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Op dinsdag 22 mei verwelkomde 

de Middenschool de Emerald Isle 

Theatre Company (EITC), een 

Iers theatergezelschap dat to-

neelstukken brengt op middelbare 

scholen in België en Frankrijk. 

Ze brachten voor onze tweede-

jaars het stuk ‘The Big Challenge’. 

Het verhaal ging als volgt: Sea-

mus McFly geeft les in een klein 

dorpje aan de westkust van Ier-

land. Zijn leerlingen zijn allemaal 

voorbeeldleerlingen. Hij wordt 

echter overgeplaatst naar een 

school in de verre hoofdstad Du-

blin, waar hij een heel ander pu-

bliek voor zich heeft: vervelende 

leerlingen, zoals de Meany sis-

ters.  

Hij wordt als leraar danig op de 

proef gesteld maar met een ande-

re aanpak slaagt hij erin ook deze 

leerlingen te boeien.  

Iedereen was enorm onder de 

indruk van de acteertalenten. De 

leerlingen kregen  authentiek En-

gels te horen en konden op die 

manier nagaan hoe goed het ge-

steld was met hun kennis van de 

Engelse taal, als wereldtaal van 

enorm belang voor hun verdere 

loopbaan. Onze cultuur is er im-

mers van doordrongen: radio, tv, 

internet, … 

Op de foto’s kan je zien dat een 

aantal leerlingen ook een kleine 

rol mochten spelen in het toneel-

stuk. Ze hadden op voorhand hun 

tekst gekregen. Aan de commen-

taar van de acteurs te lezen (zie 

rechts) deden ze het schitterend! 

 

Bovenstaande foto staat op de 

website van het theatergezel-

schap. Je kan er zelf eens naar-

toe surfen op: http://eitcontour.com. 

De acteurs schreven over onze 

leerlingen het volgende: 

Today was an early start but our 
day was brightened up by the lo-
vely students we met this morning! 
We had some great students with 
a good level of English and hope 
you guys all enjoyed the show! 
Keep up the English, you’re doing 
great!  



 

 

Afscheid van onze tweedejaars 

Bladzijde 2 

Wat kan de tijd vliegen. Het lijkt 

als gisteren dat onze tweedejaars, 

sommigen met knikkende knieën, 

anderen met vastberaden tred 

voor het eerst door onze school-

poort stapten. Ieder van hen met 

een hoofd vol verwachtingen. De 

grote school! Eens hun bootje 

aangemeerd aan de veilige haven 

aan de kaai schreven zij geduren-

de twee schooljaren enkele crucia-

le hoofdstukken in hun levensver-

haal. Niet enkel de school werd 

'groter', onze leerlingen werden 

dat ook, zowel letterlijk als figuur-

lijk.  

Nu staan ze klaar om hun weg 

naar volwassenheid verder te zet-

ten. Wat twee jaar geleden nog 

een eeuwigheid leek is, als een 

sneltrein zo snel, voorbijgeraasd. 

De tijd vliegt. We koesteren onze 

mooie herinneringen, al het lief en 

leed dat we samen deelden en 

blikken terug op twee jaar mid-

denschool. 't Is weer voorbij... 

Silke Van Hoegaerden, 2AA: Ik 

koos twee jaar terug voor de op-

tie Latijn en heb daar geen spijt 

van gekregen. Het was soms wel 

zwoegen op de grammatica maar 

de wereld van de klassieke oud-

heid is heel boeiend. Oude tek-

sten lezen, ontdekken hoe mensen 

vroeger leefden, welke verhalen 

ze vertelden... Die lessen boeiden 

mij nog het meest. 

Robby Cluckers, 2AB: Telkens 

als we de leerstof niet zo goed 

begrepen waren de leerkrachten 

bereid ons inhaallessen te geven. 

Dat was soms wel zweten als we 

dan tijdens de speeltijd, of na de 

schooluren, naar een klaslokaal 

trokken. Maar je had er dan ook 

iets aan. Dat vond ik wel belang-

rijk. 

Tibeau De Ganseman, 2AC: Be-

wegen is mijn lang leven. De les-

sen L.O. waren altijd een welkome 

afwisseling van het achter onze 

banken stilzitten. Ik ben ook met 

veel plezier mee gaan skiën tij-

dens de krokusvakantie. We heb-

ben daar in de bergen onvergete-

lijke momenten beleefd. Altijd 

leuk om een leerkracht met zijn 

kont in de sneeuw te zien belan-

den.  

Niels Sunaert, 2AD: Ik heb veel 

nieuwe vrienden gemaakt in die 

twee jaar hier op school. Dat is 

eigenlijk even belangrijk als al die 

leerstof die je meekrijgt. Ik heb 

altijd uitgekeken naar de pro-

jecten; cultuur in het tweede, de 

GWP in het eerste. Eens de gewo-

ne lessen werden vervangen door 

zo een project ging je op een heel 

andere manier leren. Je leert je 

leerkrachten ook op een andere 

manier kennen als je samen op 

uitstap bent. Dat vond ik wel 

goed. 

Yani De Neve, 2AF: In elk vak 

maakten de leerkrachten veel 

gebruik van beamers, laptops en 

het internet om hun lessen te 

geven. Dat vond ik een toffe ma-

nier van lesgeven. Het maakte de 

lessen veel boeiender en het 

hielp om onze aandacht erbij te 

houden. Ook Smartschool was 

een handig middel om thuis con-

tact te hebben met de school. 

Aurora Walravens, BVLA: Ik 

keek vaak uit naar onze lessen 

voeding. We hebben de lekkerste 

dingen leren klaarmaken in onze 

didactische keuken. Helemaal 

plezant werd het als we samen 

onze gerechtjes opaten. Die to-

matenroomsoep van onlangs was 

écht heel lekker. 

Sebastien Doyez, BVLB: Ik 

werk graag met mijn handen en 

vond de praktijklessen het tofst. 

Samen in het atelier met ver-

schillende gereedschappen leren 

werken, leren over de schakelin-

gen in elektriciteit, met metaal 

dingen maken zoals een trike,... 

Die momenten waren voor mij het 

leerrijkst.  In ‘t Giesbaargs 

zingeln: tintelen 

zjabbern: motregenen 

zjenoeësje: vervelend gevoel
 

rekommanderen: aanbevelen 

provellen: aansporen 

flebiet: aderontsteking 

abuus: fout 

benaat: schrik 

parapluusaase: azijnsaus 

paaken: beeldje, foto 

MS Projectmatig!   

Milieudag 



 

 

 

Bladzijde 3 

Robbe  

in the picture 

Elk jaar neemt onze school 

deel aan de kangoeroewed-

strijd voor leerlingen van 

12 tot 14 jaar. Hier doen de 

wiskundeknobbels met ple-

zier aan mee. 

Zo ook Robbe Eylenbosch 

uit het 2e jaar optie 

Grieks-Latijn. Hij behaalde 

een top 100-score op een 

totaal van meer dan 27 000 

deelnemers over gans 

Vlaanderen! 

Robbe blinkt niet alleen uit 

in het vak wiskunde, maar 

heeft ook een passie voor 

accordeon spelen. Van dit 

laatste mochten we reeds 

proeven tijdens het Vrij 

Podium en het aperitiefcon-

cert. Do zo verder, Robbe! 

Wil je meer informatie le-

zen over de kangoeroewed-

strijd, surf dan naar 
http://www.kangoeroe.org  

 

 

 

MS Sociaal! Open dag 
Op zaterdag 21 april 2012 zette 

de Middenschool onder een drei-

gend wolkendek 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.  

Het beamerproject, toch wel een 

paradepaardje van de Midden-

school, waarbij de lessen interac-

tief verlopen, trok opnieuw massa-

le aandacht. Ook het GOK-

onderwijs, werd door de ouders 

zeer gesmaakt. Er werden even-

eens geleide rondleidingen voor-

zien voor de ouders, waarbij alle 

facetten van de Middenschool aan 

bod kwamen. 

Het dreigend wolkendek resulteer-

de in een paar fikse regenbuien. 

Zodanig hard dat de geplande 

basketbalwedstrijd tussen een 

team van de Middenschool en de 

Wezenvrienden diende afgelast te 

worden.  

Om 17.30 u. was het echter ver-

zamelen geblazen in de media-

theek waar onder grote belang-

stelling  het aperitiefconcert door-

ging van en door de leerlingen. In 

een uitverkochte mediatheek 

toonden onze leerlingen hun crea-

tief en muzikaal talent.  

Door deze open dag kon elkeen 

zien waar dagelijks met de leer-

lingen aan gewerkt wordt.  



 

 

Aankondigingen 

   

   

   

 

 

 

 


