers gedragen worden terwijl er bij 

Audi toch nog maskers gedragen werden 

wanneer de afstand minder dan 1,5m was.  

Ik vond het een heel coole ervaring en heb er 

een mooi cadeau aan over gehouden: de jas. 

Josselyn Gravez – 6ECWE
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Uitstap Aalst 

 

Tijdens de week na de paasvakantie gingen onze tweedes op excursie naar Aalst. Het thema van 

onze uitstap was “leven in een pluralistische samenleving”. Dit betekent samenleven met mensen 

uit een andere cultuur, met een andere godsdienst, andere gewoonten… dan de onze. 

Als wereldburger is het goed om een gezonde nieuwsgierigheid aan de dag te leggen en eens over 

ons muurtje te kijken om te ontdekken hoe het er bij die andere wereldburgers aan toe gaat. Onze 

uitstap focuste vooral op godsdienstbeleving. 

We bezochten een orthodoxe, protestantse en katholieke kerk, alsook een Turkse moskee. Hierbij 

kregen we een rondleiding van mensen die deze godsdiensten belijden.  

We stapten te voet naar alle gebedshuizen en onderweg vertelden deskundige gidsen van de stad 

Aalst ons allerlei verhalen over de stad doorspekt met godsdienstige feiten. 

Als je wil weten waarom in een protestantse kerk geen beelden staan; hoe de Koran gelezen wordt; 

wat het verschil is tussen katholieken en orthoxen en welk kostbaar schilderij er omhoog hangt in de 

St. Martinuskerk, moet je beslist volgende verslagen van onze leerlingen lezen! 

Marleen Brondeel - leerkracht godsdienst 

 

De uitstap was zeer tof en leerrijk (op de 8 km na die we moesten stappen). Ik heb veel bijgeleerd. 

Ik wist niet dat de rode mozaïekjes die in een rechthoekige vorm voor het belfort liggen een 

gebedsmatje voorstelden. Dat de Sint-Martinuskerk zo mooi en groot is, ook al is die nooit volledig 

afgewerkt. Ik kende ook de naam van de twee lange, smalle torens op de moskee niet, dat zijn 

namelijk minaretten. Het was ook een verrassing dat er in de protestantse kerk geen beelden waren. 

Dat de dominee mag trouwen, wist ik ook niet. Ik realiseerde me na vandaag dat priester Adolf Daens’ 

leven zeer speciaal was. 

Dit was een zeer interessante uitstap waarbij we veel te weten zijn gekomen over de verschillende 

godsdiensten. 

Lana Van De Velde - 2MTWB 
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Het protestantisme is één van de drie grote stromingen binnen het christendom. Je hebt ook nog 

de Rooms-katholieke en de Orthodoxe Kerk. Het protestantisme ontstond toen Maarten Luther 

(1517) kritiek had op sommige praktijken van de katholieke kerk, bv. de verkoop van “aflaten” 

waardoor de gelovigen tegen betaling hun zonden konden afkopen. Bij de protestanten geloofde 

men dat de zonden konden vergeven worden door het geloof in Jezus zelf. Bij hen is de bijbel, het 

woord van God, de enige bron van geloof. Bij de katholieken steunen ze op traditie, er is een 

hiërarchie tussen Paus, bisschoppen en priesters. Bij de protestanten is dit niet. Ze vereren ook geen 

heiligen, vandaar staan er ook geen beelden in de kerk. Dit zou de aandacht afleiden. Bij de 

katholieken is de priester celibatair (hij mag niet huwen). Bij de protestanten mag de dominee huwen 

en mogen ook vrouwen tot het ambt toegelaten worden. Ongeveer 37% van de wereldbevolking is 

protestants. In België zijn er ongeveer 140.000 protestanten. 

Niels Joos - 2MTWB 

 

  

 

Op de uitstap hebben we kennis gemaakt met vier verschillende godsdiensten. De Islam heeft mij 

het meest aangesproken. Wat ik hierover nog niet wist, is dat ze een rituele wassing hebben die in 

een bepaalde volgorde moet uitgevoerd worden. Dat komt omdat de moslims reinheid heel 

belangrijk vinden. Zo mogen ze ook hun eigen lichaam niet verminken door tatoeages of piercings. 

Wat ook verboden is, is alcohol. Ze hebben 5 pijlers die ze moeten naleven: vijfmaal per dag bidden; 

aalmoezen geven; de ramadan houden; de geloofsbelijdenis zeggen en één keer in het leven op 

bedevaart gaan naar Mekka. 

Ik was verbaasd over de manier waarop ze de Koran lezen: van achter naar voor en van rechts naar 

links. De Koran is in het Arabisch geschreven. Iedere moslim moet de Koran in de Arabische taal 

kunnen lezen. Moslims geloven dat Allah de enige god is. In de moskee mogen geen afbeeldingen 

geplaatst worden van Allah of zijn profeten. 

Ik heb veel bijgeleerd over de Islam!  

Lore De Vrieze - 2LA 
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De orthodoxe kerk ontstond in 476 na Christus, na de val van het West-Romeinse Rijk. De echte 

splitsing met de katholieke kerk was pas veel later, in 1054 na Christus. Dit werd ook wel het Oosterse 

Schisma genoemd. De aanleiding hiertoe was dat de orthodoxe christenen er niet mee akkoord 

waren dat de paus aan het hoofd van de kerk zit. Zij hebben dan ook geen paus. Dat is niet het enige 

verschil, ook de christelijke feestdagen vallen op andere data bij hen. Een voorbeeld hiervan is Pasen 

dat de orthodoxe christenen een week later vieren dan wij. In de kerk zijn er dan ook een paar grote 

verschillen. Zo staan de gelovigen meestal recht tijdens de mis en bevinden het altaar en de priester 

zich achter een wand. Zelfs het kruisteken wordt omgekeerd uitgevoerd. 

Alexia Bauwens - 2LA 

  

De katholieke kerk is mijn geloof, maar toch was ik verbaasd over bepaalde dingen die ik nog niet 

wist. Ze hebben ons verteld dat de Sint-Martinuskerk een kruis vormt. Vroeger was er onderscheid 

tussen rijk en arm. Er was dus een deel van de kerk waar de armen konden zitten en een deel voor 

de rijken. Ik was best verbaasd over de meridiaanlijn in de kerk. Deze is zo specifiek berekend dat ze 

om 12 u ’s middags verlicht wordt door de zon die schijnt door een uitsparing in één van de 

glasramen. Ook was het leuk eens het beroemde Rubens schilderij te zien. De figuren en beelden 

spreken écht aan. Dit was al bij al een leuke uitstap en ik ben veel te weten gekomen! 

Catharina Brondeel - 2MTWA 
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Te land, ter zee en in de lucht 
Met een stevig ontbijt achter de kiezen stapten op 30 september om half acht wij, de zesdes, in de 

bus richting Poperinge met de slaap nog in onze ogen. Na een lange busrit van maar liefst twee uur 

kwamen we aan op het domein van Outside Adventure. Een dag vol avontuur en spanning stond ons 

te wachten. 

Om in de sfeer te komen, trokken we naar het apocalyptische paintballdecor en bevonden we ons 

even in de wereld van The Walking Dead. Een hevige battle tussen meneer De Both en meneer 

Vandersmissen en een allergische reactie op de gele verf later, trokken we van het paintball richting 

vlottenbouwen. 

Met ons zwempakje aan mochten wij met 

ons zelfgemaakt vlot de helse wind en het 

koude water trotseren. Zodra onze vloten 

geconstrueerd waren, gingen we het water 

op. De ene persoon kwam in het water 

terecht door een uiteenvallend vlot, de 

andere sprong op eigen initiatief het water in. 

Iets wat sommigen onder ons zich al snel 

beklaagden… Met klapperende tanden en 

blauwe lippen begonnen we aan de 

volgende activiteit: het middagmaal. 

Na een gezellig onderonsje vertrokken we met een gevulde maag, als echte strijders, richting het 

quad rijden. Met een sfeervol muziekje op de achtergrond betraden we het modderige parcours met 

de al dan niet werkende quads. Enthousiast duwend op de gas vloog er wel eens hier en daar iemand 

uit de bocht of kwamen de trage slakken vast te zitten in de modder. Maar gelukkig was er altijd 

hulp nabij. 

Als afsluiter zochten we de hoogte op met de deathride en het hoogteparcours. Met de adrenaline 

van het quad rijden nog steeds in ons bloed, gleden we uit een tien meter hoge toren van de 

deathride naar beneden. Nog maar net beneden gearriveerd, gingen we weer de hoogte in richting 

het hoogteparcours. De ene hing omgekeerd te klauteren, de andere hield liever zijn beide voetjes 

op de grond en vermaakte zich met het laagteparcours. 

Met een verkoudheid en overwonnen angsten trokken we opnieuw huiswaarts. Een bus vol muziek 

uit de goede oude tijd hield ons wakker tijdens de rit. Helaas werden sommige strijders toch 

overwonnen door het slaaptekort en ze verkeerden al snel in dromenland. 

Een laatste sportdag in het tropische Poperinge was een mooie afsluiter van onze reeks secundaire 

sportdagen. 

Esther De Wilde, Kaat Coppens - 6LWI1 
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Projectweek B-stroom  
Deze week was het alweer tijd voor onze projectweek.  

Creatief zijn was de boodschap. We hadden een druk 

programma. Vilten, naaien, decors bouwen, actionpainting… 

zijn ons niet meer vreemd. 

We lieten onze fantasie de vrije loop. 

Maandagochtend vertrokken we met de trein richting Gent. In 

het industriemuseum leerden we vilt maken. We legden 

gekleurde schapenwol over elkaar, voegden water en zeep toe 

en begonnen deze mengeling met onze handen over elkaar te 

wrijven. Als resultaat kregen we mooi gekleurde vilten 

onderleggertjes.  

Dinsdag gingen we inkopen doen in de kringloopwinkel. We 

keken in de rekken en kochten leuke stuks waar we met de 

nodige aanpassingen nog een mooie toekomst voor zagen. We 

hadden ook oog voor bijpassende accessoires. Met onze 

goedgevulde shoppingbags keerden we terug naar school. 

Vervolgens namen we onze naaimachine bij de hand en 

toverden we onze aankopen om in hippe, eigentijdse 

kledingstukken. In combinatie met de accessoires en 

zelfgemaakte maskers gaven we een persoonlijke touch aan het 

geheel.  

We maakten ook nog kennis met Actionpainting. Dat is een 

expressionistische vorm van kunst maken. Deze abstracte 

kunstvorm mochten we uitproberen op witte T-shirts.  

Ook onze oude Barbiepoppen ontsnapten niet aan een 

modeswitch. Met kurk, ijzerdraad, 

wol, leuke stofjes, verschillende 

papiersoorten en zelfs bierkaartjes 

restyleden we hen tot echte diva’s uit 

het jaar 2022.  

De handige Harry’s onder ons 

haalden hun hamers, zagen en 

verfborstels boven. Er werd gewerkt 

aan een heus decor.  

Vervolgens maakten we nog affiches 

om ons project voor te stellen aan het 

grote SMC-publiek. 
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Helemaal voorbereid was het dan eindelijk tijd voor de grote voorstelling. Met dat beetje gezonde 

stress betraden we het grote podium dat mooi versierd was met de zelfgemaakte decors, zuilen met 

onze modebewuste barbiepoppen en vilten creaties. Onder het motto ‘Every walk is a catwalk’ gaven 

we het beste van onszelf! 

De leerlingen van 1B en 2B  
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Vroegtijdig griezelen op de 

Youca Action Day 
Een dag in de huid kruipen van een archeoloog 

Donderdag 21 oktober was het zover: de Youca Action Day. Samen met nog twee andere leerlingen 

kreeg ik de kans om archeologie van dichtbij mee te maken. Het BAAC (een onafhankelijk 

studiebureau voor archeologie en bouwhistorie) bood een unieke opportuniteit aan om komaf te 

maken met de stereotiepe afschildering van deze job. Daar slaagden ze fenomenaal in.  

Geen urenlange zoektocht naar een interessante vondst, noch oeroude graftombes of vervloekte 

mummies en ook Indiana Jones niet tegen het lijf gelopen. Deze dag was bedoeld om ons een 

realistische kijk te bieden op het welbekende - maar vaak fout begrepen - beroep. Want wat doen 

archeologen nu écht op dagelijkse basis?  

Onze dag bestond onder meer uit het zeven, poetsen en inpakken van vondsten. Alhoewel dit niet 

de meest spannende taken zijn, wekken ze een zekere fascinatie en ook rust op. Je maakt je hoofd 

leeg en raakt gebiologeerd door de intrigerende voorwerpen en hun verhaal. Het is heel bizar te 

beseffen dat je zo dicht in contact komt met - soms eeuwenoude - vazen, potten en botten.  

In de laatste uurtjes van deze 

bijzondere werkdag, werd het 

wat spannender. Hoewel 

Halloween nog niet in zicht was, 

kwamen we al in de sfeer met 

het bestuderen van skeletten. 

Ja, échte menselijke resten. Een 

antropologe verschafte ons 

enorm veel informatie over hoe 

men onder andere: de leeftijd, het geslacht en de gezondheid van de persoon in kwestie, kan 

achterhalen. 

Deze dag bracht me ongelooflijk veel bij over de archeologie. Ik kwam erachter dat ze vaak 

overdreven boeiend en avontuurlijk wordt voorgesteld, koester dus geen al te grootse 

verwachtingen. Dit neemt echter niet weg dat het ambt tot de verbeelding spreekt en blijft 

mesmeriseren. Een briljante ervaring dat me tot in de eeuwigheid zal bijblijven.  

Kaat Rubbrecht - 6LWI1 
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MOEV Voetbal 3de graad 
Aäron Van Der Linden (6ECM1) - Arbi Tsagaraev (6ECM1) - Arne Callebaut (5ECM1) - Arne Denijs 

(6LWI2) - Aymen Hadj Mohamed (6ECM1) - Brent Van de Velde (5ECWI) - Bent Van Praet (6WEWI2) - 

Billy Boland (5ECM1) - Brooklyn Builu (5LM) - Jorrit Parewijck (6WEWI1) - Lars Van der Heyden (5ECM1) 

- Martijn Van der Fraenen (6LWI1) - Mathias Meuleneire (5ECM1) - Mathias Van Hoof (4ECA2) - Matisse 

Van den Abbeel (6ECM1) - Nikolaas De Coninck (6ECWE2) - Noah De Ryck (6ECM1) - Quinten Galle 

(4ECA2) - Ruben De Cock (6ECWE1) - Rune Van Der Donckt (6ECM2) - Sebastian Blenche (6ECM1) - 

Shayn Pocas (5LWI) - Wannes Van Langenhoven (5ECM1) - Wout De Rycke (6ECWE1) - Xeno De 

Schrijver (4ECA1) - Xiam De Schrijver (6ECM1) 

 

Er zitten heel wat voetballers in onze derde graad die met veel plezier enkele woensdagnamiddagen 

opofferen om deel te nemen aan het voetbaltornooi van MOEV. Ze hebben dit jaar grote schoenen 

te vullen, want bij de vorige deelname bereikte onze school zomaar eventjes de finale. Toen verloren 

ze tegen het Sint-Jozefscollege.  

De eerste wedstrijd wonnen onze voetbalsterren, aangevoerd door Rune Van Der Donckt op de 

velden van de Ommegang, verdiend met 2-1 tegen het SMI van Aalst. Een maand later, op 17 

november, trekken we naar Aalst voor een herhaling van de finale van de vorige editie. Jawel, het 

Sint-Jozefscollege zit in onze reeks. De wedstrijd voor groepswinst was een thriller. De twee teams 

zijn aan elkaar gewaagd, een dubbeltje op zijn kant. Maar het valt uiteindelijk naar de verkeerde kant 

en we verliezen nipt met 3-2. Geen schande en bovendien ook geen probleem, want we plaatsen 

ons als tweede van de reeks voor de kwartfinales.  

In de kwartfinales komen we uit tegen het Leonardocollege uit Denderleeuw. Meneer De Lange regelt 

een bus voor het team en supporters, maar het noodlot slaat toe. Meerdere leerlingen van de derde 

graad zitten in quarantaine op de dag van de wedstrijd. Gelukkig staan er op dat moment enkele 

nieuwe spelers op om de gaten te vullen en komen ook enkele enthousiaste vierdejaars het team 

versterken. Een vertimmerd team, maar daarom niet minder sterk. Onze voetballers spelen vrank en 
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vrij en geven het volle pond. We komen tweemaal op achterstand, maar dan beslist onze spits 

Nikolaas om zijn duivels te ontbinden. Met enkele prachtige doelpunten buigt hij een 2-1 

achterstand om in een 2-3 voorsprong. SMC Lede neemt vanaf dan de bovenhand en op een 

uitgekookte counter maakt de snelle vierdejaars Quinten er zelfs nog 2-4 van. Een prachtige 

teamprestatie van onze groene garde.  

In de halve finale trekken we naar Deinze voor een aartsmoeilijke opdracht tegen GO! 

Erasmusatheneum. De leerlingen op deze school krijgen ook wekelijks enkele uren voetbal. Dit team 

zal dus op elkaar zijn ingespeeld, maar ons team gaat er volledig voor. Het blijft lange tijd 0-0 en de 

paal verhindert zelfs een voorsprong. De tweede helft wordt de druk echter te groot en weten de 

Deinzenaars enkele keren door onze defensie te snijden. Ook al is de wedstrijd halverwege de tweede 

helft gespeeld, onze spelers blijven er voluit voor gaan en laten het hoofd nooit hangen. Ook op 

uitdagend gedrag van de tegenstander wordt niet ingegaan en we behouden de sportiviteit. De 

begeleiders Arnout Willockx, Evert Walravens en Karel De Lange zijn dan ook trots op de prestatie 

en de mentaliteit van ons team uit derde graad. Toppers, stuk voor stuk! En zo werd het 

scholentornooi ook dit jaar opnieuw een succes voor SMC Lede.  

IJsberen in Poperinge  
Al vroeg in de ochtend werd het 

zesde jaar verwacht aan de 

Ommegang. Daar stonden twee 

bussen klaar om ons richting een 

outside adventure te brengen. Dit 

ging door in Poperinge, wat ons 

maar liefst een busrit van twee 

uur heeft gekost. Zodra we ter 

plekken kwamen, verdeelden de 

leerkrachten ons in groepen, waarin we verschillende activiteiten deden doorheen de dag.  

Het eerste wat we deden was vlotten sjorren. Een goede samenwerking was vereist en dat creëerde 

ook sfeer en gezelligheid binnen de groep. De vlotten die we gebouwd hadden, gebruikten we 

vervolgens om het ijskoude water op te gaan en ermee te racen. Daarna gingen we naar het 

paintball-terrein, waar we een woordje uitleg kregen over de geweren en het spelverloop. Nadien 

waren we klaar om op het veld te gaan. Al snel was alles duidelijk en zag je veel inleving in het spel. 

Een nadeel was dat de bolletjes verf redelijk hard aankwamen.  

Tijdens de middag kwamen de groepen samen om hun lunch op te eten en wat verhalen uit te 

wisselen. Nadien ging de derde activiteit van start, dit was het hoogteparcours. Ondanks de hoogte 

hebben de meesten het toch aangedurfd. Na het hoogteparcours deden we nog een deathride, deze 

ging best snel. Spijtig genoeg had niet iedereen een pijnloze landing. Ten slotte hebben we met een 

quad mogen rijden. De baan stond vol obstakels die het iets moeilijker en avontuurlijker maakten en 

er ook toe leidden dat sommigen zich snel vastreden. Dit was een mooie afsluiter van een koude, 

maar geslaagde sportdag vol plezier in Poperinge. 

Evie De Smet, Lore Van Hauwermeiren – 6ECWE 
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MOEV Volleybal 2de graad 
Hanne De Potter (4WE1) – Charlotte Declercq (4WE1) – 

Helena Roels (3L1) - Félien Schaubroeck (2LB) - Stiene Van 

Damme (2LB) - Kiani Van Geert (2MAW1a) - Jitte Van 

Wesemael (2LB) - Ieneke Decock (3HW1) (geblesseerd) 

De derde plaats op MOEV Volleybal, was dit geen goede 

prestatie?  

We speelden op voorhand reeds een partijtje om elkaars 

capaciteiten te leren kennen en uiteraard ook om de sfeer 

te testen, en we kunnen jullie verzekeren dat die heel 

goed zat en nog steeds zit 😊.  

De dag van de waarheid, een broodje om onze maagjes 

te vullen en hop naar Gent. Ondanks het slechte weer 

waren we toch veilig en droog aangekomen aan het 

station, met dank aan de vrijwillige leerkrachten en hun 

warme auto’s. In Gent kwam het zonnetje al terug 

opzetten en konden we droog naar de sporthal 

wandelen. Onderweg vertelde meneer De Lange enkele 

amusante verhalen over zijn jonge tijd.  

In de sporthal van HO Gent stonden we oog in oog met 

onze tegenstanders , we maakten onze spieren los en 

verzonnen een toffe kreet, om ze wat uit te dagen uiteraard. Iedereen kreeg een kans om zich te 

bewijzen en samen speelden we de tegenstanders naar huis.  

Ondanks dat we ook enkele wedstrijden verloren hadden, bleef de sfeer er goed in, mede dankzij 

onze coach, mevrouw Smekens, behaalden we een mooie derde plaats.  

Om de namiddag af te sluiten werden we nog getrakteerd op een tussendoortje en een mooie 

medaille.  

Hanne De Potter - 4WE1 

Dura lex, sed lex 
Op woensdag 11 mei gingen we met de leerlingen van de zesdes Latijn in het kader van de lessen 

Romeins recht naar de rechtbank in Gent. Daar werden we rondgeleid door twee rechters in het 

prachtige gebouw met veel glas – symbool voor de transparantie van ons rechtssysteem. We kregen 

heel wat uitleg over de werking van het Belgisch recht en hoe een proces in zijn werk gaat. Ook 

mochten we een kijkje nemen in verschillende zittingszalen, waaronder het Hof van assisen. Tot slot 

kregen we ook de kans om een correctioneel proces bij te wonen tegen een cocaïnedealer. Het was 

een heel leerrijke uitstap die indruk heeft gemaakt op de leerlingen én begeleidende leerkrachten. 
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“Het hof van justitie blijft altijd een beetje onbekend terrein, tot nu dan. Het is gewoonweg een 

ervaring en voorrecht om het van binnenuit mee te maken en die aparte wereld van dichtbij te 

observeren.”  

“De uitstap leert je veel bij over hoe ons gerecht eruit ziet en wat het allemaal inhoudt. Als burger is 

het zeker interessant om te weten, want je kan ook zelf ooit in een rechtszaak belanden.”  

“Ik wist niet dat je zittingen vrij kon bijwonen. Wat mij dan ook het meest is bijgebleven is de zitting 

die wij mochten bijwonen. Vooral het verschil in pleidooien van de advocaten en de uitbundige 

haardos van de Albanese tolk vielen hier op.”  

“Het gebouw op zich is al indrukwekkend om te bezoeken, maar vooral zien hoe het er achter de 

schermen aan toe gaat is een meerwaarde. Je komt ook veel te weten over de jobinhoud van een 

rechter, waar ik eigenlijk niet veel over wist.” 

“Ik vond de rechtszaak van de man die cocaïne dealde zeer interessant om te volgen. Het liefst zou 

ik een assisenzaak willen meevolgen. Ik vond dit zinvol omdat ik nu meer vertrouwd ben met de 

richting die ik volgend jaar ga volgen. Ik heb genoten van deze uitstap.” 

“Ik vond dit de leukste uitstap van heel het zesde jaar. Het was echt super om zo’n zaak bij te wonen, 

in verschillende zittingszalen te zitten, de advocaten en rechters aan het werk te zien,… Je ziet dit 

vaak op tv, maar om dit ook eens in het echt te zien was super! Het zou echt een uitstap kunnen zijn 

voor heel het zesde jaar!” 
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Nieuw: 

Voetbalcompetitie op SMC 
Ondanks het nijpende tekort aan lokalen, heeft 

onze school steeds haar prachtige grasveld 

willen vrijwaren. Bovendien zijn er ook twee 

volwaardige voetbaldoelen voorzien. Is er dan 

een betere manier om het grasveld alle eer aan 

te doen, dan een voetbalcompetitie te 

organiseren?! 

Onze school heeft een rijke (voetbal)traditie in 

de scholencompetitie MOEV, maar een 

competitie tussen de klassen van de school zelf, 

ontbrak de laatste jaren. Daarom sloegen dhr. 

Willockx en De Both de handen in elkaar en 

tekenden ze een competitie uit voor het 2e jaar, 

2e graad en 3e graad. Het leerkrachtenteam zou 

aansluiten bij de 3e graad. In november werd er 

met goede moed begonnen, maar alweer 

gooide corona roet in het eten. De competitie 

werd stilgelegd en na de krokusvakantie hervat. 

Daardoor moest de kalender wel hertekend 

worden, sneuvelde helaas de competitie voor 

het 2e jaar en werd er spijtig genoeg gesnoeid in 

het aantal wedstrijden. 

Met de hulp van heel wat andere leerkrachten 

werd het grasveld speelklaar gemaakt, werden 

er doelnetten opgehangen en werd er voor elke 

wedstrijd een scheidsrechter voorzien. 

In de 2e graad ontpopte 3L1 zich tot revelatie: ze 

legden tot driemaal toe een klas uit het vierde 

jaar over de knie, om dan in de finale 4ECA2 te 

treffen. Die bleken in een spannende finale 

echter een maatje te groot. 4ECA2 kroonde zich 

tot kampioen van de 2e graad en mocht de 

gloednieuwe beker in de lucht houden. 
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Door het herschikken van de kalender kwamen 

de leerkrachten pas in actie vanaf de halve 

finales. In een potige match schakelden ze 

5WEWI-ECWI uit. In de andere halve finale kwam 

6ECWE-LWE gehavend aan de aftrap als gevolg 

van een aantal afwezige spelers. Ze weerden 

zich als leeuwen, maar moesten toch de duimen 

leggen tegen 6ECM1. Na een mooie wedstrijd 

wonnen uiteindelijk de leerkrachten de finale. 

Tenslotte ook een woordje van dank voor de 

vele supporters, leerlingen én leerkrachten, die 

elke match paraat waren. Het echte doel van deze competitie, ambiance brengen tijdens de 

middagpauze, is dan ook ruimschoots bereikt. Vele middagen werden het grasveld en de speelplaats 

getransformeerd in een kolkend stadion, inclusief spandoeken en vuvuzela’s. Laat ons volgend 

schooljaar hopen op een vlotter verloop, zonder coronaperikelen, en wie weet zijn we dan vertrokken 

voor een hele reeks schooljaren met middagvoetbal! 
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(Leerkracht Mien Cools ontbreekt spijtig genoeg op de foto!) 
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Fort van Breendonk en lezing 

rond polarisering 
Op 7 februari bezochten de leerlingen van het zesde jaar het Fort van Breendonk. Deze plek van 

gruwel behoeft weinig introductie. Een bezoek aan de plaats waar zo veel gruwelijk en zinloos lijden 

plaatsvond, is duizendmaal meer waard dan tien lessen geschiedenis of burgerschap. De voorbije 

schooljaren koppelden we dit aan een bezoek aan Kazerne Dossin. Dit jaar kozen we echter voor een 

lezing rond polarisering, gegeven door een medewerker van het Hannah Arendt Instituut. 

 

Gek genoeg klonk het Fort van Breendonk mij niet bekend in de oren toen de uitstap voor het eerst 

ter sprake kwam. Na het bezoek werd dit enkel een groter raadsel: hoe kon het dat ik nog nooit had 

gehoord van zo’n gruwelijke en historische plaats in ons kleine België? 

Het fort liet een sterke indruk achter, maar niet meteen na het bezoek. De vergaarde informatie had 

even tijd nodig om binnen te sijpelen. Naast al het visuele hadden we ook een overvloed aan 

informatie meegekregen op eerder korte tijd. Dit zorgde ervoor dat bepaalde gebeurtenissen en 

misdaden niet geheel tot hun recht kwamen. Tijdens de busrit naar huis kwam de belevenis beter 

binnen. Enerzijds door gesprekken tussen mij en vrienden, anderzijds door de tijd die er was om 

louter na te denken, zonder veel afleidende factoren. 

Na het binnendringen van de informatie sta je wel stil bij het leven en hoe anders het kan zijn of had 

kunnen zijn. Vooral de ingang van het fort trof mij net iets harder. Niet zozeer de grote poort met 

angstaanjagend zware deuren zal mij bijblijven, maar het besef dat op diezelfde plaats talloze 

mensen een hel tegemoet hebben gelopen, doordrongen van angst en radeloosheid. 

Ten slotte vertelde onze gids het verhaal van haar vader, hoogst persoonlijk en dus ook een 

herinnering dat dit helemaal geen ver verleden is. Op een manier blijft het ergens moeilijk te geloven 

dat het fort realiteit was voor zo veel onschuldige mensen, ook al sta je te midden van al het 

bewijsmateriaal. Ik kan moeilijk bevatten wat men hier als gevangene dagdagelijks moest 

doormaken, alsook verbaas ik me steeds opnieuw hoe gruwelijk de mens blijkt te zijn. 

Kaat Rubbrecht - 6LWI1 
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Op 7 februari vertrokken we met de bus naar Mechelen, waar we een lezing gingen krijgen over 

polarisering. Geen idee waar dat concreet over zou gaan. Tijdens de lezing zat ik geboeid te luisteren. 

Mijn eerste indruk was dat de gastlezer een goede intro had gemaakt: hij liet ons op onrechtstreekse 

manier kennis maken met vooroordelen en polarisering. De stof die verteld werd, was zeer leerrijk 

en je kon veel verbanden leggen met de actualiteit en het dagelijkse leven. 

Vervolgens was het tijd voor het Fort van Breendonk, iets waar ik persoonlijk heel hard naar uitkeek. 

Ik wou graag zelf zien en horen hoe het er daar aan toe ging, want dit heb ik nooit in detail geweten. 

Daarom heb ik ook besloten een video te maken met verschillende beelden van de dag. Mijn eerste 

indruk bij het zien van de ingang kwam direct hard binnen. Ik keek rond met grote ogen en wou 

alles, elk detail, gezien hebben. Tijdens de rondleiding van de gids was dit niet anders. Vol verbazing, 

medeleven en zelfs wat angst en verdriet, liep ik door de koude en kille gangen. Het moment waar 

ik nog steeds koude rillingen van krijg, was toen we de folterkamer betraden. Ik voelde de angst 

door mijn aders lopen en kreeg meteen een krop in mijn keel. Net als bij de cellen, die meer op 

kooien leken, was ik sprakeloos. Het verhaal van een vrouw die deze gruwelijke feiten had overleefd, 

maar toch zelfmoord heeft gepleegd, omdat ze niet meer kon leven met de herinnering, is immens 

pakkend en toont aan wat voor een enorme en verschrikkelijke indruk het kamp heeft achtergelaten 

op de gevangenen. Ik vind persoonlijk dat iedereen ooit zo’n kamp zou moeten bezoeken. 

Ashley Van de Poel - 6ECWE1 
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Lang zullen ze lezen! 
De jeugd leest niet meer! De Grote Ontlezing! Onheilsberichten 

alom over de dalende leeslust bij onze jongeren. Dat vraagt om een 

tegenoffensief oftewel: een Leesoffensief!  

Wij bombarderen onze leerlingen alvast met volgende 

leesprojecten: 

- Een VoorleesVrijdag in oktober, waar in verschillende 

lessen lustig (voor)gelezen werd. 

- Boekendates in de les, waar leerlingen elkaar warm maken 

voor een vers gelezen boek. 

- Blind Dates met een boek, 6 kernwoorden over een mysterieus boek, durf jij het 

leesavontuur aan? 

- Slingerlezen: Een extra vlaggetje aan de vlaggenlijn in de klas: welke klas heeft de langste 

slinger in juni (eerste graad)? 

- Een grotere schoolbib aan de kapel met krakend vers leesvoer! 

- SMC Lede Leest, ons online leesplatform op Instagram en Facebook, waar leerlingen hun 

lievelingsboek aanprijzen. 

- Slow Reading in de les, met koekjes en knetterend virtueel haardvuur op de achtergrond. 

Zeg nu zelf; je zou toch van minder de boeken induiken, niet waar? 

#ledeleest #verspreidhetleesvirus #langzullenwelezen #bookfluencers 
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Vlotte vlotten en dubbele 

deathrides 
De allerlaatste sportdag in het middelbaar voor 

de zesdejaars, en wat voor één. Helaas hebben 

we geen sportdag kunnen beleven in het vijfde 

jaar, maar de actieve en avontuurlijke activiteiten 

voor de zesdes dit jaar maakten alles goed. We 

moesten vroeg in de ochtend opstaan aangezien 

de bussen al vertrokken aan de Ommegang om 

07.30 u. Nog slaperig namen we plaats op de 

bus, maar opgewekt en klaar voor actie stapten 

we af na een lange rit vol muziek en ambiance. 

Toen we de bus afstapten, hadden we niet veel 

tijd om even de beentjes te strekken, want we 

vertrokken al zeer snel op ons eerste avontuur: 

paintballen. Na een belangrijke uitleg over hoe 

je het paintballgeweer gebruikt en na de gepaste 

kleding en bescherming aan te trekken, trokken 

we naar het slagveld. We konden ons helemaal 

uitleven op het terrein: we konden sluipen, lopen 

en vooral schieten op tegenspelers. Het leukste 

van de hele activiteit was toch wel leerkrachten 

bekogelen met verfbolletjes 😊! Ondanks de 

opgelopen blauwe plekken, was deze activiteit 

een echte knaller om de sportdag mee te starten. 

Nadat we bekomen waren van deze 

bloedstollende strijd trokken we de vijver op met 

zelfgemaakte vlotten. Het bouwen van het vlot 

verliep probleemloos, maar het besturen ervan 

was wat uitdagender. Het koude weer hield ons 

niet tegen om elkaar volledig nat te maken. 

Enkele water- en zeewiergevechten later 

merkten we dat ons vlot niet zo stabiel meer was. 

En jawel, plotseling zakte onze constructie in 

elkaar en lagen we in het water. We waren 

blijkbaar toch niet zo’n goede vlottenbouwers 

dan we hadden gedacht. 

Wanneer iedereen iets had gegeten en was 

opgewarmd na het fijne, maar toch wel frisse 

vlotten bouwen, konden we op quads kruipen. 

Om vertrouwd te geraken met die ongewone 

voertuigen, konden we even oefenen op twee 

kleine parcours, het ene wat uitdagender dan het 

andere. Zodra iedereen beide parcours wat 

uitgeprobeerd had, werden de twee routes met 

elkaar verbonden door een extra weggetje, dat 

er zeer modderig bijlag. Als we door de bochten 

reden, vloog de modder in het rond. Zalig was 

dat! 

 

We hadden al een avontuurlijke dag achter de 

rug, maar voor velen moest het spannendste nog 

komen: een tien meter hoge deathride. Het leuke 

daaraan was dat we met twee tegelijkertijd naar 

beneden sprongen. Zo konden we elkaar voor de 

sprong nog wat moed inspreken toen we op tien 

meter hoogte stonden te trillen. Als mooie 

afsluiter legden we nog een hoogteparcours af. 

Toen we daar op acht meter hoogte hingen 

riepen de leerkrachten dat de bus bijna zou 

vertrekken. Met elkaars hulp zijn we gelukkig 

nog op tijd beneden geraakt. Moe maar voldaan, 

zoals dat heet, stapten we de bus op richting 

Lede. Het was heel fijn om na anderhalf jaar 

corona weer eens een leuke uitstap te maken 

met onze klas. 

Niels Stevens, Siska Verzelen – 6LWE1
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14 dagen CERN, 

of hoe het hele kleine een 

grote indruk achterlaat… 
Vorig schooljaar kreeg de vakgroep 

fysica deze uitnodiging: 

 

Enkele leerlingen uit het 5de jaar 

Wetenschappen-Wiskunde zagen dit 

volledig zitten en hebben vorig 

schooljaar dan ook gesolliciteerd voor 

dit stageprogramma in het top 

onderzoekscentrum CERN. Je weet 

wel… die plaats van het Higgs-deeltje, 

daar waar de krachtigste 

deeltjesversneller ooit gebouwd is, daar 

waar wetenschappers met de meest 

indrukwekkende en allergrootste machines onderzoek 

doen naar het allerkleinste… die plaats die spreekt tot de 

verbeelding omdat begrippen als zwarte gaten, 

antimaterie en oerknal er dagelijkse kost zijn. 

Uit de meer dan 500 kandidaten zijn 24 leerlingen 

gekozen en Julie Heyvaert (ondertussen 6 WEWI) was er 

één van. Van 24 oktober tot 6 november dit schooljaar 

heeft ze zich laten onderdompelen in die wereld van het 

hele kleine… de deeltjesfysica. 

Dit is wat ze zelf te vertellen heeft over haar 

wetenschappelijk avontuur: 

Ik schreef mij in voor een stage in Zwitserland voor fysica, 

denkend dat het nooit zover zou komen. Na enkele weken 

bezig te zijn aan de inschrijving: motivatie, 

ontmoetingsfilmpje en aanbevelingsbrief, verzond ik de 

inschrijving. Toen ik de e-mail kreeg dat ik geselecteerd was voor deze stage kon ik mijn ogen niet 

geloven. Ik mocht twee weken naar het CERN. 

Samen met 23 andere studenten aan de middelbare school, begon ik dit avontuur op 24 oktober. Een 

dag die ik nooit meer ga vergeten. 
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Tijdens deze twee weken heb ik gewerkt aan een project 

samen met Seppe, één van de andere studenten. Ons project 

heette: “Enhancing CERN's Educational Resources Database 

to test, evaluate and design science workshop”. Het klinkt 

ingewikkelder dan het is. De bedoeling was dat we 

verschillende experimenten onderzochten en keken of deze 

pasten in een workshop of in een show. Seppe en ik kozen 

ons favoriete experiment en probeerden enkele 

experimenten uit. We hebben gewerkt met de 3D-printer, 

met vloeibare stikstof, X-stralen… 

Naast ons project hebben we natuurlijk ook verschillende 

afdelingen bezocht. Zoals bijvoorbeeld CCC (CERN Contol 

Centre) dit is de plaats waar alle machines bediend worden 

en waar de resultaten naar toe worden gestuurd. Ook 

bezochten we CMS, isolde, synchrocyclotron… 

Om deze stage kort samen te vatten: het was een unieke ervaring die ik nooit ga vergeten! 

Julie Heyvaert - 6WEWI 

  

Na haar stage, heeft Julie aan de klassen 5WEWI en 6WEWI een presentatie gegeven over haar 

ervaring in CERN. Op die manier heeft ze de fascinerende wereld van CERN voor een uurtje naar 

Lede gebracht. 

Hieronder een bloemlezing van reacties, bedenkingen en vragen die Julie haar presentatie heeft 

weten los te maken bij onze eigen wetenschappers-in-spe. 

Wat is het meest opmerkelijke dat je te weten gekomen bent tijdens Julie haar presentatie? 

• CERN is immens groot, veel groter dan verwacht. 

• De deeltjesversneller zal nog een upgrade krijgen. 

• De veiligheidsmaatregelen en controles daar zijn “insane”, om bepaalde zones te mogen 

betreden moet zelfs een examen afgelegd worden. 

• Deeltjesversnellers kunnen licht radioactief zijn. 

• Ik hoorde voor het eerst over antimaterie. 

• Protonen en neutronen zijn niet de kleinste deeltjes, maar ze kunnen nog verder opgedeeld 

worden. 

• Er zijn ontzettend veel landen en organisaties betrokken bij dit enorme project. 
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Is jouw idee van waar men zich in CERN mee bezighoudt veranderd na de presentatie? Zo ja, 

hoe? 

• Het is meer dan enkel die deeltjesversneller. 

• Het is veel concreter geworden. 

• Ja, ik dacht dat ze zich enkel bezig hielden met deeltjes te laten botsen, maar er komt 

zoveel meer bij kijken. 

• Niet echt, ik ben er zelf ook al geweest. 

• Ze houden zich met veel meer dingen bezig dan ik dacht en ze moeten zich over meer 

dingen zorgen maken dan ik dacht. 

Welke vraag zou jij willen stellen aan wetenschappers die in CERN werken? 

• Verdient een wetenschapper in CERN veel? 

• Welke hypothese zou u nog willen onderzoeken? 

• Is dit je droom job? 

• Vanwaar je passie voor het CERN? 

• Heb je al iets baanbrekends ontdekt? Zo ja, wat? 

• Wat zal de volgende grote ontdekking in de fysica zijn? 

• Wanneer denken jullie dat antimaterie bruikbaar wordt om radioactief afval weg te werken? 

• Ben je zodanig veel bezig met je job dat je er niet van kan slapen? 

• Hoe moeilijk is het om hier te solliciteren? 

• Is het niet ontmoedigend om soms niets te vinden? 

• Ben je bang dat een experiment ernstig mislukt? En ben je bang voor de gevolgen hiervan? 

• Wat is op de dag van vandaag het grootste mysterie van de wetenschap? 

• Welke opleiding heb je moeten volgen om in het CERN te kunnen werken? 

• Wat is je meest ultieme droom om te ontdekken in het CERN? 

• Denken jullie dat er ‘a theory of everything’ bestaat? 

• Zijn de onderzoeken sterk geëvolueerd in de loop der jaren? 

Hoe heeft deze presentatie jou al dan niet geïnspireerd? 

• Praktische gedeelte van fysica is interessant. 

• Interesse in die deeltjes is gestegen. 

• Wanneer ik in die regio op reis ben, wil ik zeker een bezoekje aan het CERN brengen. 

• Ik ben geïnspireerd door de mogelijkheden die de resultaten van de onderzoeken bieden. 

• Ik heb voor het eerst gehoord over heel wat nieuwe technieken en deeltjes. 

Wat zou je aan Julie willen zeggen? 

Proficiat – heel goede presentatie – dat ik trots ben op haar – proficiat voor de welverdiende kans – 

goed gedaan - koester de mooie herinneringen - ik zou het niet aandurven om helemaal alleen naar 

zo een bijzondere plaats te gaan - heel veel respect voor het feit dat je in het kader van de 

wetenschap je hobby’s, schoolwerk… voor een tijdje opgeeft - bedankt om je ervaring met ons te 

delen 

Uit deze reacties en vragen mag duidelijk zijn dat onze wetenschappers in de dop alvast beschikken 

over een kritische geest, nieuwsgierigheid, verwondering en durf om te dromen … net zoals het een 

echte wetenschapper betaamt. Dat belooft voor de toekomst…. 😊 

Natalie Degrande - Leerkracht fysica-wiskunde derde graad 
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Komaan mannekes, bewegen, 

bewegen, bewegen! 
Aurelien Jouda (1MA) - Bram Huyck (1MF) - Brecht Vagenende (1ME) - Brian Ganseman (1MF) - 

Emile De Mey (2ECO1a) - Florian Van Hauwe (1MA) - Isso Bulambo Azriel (1T) - Jarne Dauwe (1LC) - 

Jarno Put (1MG) - Jef De Naeyer (1MD) - Kobe Van Nuffel (2MTWa) - Kyandro Verhelst (1MG) - Lars 

Van der Eecken (1MF) - Lewis De Boever (1ME) - Lien Callebaut (2MTWc) - Lucas Vanwingene (1LA) - 

Mateo Baeyens (1LA) - Matteo Van Den Eeckhout (2LC) - Maxim Govaert (1LC) - Ngabo René Claude 

Harelimana (1LB) - Rhune D'Hauwe (1LB) - Rien Hendrickx (2MTWa) - Ruhne Boriau (1LC) - Rune 

Janssens (2ECO1a) - Sander Coppens (1MC) - Stan Willaert (2ECO1b) - Tchinda Touko Ryan (1B) - 

Van Haver Thimo (2ECO1b) - Wietse Lerouge (1LC) - Yilten Verhelst (2LC) 

Het startschot van de MOEV-campagne werd dit 

jaar gegeven op 29 september. Ruim 40 

sportievelingen verzamelden een eerste keer op 

het kunstgrasterrein in de Ommeganglaan om – 

onder het goedkeurend oog van de coach – te 

bouwen aan een hecht team.  

Amper twee weken later stond de bus klaar om 

onze SMC’ers naar de Blaarmeersen (Gent) te 

voeren voor een interscholencompetitie. Subtiele 

baltoetsen, heerlijke passeerbewegingen, fraaie 

doelpunten, grenzeloze teamspirit, maar helaas ook een flinke portie pech tekenden de namiddag 

van onze leerlingen uit de eerste graad, waardoor ze een tweede ronde helaas net niet haalden. Toch 

kunnen we terugblikken op een aangename kennismaking met nieuw voetbaltalent, maar het was 

bovenal een aangename kennismaking met een bijzonder enthousiaste leerlingengroep. 

Conclusie: het motto van 

MOEV (= ‘Zet je school in 

beweging’) is absoluut 

bereikt. Niet enkel door 

de leerlingen te laten 

sporten, maar zeker ook 

door een hechte groep te 

vormen. 
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Trombone en djembé op school 
 

 

 

 

 

 

 

“Mevrouw, ik krijg 

zo’n speciaal 

gevoel als we 

allemaal samen 

spelen!” 

“Leuk dat we echt 

snel een paar 

liedjes konden 

spelen op 

trombone!” 
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Ook de voorleesweek ontsnapt 

niet aan corona 
Tussen 20 en 28 november was er de voorleesweek, een week waar velen naar uitkeken. Helaas stak 

corona daar een stokje voor. Toch werden heel wat andere initiatieven bedacht om zo de 

voorleesweek van 2021 niet zomaar voorbij te laten gaan. Wij hebben als klas (5ECM2) toch nog een 

activiteit gevonden.  

Normaal zouden we naar de lagere school gaan en daar in groepjes voorlezen aan de jongere 

kinderen, maar dat kon niet door corona. Wij hebben dan besloten om deze traditie toch verder te 

zetten en te lezen voor de kinderen uit het 2de en 3de middelbaar uit dezelfde school. Het was een 

hele uitdaging, want zouden die al iets oudere kinderen het wel leuk vinden om voorgelezen te 

worden?  

Het idee was er dus wel, maar hoe pak je zoiets aan? Om te beginnen werden er willekeurige groepen 

gemaakt van 2 of 3 leerlingen. Vervolgens moest er een boek gekozen worden, een moeilijke 

uitdaging, want uit welk boek zou een veertienjarige en een vijftienjarige graag uit voorgelezen 

worden? We hadden een aantal mogelijkheden, maar de voorkeur ging toch sterk uit naar een boek 

genaamd: ‘Er was misschien eens’. Een boek met allerlei korte verhaaltjes waarbij je op het einde 

moet raden of het echt gebeurd was of dat het niet echt gebeurd was. Ik en mijn teamgenoot hadden 

hiervoor gekozen omdat het ons een goede manier leek om het leuker te maken en ook om de 

leerlingen scherp te houden. Ten slotte moesten we oefenen, we hadden voor de opdracht naar een 

filmpje gekeken waarbij iemand een verhaal vertelde aan twee jonge kindjes. Dat filmpje gaf ons een 

goed idee van hoe het moest, de lezer nam namelijk een goede houding aan, articuleerde goed en 

had interactie met de kinderen. Wij moesten natuurlijk niet voor kleine kinderen voorlezen maar voor 

pubers, dus we probeerden het te vertellen op een manier die interessant en aantrekkelijk was, maar 

ook niet te kinderachtig. 

Toen was het zover, het laatste kwartiertje liepen we vol spanning door de gangen om zo naar het 

lokaal te gaan. We klopten aan en we begonnen te vertellen. De kinderen waren heel enthousiast 

omdat ze moesten raden of het echt was gebeurd of niet, dat maakte het voor ons als verteller ook 

veel leuker om verder te gaan waardoor we hadden besloten om een tweede verhaaltje te vertellen. 

Ik vond het dus een heel erg leuk en verfrissend idee. Al moet ik toegeven dat ik tijdens de 

aankondiging van het idee toch enorm gestresseerd was, maar al bij al viel het reuze mee. 

Eline Van De Velde – 5ECM2
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Wij verbeterden de wereld 
De leerlingen van 2LA, 2LB,2LC, 2MTWA en 2MTWB kregen bij het begin van het schooljaar volgende 

uitdagende taak: 

“Maak een plan om onze wereld te verbeteren en voer het ook uit!” 

De uitleg bij de opgave klonk als volgt: 

Je voornemen hoeft niet zo groots te zijn als dat van het 

hoofdpersonage Trevor uit de film “Pay it forward”. Laat het 

gewoon iets zijn wat uit jezelf komt en dat je kan realiseren. 

Geluk ligt soms in kleine dingen! Kijk om je heen, observeer 

mensen en gebeurtenissen en laat een plan rijpen! 

Onze leerlingen gingen hiermee aan de slag en brachten 

doorheen het schooljaar regelmatig verslag uit over hun 

plannen, hun vorderingen, contact met mensen, hun 

realisatie. Het werd een heuse “jaartaak”. Op het einde van 

het schooljaar werd er een voorstelling gegeven over wat ze bereikt hadden.  

Ik was ontroerd door zoveel inzet en ook wel originaliteit! 

Marleen Brondeel - leerkracht godsdienst 

Hierbij een greep uit de vele fijne realisaties. 

 

  

Selvire uit 2LC "Ik ging langs de brievenbussen 

in de buurt en stopte er positieve 

boodschappen in." 

Niels uit 2LC "Ik ging bij oma om allerlei 

werkjes te doen en haar gezelschap te 

houden." 
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Beniël en Anton uit 2MTWB "Wij bakten koekjes 

voor de buren en pannenkoeken voor het 

rushuis in Lede waar we ook een handje gingen 

toesteken." 

 

 

 

Ena uit 2MTWB "Ik ging een paar keer vuilnis 

ruimen op verschillende plaatsen." 

 

 

 

 

  

Emilia, Lore en Charlotte uit 2LA en Nora, Kato 

en Aagje uit 2LB "Wij bakten koekjes met fijne 

boodschappen en deelden ze uit in de buurt; 

zamelden dopjes in voor het Belgisch Centrum 

voor Geleidehonden en verkochten snoepjes 

voor KOTK." 

Noor uit 2LA "Ik ging bij oma om haar te 

helpen en deed er ook allerlei huishoudelijke 

taakjes." 
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Ferre uit 2MTWA "Ik ging naar de lagere school 

waar mijn mama leerkracht is en hielp de 

kinderen in de klas met lezen en speelde met 

hen rekenspelletjes." 

Lize uit 2LB "Ik ging naar "het Kwikstaartje" in 

Oordegem om de leerlingen van het 6e 

leerjaar wat meer te vertellen over hoe het 

eraan toe gaat in de middelbare school. Ze 

hadden daardoor ook minder schrik voor deze 

grote "stap." 

  

  

Kobe en Thomas uit 2MTWA "Wij fietsten 

samen 7588 km bij elkaar gedurende dit 

schooljaar (dat is de afstand van België naar 

China!). Dit deden we voor een beter milieu!" 

Loic en Mattis uit 2LB "Wij organiseerden mee 

het ontbijt ten voordele van "Kwispelhelden". 

Dit zijn honden die opgeleid worden om 

kinderen met een beperking te ondersteunen." 

 



 

78 

Theater Rosie: 

‘Een bikkelhard 

verhaal’ 
Het theaterstuk “Pterodactylus”, een productie van Theater Rosie, gaf een volledig andere kijk op het 

leven. Zo wordt er een gezinssituatie met actuele gebeurtenissen getoond, zoals incest, 

homoseksualiteit, dronkenschap... 

Het gaf me een gemengd gevoel. Iedereen zal er zijn eigen belevenis en verhaal over hebben. Er 

zaten veel scènes in, die niet echt logisch in elkaar zaten en waar je niet meteen de link kon leggen. 

Het waren heftige thema’s, die voor de ene al wat meer binnenkwamen dan voor de andere 

naargelang hoe zwaar je eigen rugzak is. Een positief punt is zeker dat het echt creatief gevonden is. 

Het is zeer knap hoe de auteur zo’n stuk kan schrijven met heftige, bizarre thema’s. Het geeft een 

realistisch beeld van de thuissituatie in sommige gezinnen, hoe er in veel gezinnen ruzie, discussie 

of zelfs geweld is. Hoe kinderen misbruikt worden ten opzichte van hun ouders en hoe het ene kind 

meer wordt geliefd dan het ander… Dit toneel was eigenlijk gewoon pure realiteit. Na het stuk hoorde 

ik vele mensen zeggen, dat het hen toch gepakt had en stof tot nadenken gaf. Wanneer je naar een 

theater gaat en je weet niet waarover het gaat, verwachten velen iets anders dan een verhaal over 

een bizarre gezinssituatie. Dit verklaart ook iets meer de titel van het stuk. Deze loopt in de lijn met 

absurde humor die je kan zien. De personages werden geconfronteerd met hun eigen verborgen 

duistere geheimen, constante ontkenning en stijgende verachting voor elkaar. Grappig en 

tegelijkertijd bikkelhard. 

Fleur Govaert - 5ECM2 

Radio maken 
Bij project zijn er verschillende thema’s. Wij vertellen graag wat meer over 

het thema ‘Radio maken’. 

Eerst moesten we een categorie kiezen waarmee we aan de slag moesten 

gaan. Samen met mevrouw Decelle en een meneer van de lokale radio 

konden we beginnen. 

Elke week tijdens de twee lesuren 

project werkten we aan ons eigen 

stukje radio. Eerst moesten we een 

jingle maken en dan mochten we 

kiezen tussen tekst en muziek. 

Je moet zeker eens luisteren via deze link: https://www.radiolede.be/ 

Hélène Degryse - 1ME 

Ruth Dozema, Amber De Jonge - 1MF 

https://www.radiolede.be/
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Zwemmen voor Project 
Tijdens de lessen project doen we verschillende 

activiteiten met verschillende leerkrachten. We bekijken 

om de vier weken een nieuw thema. Een van deze 

thema’s was sport, met als activiteit zwemmen. Deze 

activiteit vond voor ons, 1ME, plaats in het begin van 

februari en voerden we uit met meneer De Sutter. 

De eerste twee lessen moesten we een bundeltje 

invullen en bekeken we de theorie. De volgende twee 

lessen mochten we zwemmen. 

We reden met de schoolbus naar het zwembad van 

Aalst. Als we daar waren aangekomen, mochten we 

allemaal een kleedhokje uitkiezen en ons omkleden. We 

moesten onze zwemtassen achterlaten in een locker en onze waardevolle bezittingen moesten we 

aan meneer De Sutter afgeven, die hij dan bewaarde in een locker die op slot kon.  

De eerste les moesten we opwarmen door acht baantjes te zwemmen. Wanneer de meesten daar 

mee klaar waren, konden we beginnen waarvoor we gekomen waren: de aqua gym. We deden 

allemaal oefeningen en voor we het wisten was het al weer tijd om naar school te gaan. De tweede 

les mochten we op het einde zelfs even vrij zwemmen!  

Daarna kleedden we ons terug om en gingen we met de schoolbus terug naar school. Wij, de 

leerlingen van 1ME, vonden deze activiteit zeker geslaagd.  

Stacy Van den Abbeele, Femke Janssens, Marie De Schryver - 1ME 

Sportdag 
De sportdag vond ik heel leuk! 

Alle activiteiten waren vermoeiend. Mijn persoonlijke 

favoriet was het kajakken. 

Steppen vond ik minder leuk, want mijn benen 

konden amper lopen. 

Ik hoop het nog eens te doen, want ik heb de 

bungeesprong niet gedaan ☹. 

Gelukkig heb ik de andere activiteiten wel 

gedaan😊. 

Het was een, voor mij iets te korte, maar leuke dag. 

Victor Fermon – 1ME 
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Kleurrijk verbonden 

kunstenaars 
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Talent op de olympiades 

Op het SMC sporen we de leerlingen graag aan om het beste van zichzelf te geven en hun talenten 

verder te ontplooien en te ontdekken. We juichen dan ook toe dat er veel interesse is om deel te 

nemen aan de verschillende olympiades. Hieronder zetten we alle deelnames op een rijtje en 

vermelden graag enkele uitzonderlijke prestaties van onze leerlingen.  

Latijn 

Dit jaar namen zes moedige zesdejaars deel aan de Cicerowedstrijd. De uitdaging bestaat erin om 

een tekst – van Cicero uiteraard – correct te vertalen met aandacht voor mooi taalgebruik binnen 

een tijdsbestek van drie uur. Alle zes slaagden ze erin om een zeer degelijke vertaling te produceren, 

maar jammer genoeg mag maar één derde van de deelnemers naar de tweede ronde in Antwerpen. 

Twee van hen stonden bij gevolg nog eens voor dezelfde uitdaging met een andere tekst.  

Uit deze tweede ronde werd Colleen Munyampundu (6LWE1) gekozen als laureaat. Haar vertaling 

werd erg hoog gewaardeerd door de jury en daarmee behoorde zij bij de negen beste van 

Vlaanderen. Een hele mooie prestatie dus. Op woensdag 18 mei werd zij geproclameerd in Leuven 

waar ze een mooi prijzenpakket in ontvangst mocht nemen. Daarbovenop mag ze in september 

samen met de andere ‘beste van Vlaanderen’ op citytrip naar Rome. Dit wordt ongetwijfeld een 

unieke ervaring!  

Het grote enthousiasme waarmee onze leerlingen dit jaar deelnamen deed mij als leerkracht heel 

veel plezier. Het toont nog maar eens aan dat Latijn allesbehalve dood is. Deze leerlingen studeren 

heel binnenkort af, maar ongetwijfeld zullen ze in hun verdere studies de vruchten dragen van hun 

jarenlang zwoegen op en analyseren van moeilijke teksten. Want: vertalers zijn de grondigste lezers. 

En wat is de basis van elke studie? Jawel... Het ga jullie ongelooflijk goed, of gewoonweg: vale! 
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Nederlands 

Niet enkel voor wiskunde en wetenschappen 

worden olympiades ingericht hoor! Voor de 

tweede keer konden leerlingen ook 

kennismaken met een Olympiade Nederlands. 

Aan de schriftelijke voorronde in februari 

namen circa 800 scholieren deel, waarvan 

ook 8 enthousiaste leerlingen in onze 

school. Ze werden onderworpen aan diverse 

vragen over taal en literatuur, opgesteld door 

universiteitsdocenten. 

De Olympiade Nederlands is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, Universiteit Utrecht en 

Radboud Universiteit Nijmegen en geniet steun van de Taalunie en de Orde van den Prince.  

Uiteindelijk stootten we niet door naar de finale, maar 2 van onze leerlingen, Marie De Kerpel en 

Juniper Van Huyck, scoorden een formidabele 70 procent op deze toch wel behoorlijk moeilijke test. 

Schitterend gedaan, dames! 

Dat smaakt naar meer! Volgend jaar terug op post? 

Junior Olympiade Natuurwetenschappen 

De Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON is een wedstrijd waarin leerlingen van de tweede 

graad secundair onderwijs hun kennis over aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica kunnen testen. 

19 leerlingen uit het vierde jaar namen hieraan deel op 23 februari en gingen zich meten met 1900 

leerlingen uit de rest van Vlaanderen. Nick De Schrijver (4WE1) haalde een erg hoge score van 82% 

en plaatste zich zo voor de tweede ronde in Technopolis Mechelen. Ook dit verliep voor hem prima. 

Met een score van 80% in deze tweede ronde behoorde hij tot de 30 beste leerlingen van Vlaanderen. 

Dikke proficiat Nick. 
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Fysica 

Dertien leerlingen uit de derde graad hebben ervoor gekozen om zich op een woensdagnamiddag 

in januari onder te dompelen in de mooie en uitdagende wereld van de fysica. Een namiddag enkel 

gewijd aan de wetenschap der wetenschappen… Hoe mooi kan het zijn? Er zijn dus echt wel 

leerlingen met een hart voor fysica op het SMC 😊. 

Het werd een namiddag waarop de hersenen getrakteerd werden op een portie boeiende fysica-

yoga en de maagjes op wat snoep (iets met arbeid leveren en hiervoor energie nodig hebben…). Dat 

fysica alomtegenwoordig is, bleek maar weer eens uit de variatie aan vragen die de leerlingen 

voorgeschoteld kregen. Zo goed als alle leerstof fysica van het derde tot en met het zesde jaar is de 

revue gepasseerd. Dit alles toegepast in realistische situaties uit het dagelijkse leven zoals bluswerken 

door de brandweer, xenon-koplampen die uitgeschakeld worden, aanduidingen op AA-batterijtjes, 

steentjes die op trampolines vallen, politiewagens die snelheidsduivels achtervolgen, spiegels in een 

kledingzaak, drijfvermogen regelen bij het diepzeeduiken… 

Dat onze leerlingen hier wel raad mee wisten, bleek uit de resultaten die gehaald zijn. Heel wat 

leerlingen slaagden voor de olympiade. De cesuur om naar de tweede ronde door te stoten lag op 

64%. Jorrit Parewijck (6WEWI) haalde deze cesuur met zijn 74% met gemak. Hij is de uitdaging van 

de tweede ronde niet uit de weg gegaan en is op een mooie woensdagnamiddag in februari afgezakt 

naar… Lede. Spijtig genoeg ging de tweede ronde niet, zoals gewoonlijk, door op “de Sterre”, een 

campus van de faculteit wetenschappen van UGent. Lede was the place to be. Deze ronde was 

onmiddellijk een heel stuk pittiger dan de eerste en er werd nog meer leerstof bevraagd. Ook hier 

heeft Jorrit laten zien dat veel problemen uit de fysica geen geheimen meer hebben voor hem. De 

finale van de olympiade zat er echter niet in. Deze was enkel weggelegd voor de top 16 van de meer 

dan 2000 deelnemers.  

Nog eens een pluim voor alle deelnemers aan de fysica-olympiade en dankjewel voor jullie motivatie 

om vrijwillig jullie woensdagnamiddag(en) door te brengen met het ontcijferen van, zoeken op, 

puzzelen in, berekenen van… en vermoedelijk soms ook vloeken op de meest uiteenlopende fysica-

vraagstukken. Daar kan een fysicaleerkracht alleen maar blij om zijn.  

Chemie 

Op een koude woensdagnamiddag besloten 11 leerlingen om de wereld een beetje op te warmen. 

Uiteraard gaat het hier niet over de extra CO2-uitstoot die verantwoordelijk is voor de opwarming 

van de aarde, maar de CO2-uitstoot en warmte afkomstig van de verbrandingsreacties in hun lichaam. 

Er moest nogal wat nagedacht worden, maar de magen waren gevuld en de leerlingen hadden 

energie genoeg om hun hersenen aan het werk te zetten.  

Met het periodiek systeem in de hand begonnen ze vlijtig aan het oplossen van de vragenreeks. De 

ene vraag lukte al wat beter dan de andere, maar aan enthousiasme en doorzettingsvermogen geen 

gebrek. Het was mooi om zien hoe deze leerlingen zich volledig aan het smijten waren en opgingen 

in de wondere wereld van de chemie. Het mag dan ook wel gezegd worden dat dit vragen van een 

hoog niveau waren en dat wij trots zijn op alle leerlingen die de tijd genomen hebben om hier hun 

woensdagnamiddag aan te besteden! 
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Biologie  

Woensdagnamiddag 2 februari namen 17 leerlingen uit het zesde jaar deel. Hiervoor hadden ze hun 

repetitie dans voor de 100-dagen een uurtje kunnen verleggen. Want deelnemen is inderdaad 

belangrijker dan winnen. Ik dank de 6MWE die zich als klas volledig heeft ingezet: waarom doen we 

niet allemaal mee – riep Intse voluit – en dat deden ze ook. Elk jaar dagen leerlingen zich enkele 

uurtjes uit om aan te tonen dat biologie veel meer is dan enkele woordjes kunnen definiëren en 

verbanden kunnen vinden tussen energetische processen en celorganellen. Leerstof uit de 4 laatste 

studiejaren werden door elkaar getoetst. Het was deze keer echt zwoegen. Enkele van de leerlingen 

haalden net niet de score die hun toeliet om verder te gaan naar de tweede ronde. Het is dan als 

leerkracht ook een plezier om na het indienen even door de vragen te gaan en elkaar uit te dagen 

welke de juiste antwoorden zouden zijn. Als leerkracht zijn de olympiades dan ook een bron van 

mooie boeiende vragen en dat weten mijn leerlingen. Mag ik dan ook alle deelnemers van harte 

danken voor hun inzet en enthousiasme. Door hun interesse is het mogelijk om vanuit bio heel wat 

samenlevingsproblemen in de klas aan het licht te laten komen.  

Aardrijkskunde 

De aardrijkskunde-olympiade is een reeks van 30 meerkeuze vragen over alle aspecten van 

aardrijkskunde. Geen definities of weetjes over landen maar actuele denkvragen. 25 van onze 

leerlingen uit het zesde jaar waagden zich hieraan. Heel wat leerlingen haalden een prima score en 

maar liefst drie leerlingen haalden ook hier de tweede ronde: Marie De Kerpel (6LWI), Pieter Van 

Damme en Camiel Wuytens (6WEWI). Proficiat!  

Wiskunde: Junior Wiskunde Olympiade in graad 2 en Vlaamse Wiskunde Olympiade in graad 3 

Op woensdag 19 januari namen in de namiddag 99 leerlingen uit de tweede graad deel aan de JWO 

en 36 leerlingen uit de derde graad deel aan de VWO. Ze kregen drie uur de tijd om hun hoofd te 

buigen over 30 meerkeuzevragen.  

Maar liefst 12 leerlingen van de tweede graad zijn erin geslaagd om door te stoten naar de tweede 

ronde: Mirthe De Backer, Lore De Rick, Cyril Mertens, Estée Boelaert, Emiel Maes, Mel Decorte, Roel 

Anseeuw, Nick De Schrijver, Luna Tordeurs, Lowie Schellinck, Diethe Parrez en Nina Elaut, van harte 

proficiat! In de derde graad slaagden 3 leerlingen uit 6LWI1 erin om hun plaatsje in de tweede ronde 

te verdienen: Marie De Kerpel, Andreas De Rick en Kaat Rubbrecht. Knap gedaan! Hierbij ook een 

speciale vermelding voor Andreas die de maximumscore haalde van 150 op 150 in de eerste ronde.  

Op 9 maart stond de tweede ronde van de JWO en VWO op het programma: nog steeds 30 

meerkeuzevragen maar nu slechts twee uur de tijd om deze op te lossen. De leerlingen uit de tweede 

graad gingen op school digitaal aan de slag en de leerlingen uit de derde graad trokken naar de 

Ledeganck in Gent. Achteraf was iedereen het erover eens: dit was toch wel nog een stukje pittiger. 

Andreas De Rick uit 6LWI1 zijn score was ruim voldoende om deel te mogen nemen aan de finale. 

Samen met meneer Willockx trok hij op 27 april naar Brussel om 4 open vragen op te lossen.  

Eventjes wat cijfers – we zijn dan ook wiskundigen – om duidelijk te maken hoe sterk onze leerlingen 

gescoord hebben: aan de eerste ronde van JWO en VWO nemen 24 301 leerlingen deel, aan de 

tweede ronde nog slechts 2400 (de 10% beste uit de eerste ronde) en slechts 161 leerlingen mogen 

deelnemen aan de finale.  
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Op de plechtige proclamatie kreeg Andreas een podiumprijs omdat hij maar liefst 3 jaar op rij erin 

slaagde om door te stoten naar de finale. Dit is echt een ijzersterke prestatie. Van harte proficiat, 

Andreas!  

  

Wiskunde: Kangoeroewedstrijd in graad 1  

Op donderdag 17 maart namen onze enthousiaste tweedejaars deel aan de Kangoeroewedstrijd. Dit 

is een reken-, denk- en puzzelwedstrijd voor scholen waarin logisch denken, creativiteit en het 

doorzettingsvermogen van onze leerlingen danig op de proef wordt gesteld. Er namen maar liefst 

97 263 leerlingen uit 1 274 Vlaamse scholen deel aan deze wedstrijd met als motto “Wiskunde kan 

ook leuk zijn!”  

Je krijgt 75 minuten tijd om 24 vragen op te lossen. De moeilijkheidsgraad loopt op van eenvoudig 

tot behoorlijk pittig. Er werd aandachtig gerekend en gepuzzeld en onze leerlingen mochten ervaren 

hoe plezant rekenen en logisch redeneren kan zijn.  

Ook bij deze wedstrijd geldt de Olympische gedachte: “Deelnemen is belangrijker dan winnen!” Zo 

werd iedere deelnemer reeds van bij de start beloond met een geodriehoek. Enkele leerlingen vielen 

nog eens extra in de prijzen want ze slaagden er in zich te plaatsen in de top 100 van de beste scores. 

We vermelden ze even: Alexia Bauwens (102), Anseeuw Jolien (107), De Boeck Matthias (105), 

Sysmans Louik (105), Van Cauter Lennert (102), Van Den Eeckhout Matteo (105) en Yilten Verhelst 

(102).  

Een dikke proficiat aan al onze 

wiskundeknobbels! 

Namens de leerkrachten 

wiskunde van het tweede jaar 

 

 

De leerlingen van 2MTWA tonen 

fier hun deelnemingscertificaat en 

hun prijzen. 
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Test-je-kennis 
Zelf ook zin om jouw kennis te staven? 

Wij selecteerden enkele leuke doordenkers. 
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15. Probleemgebieden. Op aarde komen sommige problemen veelvuldig voor. Op een kaart kunnen 

deze probleemgebieden worden geselecteerd en apart gemarkeerd met een kleur. 
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Welk kenmerk hebben de rode gebieden op de aarde gemeenschappelijk?  

• Het zijn gebieden met een uitzonderlijk hoge bevolkingsdichtheid  

• Het zijn gebieden met een uitzonderlijk hoog risico op aardbevingen  

• Het zijn gebieden met een uitzonderlijk hoge biodiversiteit die bedreigd worden.  

• Het zijn gebieden met een uitzonderlijk hoge vulkanische activiteit als gevolg van 

platentektoniek 

Patiënten wiens nieren niet goed functioneren, kunnen gebaat zijn met hemodialyse. Hierbij laat men 

bloed langs een semi-permeabel membraan stromen, waardoor ionen en afvalstoffen doorheen het 

membraan gaan. Zo worden die uit het bloed gefilterd. In een labo-experiment wordt een liter bloed 

(“bloed IN”) door het dialyse-toestel gestuurd. De vloeistof die uitstroomt, wordt terug op 1 liter 

gebracht met puur water. We noemen dit “bloed UIT”.  

Welke stelling is correct?  

• Het “bloed IN” is hypertoon ten opzichte van “bloed UIT” en bevat evenveel rode 

bloedcellen. 

• Het “bloed IN” is hypertoon ten opzichte van “bloed UIT” en bevat minder rode bloedcellen.  

• Het “bloed IN” is hypotoon ten opzichte van “bloed UIT” en bevat evenveel rode 

bloedcellen. 

• Het “bloed IN” is hypotoon ten opzichte van “bloed UIT” en bevat minder rode bloedcellen.  
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De SMC sportdag 
Het eerste jaar werd in twee groepen verdeeld op de sportdag: 1L, 1T en 1B vormden een groep en 

1M was de tweede groep. 

De activiteiten van groep 1: 

1. teamuilding  

2. rugby 

3. judo 

4. dansen 

5. volleybal 

De activiteiten van groep 2: 

1. bungeejumpen van een brug 

2. kajakken 

3. deadride 

4. met steppen rondrijden  

5. teambuildingsoefeningen 

6. dansen 

7. kinbal 

 

We hebben nagevraagd aan beide groepen welk gevoel ze hadden na de sportdag. 

 

De eerste groep zou liever de activiteiten van de 

modernes hebben gedaan. Ze vonden bij hun 

activiteiten volleybal het leukst. 

 

De modernes waren heel tevreden over hun dag 

en wisten gelijk dat ze de beste activiteiten 

hadden gedaan die ze zich maar konden 

wensen. Zij vonden de leukste activiteit het 

bungeejumpen van een brug. 

 

Lewis De Boever, Thibe Mathijs, Brecht Vagenende – 1ME
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Teambuilding 1ste jaar 
Voor de teambuilding van het eerste jaar 

gingen we met de bus naar Tongerlo. Op 

de bus keken we een leuke film. Als we 

aankwamen, deden we meteen een 

uitdagend parcours. Daarna bezochten 

we de brouwerij. 

Na het brouwerijbezoek, mochten we 

naar onze kamers en moesten we onze 

koffers uitpakken. We werden willekeurig 

ingedeeld, maar ze legden de vrienden 

wel een beetje bij elkaar. 

 

In de avond hebben we nog een spel gedaan met de 

leerkrachten en alle leerlingen van het eerste jaar. 

De volgende dag gingen we baseballen en zaten we in de 

speleobox. 

Daarna moesten we helaas onze koffer maken en wachtten we 

nog even voor we de bus terug naar huis opstapten. 

 

Yani Schryers, Sepp Coppens, Lars Van der Eecken, 

Brian Ganseman - 1MF 

 

Lekker gezond 

ontbijt in de refter 
Tijdens de ochtend van een normale schooldag 

kregen de leerlingen van het SMC de kans om een 

bijna gratis ontbijt te eten dankzij de ouderraad. 

In de refter was er lekker vers fruit, verschillende 

soorten brood van pistolets tot rozijnenbrood, 

cornflakes, melk en smeersels. 

Nadat de leerlingen hun buikjes vol aten, was het (spijtig genoeg) weer een lange schooldag. Het 

was achteraf bekeken, wel een leuke dag. 

Klaas Teerlinck, Géraud Bekaert, Robbe Van Huffel – 1MF
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Het zoekende 

bibliotheekbezoek 
Op een woensdag in februari zijn we met onze klas 1ME naar de bibliotheek van Lede gegaan voor 

een zoektocht met de tablets doorheen de hele bib. Wanneer de bel om 8.20 u. ging en de lessen 

zouden beginnen, zijn we met meneer Di Vita en mevrouw Uyttendaele te voet naar de bib 

gewandeld. De wandeling duurde ongeveer tien minuten. 

Toen we in de bib aankwamen, moesten we naar een zaaltje op de bovenverdieping van de bib gaan 

en kregen we een kaartje waar er een boek/stripfiguur opstond. Nadien moesten we op een stoel 

plaatsnemen en startte de mevrouw van de bib een PowerPointpresentatie op. In die 

PowerPointpresentatie legde ze het hele spel uit met de bijhorende regels. 

Toen ze klaar was, mochten we naar onze partner zoeken. Dit deden we aan de hand van het kaartje 

dat we aan het begin hadden gekregen. Onze partner had het kaartje van het boek of de stripfiguur 

dat in dat boek of die strip meedeed.  

Als we onze partner gevonden hadden, mochten we uit de oplaadbox een tablet nemen en kon de 

zoektocht beginnen. Er waren ongeveer tien opdrachten die we moesten oplossen.  

Zo moesten we een Franse reisgids zoeken, een categorie over kookboeken bekijken en dan kregen 

we op onze tablet een symbool te zien, we moesten de kaft van een strip uitbeelden, met veel 

intonatie een gedicht lezen en nog tal van andere leuke opdrachten uitvoeren.  

Het was heel leuk dat we eens mochten rondhollen in de bib en luidop mochten praten, want 

normaal is dat in een bib niet toegestaan. Het was niet echt een wedstrijd, maar eerder een spel 

dus er waren ook geen winnaars of verliezers. Het was wel een race tegen de tijd om alle 

opdrachten klaar te hebben.  

Wanneer de meesten klaar waren, moesten we terug naar boven, leverden we de tablets in en gingen 

we naar school om de lesdag verder te zetten. 

   

Marie De Schryver - 1ME 
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Wiskunde B-Dag 
Op vrijdag 19 november 2021 namen de leerlingen 

van de zesdes met pool wiskunde deel aan de 

Wiskunde B-Dag. In groepjes van 3 of 4 bogen ze 

zich moedig over een open wiskundige 

onderzoeksopdracht opgesteld door de Wiskunde-

B-Dag-commissie uit KU Leuven en Universiteit 

Antwerpen. Deze dag ging gepaard met heel 

uiteenlopende emoties (van pure wanhoop tot 

euforie), veel tekeningen en berekeningen op 

papier en uiteindelijk ook collaboratie tussen 

verschillende groepjes. Hoe de leerlingen dit 

beleefd hebben, laat ik jullie hieronder lezen. 

Charlotte Sonck – leerkracht wiskunde 

Nieuwsgierig kwamen we het lokaal binnen. We 

zouden vandaag met de klassen 6WEWI, 6ECWI en 

6LWI deelnemen aan de wiskunde B-dag. Wat we 

precies moesten verwachten, was nog erg 

onduidelijk. Het enige wat we op voorhand 

meekregen was dat we onze laptop en een fris 

hoofd nodig zouden hebben. Ook zouden ons 

vraagstukken voorgeschoteld worden waar je op 

zich niet op voorhand voor moest/kon studeren. 

Het was de bedoeling dat je al zoekend, zonder 

enige gegeven formules, te werk ging in groepen 

van 3 of 4 leerlingen. De vraagstukken waren geen 

kattenpis, dat kan ik bevestigen, maar ze waren wel 

erg uitdagend op een leuke manier. Ik had 

persoonlijk verwacht dat ik na een half uurtje 

werken aan de 5-tal vraagstukken al zou willen 

opgeven, want geef nu zelf toe: een hele lesdag 

waarop je werkt aan wiskundevraagstukken klinkt 

niet echt motiverend. Dat is althans hoe ik het zag. 

Maar het heeft me verwonderd hoe gefocust ik kon 

blijven en hoe hard ik doorzette toch een mogelijke 

uitkomst te bekomen. Oh ja, want zo was dat ook, 

je wist niet wat je moest uitkomen. De bedoeling 

van wiskunde B-dag is niet ‘het juiste’ uit te komen, 

de bedoeling is dat je je werkwijze en 

gedachtegang aantoont in een document die een 

soort essay-lay-out heeft. Naast tekst werd er 
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verwacht dat er tekeningen van de opstellingen of 

bedenkingen gemaakt werden. Ik hield me op den 

duur vooral hier mee bezig, want eerlijk, het wordt 

gedurende de dag wel allemaal vermoeiend. 

Gelukkig, raar dat ik dat niet eerder heb vermeld, 

kregen we veel eten van onze lieve mevrouw Sonck. 

Zo was er koffie, thee, fruit, (chocolade)wafels en 

nog veel meer lekkers. Dit moest je de dag door 

helpen en dat deed het ook: de dag zat er op en 

iedereen ging heelhuids naar huis. Zo vreselijk is 

wiskunde dan toch niet 😊.  

Kaat Van den Berghe - 6WEWI2 

De wiskunde B-dag laat een verwarrende mengelmoes van tegenstrijdige emoties na bij mij. De 

eerste uren had ik oprecht zin om erin te vliegen; ik hou enorm van raadsels, zij het wanneer ik deze 

dan uiteindelijk ook echt kan oplossen met een waterdicht en correct antwoord. Bij dat laatste liep 

het een beetje mis. De vraagstukken waren vaak heel abstract en vergden enorm veel energie om 

tot (nieuwe) inzichten te komen. Lag dit louter aan de dag – vrijdag – of was het écht uitdagend? Ik 

waag het op een combinatie van de beide. 

Enkele uren en vijf koffies later begonnen de 

oefeningen me soms wel op de zenuwen te werken, 

al kan ik niet ontkennen hoe euforisch het voelt als 

je uiteindelijk wél op de proppen komt met een 

mogelijke theorie. Het frustrerende is echter dat je 

niet kan verifiëren of dit klopt en misschien nog 

erger: daar draait deze dag niet om. Het zit hem in 

het correct en helder uitschrijven, beargumenteren 

– en eventueel bewijzen – van jouw denkwijze. 

Met andere woorden: een uitdagende, toch wel 

enerverende – maar desalniettemin leerrijke – ervaring. 

Kaat Rubbrecht - 6LWI1 

Ik moet eerlijk toegeven dat ik op voorhand niet zoveel zin had om een hele dag met wiskunde bezig 

te zijn, en dan nog op een vrijdag! Maar zodra het concept uitgelegd werd en we met onze groep 

konden beginnen aan het werk, was ik al snel van idee veranderd. De wiskunde die we te zien kregen, 

vond ik heel boeiend en uitdagend. Ik ben heel de dag mijn best blijven doen om zo ver mogelijk te 

proberen komen in een opdracht maar heel veel heb ik jammer genoeg niet kunnen bijdragen. Dit 

neemt echter niet weg dat ik het heel leerrijk vond en het was wel leuk om eens uitgedaagd te 

worden met een andere soort en een ander niveau wiskunde. Het leert je ook om leerstof op een 

andere manier te verwerken en op te lossen. Ik vond het een heel leuke dag en een goed initiatief 

dat moet blijven voortgezet worden. 

Morgane Bauwens - 6LWI1 



 

96 

MOEV Basketbal 
2e graad – 6 oktober 2021 1e graad – 19 januari 2022 

Maya De Leeuw (4ECA2), Aline Mertens 

(4ECA2), Emélie Van der Vorst (3HW1), 

Flore Van Langenhove (3NW1), Matthias 

Lizarraga Rosseel (3L1), Collin Van Landuyt 

(3HW1), Stan Vierendeel (3NW1), Yoran 

Vermaeren (4LB2), Liam Vermaeren (3L1), 

Ruben Beerens (3L1), Stef Ruyssinck (3L1), 

Denys Rwagasore (2MTWc) 

Coach: Ashley Van de Poel (6ECWE1) 

Benne De Munter (2LB), Daan Beerens (1LA), Denys 

Rwagasore (2MTWc), Fleur De Koker (1MC), Ibe Galle 

(1MC), Jonas Lorie (1MD), Kobe De Vos (1MD), Kobe 

Sergeant (2LB), Lander Tolleneer (2LB), Loïc 

Vandewalle (2LB), Mattis Vandewalle (2LB), Morris De 

Munter (1LA), Ruhne Boriau (1LC), Sara De Smet 

(2MTWd), Somila Seurynck (1LB), Thijs Van Bruyssel 

(2MTWa), Thomas Van Leuven (1MD), Thomas Van 

Nuffel (2MTWa), Unai Lizarraga Rosseel (1LB), Willem 

Vander Heyden (2LB), Zayn Beurick (1MD) 

Coach: Ashley Van de Poel (6ECWE1) 

  

Zowel in de 1ste als in de 2de graad waren er heel wat 

geïnteresseerde basketspelers. Op beide 

wedstrijddagen konden we rekenen op een gedreven 

coach: onze zesdejaars Ashley, een extra troef voor onze 

teams!  

De 2de graad mocht tijdens het eerste trimester het veld 

op, zij speelden in de sporthal van de Hogeschool Gent 

tegen een viertal andere Oost-Vlaamse ploegen en 

konden twee van hun wedstrijden met winst afsluiten. 

In januari waren er zoveel spelers uit de 1ste graad dat 

SMC Lede zelfs met twee ploegen kon inschrijven. De 

bus bracht ons naar Don Bosco en daar moesten de 

twee ploegjes onmiddellijk tegen elkaar op het veld, wat 

zorgde voor een extra spannende strijd. De spelers 

verdedigden de kleuren van SMC vol enthousiasme en 

één ploegje kon zelfs met de bronzen medaille afsluiten. 
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SMC poëziewedstrijd 
Deze gedichten wonnen de poëziewedstrijd 

voor graad 1 en 2 met als thema “NATUUR”. 

Liggend in een bloemenveld 

Liggend in een bloemenveld 

Geen wolkje aan de lucht 

Geen enkel teken van geweld 

Een vogel in zijn vlucht 

De zon die mijn huid zacht streelt 

Het zoemen van een bij 

De wind die met de bladeren speelt 

Een vlinder vliegt voorbij 

Ik zie een egeltje in het gras 

Hij kijkt verlangend naar een zwijn 

Hij wou dat hij een lammetje was 

Dan zou knuffelen veel makkelijker zijn 

Floor Smet 1LC 

 

 

  

 



 

98 

De cyclus van de dag 

Een dansende groene gloed 

Je weet niet wat je ziet 

Je weet niet wat het doet 

Maar je voelt wel wat het biedt 

Je blijft kijken 

Tot ze langzaamaan verdwijnen 

De aurora blijft wijken 

Zodat de sterren kunnen verschijnen 

De sterren schijnen fel 

Net zoals de maan probeert 

Maar de sterren schijnen feller 

Tot de maan zich niet meer weert 

Ik doe mijn ogen dicht 

Ik doe mijn ogen open 

En alle sterren zijn vervlogen 

Alle kleuren komen uit de hemel gestoven 

En dan wordt het blauw 

Ik zoek snel een jas daarboven 

Om me te beschermen tegen de kou 

Ik open de achterdeur 

En wil naar buiten gaan 

Tot ik het zie, alles heeft een witte kleur 

Ik heb nog nooit zo paf gestaan 

Ik vind het wonderlijk 

En steek een klein vuurtje aan 

Daar zit ik heel de dag, tot het eindelijk 

Weer donker wordt, ik ga weer voor m’n raam staan 

En zo begint het weer 

De dansende golven 

De felle sterren en hun spel tot – de maan kan niet meer 

En de nieuwe wolken worden bedolven 

Door de zon, o wat een eer 

Marith De Clercq - 2MTWB 
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Stil 

het is woest als een tsunami 

een tornado of vulkaan 

het is stil als de mist 

als een warm deken rond je heen geslagen 

het is uitgestrekt als de zee 

door haar eigen golven overstemd 

het is als een leeuwin op de prairie 

ongerept en ongetemd 

het is zoeken, onstabiel 

als een blaadje in de wind 

het is speels en vreugdevol 

als de glimlach van een kind 

het is breekbaar en fragiel 

een viooltje in de ochtenddauw 

zo mooi is mijn liefde 

mijn stille liefde voor jou 

Stiene Cherlet - 3L1 

DRUPPEL 

De nieuwsgierigheid klutste vanbinnen, 

alsof het hem aan het opeten was. 

Op een goede manier, je weet wel. 

Het trok hem naar beneden, 

naar daar waar het groen overheerste, 

waar hij voor het leven zorgde.  

Dat was alleszins wat hij had horen waaien, 

je weet wel. 

En toen het moment daar was, raasde angst en 

onwetendheid door hem heen. 

Hij verdronk in het gevoel dat door hem stroomde, 

alles begon rond hem te kolken. 

‘Ik ben nog niet klaar!’ riep hij. 

Hij voelde plots iemand naast hem, 

en nog iemand, de één na de ander druppelde aan.  

‘Je hoeft niet klaar te zijn, we doen dit samen, 

je weet wel.’ 

Mel Decorte - 4LB1
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MOEV Voetbal 2e graad 
Bavo Bogaert (3EW3) - Ilias De Ridder (3NW1) - Jelle De Mil (4WE2) - Juano Jaffar (4ECA1) - Mathias 

Van Hoof (4ECA2) - Matthias Van Leuven (3EW1) - Mattias Coppens (3NW2) - Milo Roelandt (4ECA2) 

- Ngabo-Noa Harelimana (3L1) - Quinten Galle (4ECA2) - Rias Lorie (3EW2) - Stan Van den Berghe 

(3EW3) - Stan Van Den Steen (3EW2) - Stef Ruyssinck (3L1) - Sten Vermeulen (3EW1) 

Wij de spelers van de 2e graad uit SMC Lede (9 uit het 3e jaar en 5 uit het 4e jaar) hebben onze eerste 

wedstrijd tegen Mariagaard gespeeld en we waren gemotiveerd voor een mooie prestatie. Zoveel 

voetballers, dit moet toch goed komen? Toch hadden we een beetje stress toen we de jongens van 

Mariagaard voor het eerst zagen. Hier speelden enkele oud-leerlingen mee.  

Toen we begonnen gingen we goed van start en vanaf we 1-0 voor kwamen, kregen we vertrouwen 

en konden we vrijuit spelen. Naarmate de wedstrijd vorderde kwam de andere ploeg er niet meer 

aan te pas.  

Onze 2e wedstrijd was tegen Don Bosco Zwijnaarde. Toen we naar daar vertrokken met de bus, was 

er een heel goede sfeer. Iedereen dacht dat we gemakkelijk gingen winnen en zeker door zouden 

gaan, want Don Bosco had de eerste wedstrijd tegen Mariagaard verloren. Wat kon er verkeerd 

lopen?  

Toen we begonnen aan de wedstrijd was het meteen duidelijk dat het veel moeilijker zou zijn. De 

tegenstander bleek veel sterker dan verwacht. We slikten te snel enkele doelpunten en stonden 

jammer genoeg verdiend achter. Ondanks een betere tweede helft met meer druk naar voor, konden 

we het verlies niet beletten. Het pannenkoekje ten spijt, werd het jammer genoeg een heel bittere 

pil toen bleek dat we op basis van doelpuntensaldo uit de competitie lagen.  

Volgend jaar zijn we er op gebrand om beter te doen! 

Mattias Coppens - 3NW2 
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Poëziewedstrijd Rederijkers 
Even testen of u goed opgelet hebt in 

de lessen Nederlands: de rederijkers, 

wie waren dat ook al weer? Juist ja! 

Gezelschappen van woord- en 

cultuurminnende leden die zorgden 

voor vertier in de laatmiddeleeuwse 

stad. Toneelopvoeringen, 

poëziewedstrijden, carnavalsoptochten 

organiseren… de rederijkerskamers 

draaien er hun hand niet voor om. 

In Aalst bestaat nog steeds de 

Rederijkerskamer ‘De Catharinisten’ 

oftewel ‘De Katrienen’, die het erfgoed 

van de rederijkers levendig houden. Zij 

organiseerden, ter ere van hun 600-

jarig bestaan, dit jaar een poëziewedstrijd voor leerlingen van de derde graad uit Groot-Aalst. De 

opdracht: schrijf een rederijkersgedicht volgens een vaste structuur (zoals een naamdicht, kreeftdicht, 

rondeel, refrein…) rond het thema ‘Amor Vincit’. 

Onze vijfdes kropen in hun dichterlijke pen en deden dat met verve, want maar liefst 3 leerlingen 

behaalden de top 10 van de meer dan 60 ingezonden gedichten! Juniper Van Huyck ging zelfs met 

de hoofdprijs lopen! De jury loofde haar overtuigende inleving, knappe compositie, uitgezuiverde 

vorm, muzikale taal en knipoog naar Icarus. 

Proficiat Louise Vanwingene, Ben Meert en Juniper Van Huyck, wij zijn ontzettend trots op jullie! 

Elke Huygens - (trotse) leerkracht Nederlands 3de graad 
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Uitstap Antwerpen derdes 
Onder een stralende lentezon doorkruisten de derdes op vrijdag 6 mei Antwerpen. De 

verhalenwandeling bracht hen langs tal van pareltjes zoals het Steen, de Onze-Lieve-

Vrouwekathedraal, de Grote Markt, het Vleeshuis en het Station Antwerpen-Centraal. 
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De leerlingen bezochten het Fotomuseum waarbij ze in aanraking kwamen met de tentoonstelling 

Santa Barbara van Diana Markosian. Op verrassende en ontroerende wijze vertelt zij het 

migratieverhaal van haar gezin. Aan de hand van film, fotografie en archiefbeelden ontrafelt 

Markosian de extreme keuzes die haar moeder moest maken om de Amerikaanse droom na te jagen. 

  
Diana Markosia, The Arrival, 2019 from the series Santa Barbara 

 

Ook de Nederlandse fotografe Bertien van Manen stond in de kijker. In de expo stond het dagelijks 

leven van de mensen die ze tijdens haar reizen ontmoette centraal. Van Nederland tot China en van 

de voormalige Sovjet-Unie tot de Appalachen. Met haar simpele kleinbeeldcamera weet ze dicht op 

de huid van haar onderwerpen te komen. 

  
Bertien van Manen, Vasilevski Mokh, uit de serie Let’s sit down before we go 
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Daarnaast bracht het bezoek aan het Maagdenhuis meer inkijk over de geschiedenis van de 

armenzorg en weeshuizen in Antwerpen. Aan de hand van de tentoongestelde kunstwerken en 

enkele denkoefeningen werden de leerlingen ingewijd in het leven van de wezen in het 

Maagdenhuis. 
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Rode Neuzen Dag 
We startten tijdens het weekend van 20 en 21 november 

2021 met het organiseren van een heldenweekend. Elke 

klas kreeg de uitdaging om de grootste held te worden. 

Hoe?  

Door het gras van de buren af te rijden, boodschappen 

voor oma te doen, de auto van jouw tante te wassen… In 

ruil voor een kleine bijdrage. De klas met het hoogste 

heldenbedrag kreeg een klasbeloning! 

 

 

 

De leerlingen van 1LB zamelden het meeste geld in en 

wonnen zo de wedstrijd! 
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Brief naar een toekomstige 

eerstejaarsleerling 
Welkom op het Stella-Matutinacollege! 

Wij, leerlingen die vorig jaar in het eerste 

middelbaar zaten, hebben een geweldig jaar 

gehad in 1MF. We hebben samen heel wat 

beleefd en heel veel plezier gemaakt. In deze 

brief staan een paar tips hoe je het eerste jaar 

kan overleven. 

Het eerste waar we jullie wat meer over willen 

vertellen, is de teambuilding. Die was voor ons allemaal heel spannend, want we kenden bijna 

niemand. Achteraf gezien was die stress helemaal niet nodig, want iedereen is superlief. Als je je even 

niet goed voelde, kon je meteen bij je vrienden of de leerkrachten terecht. De eerste avond was er 

een avondspel waarbij je iedereen beter leerde kennen. De volgende dag viel de stress meteen weg, 

omdat je iedereen al een beetje had leren kennen. Je moet dus helemaal niet bang zijn voor de 

teambuilding. 

Examens in het eerste jaar lijken moeilijk, maar het zijn er maar drie of vier, afhankelijk van welke 

richting je hebt gekozen. Als je het vergelijkt met andere jaren, valt het voor ons goed mee. Zorg er 

gewoon voor dat je goed studeert en vooral niet je voeten eraan veegt door te denken dat het 

makkelijk zal zijn. Dan zouden je punten wel eens goed tegen kunnen vallen. Als je je best doet, zal 

je er daarna blij zijn dat je goede cijfers hebt en kan genieten van je vakantie. De ontlading als je na 

je laatste examen buiten stapt en gedaan hebt, is zalig.  

In de klas is er een super goede band. We komen goed overeen en helpen elkaar. Soms is het wat 

minder, maar we maken het altijd wel weer goed. We delen en zijn lief voor elkaar en als er problemen 

zijn, zijn we er voor elkaar. We hebben een leuke klassfeer en kunnen wel eens een grapje maken. 

Gek zijn we wel en we hebben het eerste jaar vlot kunnen overleven! Saai was het hier dus niet! Ik 

hoop dat jullie ook zo’n goeie sfeer hebben en altijd kunnen lachen. 

Ten slotte willen we het hebben over de leerkrachten. Wat je vooral moet weten over de 

leerkrachten is, als je vriendelijk bent voor hen zijn ze vriendelijk tegen jou. Als je je even niet goed 

voelt en je hebt nood aan een gesprek kan, je altijd bij een leerkracht terecht. Ook al is het maar een 

heel klein probleem, ze staan altijd voor je klaar. Sommige leerkrachten kunnen wel eens heel streng 

zijn, maar als je je verontschuldigt, is alles weer zoals voordien. 

We hopen dat je al een beetje meer hebt geleerd over het SMC en vol met goede moed het eerste 

jaar zal beleven. Wij hebben het leuk gehad en hopen dat jullie dat op het eind van het eerste ook 

kunnen zeggen tegen de volgende eerstejaars. 

Veel succes in het eerste! 

Groetjes 

Flo De Smet, Lore Van De Keere, Lars Van der Eecken, Marie-Jolie Eeckhaudt - 1MF
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Familienieuws 
Geboorten 

 

12-10-2021  ZEGER Zoontje van Yentl en Cedric Cornelis-Bracke. Yentl is opvoeder op  

               onze school. 

 

23-01-2022  ENNIS Broertje van Ilias De Ridder (3NW1). 

 

25-01-2022  MANON Dochtertje van Annelien Leyman en Koen Coppens. Annelien is  

                   leerkracht op onze school. 

 

14-05-2022 LOTTE Dochtertje van Bert van Brantegem en Debby De Ridder. Debby is 

   leerkracht op onze school 

 

Huwelijk 

Op 16 april 2022 huwden Yannick Boone en Maaike Demol. Yannick is opvoeder en Maaike is 

leerkracht op onze school. 

 

 

 

Overlijdens 

 

 

20-08-2021 De heer Louis Lekens, weduwenaar van mevrouw Rosette Coels, grootvader van 

Emlin Lekens (5ECWE) en Marit Lekens (2MTWc). 

 

28-08-2021 De heer Guy Van De Sype, echtgenoot van mevrouw Marie-Louise Van der 

Voorde, grootvader van Lennert Legrand (5ECM2). 

 

01-09-2021 Mevrouw José De Vuyst, weduwe van de heer Emiel Verbeken en echtgenoot van 

de heer Oktaaf De Smet, grootmoeder van Mattis Verbeken (2ECO1a) 

 

13-09-2021 De heer Michel Van der Vurst, echtgenoot van mevrouw Lisette Verhoeven, 

grootvader van Kobe Van der Vurst (3NW1) en Seppe Van der Vurst (1MB) 

 

14-09-2021 Mevrouw Jeanneke Van Accoleyen, echtgenote van de heer Lucien Van Driessche, 

grootmoeder van de vrouw van Tim De Gendt, leerkracht op onze school. 

 

14-09-2021 De heer Willy Wyndaele, echtgenoot van mevrouw Martha Duytschaever, 

grootvader van Amelie Wyndaele (1MB). 
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15-09-2021 Mevrouw Arlette De Weerdt, echtgenote van de heer Marcel Vierendeel, 

overgrootmoeder van Xander Vierendeel (5LWI) en Stan Vierendeel (3NW1). 

 

02-10-2021 Mevrouw Madeleine De Kerpel, weduwe van de heer François Segers, 

overgrootmoeder van Camiel Wuytens (6WEWI1) en Staf Wuytens (4ECB). 

 

04-10-2021 Mevrouw Sabine Mabilde, tante van Cara De Craim (1MG). 

 

21-10-2021 De heer Gustaaf Van Den Eeckhout, weduwnaar van mevrouw Clementina De 

Rijcke, grootvader van Matteo Van Den Eeckhout (2LC). 

 

10-11-2021 Mevrouw Paula Mertens, weduwe van de heer Kamiel Smet, grootmoeder van 

Kaat Smet (2LC) en Floor Smet (1LC). 

 

15-11-2021 De heer Arnold Antoon Van Baeveghem, grootvader van Mirre Van Baeveghem 

(3EW1) 

 

20-11-2021 Mevrouw Denise Vliebergh, echtgenote van de heer Willy De Wiest, moeder van 

Wim De Wiest (oud-directeur) 

 

21-11-2021 De heer Luc Van Huffel, grootvader van Robbe Van Huffel (1MF). 

 

26-11-2021 De heer Rudy Van Der Schueren, nonkel van Evi Van Der Poten, leerkracht op 

onze school. 

 

26-11-2021 Mevrouw Julia Israël, weduwe van de heer Herman Vermeersch, grootmoeder van 

Lyn Heerman, leerkracht op onze school. 

 

28-11-2021 Mevrouw Sylvie De Smet, weduwe van de heer André Callebaut, grootmoeder van 

de vrouw van Rein Bogaert, adjunct-directeur op onze school. 

 

13-12-2021 De heer Jean-Paul Maes, echtgenoot van mevrouw Thérèse Ascoop, grootmoeder 

van Morgane Bauwens (6LWI1). 

 

27-12-2021 De heer Luc De Mesel, echtgenoot van mevrouw Greta De Saedeleer, grootvader 

van Tijs De Mesel (4WE1). 

 

01-01-2022 Mevrouw Simonne Vandamme, weduwe van de heer Daniel Specenier, 

overgrootmoeder van Loïc en Mattis Vandewalle (2LB). 

 

14-01-2022 De heer Georges Maebe, echtgenoot van mevrouw Rosa Hautekeete, grootvader 

van Léon Maebe (1MC). 
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14-01-2022 Mevrouw Jeannette Uyttendaele, weduwe van de heer Cyriel D’Haemers, 

grootmoeder van Shari D’Haemers, leerkracht en medewerker secretariaat op onze 

school. 

 

19-01-2022 Mevrouw Elza Buyle, weduwe van de heer Julien Van Landschoot en van de heer 

Julien Diericx, overgrootmoeder van Elise De Coster (2ECO1a). 

 

02-02-2022 Mevrouw Elza Bicqué, weduwe van de heer Gilbert Van Der Schueren, 

grootmoeder van Evi Van Der Poten, leerkracht op onze school. 

 

14-02-2022 De heer Petrus De Bock, echtgenoot van mevrouw Germaine Van Der Meersche, 

overgrootvader van Thor Matthys (3NW3), Finn Matthys (1MB) en Jitte Van 

Wesemael (2LB). 

 

25-02-2022 Mevrouw Martine Nieuboer, weduwe van Hugo De Backer, grootmoeder van 

Mirthe De Backer (4LB2). 

 

01-03-2022 De heer Dany De Vriese, schoolpsycholoog op rust. 

 

02-03-2022 De heer Raf D’hooge, weduwnaar van mevrouw Lea Van Acoleyen, grootvader van 

Elise D’hooge (6ECM2) en Aline D’hooge (2MTWb). 

 

04-03-2022 De heer Alfons Van Den Meerssche, echtgenoot van mevrouw Denise Dhaese, 

overgrootvader van Xanti Van De Keere (2MAW2). 

 

08-03-2022 Mevrouw Laurette De Wandel, weduwe van de heer Jozef De Meester, 

grootmoeder van Dré De Meester (1LB). 

 

10-03-2022 Mevrouw Hélène Gelders, echtgenote van de heer Albert Peelman, grootmoeder 

van Kaatje De Moor, leerkracht op onze school. 

 

11-03-2022 De heer Julien Jooris, weduwnaar van mevrouw Christiane De Vriendt, grootvader 

van Tess Jooris (4ECA2). 

 

11-03-2022 De heer René Rombaut, echtgenoot van mevrouw Irma Heirman, grootvader van 

Lars Rombaut (5WEWI). 

 

20-03-2022 Mevrouw Yvonne De Winne, weduwe van de heer Paul Ruyssinck, moeder van 

Hilde Ruyssinck, leerkracht op onze school. 

 

22-03-2022 De heer Paul Van Tittelboom, echtgenoot van Jenny Callebaut, grootvader van 

Xandrez Van Tittelboom (1MA). 
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26-03-2022 De heer Valerie De Rijbel, weduwnaar van mevrouw Ghislaine Pissoort, grootvader 

van Elien Van Heddegem, leerkracht op onze school. 

 

29-03-2022 Priester Paul Van Sande, oud-deken, -priester en -voorzitter van de Inrichtende 

macht van het Katholiek Onderwijs Lede. 

 

02-04-2022 De grootmoeder van Tim De Gendt, leerkracht op onze school. 

 

24-04-2022 De heer Didier Maes, grootvader van Emiel Maes (4WE2) en Emma Maes (1MF). 

 

29-04-2022 Mevrouw Esther Termote, echtgenote van de heer Raphaël Vansteelant, 

levenspartner van de heer Frans Decraene, overgrootmoeder van Hanne 

Bouckenooghe (1MF) en Marthe Bouckenooghe (5LWI). 

 

01-05-2022 Mevrouw Emilia Moureau, weduwe van de heer Remi Reekmans, 

overgrootmoeder van Olivia Pirard (1LA). 

 

05-05-2022 Mevrouw Marie-Rose Bogaert, grootmoeder van Sam Van Steendam (2MTWa). 

 

10-05-2022 De heer Franklin Dreelinck, grootvader van Rane Dreelinck (1ME). 

 

06-2022 Mevrouw Marleen De Vreese, grootmoeder van Lucas Van Wesepoel (6ECM1). 

 

21-06-2022 De heer Felix Fransaert, echtgenoot van mevrouw Virginia De Cocker, grootvader 

van Yade Fransaert (6ECM1). 

 



 

 

 


