
 

 

 

De Middenschool gooit zijn De Middenschool gooit zijn De Middenschool gooit zijn De Middenschool gooit zijn 

deuren opendeuren opendeuren opendeuren open    

Een veilig
e haven. 

2010—2011  

Jg. 4 / EDITIE 4 

 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: 

Op zaterdag 7 mei zette onze 
school onder een stralende he-
mel haar deuren open. Op deze 
jaarlijkse open dag kon iedereen 
van 14 tot 17 uur in de klasloka-
len zien waar in de vele projec-
ten en vakken een volledig 
schooljaar aan wordt gewerkt. 

Handgemaakte trikes, vliegtuigjes & 

designklokken (mechanica-electriciteit) 

Druk in de weer in het labo 

Informatieve rondleidingen 

Het beamerproject—toch wel het 
paradepaardje van de Midden-
school—trok opnieuw massale 
aandacht. Met een beamer verlo-
pen de lessen interactief. Ook 
het GOK (Gelijke OnderwijsKan-
sen), dat onder andere taalbeleid 
en remediëring van leerachter-
standan omvat, werd bijzonder 
positief onthaald. 

De Groene Toog (Groene School) 

Project ‘Zin in cultuur’ (handmade piña-

tas) 

Op de speelplaats ging een bas-
ketbalwedstrijd door tussen de 
Middenschool en de Wezenvrien-
den, opgeluisterd door een heus 
cheerleaderteam! 

MS versus Wezenvrienden 

De apotheose van de open dag 
was natuurlijk het aperitiefcon-
cert van en door de leerlingen. In 
een uitverkochte mediatheek 
toonden ze hun creatief en muzi-
kaal talent. 
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Technologie is TOP! 

Bladzijde 2 

Op donderdag 26 mei bezochten 
de leerlingen van de klas 2G 
‘Technologica’ in Gent. Dit is een 
wedstrijd in de vorm van een 
beurs waarbij leerlingen uit het 6e 
jaar mechanica-elektriciteit hun 
GIP’s voorstellen. Een GIP is een 
eindwerk van de leerlingen uit het 
TSO/BSO. Dit is het resultaat van 
wat de leerling geleerd heeft in 
zijn of haar opleiding. Vele Oost-
Vlaamse technische scholen te-
kenden present.  

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 matrijs om een kunst-
stoffen flessenopener te maken, 
een nagebouwde pretparkattrac-
tie, een broedmachine, een wind-
turbine op een verticale as, een 
automatisering van een sluizen-
complex en nog veel meer. Onze 
leerlingen hadden ogen te weinig 
en waren sterk onder de indruk! 

Alles werd georganiseerd in sa-
menwerking met het Beroepenhuis 
uit Gent. Deze bezorgden onze 
leerlingen een zeer leerrijke, toe-
komstgerichte studienamiddag. 
We kijken al uit naar volgend jaar. 

 

 

Geïntegreerd werken aan zee 

De eerstejaars trokken de week 
voor de paasvakantie met een en-
thousiaste groep begeleiders rich-
ting Koksijde (Sint-Idesbald) voor 
een 4-tal dagen GWP. GWP, noem 
het: ‘de school op verplaatsing’. 
De zon was van de partij, wat de 
activiteiten nog meer kleur gaf. 
Een bezoek aan Flanders Fields in 
Ieper, het visserijmuseum in Oost-
duinkerke en het natuureducatief 
centrum ‘De Nachtegaal’ in De 
Panne werden voor veel van onze 
leerlingen als erg boeiend en leer-
rijk ervaren. Wie sterk was in taal 
kon zich uitleven in een leuk taal-
spel en de wiskundeknobbels wa-
ren in hun nopjes met spelen als 
‘malle getallen en super ma-
stermind’.Ook sport kwam aan 
bod, met onder meer een aange-
name mountainbiketocht in de 
duinen of ontspannen paardrijden 
in een naburige manege. De GWP 
was toppie! 

In ‘t Giesbaargs 

febries: bakkebaarden 

feirpaar: rouwbrief 

fiegotte: kaakslag 

gaad: goud  

gabbe: snijwonde 

galon: lint 

iederekieër: telkens weer 

ieëvegeirt: grote boor 

ieveraans: ergens 

joksel: jeuk 

SNAPSHOTS PARIJS 

Pyramide du Louvre 

HOE GOED KEN JIJ PARIJS? Test jezelf! 

1. Welke rivier stroomt door Parijs? 

2. Hoe heet de kathedraal van Quasimodo? 

3. Hoe heet de heuvel waarop de Sacré-

Coeurbasiliek staat? 

4. Hoe hoog is de Eiffeltoren precies? 

5. Waar in Parijs ligt Napoleon begraven? 



 

 

Bladzijde 3 

Afscheid in majeur 

Tempus fugit. Is het reeds twee 
schooljaren geleden dat onze 
tweedejaars aanmeerden aan 
onze veilige haven aan de kaai? 
Goedgevulde jaren. Soms ook 
bewogen jaren met alle emoties 
die een jong tienerleven typeren. 
Woelige wateren in een warrig 
puberhoofd. Jaren van zelfont-
plooing, van kennis en vaardig-
heden opdoen. Ze liggen reeds 
achter ons en met enerzijds spijt 
maar anderzijds ook trots nemen 
we afscheid van  onze dierbare 
leerlingen. 

“Ik volgde de richting mechanica-

elektriciteit. Niet verwonderlijk dat ik 

vooral uitkeek naar de praktijklessen 

waar we de soms moeilijke theorie kon-

den omzetten naar tastbare resultaten. 

Ik ben best fier op de tuinhark en 

kleefbandrol die ik in elkaar zette.” 

(Niels Welkenhuysen, 2G) 

“In de klas Latijn was het steeds uitkij-

ken naar de lessen die over cultuur gin-
gen. De klassieke oudheid is een zeer 

boeiende periode: de slavenopstand van 

Spartacus, Hannibal die de Alpen over-

stak, het dagelijkse leven in Rome, ... 

Een wereld ging voor ons open..”  

(Jens Marchand, 2A) 

“Ik nam deel aan de Groene School om-

dat ik het belangrijk vind dat we leren 

zorgzaam omspringen met ons milieu. 

Hoe meer mensen zich daarvan bewust 
worden, hoe beter. We verkochten bio-

producten in onze Groene Toog. Niet 

elke tiener stopt zich vol ongezonde 

snacks en veel te gesuikerde frisdrank. 

Ook onze dikketruiendag was een vol-

treffer.” (Yuna Van Cauwenberghe, 2C) 

“Alle leraren deden hard hun best om 

hun lessen met behulp van beamers en 

laptops te geven. Ze toonden filmpjes, 

foto’s, grafieken; veel duidelijker alle-
maal dan op een krijtbord! Zo kwam er 

ook meer afwisseling in de lessen.” 

(Dorien Croonenborghs, 2F) 

Laat je niets wijsmaken: afscheid 
nemen bestaat wel. Maar we 
zeggen geen vaarwel. Hier aan 
de kaai kijken we al uit naar de 
momenten dat we elkaar zullen 
terugzien. Onze deur staat altijd 
open voor onze oud-leerlingen. 
Laat ons jullie wedervaren weten 
hier aan de kaai. Het ga jullie 
allemaal goed. 

Zin in cultuur? 

De week voor de paasvakantie 
stond voor onze 2e-jaars volledig 
in het teken van cultuur. Tijdens 
het project ‘Zin in cultuur’ maak-
ten ze immers kennis met heel 
wat culturele activiteiten. 

Op maandag bekeken en bespra-
ken we samen de film ‘Los’, met 
de multiculturele samenleving als 
thema. In de namiddag lieten de 
leerlingen zich volledig gaan tij-
dens de workshops: piñatas ma-
ken, Frida Kahlo, stiftpoëzie, 
streetdance, clipdance en mimeto-
neel. 

 

Op dinsdag vertrokken we voor 
het eerst op uitstap. Eerst brach-
ten we een bezoek aan Brussels 
Airport. Spannend, zo’n blik achter 
de schermen van onze nationale 
luchthaven. In de namiddag werd 
het Koninklijk Museum voor Kunst 
& Geschiedenis onveilig gemaakt. 
Voor velen was de mummiekamer 
een interessante ervaring. 

‘s Woensdags kwam de sportieve 
noot van het project. In onver-
valste Schotse stijl stond de sport-
dag volledig in het teken van de 
Highland Games. Het boomstam-
gooien bleek de moeilijkste disci-
pline te zijn. 

De uitstap naar Gent, die donder-
dag op het programma stond, om-
vatte een intensieve stadsspeur-
tocht en een bezoek aan het de-
signmuseum.  

Een ingewikkelde quiz op vrijdag-
voormiddag was de afsluiter van 
hun project. In de namiddag kon 
er genoten worden van een even-
zeer geslaagd Vrij Podium. 

 

Design Museum 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

 

• van 1 juli t.e.m. 5 juli van 9 u. tot 12 u. 

• vanaf  16 augustus van 9 u. tot 12 u.  

en van 18 u. tot 20 u. 

Het hele schoolteam van Middenschool Geraardsbergen 
wenst iedereen een deugddoende zomervakantie! 

M. Cosyns, directeur  


