
 

Projectonderwijs 

Wat? Uitstappen van meer dan 1 schooldag, 

waarbij het schoolse leren vervangen wordt 

door ervaringsgericht leren buiten de klas. 

Waarom? Om te werken aan vakoverschrij-

dende eindtermen: gezondheid, milieu, res-

pect, … ; om medeleerlingen én leraren op 

een andere manier te leren kennen; om in 

contact te komen met nieuwe omgevingen 

(natuur—cultuur). 
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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 
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DIKKE-TRUIENDAG 

Naar jaarlijkse gewoonte deed de 
Middenschool mee aan de inmid-
dels 9e editie van Dikke-
truiendag. Deze actie roept ie-
dereen op om aandacht te beste-
den aan de grote uitdaging van 
de klimaatverandering. De cam-
pagne mikt vooral op eenvoudige 
maatregelen die iedereen kan 
aanhouden. 
De school draaide de verwarming 
lager en de leerlingen werd ge-
vraagd zich dik aan te kleden. 
Zoals je op de foto hiernaast kan 
zien, namen sommigen dit wel 
heel letterlijk! 
In de weken voor de actie haak-
ten vele leerlingen (of hun fami-
lieleden) een symbolisch hartje 
voor het klimaat, dat de dag zelf 
werd opgespeld. Hiermee maak-
ten ze duidelijk dat ze een in-
spanning willen leveren voor het 
behoud van onze planeet. 

Tips energiebesparing: 
 

 

BOEKENQUIZ 

Op vrijdagavond 22 maart vond 
de 7e editie van onze jaarlijkse 
boekenquiz plaats. 15 groepen uit 
6 basisscholen (BSGO Centrum, 
BSGO Dender, BSGO Klim Op, 
‘Klavertje Vier’ Parike, Frei-
netschool ‘De Klaproos’ en ‘De 
Knipoog’ uit Tollembeek) kruisten 
de degens. De ploegen kregen de 
opdracht om op voorhand 8 gese-
lecteerde jeugdboeken te lezen; 
zij werden hier tijdens de quiz 
over ondervraagd. 
BSGO Dender veroverde de eerste 
plaats. Hierdoor blijft de wissel-
beker in hun handen. Ook ontvin-
gen de leden van de winnende 
ploeg elk een cadeaubon. De 
tweede plaats was een gedeelde 
plaats voor opnieuw BSGO Dender 
en BSGO Klim Op.  
Elke deelnemer kreeg paaseitjes 
en een boekenpakket.  

http://www.lne.be/themas/milieuzorg/
milieuzorg/milieuthemas  

h t t p : / / w w w . e n e r g i e s p a r e n . b e /
z u i n i g _ m e t _ e n e r g i e /
tips_energiezuinig_leven  

http://www.wwf.be/NL/wat-doet-wwf/
impact-verminderen/eco-tips/650  

http://www.lne.be/themas/milieuzorg/milieuzorg/milieuthemas
http://www.lne.be/themas/milieuzorg/milieuzorg/milieuthemas
http://www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/tips_energiezuinig_leven
http://www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/tips_energiezuinig_leven
http://www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/tips_energiezuinig_leven
http://www.wwf.be/NL/wat-doet-wwf/impact-verminderen/eco-tips/650
http://www.wwf.be/NL/wat-doet-wwf/impact-verminderen/eco-tips/650


Bladzijde 2 

GWP 1es 

‘Samen … even anders’ 

Naar de GWP-week werd door 
heel wat leerlingen reikhalzend 
uitgekeken. Begrijpelijk, als je 
weet dat tijdens deze werkweek 
de gekende schoolse dagindeling 
overboord werd gegooid: elke 
dag een andere groepsindeling, 
workshops rond actuele thema’s, 
uitstappen, film, …  
De week startte met een gezond 
ontbijt dat werd opgevolgd door 
een waaier aan workshops rond 
het brede thema gezondheid. 
Kwamen aan bod: cyberpesten, 
zelfwaardering, rookpreventie, 
gezonde voeding en dranken. 

Op dinsdag lieten we de koude 
geen spelbreker zijn op een ver-
kwikkende fietstocht naar De 
Helix in Grimminge. Van oriënta-
tietocht en bosexploratie tot een 
bezoek aan de kringloopwinkel 
en het bekijken van de schitte-
rende natuurdocumentaire 
‘Home’: de dag stond in het te-
ken van duurzaamheid en milieu. 
Op woensdag werden de leer-
lingen ondergedompeld in een 
cultuurbad. Het pakkende to-
neelstuk ‘Schaakmat’ rond echt-
scheiding was voor sommigen 
een confrontatie, voor 
anderen een manier 
om iemand beter te 
begrijpen. In de 3D-
film ’Hugo’ van Martin 
Scorcese zagen ze 
daarna het feeërieke 
verhaal van een wees-
jongetje dat een mysterieuze 
robot probeert te herstellen. 

Donderdag werd het energiepeil 
weer verhoogd met een mix van 
allerhande sporten: mountainbi-
ken, muurkaatsen, tennissen, 
boksen, … voor elk wat wils! 

Op vrijdag was creativiteit het 
kernwoord met als hoogtepunt 
het Vrij Podium in de namiddag. 
Bedankt aan iedereen voor je 
enthousiaste deelname aan deze 
boeiende week! 

Nog wat sfeerbeelden: 

ne klùsj: een kleine hoeveelheid 

knaazelen: knabbelen 

lavùijen: stropen 

meirloeërt: merel 

méjieën: samen 

onmoeëlinge: geldinzameling 

onderkommen: zeer zwak zijn 

parlesanten: redetwisten 

parètte: opgetooide vrouw 

vèste: jas 



Bladzijde 3 

PROJECTWEEK 2es 

‘Zin in cultuur’ 

Sta je de ene dag nog vol ontzag 
naar de spectaculaire architec-
tuur van de Sacré Coeur te kij-
ken, bevind je je de volgende in 
een boot op de Leie om eens een 
ander perspectief op de fameuze 
Graslei te krijgen. Leer je de 
internationaal meest gewaar-
deerde filmregisseurs van ons 
landje kennen via hun laatste 
film, zit je amper enkele uren 
later achter de schermen van 
een tv-studio. Beeldende, film– 
en podiumkunsten, … op smaak 
gebracht door een enthousiast 
lerarenteam op de Middenschool 
en aangeboden aan de tweede-
jaars die vol goesting een week 
lang proefden van een project-
week rond ‘cultuur’. 
De Middenschool heeft oog voor 
cultuur. Onze projectweek die 
de paasvakantie voorafgaat, is 
inmiddels een traditie. We laten 
onze leerlingen kennismaken 
met cultuur en doen dat vanuit 
een pedagogisch perspectief. 
Leerinhouden en doelstellingen 
van verschillende vakken komen 
aan bod in een brede waaier aan 
activiteiten. 
Tijdens een wandeling door het 
cultuurhistorisch Gent kwamen 
leerlingen op het spoor van Kei-
zer Karel. Ze bezochten de Sint-
Baafskathedraal, ontdekten het 
belfort, de Graslei en het Paters-
hol. Tijdens de namiddag maak-
ten ze (onder warme dekentjes!) 
een boottocht op de Leie en kre-
gen in het meest sappige Gentse 
dialect een blik op de stad ach-
ter de gevels. 

In Parijs ontbrak de Eifeltoren 
niet op het menu, evenmin als 
het Louvre, flaneren op de 
Champs-Elysées en kuieren  op 
Montmartre. Enkelen durfden het 
zelfs aan om een cartoon van 
zichzelf te laten maken! 

Brussel was stad nummer 3 die 
ons project aandeed. We gingen 
met de leerlingen achter de 
schermen van de VRT. Zowel de 
nieuwslezer als de weerman na-
men even de tijd voor een bab-
bel. Niet enkel werd die dag een 
stukje van de magie van tv en 
radio maken bloot gelegd, ook 
werd een kijk genomen achter de 

schermen van de luchthaven van 
Zaventem. Wie in een bus op de 
‘tarmac’ naast de vliegtuigen 
rijdt, kan niet anders dan onder 
de indruk zijn. 
Ook film en theater mochten op 
de culturele week niet ontbre-
ken. In de cinema draaide men 
‘Le gamin au vélo’, een bij mo-
menten keiharde maar vooral 
poëtische ode aan de liefde en 
het groeiende vertrouwen tussen 
een jonge kapster en een emoti-
oneel getekend kind. In de Spi-
raal keken onze leerlingen naar 
het theaterstuk ‘Fanny 15’, 
waarin ze niet enkel een spiegel 
van hun eigen leefwereld te zien 
kregen, maar ook een belangrij-
ke les over hoe jezelf te be-
schermen op het internet. 
Na het stilzitten van woensdag 
werd er op donderdag hevig ge-
sport op het provinciaal domein 
van De Gavers. We hadden de 
keuze uit maar liefst 7 sporten: 
boogschieten, circus, kanovaren, 
muurklimmen, oriëntatieloop, 
zelfverdediging en zwemmen. De 
wandeltocht naar het domein 
was een uitstekende opwarmer 
voor onze spieren.  

Na al dat proeven van cultuur 
stonden ze te popelen om zelf 
aan de slag te gaan  op ons jaar-
lijks Vrij Podium. Er werden 
sketches ten tonele gebracht, 
gedichten voorgedragen, gezon-
gen, gedanst én gemusiceerd dat 
het een lieve lust was. Hoe aan-
stekelijk onze middenscholers op 
een podium kunnen zijn, moet u, 
beste lezer, vooral zelf komen 
ontdekken op het leerlingencon-
cert op de open dag. U zal uw 
ogen en oren niet geloven. Doen! 



    

   

   

 

 

Open klassen / Leerlingen aan het werk (14-17 u.)  Rondleidingen om 14.15 u. - 15.15 u. - 

16.15 u.   Beamerproject  Computergestuurd leercentrum  Taalspel (14-15 u.)  Bas-

ketbalwedstrijd (15-16 u.)  Wiskundequiz (16-17 u.)  Leerlingenconcert (17.30-18.30 u.) 

De Smet Motors
Astridlaan 175 - 9500 GERAARDSBERGEN 

Tel: 054/41.87.98 - Fax: 054/41.04.33 

E-mail: joris@autodesmet.be

in het betere letterwerk

Tel: 054 41 35 74
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S c ho o lbe no dig dhe de n

Biezenstraat 22 - 9400 Ninove
Tel . & fax: 054-33 12 61

info@avoux.be      www.avoux.be


