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Beste ouders, beste leerlingen, beste 
schoolteam 

 

Het schoolteam mocht op 1 septem-
ber 170 nieuwe leerlingen verwelko-
men. We bedanken de ouders voor 
het vertrouwen dat zij stelden in het 
Pedagogisch Project van het GO! We 
hopen dat gedurende de twee jaren 
dat uw kind bij ons school loopt, het 
niet alleen leerstof zal verwerken 
tijdens de gewone lesuren, maar ook 
tijdens de pedagogische uitstappen, 
projecten, activiteiten waarvoor onze 
school in de regio gekend is!  

De enorme aandacht die besteed 
wordt aan ons gezondheids– en  
milieubeleid, de leerlingenparticipa-
tie, het cultuurbeleven tonen aan dat 
de Middenschool belang hecht aan 
opvoedende levenslessen opdat uw 
kind zou uitgroeien tot een verant-
woordelijke, evenwichtige jonge 
mens.  

Het lerarenteam, de leerlingenbege-
leiding, de Gelijke Onderwijskansen-
leraren, het ondersteunend perso-
neel, het onderhoudspersoneel, de 
oudervereniging, het pedagogisch 
college, de schoolraad en ikzelf dra-
gen elk hun steentje bij om de Mid-
denschool verder te laten groeien tot 
een leerling– en toekomstgerichte 
school. 

Nu het schooljaar reeds enkele we-
ken gestart is, hebben onze nieuwe 
leerlingen een beter beeld in het 
voor hen soms kluwen van nieuwe 
leraren, gebouw en communicatie-
middelen. We hopen dat zij zich ge-
lukkig voelen en prachtige resultaten 
mogen behalen! 

De tweedejaars stapten opnieuw de 
vertrouwde schoolpoort binnen en 
stelden vast dat de turnzaal, de di-
dactische keuken, de lokalen van PO 
en de leerlingenbegeleiding in een 
nieuw vensterkleedje staken. Onze 
dank aan de Raad van Bestuur SGR 
20 om onze dynamische school in 
het stadsbeeld zijn juiste plaats te 
geven. 

Zoals het een democratische school 
past, heeft er ondertussen een ver-
kiezing van de leerlingenraad plaats-
gevonden. Proficiat aan de verkoze-
nen en dank voor hun stimulerende 
participatie. 

U weet ook dat onze school heel wat 
biedt wat betreft de elektronische 
leeromgeving. Via Smartschool kan 
u de verslagen van de verschillende 
werkgroepen lezen, praktische info 
en vakdocumenten raadplegen, inte-
ressante links naar websites bekij-
ken en indien nodig vakgebonden 
remediëringsoefeningen maken. 
Geen probleem indien u niet be-
schikt over een internetverbinding 
want driemaal per week kan men 
terecht in het leercentrum.  

Nu nog een flinke dosis inzet en or-
de, enkele snuifjes enthousiasme en 
een grote portie studie en het eind-
resultaat moet lukken! 

Vriendelijke groeten 

Mevr. M. Cosyns 

Directeur Middenschool 
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Zwerfvuilacties, dikketruien-
dag, sorteerbeleid, … De Mid-
denschool mag zich terecht 
een milieubewuste school 
noemen. Wist u dat we als 
een van de eersten de groene 
vlag van Eco-schools behaal-
den? 

In september kwamen na een 
oproep reeds een aantal en-
thousiaste eco-leerlingen 
bijeen. Zij zullen op geregel-
de tijdstippen brainstormen 
over milieu– en gezondheids-
gerelateerde activiteiten. U 
hoort beslist nog van hen! 

Groene School 

 

“ONZE SCHOOL IS GROEN, DAAR-

OM MOETEN WIJ HET DOEN!” 



 

 

Op maandag 15 september verkozen 
de leerlingen van onze Middenschool 
hun leerlingenraad. Voor velen onder 
hen de eerste keer dat het concept 
‘democratie’ in de praktijk werd omge-
zet. 

De verkozenen vertegenwoordigen op 
maandelijkse vergaderingen de menin-
gen van hun medeleerlingen. Dat ze 
bruisen van de leuke ideeën is allang 
geen verrassing meer.  

Een greep uit het verleden: inbreng in 
het samenstellen van de warme maal-
tijden; organisatie van de middagcom-
petities voetbal, basketbal en tafelten-
nis; maandelijkse voorstellingen van 
de betere jeugdfilm op woensdagna-
middag; extra zitbanken op de speel-
plaats, … 

Als het enthousiasme bij het kandide-
ren een graadmeter mag zijn, zullen we 
aan de bovenstaande opsomming nog 
een paar zinvolle initiatieven kunnen 
toevoegen aan het eind van dit school-
jaar.  

De inspraak die onze leerlingen krijgen, 
leert hen niet enkel met democratische 
besluitvorming omgaan, maar verhoogt 
vooral hun welbevinden op de school.  

Veldloop 

Project 1B 

Leerlingenraad 

Bladzijde 2 

Voor de 1 B-leerlingen startte op 8 sep-
tember hun projectweek. Het reguliere 
lesrooster ruimde plaats voor een brede 
waaier aan activiteiten onder de noemer 
‘ontmoeten’.  

De 1 B’ers ontdekten onze school, leer-
den elkaar beter kennen en namen in-
terviews af met het schoolpersoneel.  

De activiteiten namen ook plaats buiten 

Op woensdag 24 september stuurde 
de Middenschool een delegatie lopers 
en loopsters naar de jaarlijkse Inter-
scholenveldoop. Maar liefst 37 deelne-
mers vertegenwoordigden onze school 
en zetten hun beste beentje voor.  

Na de regen in de voormiddag scheen 
gelukkig de zon, zodat het parcours er 
optimaal bij lag. Het werd een succes!  

Na een eerste plaats vorig schooljaar, 
gaf Tina De Leye uit 2 AB iedereen het 
nakijken en werd opnieuw eerste in 
haar reeks. Ook Darlien Van Witten-
berghe uit 1 AC behaalde een verdien-
stelijke eerste plaats.  

We wensen alle deelnemers een dikke 
proficiat met hun inzet en puike pres-
taties! 

Shauni Vervaele uit 1 AD:  

“Ik werd verkozen als ondervoorzitter en 
werd diezelfde week nog bestookt met 
allerlei ideeën om mee te nemen naar de 
eerste vergadering van de leerlingenraad. 
Ik zal samen met de andere leden er het 
beste van maken dit schooljaar en beloof 
dat jullie van deze raad nog veel zullen 
horen!”  

                                                              de schoolmuren. Zo werd de stad ver-
kend en maakten de leerlingen kennis 
met het wel en wee van de Geraards-
bergse brandweermannen. 

De geslaagde ontmoetingsweek werd 
samen met de ouders op vrijdagavond 
gezellig afgesloten met een kopje kof-
fie en door de leerlingen zelfgebakken 
cake.  



 

 

Ontmoetingsavond 

Op dinsdagavond organiseerde de 
Middenschool een ontmoetingsmo-
ment voor de ouders. Ze konden er 
nader kennismaken met de school en 
de leerkrachten. Een sfeerbeeld van 
die avond... 

Bladzijde 3 

Quotes van 1B 
over 

hun project 

“De sportdag was een top
per, vooral dan het 

boogschieten. Ik voelde m
e net even Robin 

Hood!” 

Mathew Joris (1 B3) 

 

“De ganse week was heel
 leuk, maar de stads-

zoektocht was het tofst.
 Ik ben hier opge-

groeid, dus verdwalen za
t er niet in!” 

Bo Mencke (1 B1) 

 

“Eén van de leukste activ
iteiten was toen we 

de jeugdfoto’s van onze l
eerkrachten moesten 

verbinden met hoe ze er 
nu uitzien. Dat was 

vaak lachen! Dat sommige
n nog zo jong zijn 

geweest!” 

Angelique Parent (1 B2)
 

 

Leerling in de kijker 

Op zaterdag 27 september pakte vzw 

De Vrijwilliger uit met een opmerkelijke 

prestatie: een cd-tapijt van 57.604 cd’s, 

uitgespreid over de markt van Ge-

raardsbergen.  

Onder de slogan ‘Los de armoede op met 
schijfjes’ trachtten ze de armoede in 
onze stad tegen te gaan. Zo gaat de 

opbrengst van de gesponsorde cd’s naar 

waardebonnen, school– en voedselpak-

ketten, kledij, enz. … 

Het gezicht van de hele actie was niet 

minder dan Dennis Blommaert uit 2 AE, 

die de laatste weken dan ook volop in de 

belangstelling stond! 

 

In ‘t Giesbaargs 
broebeleir: brabbelaar 

deurejoeëger: verkwister 
dompeleir: arme stakker 
apostel: rare snuiter 

boefer: beroepsmilitair 
klapet: babbelaarster 

kornjang: niet ernstige persoon 
lasj: lafaard 

lurre: kwajongen 
serpent: venijnige vrouw 
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Gezondheidsbeleid: Groene Toog 

Onze leerlingen kunnen tijdens de 
pauzes kiezen voor een gezond tus-
sendoortje uit de Groene Toog, het 
biologische winkeltje van onze Midden-
school. Daarvoor kopen zij een Groene 
Toog-kaart ter waarde van € 4.  

Ons aanbod: appel– en appel-
sinaasappelsapjes (€ 0.60), chocolade-
cakes (€ 1), wafelhartjes (€ 0.20), 
mueslikoeken (€ 0.20), rijstwafels (€ 
0.10), sesamrepen (€ 0.60) en binnen-
kort ook appels (€ 0.60).  

Een tussendoortje verorberen tijdens 
de pauze is een manier om energie op 
te slaan voor de rest van de lesdag. 
Omwille van de hogere voedingswaar-
de en –kwaliteit is bewust gekozen 
voor biologische producten. 

Op een nazomerse septemberdag nam 
de Milieuboot, een milieuorganisatie die 
zich inzet voor schoon water, onze eer-
stejaars mee voor een boeiende en 
leerzame verkenningstocht op de Den-
der. Op aanschouwelijke wijze namen 
ze kennis met alle aspecten van de 
rivier, het landschap in de omgeving en 
het leven om en in het water. 

Al varend werd een waterstaal van de 
Dender genomen en bepaalden onze 
leerlingen zoals echte wetenschappers 
de waterkwaliteit en bespraken ze de 
gevolgen van vervuiling op het leven op 
aarde. 

Daarna was het richting benedendek, 
waar hen op proefondervindelijke wijze 
aangetoond werd dat water voor de 
mensheid en alle organismen op aarde 

belangrijk is. 

Het was wel even schrikken toen de 
boot in Ninove 180 graden draaide om 
zijn as. De achterkant raakte immers 
de rechteroever! Een geluk dat deze 
boot tegen een stootje kan. 

Als onze eerstejaars één boodschap 
duidelijk onthouden hebben, dan is het 
dat we er alle belang bij hebben zorg te 
dragen voor het milieu. 



 

 

   

   

   

 

Aankondigingen 

 

 

 

 

 

 

Van 12 tot  14 u. & van 17.30 tot 21 u. 

Zalmfilet in een groentesausje € 12 

Steak met diverse sausen € 12 

Balletjes in tomatensaus €9 / € 7 

 

 

 

DONDERDAG 23/10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 17 u. tot 20.30 u. 


