
STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. 

Volgend schooljaar wordt deze richting ingericht in de Middenschool. 

Deze optie wordt ingevuld met 1 u. biotechnologie, 1 u. wiskunde 

en 2 u. project Engineering. Het ontwerpen van robots, het maken 

van een QR-code, het verband tussen levende wezens en techniek, 

onderzoek van DNA, computertaal en werken met Excel zijn thema’s 

die reeds op het programma staan. 

Geïnteresseerde leerlingen van zowel het 1e als het 2e jaar kunnen 

deze optie kiezen. Het spiksplinternieuwe labo verwacht hen al! 
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Wiskunde in the picture 

Het is een jaarlijkse traditie ge-

worden dat de Middenschool deel-
neemt aan de Kangoeroe-
wedstrijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wallabie is één van de vier edities 
van deze wedstrijd. Ze bestaat uit 
het oplossen van 24 leuke reken-, 
denk– en puzzelvraagjes waar-

voor de leerlingen 75 minuten de 
tijd krijgen. Deze editie  is er spe-
ciaal voor alle leerlingen uit het 1e 
en 2e leerjaar van de A-stroom 
van het secundair onderwijs. 

De datum van deze wedstrijd 
wordt internationaal vastgelegd 
en is voor Wallabie in 2015 ge-

pland op donderdag 19 maart. 
Wie wil deelnemen, kan zich  
goed voorbereiden door online te 
oefenen. 

STEM-nieuws 

Boekenquiz 

Op vrijdagavond 14/3 vond de 8e 

editie van onze boekenquiz 
plaats. In deze quiz namen 9 
groepen uit 5 basisscholen (BSGO 
Dender, BSGO Centrum, Ge-
meentelijke basisschool ‘Klavertje 
Vier’ Parike, Freinetschool ‘De 

Klaproos’ en Gemeentelijke Basis-
school ‘De Knipoog’ uit Tollem-
beek) het tegen elkaar op. De 
ploegen kregen de opdracht om 
op voorhand 8 geselecteerde 
jeugdboeken te lezen. Tijdens de 
quiz werden zij hierover onder-

vraagd.  

BSGO Centrum veroverde de eer-
ste plaats. Door deze schitterende 
prestatie ontvingen zij de wissel-
beker uit handen van dhr. Fer-
nand Van Trimpont, schepen van 
Onderwijs. De tweede plaats was 
voor BSGO Dender. Een andere 

groep van BSGO Centrum en een 
groep van Freinetschool ‘De Kla-
proos’ bemachtigden een gedeel-
de derde plaats. Paaseitjes waren 
er voor elke deelnemer. Elke 
school ontving tevens een boe-

kenpakket met boeken die be-

vraagd zullen worden tijdens de 
editie van volgend schooljaar. 

Proficiat aan alle deelnemende 
leerlingen en hun begeleiders! 

Voorbeeldvraag editie Wallabie: 

Dezelfde figuren stellen dezelfde 

cijfers voor. Welk cijfer stelt het 

vierkant voor zodat de som klopt? 
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Bladzijde 2 

‘Zin in cultuur’ 

Traditioneel staat de week voor 

de paasvakantie in het teken 
van een project voor de 2e-
jaars. ‘Zin in cultuur’ beoogt de 
leerlingen een zo breed mogelij-
ke waaier aan te bieden van cul-
tuur in de ruimste zin van het 

woord.  

Het bezoek aan Parijs met het 

Centre Pompidou, Montmartre 
met de Sacré Coeur, de Eiffelto-
ren, l’Hôpital des Invalides, Le 
Jardin des Tuilleries en zo veel 
meer laten elk jaar een diepe 
indruk na bij de leerlingen. 

Dichter bij huis brachten we een 
bezoek aan de stad Gent, met al 

haar historische beziens-
waardigheden. De dag werd af-
gesloten met een boottocht op 
de Leie, wat de leerlingen deed 

beseffen dat waterwegen de 
snelwegen waren van de Middel-

eeuwen. 

In de VRT-gebouwen hadden ze 

veel kans om een BV tegen het 
lijf te lopen, terwijl een blik ach-
ter de schermen van de luchtha-
ven Brussels Airport hen het 
economisch belang van zo’n on-
derneming aantoonde. 

Op het programma op woens-
dag: het toneelstuk ‘Fanny 15’ 

over de gevaren van het internet 
en de film ‘Moonrise Kingdom’, 
met volwassen worden als the-
matiek. 

Donderdag werden de Highland 
Games nagebootst en kon men 
zich met elkaar meten in een 
aantal ongekende sporttakken.  

De week werd afgesloten met 

een quiz en fotoshoot, gevolgd 
door de apotheose: het Vrij Po-
dium. 

‘Samen even anders’ 

Ook de 1e-jaars kregen diezelfde 

week hun projectweek. Hun pro-
gramma zag er als volgt uit: 

 MAANDAG = GEZONDHEIDS-

DAG 

De dag startte met een gezond 
ontbijt, gevolgd door verschil-
lende workshops rond het brede 
thema gezondheid: ‘Je bent wat 
je eet’, ‘Drink je gezond’, ‘Je 

bent jong & je scrolt wat’, ‘Goed 
in je vel’ en ‘Neen tegen tabak’. 

 DINSDAG = MILIEUDAG 

Met de fiets naar De Helix, een 
natuureducatief centrum, waar 

alle leerlingen een boeiende na-
tuurles kregen. Het andere dag-
deel bestond uit workshops rond 
het thema milieu: bezoek aan 
de kringloopwinkel, ICT-les 

‘Milieu’ en ‘’t Is 5 voor 12’, een 
les rond de oorzaken en gevol-
gen van de opwarming van de 
aarde. 

 WOENSDAG = CULTUURDAG 

De leerlingen keken naar het 
toneelstuk ‘Schaakmat’, met de 
problematiek van vecht-
scheiding als thema, en vervol-
gens naar de film ‘Moonrise Kin-

gdom’. 

 DONDERDAG = SPORTDAG 

In de verschillende sportzalen 

van het Geraardsbergse werden 
diverse sporten aangeboden: 
tennis, boksen, spinning, 
squash, basketbal, muurkaat-
sen, mountainbiken, ... 

 VRIJDAG = CREADAG 

Een quiz, taalspelen, creatieve 
workshops (klembordje en 
vriendschaps-bandjes maken) 

en het Vrij Podium waren de 
afsluiters van deze  goedgevul-
de en leerrijke week. 



Bladzijde 3 

Open schooldag 

Op zaterdag 26/4 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 enkele sfeerbeelden... 

Is het reeds 2 schooljaren gele-
den dat onze 2e-jaars aanmeer-
den aan onze veilige haven aan 
de kaai? Nu hun eindexamens 

achter hen liggen, is het tijd om 
vooruit te kijken en de weg 
naar volwassenheid verder te 
zetten. Maar ook om even terug 

te blikken op die beide goedge-
vulde jaren. Soms ook bewogen 
jaren met alle emoties die een 

jong tienerleven typeren. Het is 
met een mengeling van spijt en 
trots dat we afscheid van hen 
nemen. Enkelen van hen aan 
het woord: 

Het Vrij Podium en het aperi-

tiefconcert op de open dag waren 

jaarlijkse hoogtepunten. Ik kon 

samen met andere leerlingen in 

een rockgroepje saxofoon spelen 

voor zowel leerlingen als ouders. 

We hebben op de vele repetities 

wat afgelachen, maar leerden 

ook samen beter spelen. Ik had 

de smaak van het muziek maken 

al te pakken en door op een po-

dium te staan is dat enkel ge-

groeid.  

(Aiko, 2F) 

Ik zal de GWP uit het 1e jaar 

niet licht vergeten. Vooral omdat 

ik toen leerlingen leerde kennen 

tegen wie ik daarvoor nooit 

sprak. De vele projecten waren 

trouwens iets waar we altijd 

naar uitkeken omdat we dan op 

een andere manier de leerstof 

kregen.  

(Marthe, 2B) 

In de 2 jaar dat wij hier zaten, 

hebben we kunnen zien hoe in 

alle vakken almaar meer gebruik 

werd gemaakt van beamers, po-

werpoints, laptops, internet, … 

Ook de komst van de iPads ging 

niet onopgemerkt voorbij. Op die 

manier deden de leraren hun 

best om de lessen interessanter 

en boeiender te maken. Dat kon 

ik echt wel waarderen. 

(Arnoud, 2D) 

In de lessen metaal maakten we 

een miniatuurtrike. Je weet wel, 

zo’n driewieler met een motor. 

Dat was fijn om met onze eigen 

handen te kunnen maken. Plezant 

om doen en ook iets waar we veel 

uit geleerd hebben. We waren 

fier op ons resultaat.  

(Cedric, BVLB) 

Ik vond de technische vakken de 

leukste momenten van de week. 

Met sommige taalvakken had ik 

het wat moeilijker. Maar wat ik 

enorm goed vond van de leraren 

was dat als we iets niet begre-

pen, we altijd naar de inhaalles-

sen konden komen. Het was soms 

wel tegen onze zin dat we er-

naartoe trokken, maar achteraf 

hebben we er toch iets aan ge-

had.  

(Jonathan, 2G) 

Ik hou van bewegen en de sport-

activiteiten vond ik dan ook heel 

leuk. De leraren LO staken echt 

toffe sportdagen in elkaar en 

ook hun gewone lessen waren iets 

om naar uit te kijken tussen het 

achter de banken zitten door! 

Ook de sportactiviteiten en com-

petities die op woensdag-

namiddag werden georganiseerd, 

waren spannend.  

(Andreas, 2C) 

Ik startte in het 1e jaar in de 

optie sport en stapte in het 2e 

jaar over naar de richting sociale 

en technische vorming. Ik heb 

dyscalculie maar de leraar wis-

kunde hielp me er steeds door-

heen. 2F was een toffe klas met 

leuke leerlingen en boeiende vak-

ken. Ik ben blij dat ik op deze 

school zat! 

(Laura, 2F) 

In ‘t Giesbaargs 

flambieë: fakkel 

flawantjen: kussensloop 

koeëlekvallen: flauwvallen 

kronkü: misvormd 

linkadour: linkerd, leperd 

loederen: zuipen 

maarn: morgen 

ne maleur: een ongeluk 

malsjaanse: tegenslag 

mangelinge: ruil 



 

   

   

  

     
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

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

ijzersterk

Grotestraat 27 - 9500 Geraardsbergen

N 50 77176° E 003 87852°

www.soulcoffee.be

+ 32 54 419 199

INSCHRIJVINGEN 

* t.e.m. 4 juli: van 9—12 u. 

* vanaf 18 augustus: 

van 9—12 u. 

& 

van 18—20 u. 

Oplossing rekenpuzzel: B 


