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Jolien De Clercq*, voor-

zitster van de leerlingen-

raad aan het woord 

Op onze middenschool werd in 
september, traditiegetrouw, de 
leerlingenraad verkozen. Deze 
bestaat uit een groep leerlingen 
die tijdens vergaderingen met de 
directie en enkele begeleidende 
leraren de stam van hun klasge-
noten vertegenwoordigt. Ze 
proeven er van participatie en 
democratische besluitvorming. 

Ondanks het feit dat ze in het 1e 
jaar  tot ondervoorzitster werd 
gestemd, was het dit jaar toch 
weer nagelbijten voor Jolien De 
Clercq uit het 2e jaar Latijn-
Grieks. Haar opluchting was dan 
ook groot toen ze na het behalen 
van (alweer) een monsterscore 
tot voorzitster werd verkozen. 
Onze leerlingenraad is in zodanig 
goede handen dat ze het zelfs tot 
op de persdienst van het GO! 
hoorden donderen. We publice-
ren hier enkele fragmenten uit 
een interview dat Jolien aan hen 
gaf. 

Waarom ben je kandidaat voor de 

leerlingenraad? Wat motiveert 

jou? 

De leerlingenraad geeft me de kans 

om mijn medescholieren zich goed 

op school te laten voelen, maar ook 

de school zelf wat extra tips en 

veranderingen mee te delen, waar-

door iedereen uiterst tevreden is. 

Ik vind het vooral belangrijk dat 

iedereen zich goed voelt op school. 

Je was vorig jaar voorzitster van 

de eerstejaars. Wat is jouw beste 

herinnering; waar ben je het 

meeste trots op? 

Ik was heel blij toen ik hoorde dat 

ik verkozen was voor de leerlingen-

raad, want ik had ook ontzettend 

sterke medekandidaten. Het werd 

pas helemaal gek toen ik hoorde dat 

ik de meeste stemmen had van het 

1e jaar. Ik had dit echt niet ver-

wacht, maar hier was ik wel heel erg 

trots over. 

Ik vond het echt fantastisch dat 

iedereen zijn ideetjes aan mij kwam 

zeggen en ik de meeste ervan mocht 

voorstellen aan leerkrachten en de 

directie. Het was super dat ik naar 

mensen mocht en kon luisteren, 

maar ook dat mensen naar mij luis-

terden. 

Heb je het gevoel dat de leer-

krachten, directie en zelfs leer-

lingen naar jou luisteren? 

Inderdaad, dat vind ik ook het goe-

de aan de Middenschool. Als je een 

probleem hebt, een voorstel voor de 

leerlingenraad of gewoon als je een 

babbeltje wilt doen, kan je bij ie-

dereen terecht. Dit geldt voor alle 

leerlingen van deze school. 

Kan je ons wat meer vertellen 

over de werking. Doe jij veel al-

leen? 

Ik probeer zo creatief mogelijk te 

zijn in mijn voorstellen, maar ook als 

ik eventuele minpunten hoor bij de 

scholieren en/of leerkrachten, pro-

beer ik hieraan iets te veranderen. 

Mensen bezorgen me inspiratie en 

voorstellen, dus zonder hen zou er 

niet eens een leerlingenraad zijn. 

Met andere woorden: neen, ik werk 

niet alleen. Heel de school hoort 

eigenlijk bij de leerlingenraad, maar 

ik zorg voor de afwerking. 

Ten slotte: zou je zelf graag la-

ter in de politiek willen stappen? 

Wat zou je graag worden? 

Persoonlijk is politicus niet echt 

mijn droomberoep. Momenteel wil ik 

graag voor leerkracht in het secun-

dair onderwijs studeren. Het is een 

beroep waar je sociale vaardigheden 

en geduld voor nodig hebt; daar zou 

ik me echt super bij voelen. 

* 

MS Democratisch! 
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Saved by the bell 

Op vrijdag 4 okto-
ber rinkelde de 
schoolbel op een 
andere manier dan 
normaal. Dat de-
den we voor de 
actie ‘Saved by the 
bell’, die ons deed 
stilstaan bij het feit 

dat vandaag de dag heel wat 
kinderen geen toegang hebben 
tot (basis)onderwijs. Nochtans 
is onderwijs de hefboom tot 
ontwikkeling.  

In de lessen zedenleer en gods-
dienst werd het belang van 
recht op onderwijs voor ieder-
een verder besproken. 

In ‘t Giesbaargs 
zulle: drempel 

zen zjoeben: een brave man 
wèbestidj: welverdiend 

wakieën: welke 
vwaazjeren: reizen 

vietèspieleken: doping 
uuët: hoofd 

tuuëvarasse: heks, tovenares 
trompeern: zich vergissen stommenambacht: koppig zwijgen 

Gezond(er) ‘snacken’ op school:  

DE GROENE TOOG 

Wat? Winkeltje met gezonde(re) (biologische) tussendoortjes. 

Wanneer? Dagelijks van 10.05 u. tot 10.15 u. 

Wie? Leerlingen en leraren van het ecoteam. 

Waarom? Omdat wij belang hechten aan gezonde (eet)gewoontes. 

 

GoodPlanet Actions: wij doen mee! 

     

Snoepen van lokaal 

seizoensfruit: appel-

verkoop in de Groe-

ne Toog. 

De afvalberg ver-

kleinen: zwerfvuilac-

ties op de speel-

plaats. 

Besparen op verwar-

ming en elektrici-

teit: Dikke-

truiendag! 

Solidair met het 

Zuiden voor water: 

symbolisch 

‘waterdragen’. 

Meer natuur op 

school: bijenbloe-

men & insectenhuis-

jes. 

MS Milieubewust! 

MS Solidair! 

MS Gezond! 
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Folk is in! 

De leerlingen van de 1A-klassen 
en 2F (optie kunst) genoten op 
dinsdag 1 oktober van een mooi 
staaltje muziek in het Arjaanthe-
ater. De groep Folk2Day bracht 
hen volksmuziek in een eigen-
tijds kleedje en bewees hiermee 
dat oude muziek hoeft helemaal 
niet saai te zijn.  

Muziek uit Frankrijk, Italië, Span-
je, India… passeerde de revue; 
eeuwenoude muziek gestoken in 
een trendy jasje van pop, jazz en 
vele andere invloeden. De leer-
lingen kwamen ook heel wat te 
weten over de verschillende 
soorten doedelzakken en vele 
andere instrumenten die op het 
podium te zien waren. Ook een 
beetje geschiedenis kwam eraan 
te pas. Kortom: een leerrijke, 
swingende namiddag van ‘Jeugd 
& Muziek’. 

Wie zijn Falk2Day? 

Folk2Day bestaat uit 
vier knotsgekke 
enthousiastelingen 
van Urban Trad en 
AedO en maakt 
steeds meer festival-
podia onveilig. Ze brengen ‘folkrock’ van de 

bovenste plank! 

Wat is ‘Jeugd & Muziek’? 

Jeugd & Muziek is ervan overtuigd dat mu-
ziek een onbetwistbare bijdrage levert aan de 
algemene maatschappelijke ontwikkeling en 

psychische gezondheid.  

Vanuit deze visie richt deze organisatie activi-
teiten in voor een jong publiek, door jonge 
muzikanten en met jonge medewerkers waar-
bij het bewust ervaren van muziek centraal 

staat.  

Voor meer info over Jeugd & Muziek, o.a. 
over muziekstages en –kampen: zie 

www.jeugdenmuziek.be. 

Interscholenveldloop 

Op woensdag 25 september na-
men een groot aantal leerlingen 
deel aan de 24e veldloop, geor-
ganiseerd door de sportdienst 
van Geraardsbergen. Het was 
opnieuw een succes voor onze 
school.  

De meisjes van het 1e jaar waren 
talrijk aanwezig en konden één 
voor één hun wedstrijd uitlopen, 
waarvoor een dikke proficiat! Na 
deze reeks waren de jongens uit 
dezelfde leeftijdscategorie aan de 
beurt. Glenn Makoun (1Ae) 
controleerde de wedstrijd, ge-
volgd door Daan Beernaert 
(2A1). Na een ultieme eindspurt 
kon Joran Mathys (1Ad) zijn 
plaatsje op het podium verzeke-
ren. Een top 3 met enkel leer-
lingen van onze school was het 
verdict! Super!! 

Kimberly Van Der Haeghen uit 
2C liep in haar reeks een prachti-
ge wedstrijd. In de eerste ronde 
hield ze haar tempo onder con-
trole en had ze voldoende ener-
gie gespaard om tijdens de 2e en 
laatste ronde de 2 leidsters vóór 
haar op te rapen en als eerste 
over de meet te gaan! Ook aan 
Kimberly een dikke proficiat! 

Als laatste reeks waren de jon-
gens geboren in 2000 aan de 
beurt. Sjef Cocriamont uit 2A2 
nam een rustige start maar kon 
op eigen tempo zijn wedstrijd 
maken. Na 2 volledige ronden 
(1000 m) kon Sjef zijn 3e plaats 
op het podium meepikken. Hij 
kon net zoals vorig jaar zijn me-
daille in ontvangst nemen en sa-
men met de meegereisde sup-
porters en leerkrachten terug-
blikken op een geslaagde woens-
dagmiddag! 

Nogmaals een dikke proficiat aan alle 

leerlingen die de naam van onze 

school hebben vertegenwoordigd. Als 

sportiefste school van Geraardsbergen 

rekenen wij dan ook tijdens de vol-

gende activiteiten op jullie steun! 

MS Sportief! 
MS Cultureel!

 



 

De Vriendenkring van de 

Middenschool nodigt u op 

zaterdag 9 november uit  

op haar jaarlijks 

NAJAARSEETFESTIJN 

Zalm € 14 

Steak € 14 
(natuur / peper / champignon) 

 

Balletjes in tomatensaus € 10/8 

Veggieballetjes € 10/8 

Iedereen van harte welkom! 

 

18 november 

 

 

 

 

VanilleVanilleVanilleVanille----    & chocoladewafels& chocoladewafels& chocoladewafels& chocoladewafels    

ChocoladegalettenChocoladegalettenChocoladegalettenChocoladegaletten    

FrangipanesFrangipanesFrangipanesFrangipanes    

Carré confituurtjesCarré confituurtjesCarré confituurtjesCarré confituurtjes    

AssortimentAssortimentAssortimentAssortiment    


