
 

Recup mode 

Wat? Kringloopactie 

Wanneer? In de week van 26/11. 

Waarom? Omdat de afvalberg almaar 

groter wordt. Hergebruik van goederen is 

het minst milieubelastend. 

Hoe? Kledij-inzameling in de Groene 

Toog. LIONS CLUB Geraardsbergen be-

zorgt de kledij aan wie ze nodig heeft. 
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De leerlingenraad  

projecteert…  

de betere film op school 

Dat de Middenschool aandacht 
heeft voor cultuur is al lang geen 
geheim meer. Op initiatief van 

onze leerlingenraad laten we on-
ze leerlingen maandelijks proe-
ven van de betere jeugdfilm op 
school. Het is ons doel om ze op 
een boeiende en interessante 
manier kennis te laten maken én 
enthousiast maken voor het me-

dium film. 

Dat gaat heel wat verder dan het 
louter thematisch bespreken van 
de inhoud of plot. Klassiekers als 
Schindler’s List of Cry for Free-
dom zijn uiteraard uitermate ge-
schikt om te discussiëren over 
maatschappelijke hete hangijzers 

als racisme en verdraagzaam-
heid, maar de filmfans van de 
leerlingenraad hebben oog voor 
meer.  

De films die worden vertoond zijn 
een springplank om meer te we-

ten over het medium op zich, het 
werk van een grote regisseur of 

acteur, enz. De leerlingen leren 
a.h.w. film kijken. De inhoud is 
één aspect, maar op onze maan-
delijkse vertoningen kijken we 
ook aandachtig naar vorm, mon-
tage, het gebruik van muziek, 

decor en locatie en uiteraard de 
acteerprestaties. ‘De Kaai’ sprak 
met filmfan Jari Fiers… 

Welke film is jou bijgebleven? 

Ik heb de regisseur Terry Gilliam leren 

kennen. Zijn film over The Brothers 
Grimm zit vol verwijzingen naar klassie-

ke sprookjes die hij op een grappige 

manier vertaald heeft in een spannend 

avonturenverhaal. Met tekeningen en 

schilderijen wordt in deze film de illusie 

van bijvoorbeeld een sprookjesbos ge-

maakt zonder daarvoor veel computer-

technieken te gebruiken. Onlangs keken 

we ook neer Super 8: enerzijds is dat 

een spannende film over een gestrande 

alien maar het is ook een ode aan de 

films uit de jaren ‘70. De regisseur 

maakt vaak gebruik van ‘lens flares’, een 

soort lichteffect waarbij je op het 

scherm een streep wit licht ziet die 

ontstaat als je tegen de zon of een spot 

in filmt.  

Wil je nog iets kwijt aan onze lezers? 

Ik raad iedereen aan om vooral zelf eens 

een kijkje te komen nemen op de filmna-

middagen. Film kijken is leuk maar je 

leert er ook iets bij. Je leert anders 

kijken; verder dan onze neus lang is… 

Wat vind je van het initiatief ‘De 
leerlingenraad projecteert’? 

Niets is zo leuk om samen met vrienden 

naar een toffe film te kijken. De voor-

stellingen zijn gratis en aangezien niet 

elke leerling over zakken vol zakgeld 

beschikt, is dat mooi meegenomen! Dat 

de films in onze mediatheek op een groot 

scherm worden geprojecteerd verhoogt 

het cinemagevoel. 

Wat is er zo belangrijk aan dat grote, 
witte doek? 

Veel mensen hebben thuis dan wel van 

die grote flatscreens staan, maar één 

van de dingen die ik heb opgestoken op 

onze filmnamiddagen is dat bioscoop-

films zijn gemaakt om op een groot 

scherm samen met anderen te bekijken. 

Als het licht uitgaat en de film wordt 

geprojecteerd gebeurt er iets in een 

zaal. Het is moeilijk uit te leggen… 

De magie van film? 

Ja. Het helpt ook om het beeld beter te 

zien. Ik stond vroeger nooit stil bij hoe 

een beeld gekadreerd werd of of hoe 

een scène overgaat in een andere. Op 

een groot scherm zie je veel meer. Dat 

je zo’n ervaring deelt met andere kijkers 

is ook leuk. Na elke film praten we over 

wat we gezien hebben. Elke film wordt 

ook ingeleid. 
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Onze school brengt GUIDO BELCANTO  

naar de Oudenbergstad! 

Ik ben een stroming op zich, zegt Guido Belcanto. 
Weinig artiesten in de Lage Landen zijn zo vaak in 
kaart gebracht als hij: de koning van het Vlaamse 
levenslied, de chroniqueur van de gebroken harten, 

volkszanger, variété-artiest, zwerver, romanticus, …  

Wie er op vrijdag 7 december bij was in de Spiraal, 
kan dit bevestigen. Dit icoon was er te gast door en 

voor onze Middenschool. De opbrengst van het op-
treden werd geschonken aan de Vriendenkring.  

Hij bracht een mooie mix van oude en nieuwe lied-
jes: De vrouw van de bakker, Plastic rozen verwel-
ken niet, Het hondje, Een SMS of 3, … Stuk voor 
stuk pareltjes met inhoud.  

Dat de sfeer er goed inzat voor de bijna 400 aanwe-
zigen bewijzen de commentaren in het gastboek 

van www.guidobelcanto.be: 

Gisteren was de Spiraal te klein. Het was weer een 
fantastisch optreden, een heel tof publiek. Weet je 

wat ik grandioos vond? Dat er de hele avond securi-

ty was*. 

Suuuuuper optreden gisteren in Geraardsbergen. 
We waren zeer onder de indruk van het feestje. De 

organisatie was top. 

* Een speciale dank aan de leerlingen van het 7e jaar Vei-
ligheidsberoepen van het KA! 

In ‘t Giesbaargs 

den aamart: rommelmarkt 

ààmètnanderen: plotseling 

nen aargen: stouterd 

babbelasse: babbelaarster 

bagaunhof: begijnhof 

banieë: maar neen 

dasjteren: morsen 

daguure: loon 

zan èbbinge ein: zijn zin hebben 

èffekiesj: eventjes 

Beam us up, teachers! 

In de Middenschool krijgen alle A-stromers Engels vanaf het 1e 

jaar. Talen openen deuren. Het moderne Engels is de belangrijk-
ste internationale taal voor communicatie, wetenschap, toerisme, 

diplomatie en media. 

Net als in de andere taalvakken wordt daarvoor gebruik gemaakt 
van een beamer, ook wel multimediaprojector genoemd, een toe-
stel dat beelden van een computer projecteert op een groot 
scherm. Zo’n multimediale aanpak in de klas zorgt voor een 
krachtige leeromgeving.  

Bovendien is het in onze moderne kennis– en informatiemaat-

schappij essentieel dat leerlingen in het onderwijs in aanraking 
koen met verschillende media.  

Ik wil de mensen 

troosten en ver-

maken. Toeschou-

wers die na afloop 

komen zeggen dat 

ik hen weer ener-

gie heb gegeven, 

dat is het schoon-

ste wat er is.  
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PROJECTWEEK BVL 

Op maandag 5 november begon 

voor de leerlingen van het be-
roepsvoorbereidend jaar het 
project Geuren & kleuren. Het 
doel ervan is hen te laten ken-
nismaken met de wereld van de 
geuren en kleuren in verschillen-

de domeinen: taal, kunst, voe-
ding, natuur, techniek en weten-

schappen.  

De leerlingen van de optie Kan-
toor-Verkoop trokken onmiddel-
lijk de binnenstad in om geuren 
en kleuren te ontdekken in eta-
lages, winkels en op de wekelijk-

se maandagmarkt. De leerlingen 
van de andere opties leerden de 
kleuren van de EU-vlaggen ken-
nen via een ICT-oefening en 
hadden een creatieve activiteit 
rond het verven van bloempot-
ten. In de namiddag volgde een 

filmvoorstelling rond kleuren in 
de film. 

Deze activiteiten werden dinsdag 
verder gezet. De BVL’ers maak-
ten ook herfst– en menukaarten. 

Woensdag zetten ze de neus-
vleugels wijd open voor de we-
reld van de etherische oliën en 
kruiden en hun vele toepassin-

gen. Bij het ontwerpen van de 
kerstkaarten later kregen de 
leerlingen de opdracht oriëntaal-
se motieven te gebruiken. 

De herfstwandeling in de Helix 
op donderdag gaf iedereen de 
gelegenheid van de prachtige 
herfstkleuren in de natuur te 

genieten. In de namiddag maak-
ten de leerlingen uit de harde 
sector een kaarsenhouder uit 
hout of metaal, terwijl de zachte 
sector de Halloween-sfeer opriep 
door pompoenen uit te kerven. 
Na dit harde werk konden ze 

genieten van hun zelfbereide 
pompoenensoep. 

De projectweek eindigde voor de 
meisjes met een workshop 
bloemschikken; voor de jongens 
met een sportieve noot: ze gin-
gen muurklimmen en ondervon-
den aan den lijve dat de zwarte 

route wel degelijk de moeilijkste 
is om boven te geraken! 

Sfeerbeelden 

 van deze projectweek: 

 

 

Middenscholers on ice 

Op vrijdag 16 november trok 

onze Middenschool met de leer-
lingen uit de richting optie sport 
naar de Kristallijn te Gent voor 
een voormiddagje ijsschaatsen. 

De doelstelling van deze activi-
teit was om de leerlingen op een 
speelse manier te laten kennis 
maken met niet-alledaagse 

vrijetijdsrelevante sporten. Hier-
bij was het ook de bedoeling dat 
de leerlingen die het ijsschaat-
sen reeds goed onder de knie 
hebben, de mindere leerlingen 
gingen helpen door het geven 

van demonstraties en tips. 

Voor de echt gedreven leer-
lingen werden er ook een aantal 
snelheidswedstrijden gehouden 

waarbij iedereen het beste van 
zichzelf gaf om als eerste de 
finish te bereiken. 

We mogen dan ook stellen dat 

we kunnen terugkijken op een 

geslaagde schaatsvoormiddag 

waarbij er veel gevallen en ui-

teraard ook gelachen werd maar 

gelukkig kwam iedereen heel-

huids terug naar Geraardsber-

gen.  

M
S P

rojectm
a

tig
! 

MS Sportief! 



    

   

  

Patisserie - Confiserie 

De Clercq - De Vos
Grotestraat 21 - 9500 Geraardsbergen

Tel. 054 41 25 05

Specialiteit: Mattetaarten, Apfelstrudel, Roomijs, 

Banket & Pralines

 


