
 

 

 

Een nieuwe start 

Beste ouders, beste leerlingen, bes-
te schoolteam, 

 

3 september 2007 : het Go! onder-
wijs van de Vlaamse Gemeenschap 
vierde de start van het nieuwe 
schooljaar op gepaste wijze, name-
lijk door de scholen te bevlaggen en 
de ballonnen op te laten om zo de 
boodschap “In het GO! is iedereen 
een VIP!” te benadrukken. 

Voor onze eerstejaars was het even 
wennen aan een nieuwe schoolom-
geving, aan het les krijgen van ver-
schillende leerkrachten. Voor de 
tweedejaars liep het allemaal wel 
vlotter en het terugzien van vrien-
den en vriendinnetjes deed blijkbaar 
deugd. Wel was er ook voor hen en 
het schoolteam een nieuwigheid: de 
schoolleiding kwam in handen van 
een nieuwe directie. Onze directeur, 
dhr. Denorme werd namelijk aange-
steld door de scholengemeenschap 
als coördinerend directeur. 

Namens het volledige team wens ik 
dhr. Denorme nogmaals te danken 
voor zijn leiding gedurende de laat-
ste vier jaren die gebeurde op basis 
van competentie, wederzijds res-
pect en vertrouwen in zijn volledige 
team.  

Als nieuwe directie van de Midden-
school wens ik mij even voor te 

stellen. Ik startte in de Midden-
school op 3 oktober 1977 en door-
liep de verschillende geledingen van 
opvoeder, leerkracht Frans en ge-
schiedenis, leerlingenbegeleider, 
mentor tot enkele vervangingen als 
waarnemend directeur. Ik had de 
kans om mij door de jaren heen een 
beeld te vormen van de boeiende 

job die de functie van directie in-
houdt. Ik heb er dus niet aan ge-
twijfeld om de uitdaging aan te 
gaan deze bloeiende school te lei-
den. Samen met mijn collega’s wil 
ik verder de grondbeginselen, de 
waarden en de algemene doelstel-
lingen van het PPGO ondersteunen 
en waarmaken. 

Onderwijs betekent voor mij dat 
iedere leerling de beste handvaten 
wordt aangereikt om zich maximaal 
te kunnen ontplooien in een streven 
naar harmonie van individu en 
maatschappij. Op basis van weder-
zijds respect en participatie wil ik 
trachten de meest mogelijke kansen 
aan onze leerlingen te bieden. 

Als directie van de Middenschool wil 
ik instaan voor de continuïteit van 
de leerlinggerichte visie en de parti-
cipatieve aanpak met oog voor de 
toekomst. Dit nastreven en verwe-
zenlijken in een omgeving van ver-
trouwen, respect en openheid tus-
sen de verschillende participanten is 
voor mij een blijvende uitdaging. 
Samen met de ouders en het team 
nadenken over welke school men 
wil zijn, met efficiëntie en enthousi-
asme de toekomst gestalte geven 
door het mobiliseren van zoveel 
mogelijk participanten. 

Dit zijn enkele items die ik wil be-

klemtonen in het belang van onze 
kinderen, de ouders, het school-
team, de school, de scholengroep, 
het Gemeenschapsonderwijs. 

 

Met vriendelijke groeten 

Mevr. M. Cosyns 

Directeur 
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Op woensdag 26 september 
stuurde de Middenschool naar 
jaarlijkse gewoonte een delegatie 
lopers en loopsters naar de inter-
scholenveldloop. Het weer zat niet 

echt mee, waardoor het parcours 
er verschrikkelijk zwaar bij lag.  

Niet getreurd, onze Middenschool 
liet zich van haar beste zijde zien. 
Met 37 deelnemers hadden we 
een mooie afvaardiging. Nog 
mooier werd het toen Tina De 

Leye uit 1AD in haar reeks met de 
overwinning ging lopen! Toen Wa-
zo De Rouck uit 2C een derde 
plaats in zijn reeks uit de wacht 
sleepte, was het feest compleet.  

Op donderdag werden de 2 hel-
den gehuldigd door mevrouw de 
directeur. Voor alle deelnemers: 
een dikke proficiat met deze 
mooie prestaties!  

Project 1B 

  De leerlingen van 1B kwamen op 
maandag 17 september met een 
merkelijk lichtere boekentas de 
speelplaats opgewandeld. Die dag 
ging het project ‘Ontmoeten’ van 

start. Weg met het normale les-
senrooster en de reguliere lessen. 
maar een volledige week rond het 
thema ‘ontmoeten.’  

Leerlingen maakten spelenderwijs 
beter kennis met elkaar, maar ook 
met het schoolpersoneel. Ze na-

men o.a. interviews af, maakten 
een stamboom van hun familie op 
in het Frans en gingen op stap in 
de stad Geraardsbergen. 

 

 

 

Landschapsexcursie 

Scholenveldloop  
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Gezondheidsbeleid 
Regelmatig zijn er alarmerende signalen over de gezondheidstoe-stand van de Vlaamse jeugd en de Vlaming in het algemeen. We eten ongezond, bewegen onvoldoende en roken nog te vaak. Werken aan een gezond gedrag begint van jongs af aan en dus is er — naast thuis — ook een belangrijke taak voor het on-derwijs vastgelegd. 

Onze Middenschool werkt al een hele tijd aan de sensibilisering om-trent gezondheid. Dit schooljaar zal er extra aandacht zijn voor het thema ‘Gezonde voeding & tussen-doortjes.’ 

Op maandagvoormiddag 10/9 en 
24/9 trokken de 1A-klassen van 
onze school naar Grimminge, waar 

met medewerking van gidsen uit 

het natuur– en milieueducatiecen-
trum De Helix een landschapsstu-
die plaatsvond. 

Niet alleen werd de openheid van 
het landschap vastgesteld, maar 
ook werd de invloed van de mens 
erop onderzocht. In groepjes oe-

fenden de leerlingen enkele vaar-
digheden zoals: oriënteren, kaart-
lezen, werken met een zoekkaart 
voor het bepalen van de grond-
soort, enz. ... 

Pesten 

Op dinsdag 25/9 is de hele school 

naar het Arjaantheater getrokken. 

Op het programma stond het to-

neelstuk “Angels & geboeide ton-

gen”, een meeslepend verhaal over 

pesten, steaming en agressie. Een 

duidelijke boodschap dat dergelijk 

gedrag niet geduld wordt op onze 

school. 

 



 

 

Op 24/9 werd de leerlingenraad 
samengesteld via een heuse ver-
kiezing. Een niet te onderschatten 
taak: als verkozene vertegen-
woordig je de mening van je me-

deleerlingen op maandelijkse ver-
gaderingen en doe je er alles aan 
om de school zo aangenaam mo-
gelijk te maken.  

De 10 enthousiastelingen op de 
foto haalden het van hun tegen-
strevers en bleven niet bij de pak-

ken zitten: van bij hun eerste sa-
menkomst werd een basketbal-
competitie opgestart. ‘De Kaai’ 
houdt u op de hoogte van hun 
toekomstige realisaties! 

 

 

Boekentasweegactie 

 Draag een rugzak met riemen om het 

gewicht beter te verdelen. 

 Een boekentas mag niet te laag han-

gen. De bovenzijde  van de tas moet 

op schouderhoogte. 

 De zwaarste voorwerpen moeten het 

dichtst bij de rug geladen worden. 

 Maak je boekentas ‘s avonds klaar. ‘s 

Morgens neem je in je haast vaak 

overbodige spullen mee. 

 Steek vakken die je vaak samen hebt 

bij elkaar in een ordner. 

 Hou regelmatig ‘schoonmaak’ in je tas. 

Leerlingenraad 

Op donderdag 27 september kre-
gen de ouders van de nieuwe 
leerlingen de kans kennis te ma-

ken met onze school en het 
schoolpersoneel. Mevrouw de di-

recteur maakte in haar uiteenzet-
ting duidelijk dat bij de dagelijkse 
werking van een school heel wat 
‘organen’ actief zijn: 

 Oudervereniging 

 Leerlingenbegeleiding 

 Gelijke Onderwijskansen (GOK) 

 CLB 

 Projectonderwijs / GWP 

 Vriendenkring 

 Sportraad 

 Groene School / Gezondheidsbe-

leid 

 

Ontmoetingsavond 

Bladzijde 3 

“De schoolgaande jeugd gaat 
vaak letterlijk gebukt onder het 
gewicht van de boekentas”, blok-
letterde een krant eind septem-

ber. De Middenschool wilde de 
proef op de som nemen en woog 
op een onbewaakte ochtend de 
boekentassen van de eerstejaars.  

Daaruit is gebleken dat de boe-

kentas van heel wat leerlingen 
vaak meer dan de vooropgestelde 

15 % van het lichaamsgewicht 
weegt. 

We geven hier alvast enkele tips 
mee:  

 In ‘t Giesbaargs 

aa kapelle  oude vrouw 

ambetanterèk: lastigaard 

asjekrasjer: venijnige vitter 

blieëkskauter: ziekelijk persoon 

beddezjieëker: zwakkeling 

bloeëre: een dwaze vrouw 

bojémer: zigeuner 

braunulle: lang en mager meisje 

broekskauter: bangerik 

drollegoeërd: eigenaardig persoon 

ankzieël: drinkeboer, fuiver 



 

 

 

 

 
  

 

VAN 12 U TOT 14 U 

EN VAN 17.30 U TOT 21 U 

Zalmfilet in een groentesausje € 11 

Steak met diverse sausen € 11 / € 7 (kind) 

Balletjes in tomatensaus € 9 / € 7 (kind) 

 

 

 

 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

 
Allen van harte welkom! 


