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IN DIT NUMMER: 

Beste ouders, beste leerlingen, 

beste schoolteam 

Soms lijkt het of de tijd vliegt. 

Een schooljaar vol activiteiten en 

het doorworstelen van leerstof, 

vol veranderingen en nieuwe ont-

dekkingen, raasde voorbij en 

loopt nu onherroepelijk op haar 

einde. Onze school zal na de eer-

ste week van juli de poorten slui-

ten. Na de geleverde inspannin-

gen kijken onze leerlingen en 

schoolteam uit naar een welver-

diende vakantie. 

Het lijkt wel al was het gisteren 

dat onze tweedejaarsstudenten 

aanmeerden aan de veilige ha-

ven aan de kaai. Toch betekent 

dit moment het einde van de reis 

die ze samen met onze school en 

hun ganse gezin maakten. Zij 

blikken terug op twee jaar Mid-

denschool. Gedurende die tijd 

kregen ze niet alleen leerstofin-

houden mee. Er was veel aan-

dacht voor waarden en normen,  

begeleiding, steun en vriend-

schap. De leerlingen leerden hun 

sterke kanten en hun werkpun-

ten kennen. Ze staan nu klaar 

om aan een nieuw hoofdstuk van 

hun schoolloopbaan te beginnen. 

Het schoolteam wenst dan ook 

deze leerlingen en hun ouders, 

die samen met hen onze Midden-

school dag na dag maken, te be-

danken. Bedankt voor jullie ver-

trouwen in het pedagogisch pro-

ject van het GO!, bedankt voor 

het vertrouwen in onze Midden-

school die dit project op het ter-

rein enkel kan realiseren met uw 

steun. 

Ook voor onze eerstejaars vloog 

het schooljaar voorbij. En wat 

een avontuur was het voor deze 

jonge tieners! Ze moesten zich 

aanpassen aan een nieuwe 

school met nieuwe leerkrachten 

en lessen, nieuwe methodes van 

onderwijs maar daarnaast ook 

nieuwe vrienden en een ontdek-

ken van de eigen mogelijkheden. 

Een jong leven vol veranderin-

gen, zowel lichamelijk als emoti-

oneel, die de vaak woelige wate-

ren van deze levensfase zo type-

ren, vond in onze school een vei-

lige haven. Hier krijgen onze 

leerlingen stilaan een beeld van 

welke toekomst zij tegemoet wil-

len varen. De warme sfeer en de 

waarden die ons schoolteam uit-

draagt, maakten het voor hen 

meer dan de moeite om zich te 

integreren in de schoolcultuur 

van de Middenschool. 

Onze schoolcultuur is erop ge-

richt meer te bieden dan louter 

kennisoverdracht. Wij reiken im-

mers een begeleidende hand aan 

jongeren in hun ontwikkeling 

naar open, respectvolle en ver-

draagzame volwassenen. We ho-

pen dat al onze leerlingen een 

gelukkige toekomst tegemoet 

gaan eens ze uit onze haven ver-

trekken om hun tocht verder te 

zetten. Weet dat jullie hier altijd 

welkom zullen zijn. We kijken nu 

al uit naar de dag dat jullie ons 

komen bezoeken om jullie verde-

re levenservaringen met ons te 

delen. Het ga jullie goed! 

Aan jullie allen, beste ouders en 

leerlingen, wensen we een zonni-

ge vakantie toe, die jullie zal toe-

laten het nieuwe schooljaar met 

volle moed en bruisend van ener-

gie aan te vatten.  

Vriendelijke groeten 

Het schoolteam van de Middenschool 

Voorwoord schoolteam 
1 

Koor Middenschool 
1 

Open dag  2                            

In ‘t Giesbaargs  2 

Nieuwe afvalbakken 
2 

Leerlingenraad  2 

Molsbroek  3 

Finale minivoetbal  
3 

Afscheid van MS  
3 

Technologica  3 

Belcanto rocks! 

Dit jaar deed Belcanto, het koor 

van de Middenschool, mee aan 

het totaalspektakel van het Ko-

ninklijk Atheneum. De leerlingen 

genoten van hun moment van 

glorie. 

Mevr. Vermassen, Yana Van de Velde, 
Robbe-Jan Spitaels, Laetitia D’hondt, 
Tessa Colier, Yuna Van Cauwenberge, 
Bjarne Van Der Pulst, Lars Van Mello 
& Jany Van Lul. 

 
 

 



 

 

Open schooldeuren voor iedereen! 

Bladzijde 2 

Afvalbeleid 

Om de afvalberg op school te be-

perken sorteert de Middenschool 

al jaren. Afvalpreventie—met 

minder afval naar school komen—

is het milieuvriendelijkst, daarom 

spoort de Groene School leerlin-

gen aan brooddozen en drinkbus-

sen te gebruiken. Wordt er toch 

afval meegebracht, dan staan we 

erop dat het gesorteerd wordt. 

Sinds een paar weken hebben we 

nagelnieuwe afvalbakken aange-

kocht. Wie zei er dat sorteren 

niet hip kan zijn?! 

 

In ‘t Giesbaargs 

smokkel: snoepgoed 

stoemp: aardappelpuree 

tuttisj: kleine aardappel 

vantuëd: geperste kop 

zjatte: kop 

zjieëm: honing 

paindemoskoe: schuimgebak 

poose: portie eten 

smasjen: smakken 

kspaur: bier (33 cl) 

Op zaterdag 24 april zette de 

Middenschool haar deuren open 

voor de jaarlijkse open dag. Van 

14 tot 17 uur kon het publiek in 

de klassen zien waar in de vele 

projecten en vakken een volledig 

schooljaar aan gewerkt wordt. 

Speciale aandacht was er voor 

het beamerproject, waarbij les-

sen interactief verlopen, en het 

GOK-onderwijs.  

Op de speelplaats ging een bas-

ketbalwedstrijd door tussen de 

Middenschool en de Wezenvrien-

den, en dit met een heus cheer-

leaderteam! De apotheose van de 

open dag was natuurlijk het aperi-

tiefconcert van en door de leerlin-

gen. In een uitverkochte zaal 

toonden ze hun creatief en muzi-

kaal talent. 

Leerlingen hebben 

inspraak:  

DE LEERLINGENRAAD 

In september verkozen de leerlin-

gen van onze Middenschool hun 

leerlingenraad. Voor velen onder 

hen de eerste keer dat het con-

cept ‘democratie’ in de praktijk 

werd omgezet. Zij en zij alleen 

verkiezen wie in de raad komt 

zitten. Alle leerlingen van onze 

school worden in de raad verte-

genwoordigd. De verkozenen ver-

woorden op hun vergaderingen 

de meningen van hun medeleer-

lingen. En dat ze bruisen van de 

leuke ideeën is allang geen ver-

rassing meer.  

Kelly Lacrosse, voorzitter van de 

leerlingenraad: “We organiseer-

den filmnamiddagen, sportcom-

petities, verfraaiden de speel-

plaats met nieuwe zitbanken, 

konden ons zegje doen over wat 

we ’s middags zo allemaal op ons 

bordje kregen … Er werd echt wel 

naar ons geluisterd. Zo vroegen 

we of er tijdens de lessen meer 

gebruik kon gemaakt worden van 

ICT. Als ik nu zie hoe in bijna alle 

vakken intensief beamers en in-

ternet worden gebruikt, ben ik 

fier dat wij daar als leerlingen-

raad ons steentje hebben kunnen 

toe bijdragen.” 

Zoveel betrokkenheid bij jonge 

tieners uit de eerste graad is te-

gelijkertijd hartverwarmend en 

geruststellend. Het vormen van 

onze leerlingen stopt niet eens zij 

uit onze klaslokalen stappen. De 

inspraak die zij in onze school in 

al zijn facetten krijgen, maakt 

deel uit van ons pedagogisch pro-

ject. De leerlingen leren op die 

manier niet enkel met democrati-

sche besluitvorming omgaan, het 

verhoogt vooral hun welbevinden 

op onze school. Daar winnen we 

allemaal bij!  

 



 

 

 

Bladzijde 3 

Afscheid in majeur 

Juni, een schooljaar loopt op 

zijn laatste licht vermoeide 

benen. De inspanningen tij-

dens de eindexamens hebben 

hun vruchten afgeworpen en 

onze tweedejaars staan te po-

pelen om niet enkel hun ver-

diende vakantie in te duiken, 

maar ook om hun weg naar 

volwassenheid verder te zet-

ten. Een ideaal moment om 

terug te blikken op de twee 

goed gevulde schooljaren die 

zij aan de kaai doorbrachten. 

Enkele hoogtepunten: 

Eva Krikilion (2AA): “Al is het 

misschien een cliché voor iemand 

uit mijn richting en met het risico 

om voor blokbeestje versleten te 

worden, maar ik vond de lessen 

Latijn echt interessant. De gram-

matica en de woordjes uit het 

hoofd leren, dat was soms wat 

moeilijk. Maar de spannende ver-

halen en gedichten uit de oudheid 

maken de inspanningen meer dan 

goed.” 

Shauni Vervaele (2AC): “Ik hou 

van bewegen en de sportactivitei-

ten vond ik dan ook heel leuk. De 

leerkrachten LO staken echt tof-

fe sportdagen ineen en ook de 

gewone lessen waren om naar uit 

te kijken tussen het achter de 

banken zitten door!” 

Matthias De Smet (2AG): “Ik 

vond de technische vakken de 

leukste momenten van de week. 

Met sommige taalvakken had ik 

het wat moeilijker, maar wat ik 

enorm goed vond was dat als we 

iets niet begrepen, we altijd naar 

de inhaallessen konden komen. 

Het was soms wel tegen onze 

goesting maar achteraf bekeken 

wel goed.” 

Mathew Joris (BVLC): “In de les-

sen metaal maakten we een minia-

tuurtrike. Je weet wel, zo’n drie-
wieler met een motor. Dat was 

fijn om met onze eigen handen te 

kunnen maken. Plezant om te doen 

en ook iets waar we uit leerden.”  

 

 

 

Molsbroek 

Eind april trokken de leerlingen uit 

het 2e jaar naar het cultuureduca-

tief centrum Molsbroek in Lokeren. 

Dit natuurgebied is een groot wa-

tergebied, waar vooral aan vogel-, 

amfibieën– en insectenonderzoek 

gedaan wordt. Het is ook een oud 

duingebied en daardoor vrij uit-

zonderlijk in Vlaanderen. Echt in-

teressant dus voor een schoolbe-

zoek omdat het een geheel andere 

biotoop huisvest dan wat wij ken-

nen in onze streek. De Midden-

scholers leerden er vooral aan wa-

teronderzoek doen aan de hand 

van proeven op de chemische en 

biologische waterkwaliteit. 

Oost-Vlaamse finale 

Onze Middenschool nam op 12/5 

deel aan de SVS-finale minivoetbal 

te Gent. Onze jongens hebben dit 

verwezenlijkt doordat ze op het 

interscholentornooi als eerste ein-

digden. In de finale waren we ech-

ter niet opgewassen tegen de 

ploegen uit Deinze en Wetteren, 

mede doordat onze ploeg uitslui-

tend 1e-jaars waren en de overige 

2e-jaars (en dus een pak sterker). 

Dit biedt echter perspectieven  

naar volgend schooljaar! Een dik-

ke proficiat aan Jordy Ketsman, 

Joeri Pauwels, Anthony Bergmans, 

Olivier Berghmans, Kenzo Van De 

Catseye, Jens Redant, Sem De 

Roeck en Sascha Van Den Dries-

sche. 

Technologica 

Op donderdag 27/05/2010 be-

zochten de leerlingen van de klas 

2AG Technologica in Gent. Dit is 

een wedstrijd in de vorm van een 

beurs waarbij leerlingen uit het 6e 

jaar mechanica-elektriciteit hun 

GiP* voorstellen. Bijna alle Oost-

Vlaamse technische scholen te-

kenden present, alsook het KA 

Geraardsbergen die zelfs een 4e 

plaats behaalde met een verpak-

kingsmachine. Deze werd op punt 

gesteld door Enzo Tselios, oud-

leerling van de Middenschool. 

Aan de hand van de verschillende 

hoogtechnologische eindwerken 

kregen onze leerlingen een betere 

kijk op de toekomstmogelijkheden 

die de studierichting mechanica-

elektriciteit te bieden heeft. Enkele 

uit het oog springende eindwerken 

waren: een paardensolarium, een 

geautomatiseerd drumtoestel, ma-

trijzen om kunststoffen meetlatjes 

mee te maken, een waterzuive-

ringsinstallatie, domotica voor een 

woning, een mengvoederwagen en 

nog veel meer. 

Alles werd georganiseerd in sa-

menwerking met het Beroepenhuis 

uit Gent. Deze bezorgden onze 

leerlingen een zeer leerrijke, toe-

komstgerichte studienamiddag.  

* GiP = Geïntegreerde Proefopstel-

ling; het eindwerk van leerlingen 

uit het technisch– of beroepsse-

cundair onderwijs. Dit wordt be-

oordeeld door een jury. 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

 

• van 1 juli t.e.m. 6 juli van 9 u. tot 12 u. 

• vanaf 16 augustus van 9 u. tot 12 u. / 18 u. tot 20 u. 

 


