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IN DIT NUMMER: 

Beste ouders, beste leerlingen, 
beste schoolteam 

Na een bruisend jaar vol activi-
teiten en het doorworstelen van 
heel wat leerstof, staan we op-
nieuw aan de open vakantiedeur. 
Na de eerste week van juli slui-
ten onze schoolpoorten en het 
ogenblik is aangebroken voor 
onze leerlingen en ons school-
team om van heerlijke vrije mo-
menten te genieten. 

De drukke kalender met projec-
ten, pedagogische uitstappen, 
sport– en cultuurmanifestaties 
zorgden ervoor dat onze leerlin-
gen geen kans kregen om zich te 
vervelen! 

Voor de eerstejaartjes was het 
misschien niet altijd evident om 
zich aan te passen aan een nieu-
we school, nieuwe leerkrachten, 
nieuwe lessen en soms nieuwe 
methodes, maar nieuwe vrien-
den, de sfeer en het schoolteam 
maakten het meer dan de moeite 
waard om zich te integreren in 
de schoolcultuur van de Midden-
school. 

Onze tweedejaars hebben de 
kans gekregen om zichzelf meer 
te leren kennen met sterkte– en 
... werkpunten, zodat zij stilaan 
een beeld krijgen welke toekomst 
zij tegemoet willen gaan. Niet 
alleen de leerstof is belangrijk op 
de Middenschool, maar eveneens 
de vorming van tolerante, kriti-
sche en medemensgerichte jon-
geren. 

In navolging van ons Pedago-
gisch Project van het GO! hopen 
wij als Middenschool dat wij een 
begeleidende hand gereikt heb-
ben aan de vele jongeren die wij 
gedurende 2 jaar een visie van 
openheid, respect, verdraag-
zaamheid en solidariteit trachtten 
bij te brengen. 

Ik hoop dat jullie allen een schit-
terende, gelukkige toekomst te-
gemoet gaan en dat jullie nog 
vaak de weg naar ’de kaai’ zullen 
nemen om jullie levenservarin-
gen met ons te delen. Het ga 
jullie goed!  

Laat mij toe ook ons gedreven 
schoolteam van harte te felicite-

ren met hun enorme inzet, orga-
nisatorisch talent en vakbe-
kwaamheid! Zonder hen zou de 
Middenschool niet de dynamische 
kracht uitstralen zoals dat nu het 
geval is. 

Aan jullie allen, beste leerlingen, 
beste ouders, beste schoolteam 
mijn zonnige groeten en een 
deugddoend verlof. 

 

Vriendelijke groeten 

M. Cosyns 

Directeur Middenschool 

   MS groen!  Aandacht voor natuurschoon 

Natuureducatie en –observatie bui-
ten de klas  vormt de basis voor 
een natuur– en milieugerichte vor-
ming. Vandaar dat de 1e-jaars een 
bezoek brachten aan het reservaat 
De Rietbeemd en de 2e-jaars op 
excursie gingen naar Molsbroek 
(Lokeren). Deze uitstappen stimule-
ren het ervaringsgericht leren. 
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MS Cultureel! Oog in oog met de Grieken & Romeinen! 

Bladzijde 2 

Op 20 maart ging onze klas 2A/H 
een dagje naar Brussel. Op het 
programma stonden: in de voor-
middag een bezoek aan de ten-
toonstelling Dit is onze aarde en in 
de namiddag het Koninklijk Muse-
um voor Kunst en Geschiedenis. 

In dat laatste maakten we kennis 
met de Griekse en Romeinse cul-
tuur. We werden in dit prachtige 
museum begeleid door een gids 
en uiteraard door onze eigen leer-
kracht Latijn, mevrouw Van den 
Brande.  

Over de vazen die overal verspreid 
stonden, zei de gids dat er 2 soor-
ten bestonden: met rode en zwar-
te figuren. Ze vertelde ook hoe 
deze gemaakt werden: op elk er-
van stond een verhaal getekend, 
o.a. godenverhalen. Aan de hand 
van de vazen werd ons duidelijk 
dat godsdienst een belangrijke rol 
speelde in de Griekse cultuur. 

De gids leidde ons ook naar een 
maquette van de stad Rome. Dat 
was prachtig om te zien: aan de 
hand van lichteffecten werd uitleg 
gegeven over de belangrijke ge-
bouwen en plaatsen.  

In een ander deel van het muse-
um leerden we het verschil tussen 
Dorische, Ionische en Corinthische 
zuilen. We bewonderden er ook 
prachtige mozaïekvloeren en za-
gen veel beeldhouwwerken, waar-
door we konden concluderen dat 
de Grieken erin verschilden van de 
Romeinen. Zo maakten de Romei-
nen alles naar de werkelijkheid, 
terwijl de Grieken zich baseerden 
op de ideale mens. 

We onthielden dat de Griekse cul-
tuur op een zeer hoog niveau 
stond en dat de Romeinen er een 
groot deel van hebben overgeno-
men omdat ze er zo van onder de 
indruk waren. 

Na een fijn bezoek aan het KMKG 
namen we afscheid van onze gids 
en stapten we de bus op. We arri-
veerden rond 16 u. in Geraards-
bergen, waar mevrouw de direc-
teur ons opwachtte. De hele klas 
heeft erg genoten van deze uit-
stap en het is zeker voor herhaling 
vatbaar! 

Freke De Roeck (2A1) 

 

MS Gezond! Even voorstellen:  het PISAD 

De Middenschool is een groene, 
gezonde school die naast aandacht 
voor gezonde voeding en een pro-
per leefmilieu ook aandacht heeft 
voor het algemeen welzijn van 
haar leerlingen. Drugpreventie 
maakt daar een belangrijk deel 
van uit. Wij werken nauw samen 
met mevrouw Evelyn Branswijk, 
lokaal PISAD-begeleider. 

PISAD (Provinciaal Interbestuurlijk 
Samenwerkingsverband voor Aan-
pak van Drugmisbruik) is een or-
ganisatie die zich toespitst op 
drugpreventie én de (ambulante) 
begeleiding van jongeren en hun 
directe omgeving, wanneer deze 
in aanraking komen met drugs. 

Het PISAD is erop gericht jonge-
ren te ondersteunen in het maken 
van een gezonde keuze als ze met 
drugggebruik in aanraking zouden 
komen. Daarnaast is het heel be-
langrijk dat ouders ook weten wat 

er zich afspeelt in de leefwereld 
van hun kinderen. Daarom geeft 
PISAD aan ouders duidelijke en 
objectieve informatie over drugs, 
druggebruik en de gevolgen er-
van. 

Samen met deze organisatie in-
vesteert onze school in het wel-
zijn, de gezondheid en de veilig-
heid van jongeren, hun omgeving 
en deze van de maatschappij in 
het algemeen, door de vraag naar 
drugs en het aanbod ervan terug 
te dringen. Deze missie wordt 
door de overgrote meerderheid 
van de leerlingen erkend en ge-
steund: een drugvrije jeugd is ook 
hun keuze naar volwassenheid. 

In ‘t Giesbaargs 

vaaster: venster 

vantaud: af en toe, soms 

vare van: helemaal niet 

vendiesje: openbare verkoop 

verbroddelen: verknoeien 

verdoeft: muf 

verekskuzeren: verontschuldi
gen 

verfriebelen: verfrommelen 

verprospereren: vernieuwen 

versneunzjelen: verwelken 



 

 

 

Bladzijde 3 

Afscheid in majeur 

Eind juni: meer dan 130 twee-
dejaars krijgen hun laatste 
rapport en trekken de deur van 
de Middenschool finaal achter 
zich dicht. Twee schooljaren 
vol lief, leed en alle typische 
ingrediënten die een tienerle-
ven smaak geven. Wat vonden 
zij van de Middenschool? 

Elke Segers (2AA): “Ik vond de 
lessen Latijn en Grieks heel inte-

ressant, vooral toen de nadruk op 

de cultuur uit de oudheid lag. De 

mythologie in het bijzonder kon 

me boeien. Dat is eigenlijk een 

moeilijk woord voor spannende 

verhalen vol helden en monsters.” 

Martin Goossens (2C): “De sport-
activiteiten waren heel tof, zowel 

in als naast de lessen L.O. Voet-

balcompetities tijdens de speel-

tijd waren spannend, maar ik zal 

me vooral de skivakantie blijven 

herinneren als een week waarin ik 

sommige leraars op een andere 

manier heb leren kennen.” 

Kim Van Oppens (2D): “Ik kon het 
enorm waarderen dat we telkens 

als we de leerstof niet goed be-

grepen, de leerkrachten bereid 

waren ons inhaallessen te geven. 

Ik heb  veel gehad aan de extra 

oefeningen die ik zo voor wiskun-

de kon maken, een vak waar ik het 

wat moeilijker mee had.” 

Maxine Van Belleghem (2AF): “Ik 
heb meegewerkt aan de activitei-

ten van de Groene School. Zo nam 

ik deel aan de maandelijkse verga-

deringen met onze kok om op die 

manier de warme middagmaaltij-

den niet enkel lekker maar ook 

gezond te houden. Ook de gezon-

de tussendoortjes die de Groene 

Toog tijdens de speeltijden aan-

bood, was een echte voltreffer.” 

Michiel Dubucq (BVLB): “In de 
lessen metaal maakten we een 

miniatuurvliegtuigje. Daar hebben 

we niet enkel veel uit geleerd, 

maar het resultaat was iets waar 

we allemaal echt fier op waren.” 

MS Sportief!  

Sportdag 
Op donderdag 30 april hield de 

Middenschool haar jaarlijkse 

sportdag, georganiseerd door de 

leerkrachten L.O. Op deze prachti-

ge lentedag werd er gesport op 2 

locaties. De eerstejaars bleven in 

de omgeving van Geraardsbergen 

en konden kiezen uit minivoetbal, 

basketbal, baseball, zwemmen, 

dans, badminton, initiatie muur-

kaatsen, tennis, tafeltennis en uni-

hoc. Speciaal dit jaar was de boks-

initiatie onder de deskundige lei-

ding van onze Geraardsbergse 

bokstrots: Hovic Zhamkochyan.  

In het kader van ons gezondheids-

beleid kregen alle leerlingen ’s 

middags een gezonde, warme 

maaltijd voorgeschoteld. 

De tweedejaars trokken naar ‘De 

Bevegemse Vijvers’ in Zottegem, 

waar ze een keuze konden maken 

uit zwemmen, baseball, tafelten-

nis, mountainbike, muurklimmen, 

fitness, dans en squash. Het ver-

lengd weekend dat na de geslaag-

de sportdag in het verschiet lag, 

was ideaal om te bekomen van de 

geleverde inspanningen! 

Open dag 

Op zaterdag 25 april zette de Mid-
denschool haar deuren open. Van 
14 tot 17 uur kon het publiek in 
de klassen zien waar in vele pro-
jecten en schoolvakken een heel 
schooljaar rond gewerkt wordt. Op 
de speelplaats ging ook een 
vriendschappelijke basketbalwed-
strijd door tussen De Midden-
school en De Wezenvrienden, en 
dit met een heus cheerleader-
team! 

Een paar snapshots van die dag… 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

 

• van 1 juli t.e.m. 3 juli van 9 u. tot 12 u. 

• vanaf 17 augustus van 9 u. tot 12 u. / 18 u. tot 20 u. 

 


