
Op vrijdag 1 juni vond naar jaarlijkse gewoonte de prijsuitreiking voor de 

Geraardsbergse scholen plaats, georganiseerd door de Geraardsbergse 

sportdienst en het stadsbestuur. Hierbij worden de scholen beloond voor 

hun inzet en deelname aan de verschillende sportactiviteiten op woens-

dagnamiddag.  

Met fierheid kunnen we meedelen dat onze school opnieuw de 1e plaats 

kon bemachtigen in de categorie miniemen (1e graad secundair) en hier-

voor een waardebon van € 185 mocht ontvangen. Hiermee zullen we 

nieuw sportmateriaal aankopen.  

Bedankt aan alle sportieve deelnemers voor hun inzet! 
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Wetenschappen                

in the picture 

Zonder dat we het zelf beseffen 
komen we dagelijks in aanraking 
met wetenschap via onze smart-

phone, voeding, huishoudtoestel-
len, hobby’s, … We staan er soms 
te weinig bij stil welke ongelooflij-
ke rol wetenschap in ons leven 
speelt. En die rol zal alleen maar 
belangrijker worden als we de 

grote maatschappelijke uitdagin-
gen van vandaag daadkrachtig 
willen aanpakken. 

Met de opties moderne weten-
schappen wil de Middenschool 
jongeren warm maken om te ont-
dekken welke mogelijkheden er 
voor ieder van hen verscholen 

zitten in deze wonderlijke weten-
schappelijke wereld.  

Gedurende de laatste 2 maanden 
hebben onze tweedejaars-
wetenschappers zich tijdens de 
lessen natuurwetenschappen ver-
diept in het menselijk lichaam. De 

spijsvertering, ademhaling, trans-

port en uitscheiding kwamen 
daarbij aan bod. Door zelfstandig 
proeven uit te voeren maakten ze 
kennis met de wetenschappelijke 
methode.  

Om aan den lijve te ondervinden 
dat er tussen de stelsels en hun 
functie een samenhang bestaat, 

bepaalden de leerlingen o.a. hun 
hartslagfrequentie voor en na een 

inspanning. De bekomen resulta-
ten verwerkten ze nadien in gra-

fieken. Zo kwamen ze zelf tot het 
besluit dat we tijdens een inspan-
ning sneller gaan ademen en dat 
ons hart sneller klopt. Reden: 
tijdens een fysieke inspanning 
hebben onze spiercellen meer 
energie en zuurstof nodig, waar-

door het bloed sneller glucose en 
zuurstof moet aanvoeren. De ver-
banding ervan maakt energie vrij. 
Ons hart gaat sneller kloppen om-

dat de afvalstoffen sneller wegge-
voerd moeten worden. We gaan 

ook zweten omdat ons lichaam 
warmte-energie op overschot 
krijgt! 

Door deze proefondervindelijke 
methode proeven onze leerlingen 
van de basis uit de verschillende 
domeinen van de fysica en na-
tuurwetenschappen. 

SPORTIEVE DUIM! 
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We schrijven eind juni 2013 als 
in onze school aan de kaai zich 
de gebruikelijke taferelen van 
nagelbijtende spanning en ze-

nuwachtigheid afspelen. Leerlin-
gen overhoren elkaar of zitten 
met hun neus in de map om net 

die delen van de leerstof te her-
nemen die zich o zo moeilijk la-
ten memoriseren. En dan, enke-
le uren later, na het afleggen 

van het examen, terug huis-
waarts om de volgende dag voor 
te bereiden. Na de ontlading van 
het laatste examen is het aftel-
len naar het eindverdict en de 
welverdiende vakantie. Twee 

maanden zon en blije gezichtjes. 
Om dan met opgeladen batterij-
en richting Koninklijk Atheneum 

te trekken. 

Onze leerlingen werden er eind 
mei met open arme ontvangen 
om te proeven van lessen die 
typisch zijn voor de richting 

waarin ze verder willen stude-
ren. ‘s Middags konden ze er 
genieten van een heerlijke bar-
becue en werden ze door de 
leerlingen aldaar vergast op een 
swingend vrij podium. Het werd 
een gezellige en informatieve 

dag waarop ze konden kennis 

maken met hun toekomstige 
school. 

Apetrots sturen we onze leerlin-
gen naar hun volgende veilige 
haven: het Koninklijk Atheneum. 
Maar afscheid is ook bitterzoet; 
ze zullen het volgende hoofdstuk 

van hun reis naar volwassenheid 
elders verder schrijven. We heb-
ben 2 jaren samen doorgebracht 
en zwaaien hen uit. Een terug-
blik én vooruitkijken naar de 

toekomst... 

Ik heb me altijd geïnteresseerd 

in de klassieke oudheid. De peri-

ode waarin de Grieken en de Ro-

meinen over de wereld heersten, 

hun mythes, de grote figuren, … 

Het boeit me mateloos. Vandaar 

ook mijn keuze voor Latijn. Het 

was vaak stevig doorstuderen 

maar je krijgt wel inzicht in die 

oude teksten en dat vind ik fijn. 

Ik kijk er naar uit om deze stu-

die verder te zetten in het KA. 

(Ide, 2A) 

Ik interesseer me meer voor 

wetenschappen. Proefjes doen in 

het labo, de natuur ontdekken, 

maar ook aardrijkskunde hebben 

me de voorbije 2 jaar het meest 

geboeid. Ik vond het tof dat we 

er ook af en toe op uittrokken 

om de inhoud van net die vakken 

van dichterbij te bekijken. We-

tenschappelijk werk is iets voor 

mij. (Steve, 2H) 

Op de schoolbanken zitten is één 

ding, maar als sportliefhebber 

leef ik me graag ook uit. Ik koos 

voor moderne wetenschappen-

sport en heb me dat geen mo-

ment beklaagd. Onze sportlera-

ren hebben oog voor fair play en 

deelnemen is belangrijker dan 

winnen, maar dat neemt niet weg 

dat we graag en veel gewonnen 

hebben dit schooljaar! Omdat ik 

de algemene vakken liever combi-

neer met iets meer technisch, 

kies ik volgend jaar voor elektro-

mechanica. (Niels, 2C) 

Ik vond het leuk om eventjes op 

een kleinere school te zitten, 

toch in vergelijking met het 

atheneum. De sfeer zat hier 

echt goed, zowel bij de leerlin-

gen als bij de leraren. Ook de 

directie kon streng zijn maar 

rechtvaardig. In de klas werd 

gebruik gemaakt van laptop en 

beamer, wat heel wat lessen 

toffer maakten. Daarnaast kon 

ik echt genieten van de uren die 

we doorbrachten in de didiacti-

sche keuken. Ik deed sociale en 

technische vorming en wil die 

richting verder zetten in het 

TSO. We hebben wat leraren 

gesproken en een lesje bijge-

woond tijdens ons bezoek aan 

het KA. (Lamiae, 2F) 

De sfeer op het atheneum vond 

ik ook wel tof. We mochten de 

ateliers gaan bekijken en dat 

stond me zeer aan. Ze werken 

daar met het nieuwste materiaal. 

Ik werk graag met mijn handen 

en ga elektrische installaties 

volgen. Ik kreeg hier de smaak 

pas goed te pakken. We leerden 

toffe dingen maken; voor de 

open dag maakte ik een miniatuur 

windmolen die werd aangedreven 

door een lamp. Licht en warmte 

als energiebron; echt iets voor 

een groene school! (Sasha, BVLC) 
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Open dag 

Op zaterdag 27/4 opende onze 

school traditiegetrouw haar deu-
ren voor het publiek. Open klas-
lokalen, waarin schoolvakken en 
projecten werden voorgesteld, 
en rondleidingen gaven eenieder 

de kans kennis te maken met 

wat de Middenschool te bieden 
heeft. 

Hieronder volgen een paar 
sfeerbeelden van die dag... 

KANGOEROE-            

wedstrijd 

Op donderdag 18 april namen 
meer dan 50 000 leerlingen deel 
aan de Kangoeroewedstrijd, die 

voor de vijfde keer in Vlaande-
ren werd ingericht. Ook leerlin-
gen van onze Middenschool 
schreven zich in voor de editie 

Wallabie. Jutter Peeters (2A) 
behaalde de mooie score van 

100! Proficiat hiervoor! 

Elke deelnemende leerling ont-

ving een plooibaar potlood en 
een certificaat met zijn/haar 
score. In de prijzenpot vonden 
wij een Temple Trap, Eureka– en 
Logicapuzzels, kangoeroekubus-
jes en frisbees. 

Voor de wiskundeknobbels: 
neem alvast een kijkje op de 

volgende website http://
www.kangoeroe.org. Het de-
moboekje is een eerste kennis-
making met de Wallibievragen 
en een goede voorbereiding op 
de echte wedstrijd. Niet alleen 

kunnen de leerlingen al eens 
proberen tien leuke reken-, denk
– en puzzelvraagjes op te los-
sen, het boekje maakt ze ook 
vertrouwd met het boekje dat ze 
op school krijgen op de wed-
strijddag zelf. 

Met behulp van USolv-IT kunnen 

de leerlingen online oefenen met 
alle Kangoeroevragen. Boven-
dien kunnen ze nadien de oplos-
singen raadplegen, zodat ze 
meteen over de correcte ant-
woorden beschikken. 

In ‘t Giesbaargs 

gekaleerd: muurvast 

joeërgetùije: jaargetijde 

jonkmààn: vrijgezel 

kaboesje: pet 

kadajje: ruzie 

kafféleeper: koffielepel 

kajieë: schrift 

plasselken: kleine plas water 

plasjer: dik achterwerk 

teegestroemegoeërd: dwars– 

ligger 



 

   

   

  

't Kramiekske
Alg. voeding - Brood en gebak - Belegde broodjes

Specialiteit: Mattetaarten

Denderstraat 47 • 9500 Geraardsbergen

054/41 94 39

Gesloten op dinsdag en zondag

     
Benzinestation, 

Kopiecenter, Teken- 

& Schilderswinkel

leroux.bvba@skynet.be

Guilleminlaan 237

9500 Geraardsbergen

Tel.: 054 41 11 45

Fax: 054 41 91 70

Bistro - Restaurant
't Goed Verteer

Oudenaardsestraat 28

9500 Geraardsbergen

Tel 054 41 19 90

GSM 0495 21 51 37

tgoed.verteer@pandora.be


