
 

 

 

Voor(jaars)woordVoor(jaars)woordVoor(jaars)woordVoor(jaars)woord    

Een ve
ilige h

aven. 2008—2009  

Jg. 2 / EDITIE 3 

 Middenschool Geraardsbergen 

Wegvoeringstraat 7, 9500 Geraardsbergen 

tel. 054 41 31 37 / fax 054 42 11 90 

E-mail: ms.geraardsbergen@g-o.be 

www.middenschool-geraardsbergen.be 

 

 

IN DIT NUMMER: 

Beste ouders, beste leerlingen, 
beste schoolteam 

Met de eerste deugddoende zon-
nestraaltjes weten we dat het in 
de Middenschool projecttijd is. 
De GWP, het project cultuur, het 
vrij podium waren opnieuw om 
‘u’ tegen te zeggen en de leerlin-
gen ondervonden dat nieuwe 
leerstof op meer dan één manier 
kan aangebracht worden. Leer-
krachten en leerlingen ontdekten 
elkaar op een andere manier en 
de verwondering was soms 
groot.  
Een bruisende, dynamische Mid-
denschool, daar zorgt het hele 
schoolteam dagelijks voor. Zo 
verraste de organisatie van de 
jeugdboekenquiz verschillende 
basisscholen uit de regio.  
De ICT-mogelijkheden van de 
Middenschool zijn een perfect 
bewijs dat cultuur en technologie 
vlot hand in hand gaan en opti-
male mogelijkheden bieden. Wij 
zijn dit jaar ook voor verschillen-
de vakken gestart met een bea-
merproject. U moet maar eens 
naar de open dag op 25 april ko-
men om te zien hoe de Midden-
school dit project realiseert.  
Onze school staat al jaren be-
kend om haar preventiebeleid. 
Dit jaar werd er een antipestdag 
gehouden (zie artikel) en zal voor 
het eerst een stand van PISAD 
(Provinciaal Interbestuurlijk Samenwer-
kingsverband voor Aanpak van Drugmis-

bruik) aanwezig zijn,  zowel op de 
infoavond (21 april) als op de 
open dag.  

In het kader van ons opvoe-
dingsbeleid werd door de ouder-
vereniging een voordracht geor-
ganiseerd ‘Grenzen stellen, straf-
fen en belonen’. Dat dit een zeer 
levendig onderwerp is, bewezen 
de talrijke opkomst en de boei-
ende interventies van ouders en 
leerkrachten. 
Op 25 februari hadden we het 
genoegen Mevr. R. Verdyck te 
mogen ontvangen. Ze bezocht 
SGR2O in het kader van haar 
aanstelling tot Afgevaardigd Be-
stuurder van het GO! Rita Ogiers, 
leerkracht voeding en haar leer-
lingen van het 2e jaar Sociaal en 
Technische Vorming onthaalden 
haar met een schitterend des-
sertbuffet. Namens de Midden-
school wens ik mevr. Verdyck 
veel succes toe bij de uitvoering 
van haar nieuwe functie. 
Aan alle leerlingen een resul-
taaltsvolle 4e periode, aan de 
ouders een kommerloze ouder-
opdracht en aan al onze leer-
krachten veel energie! 

Vriendelijke groeten 

M. Cosyns 

Directeur 
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MS Gezond! Antipestdag 

Omdat we er ons in de Middenschool 
bewust van zijn dat goede rapportcijfers 
hand in hand gaan met je goed in je vel 
voelen, besteden we veel aandacht aan 
het welzijn van onze leerlingen. Elke leer-
ling een VIP, elke dag opnieuw.  

Op woensdag 18/2 schoven we dan ook 
alle lessenroosters aan de kant en organi-
seerden we een projectdag ‘De pest aan 
pesten’. De hele dag werd er aan sociale 
vaardigheden gewerkt: spelenderwijs 
ontdekten leerlingen het belang van hun 
lichaamstaal, hoe zich weerbaar opstellen, 
wanneer  plagen pesten wordt, …  

Er werd ook aandacht besteed aan het 
digitale cyberpesten. Leerlingen leerden 
de ‘netiquette’ en hoe ze veilig kunnen 
surfen. Als kers op de taart werd ook de 
film Bridge to Terabithia bekeken en be-
sproken. Die vatte het thema van de dag 
krachtig samen: vriendschap en onderling 
respect maken ons leven zinvol. Op 
school én daarbuiten. 

Mevr. R. Verdyck, afgevaardigd 

bestuurde GO! , mevr. M. Cosyns 

en dhr. L. De Bodt, algemeen 

directeur SGR20 



 

 

MS Cultureel! Pedagogische uitstap Parijs 

Bladzijde 2 

In maart hadden vele 2A-stromers 
kleine oogjes toen ze vóór 6 uur 
op school moesten zijn voor de 
daguitstap Parijs. De korte slaap 
werd echter ruimschoots goedge-
maakt door de interessante en 
leerrijke indrukken die ze gedu-
rende de dag hebben ervaren. 

De eerste stop was het zakencen-
trum La Défense, waar de leerlin-
gen de schitterende La Grande 
Arche konden bewonderen. Ver-
volgens was het na een blik op de 
Arc de Triomphe richting Tour Eif-
fel en Champs de Mars. Op het 
park aan de voet van deze wereld-
bekende toren werd het middag-
maal genuttigd.   

In de namiddag  bracht de bus 

ons langsheen een paar beziens-
waardigheden: Hôtel des Invali-
des, L’Ecole Militaire, Musée Ro-
din, Pont Alexandre III,…  Het 
Centre Pompidou met z’n buizen 
aan de buitenkant kon rekenen op 
verbaasde blikken, alsook de 
voorgevel van de schitterende 
Notre Dame.  

Dat het Louvre zo groot was, had-
den de meesten ook niet verwacht  
bij het aanschouwen van de we-
reldbekende glazen piramide. Via 
de Jardins des Tuileries was het 
even gezellig wandelen tot aan de 
Egyptische L’Obélisque op het Pla-
ce de la Concorde. De dag werd 
afgesloten met een bezoek aan 
het toeristische Montmartre. 

MS Sportief! Middagcompetitie  

Sedert jaren is tafeltennis zeer po-
pulair bij de leerlingen van de Mid-
denschool. Aangezien de tafels al 
vele jaren dienst hebben gedaan, 
was het dan ook hoog tijd om hen 
te vervangen en kocht de school er 
maar liefst 5 nieuwe.  

Naar jaarlijkse gewoonte werd er, 
in samenwerking met de leerlin-
genraad, een tornooi georgani-
seerd tijdens de middagpauze. 66 
deelnemers, waaronder een aantal 
sportieve leerkrachten, schreven 
zich in. 

Proficiat aan alle deelnemers! 
De finalisten: Arno Neufkens (2C) en 

winnaar Yarne Flamez (2B) 

 

2A, H en G onder La Grande Arche 

Jeugdboekenquiz MiddenschoolJeugdboekenquiz MiddenschoolJeugdboekenquiz MiddenschoolJeugdboekenquiz Middenschool    

Donderdag 26/3 vond de 3e editie 
van onze boekenquiz plaats. Ba-
sisscholen Dender, Centrum, Kla-
vertje 4 (Parike), De Knipoog 
(Tollembeek) en De Klimop 
(Zandbergen) namen het tegen 
elkaar op. Heel wat enthousiaste 
supporters kwamen samen met de 
begeleidende leerkrachten en di-
rectie hun school ondersteunen. 

In het kader van het beamerpro-
ject werd de quiz in een modern 
kleedje gestoken: met laptops 
werden de vragen beantwoord en 
naar de jurytafel doorgestuurd. De 
aanwezigen konden op het groot 
scherm volgen.  

Na 8 rondes werd basisschool 
Centrum voor de 2e maal winnaar, 
waardoor ze de wisselbeker mo-
gen behouden. De deelnemende 
scholen ontvingen een boekenpak-
ket, aangeboden door de Vrien-
denkring van de Middenschool. 

Groot Nederlands Dictee 

Op 14/2 nam de Middenschool deel 

aan de preselecties van het Groot 

Nederlands Dictee, georganiseerd 

door het Davidsfonds.  

Niet alleen waren wij zeer talrijk 

aanwezig (90 deelnemers!), boven-

dien behaalden we schitterende 

resultaten.: de  2e, 3e, 4e, 5e, 9e, 10e 

en 11e plaats op 118 deelnemers. 

Een dikke proficiat aan alle 

schrijflustigen! 



 

 

 

 

 

 

 

 

MS Projectmatig! GWP 

Bladzijde 3 

MS Groen! 
Dikketru

iendag 

 

In ‘t Giesbaargs 

bette: vrouwelijk schaap 

kieken: kip 

nullekoker: libel 

perüsje: parkiet 

taup: spitsmuis 

zwoeëlem: zwaluw 

branke: knotwilg 

errebeze: aardbei 

kollebloeme: klaproos 

In de kij
ker 

LO-leraar K
oen Romeyns is 

top-

scoorder va
n basketbalc

lub KBBC 

Wezen-vriende
n (1e Provinciale). 

Door 45 punt
en te scoren

 in één en 

dezelfde we
dstrijd brak

 hij het 

record.   

Zie voor volledige filmpje op 

www.tvoost.b
e/nl/nieuws/

zoek?src=

koen+romeyn
s 

leerlingen via een zoektocht in de 

omgeving van de Grote Markt en 

de Groenplaats.   

De film ‘Los’ toonde de samenle-

vingsproblemen van de groot-

stad. In Brussel gingen onze 

leerlingen in de luchthaven 

‘achter de schermen’ en brachten 

ze een geleid bezoek aan de VRT. 

Het aangeboden gezond ontbijt 

en de sportnamiddag kaderen in 

ons gezondheidsbeleid. 

Project Cultuur 

Een school is in feite een multicul-

turele samenleving waarin we op 

een respectvolle manier met el-

kaar samen werken.  

Tijdens de projectweek ‘Cultuur’ 

van de 2e-jaars brachten we een 

bezoek aan Antwerpen en Brussel. 

Deze 2 locaties  waren reeds cul-

turele hoofdsteden van Europa. In 

Antwerpen wandelden we door de 

joodse wijk,  door Chinatown, 

langs  het De Coninckplein met 

haar Afrikaanse gemeenschap en 

de Handelsstraat met zijn Turkse 

en Marokkaanse handelaars. Het 

cultureel erfgoed ontdekten de 

Op vrijdag 1
3/2 deed d

e Middensch
ool 

opnieuw mee
 aan de dikk

etruiendag, 
de 

jaarlijkse c
ampagne va

n de Vlaam
se 

overheid rond klimaatsver
andering. 

Zoals u op 
de foto zie

t, trokken h
eel 

wat leerlinge
n en leerkra

chten hun d
ik-

ste wintert
rui aan. Het

 eerste les
uur 

k r e g e n  
d e  e e r s t e j a

a r s  d e 

‘dikketruien
dagles’; de tweedejaars

 

keken naar 
de documen

taire The 1
1th 

hour. Tijden
s de middag

pauze hield 
de 

Groene-Scho
olploeg een 

verkiezing v
oor 

Miss & Miste
r én Leraar 

‘Groene Trui
’! 

Bosexploratie in het Muziekbos van 

Ronse: hoogteverschillen meten 

Met ‘Samen gezond’ als thema 
beleefden de eerstejaars van 30 
maart t.e.m. 3 april de GWP, of-
tewel de geïntegreerde werkperi-
ode. Dit ervaringsgericht onder-
wijs stimuleert o.a. de sociale 
vaardigheden.  

Gedurende een week leefden de 
leerlingen samen in Ronse; een 
deel verbleef in jeugdherberg ‘De 
Fiertel’, een ander deel even ver-
der in ‘Tinter’, het internaat van 
de Vlaamse Ardennen.  

Ze leerden er in groep samen le-
ven en rekening houden met an-
deren. Dit laatste was zeker nodig 
bij de vele (groeps)activiteiten. 

Werp even mee een blik mee op 
de agenda van deze week... 

MAANDAG 30/3 

Kennismaking: bingospel 

Bosexploratie 

DINSDAG 31/3 

Ochtendjogging 

Gezond Frans ontbijt 

Afvalspel 

Stadswandeling Ronse 

Zwemmen 

WOENSDAG 1/4 

Kennismaking met andere culturen 

Bezoek aan Ename 

DONDERDAG 2/4 

Sportdag: mountainbiken, survival, … 

VRIJDAG 3/4 

Evaluatie GWP 

Vrij Podium 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

Klassen in actie Klassen in actie Klassen in actie Klassen in actie     
van 14 tot 17 u.van 14 tot 17 u.van 14 tot 17 u.van 14 tot 17 u.    

Leerlingenconcert Leerlingenconcert Leerlingenconcert Leerlingenconcert     
van 17 tot 18 u.van 17 tot 18 u.van 17 tot 18 u.van 17 tot 18 u.    

Tearoom/restaurant Tearoom/restaurant Tearoom/restaurant Tearoom/restaurant     
van 14.30 tot 21 u.van 14.30 tot 21 u.van 14.30 tot 21 u.van 14.30 tot 21 u.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voor alle 12-jarigen 
 


