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Onze school, die gekend is als 
sportiefste school van Geraards-
bergen, wil en zal haar naam 
sterk houden. Er gaat natuurlijk 
wat werk aan vooraf om dat label 
jaarlijks uit de brand te slepen. 
Even een korte schets van dat 
succesverhaal…  

De lessen LO zijn zodanig gepland 
dat elke naschoolse sportactiviteit 
kan gelinkt worden aan een eer-
der gevolgde lessenreeks. De eer-
ste weken van dit schooljaar werd 
bijvoorbeeld de basisconditie van 
elke leerling op peil gebracht. 
Hierdoor behaalden we onze eer-
ste resultaten tijdens de inter-
scholenveldloop. Onze meisjes en 
jongens van het 1e en 2e jaar 
plaatsten zich telkens in de top 
10 van elke reeks. Irisa Van der 
Stockt behaalde zelfs de 1e 
plaats! 

Omdat dit natuurlijk enorm deugd 
doet, willen we steeds dat stapje 
verder. Met de gedachte ‘een ge-
zonde geest in een gezond licha-

am’ zijn we effectief een stap 
vooruit gegaan op sportgebied. 
‘Goede’ schoolsport stimuleert 
immers alle leerlingen, ongeacht 
hun behendigheid, om meer aan 
sport te doen.  

Naast de naschoolse sport willen 
wij ook aan ander leerlingen de 
kans bieden om voldoende te be-
wegen op de speelplaats. Hier-
voor hebben ze alle mogelijkhe-
den want tijdens de middag kan 
iedereen recreatief sporten: tafel-
tennis, basketbal of voetbal. 
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MS Groen & gezond! 

De Groene School 

Op vrijdag 14 oktober stelde het 
kernteam van de Groene School 
zich voor aan de andere leerlin-
gen. Zij zullen op regelmatige 
basis samenkomen om op school 
acties op touw te zetten rond ge-
zondheid en milieu. 

Het kernteam deelde lokaal ge-
teelde appels uit en ’s middags 
werden de kastanjes gepoft die ze 
eerder in het Abdijpark hadden 
geraapt.  

Daarnaast worden er verschillen-
de competitiewedstrijden en tor-
nooien georganiseerd door de 
leerlingenraad, alsook initiatieles-
sen dans. 

Primeert alleen het sportieve? De 
filosofie van de Middenschool 
streeft een gezonde, competitieve 
houding na en naast de fysieke 
ontwikkeling wordt er ook aan-
dacht besteed aan integratie, mi-
lieu, veiligheid en verantwoorde-
lijkheidszin, maar ook aan socio-
culturele aspecten zoals ontmoe-
ting (elkaar leren kennen en 
waarderen), zoeken naar de eigen 
grenzen, fairplay, agressiebeheer-
sing, bereikbaarheid voor allen 
(democratisering van sportbeoe-
fening) en gezonde en zinvolle 
vrijetijdsbesteding. 
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MS Projectmatig! 

Project Ontmoeten 

Op 5 september startte voor de 
leerlingen van 1B hun projectweek 
rond het thema ‘ontmoeten’. Het 
reguliere lessenrooster werd daar-
voor aan de kant geschoven. In de 
plaats werden de leerlingen onder-
gedompeld in een bad van diverse 
activiteiten met als doel: elkaar, 
de school én de schoolomgeving 
leren kennen. 

Op het programma stonden: leer-
rijke spelen, hoekenwerk, groeps-
werken, een stadswandeling,  een 
sportdag, en zo veel meer. De 
leerlingen vonden het een ge-
slaagde week! 

In ‘t Giesbaargs 

judas: valsaard 

kabassen: afsnauwe
n 

kabbernùijen: karb
onade 

klapèt: praatziek m
ens 

labbekak: slappelin
g 

lavuër: gebit, tande
n 

maafrotter: vleien 

mangeln: wisselen 

neuzewùijs: betwet
erig 

 

 

MS cultureel! 

Jeugd & Muziek 

Op dinsdag 27 september werden 
alle 1A-klassen en 2F getrakteerd 
op de Jeugd & Muziekvoorstelling 
Sound of Musicals, gebracht door 
de groep 4 on the Way. 

De musical—een kunstvorm die 
alles omvat: muziek, zang, dans 
en drama—is niet weg te denken 
uit het culturele landschap. De 
leerlingen kregen een selectie 
songs geserveerd uit meer dan 
100 jaar musicaltraditie.  

Allen kenden ze minstens wel al 
één prachtige song uit The Sound 
of Music, West Side Story, Mamma 

Mia, Hair, Evita of Show Boat.  

Wat ken jij ervan? Test jezelf! 

UIT WELKE MUSICAL KOMEN DE VOLGENDE 

SONGS? 

Diamonds are a girls best friend 

Start of something new 

Don’t cry for me Argentina 

Edelweiss 

Abba Medley 

Kies uit: Evita / The Sound of Music / 
High School Musical / Gentlemen pre-

fer blonds / Mamma Mia. 
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MS Democratisch! Leerlingenraad 2010-2011 Nieuw op school 

Met een goed gevulde boekentas en een 
hoofd vol verwachtingen stapten op 1/9 
177 nieuwe leerlingen onze Middenschool 
binnen. Een nieuwe start in ‘de grote 
school’. Hoe hebben zij die eerste weken 

ervaren? 

Ide Van den Borre (1Aa): “Dat we maar 
2 schooljaren op de Middenschool zitten 
vind ik een groot voordeel. Je leert me-
kaar sneller kennen dan als je  6 jaren op 
één school zit. Op de duur ken je haast 
iedereen.” 

Kian De Jonge (1Ac): “We krijgen op 
een heel andere manier les. Alle leraren 
gebruiken computers en beamers. Dat 
vind ik echt fijn.” 

Chloé Ghijselings (1Ad): “We krijgen 
heel wat nieuwe vakken, waaronder En-
gels. Dat is echt mijn lievelingsvak. Je 
kan wat je er leert ook in je vrije tijd 
gebruiken als je op het internet zit of 
naar muziek luistert.” 

Yelke De Ruyver (1B): “Elk uur steeds 
een nieuw lokaal en een nieuwe leraar 
zorgt voor meer afwisseling.” 

Onze Middenschool verwelkomt dit 

schooljaar ook enkele nieuwe leraren… 

Vanessa De Cock: “Ik geef Nederlands. 
Ik ben afkomstig van Gent maar woon 
sinds kort in Geraardsbergen. In mijn 
vrije tijd ben ik vooral met muziek be-
zig: ik speel gitaar en piano.” 

Laurien Schamp: “Ook ik kom de vak-
werkgroep Nederlands versterken. Ik 
woon in Gent, zing in een koor en kook 
graag. Ik studeer nog moraalweten-
schappen.” 

Jan Kindt: “Ik geef Mechanica. Het 
hoeft dan ook niet te verbazen dat ik 
bezeten ben door alles wat met auto’s te 
maken heeft. Ik hou van reizen, maar 
wie niet? Ik woon in Schorisse.” 

Elizabeth Van Der Smissen. “Ik geef 
wetenschappelijk werk en natuurweten-
schappen. Ik  ben met muziek bezig: ik 
speel in een harmonie en kan overweg 
met piano en dwarsfluit. Ik woon in Ge-
raardsbergen.” 

Jana Van Neck: “Ik ben lerares LO en 
help ook een handje op het  secretari-
aat. Ik ben nogal sportief en hou van 
klimmen en gymnastiek. Ik woon in Gijze-
gem.” 

MS Nog meer groen!  Landschapsexcursie HELIX 

Op dinsdag 13/9 vertrokken we met de bus naar De Helix in Grimminge. We 

moesten er onmiddellijk onze laarzen aantrekken want we trokken meteen de 
natuur in. We leerden er oriënteren, de bodem onderzoeken (door een bodem-

boring) en afstanden berekenen met de stafkaart. In het Raspaillebos vertel-

de de gids ons iets over bodemerosie.  

Daarna was het tijd om te lunchen. In de namiddag volgde een binnenactiviteit. 

Door een enquête kwam je te weten of je goed omgaat met het milieu. We 
moesten ook een duurzame fuif organiseren. Telkens je een foute keuze maak-

te, kreeg je een ‘daly’, een muntje. Hoe minder je er kreeg, hoe milieubewus-

ter je keuzes waren.                                                           Joni De Smet, 1Aa 

Een leerling van een school uit de 21e eeuw zijn is heel wat meer dan 
lessen leren en huistaken maken? Op de Middenschool is iedereen een 
VIP, en dat houdt in dat we oog hebben voor het individu achter de leer-
ling. Het moderne onderwijs heeft oog voor vaardigheden, attitudes, 
waarden en normen. Participatie maakt daar een belangrijk deel van uit. 
Tijdens de laatste week van september was het voor vele kinderen die 
zich kandidaat hadden gesteld voor de leerlingenraad bang afwachten. 
Elk leerling had immers zijn of haar stem kunnen uitbrengen. 

10 enthousiaste leerlingen werden uiteindelijk verkozen om hun klasge-
noten en vrienden te vertegenwoordigen tijdens de maandelijkse verga-
deringen van de leerlingenraad. Zo maken we samen school: directie en 
secretariaat, leraren en onderhoudspersoneel, ouders en uiteraard de 
leerlingen zelf. 

En dat deze jongeren bruisen van de goede ideeën is voor wie hen kent 
al lang geen verrassing meer. Hun inbreng is van onschatbare waarde. 
De inspraak die zij in onze school in al zijn facetten krijgen, maakt dan 
ook deel uit van ons pedagogisch project. 

Ook dit schooljaar staat er heel wat op stapel: filmnamiddagen, een 
rommelmarkt, de sportcompetities tijdens de middagspeeltijd, … Een 
schoolpopulatie van meer dan 300 leerlingen die door zo een gedreven 
ploeg wordt vertegenwoordigd, mag terecht fier zijn op haar leerlingen-
raad. 

 



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

ZATERDAG 26/11 

 

 

 

 

 
 

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

 

Zalmfilet in een groentesausje € 14 

Steak met diverse sausen € 14 

(Veggie)balletjes in tomatensaus € 10/ € 8 
 


