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Participatie op de  

Middenschool  

Een nieuw schooljaar, een nieu-
we leerlingenraad. 

Begin september werd naar jaar-
lijkse gewoonte de verkiezing 
georganiseerd van de leerlingen-
raad. Vele leerlingen stelden zich 
kandidaat, maar vermoedelijk 
kon de campagne van sommigen 
het kiezerspubliek toch meer be-
koren dan die van anderen. 

Voor velen was het een eerste 
kennismaking met democratie. 
Op de maandelijkse vergaderin-
gen zal het er spannend aan toe 
gaan, want de verkozen ploeg 
bruist alvast van de leuke ideeën 
en verrassende invalshoeken. Op 
de agenda staan alvast films op 
woensdagnamiddag, de sport-
competities tijdens de middag, … 

De tien stralende gezichten on-
der dit artikel zijn de verkozen 
leden van de leerlingenraad. 

Op de allereerste vergadering 
werd Arthur Callebaut uit het 2e 
jaar Grieks-Latijn verkozen tot 
voorzitter, Jarne Rouckhout uit 
het 1e jaar Wetenschappen-
Cultuur is ondervoorzitter.  

De andere leden zijn: Katrien De 
Clercq, Samuel Cecere, Axel 
Muswamba, Glenn Kesteleyn, 
Danté Bogo, Manon Toth, Axel 
Vieuvalet, Steffi Vanden Herre-
wegen.  

Vanaf dit schooljaar kan 

aan de Middenschool 

voor de studierichting 

STEM gekozen worden. 

Hier alvast enkele bevin-

dingen van leerlingen. 

Abraham (1s) “Ik ben gemotiveerd 
voor de wetenschappen omdat ik 
later chirurg wil worden. Ik vond tot 
nu toe alle lessen STEM tof.” 

Ruben (1s) “Ik ben graag bezig met 
elektriciteit en ben tamelijk goed in 
wiskunde. Ik kijk uit naar het maken 
van de robot.”  

Senne (1s) “Ik wil burgerlijk inge-
nieur worden omdat ik graag weten-
schappen doe. Ik was de eerst inge-
schreven leerling voor STEM.” 

Bradley (1s) “Het werken met Excel 
vind ik het leukst.” 

Jason (2s) “De richting STEM is 
voor mij een bewuste keuze want ik 
wil later architect worden.” 

Amber (2s) “STEM is echt iets voor 
mij. Ik ben benieuwd hoe dingen 
gemaakt worden en hoe ze werken. 
Ik hou van wetenschappen.” 

Ruben (2s) “Ik vind het fijn dat wis-
kunde, wetenschappen en techniek 
samen gecombineerd worden in één 
project.” 

Julie (2s) “De uitvinding tekenen 
voor de wedstrijd ‘word held van de 
wetenschap’ van Technopolis vond ik 
zeer tof.” 

MS Democratisch! 
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MS Projectmatig! 

 Project ontmoeten 

Maandag 8 september startte 

voor de leerlingen van 1 B de 

projectweek met als thema  

“ontmoeten.“ Het dagdagelijkse 

lessenrooster werd daarvoor aan 

de kant geschoven. Door middel 

van diverse activiteiten, leerden 

de leerlingen niet alleen elkaar 

kennen, maar ook de school en 

de schoolomgeving. Op het pro-

gramma stonden onder andere 

leerrijke spelen, hoekenwerk, 

groepswerken, een stadswande-

ling, een sportdag waarbij diver-

se sportactiviteiten aan bod kwa-

men, een bezoek aan de brand-

weer en zo veel meer. De leer-

lingen vonden het een geslaagde 

week! Vooral, omdat ze op een 

vlotte manier kennis met elkaar 

en met de leerkrachten maakten. 

 

GoodPlanet Actions: wij doen mee! 

     

Snoepen van lokaal 
seizoensfruit: appel-
verkoop in de Groene 

Toog. 

De afvalberg verklei-
nen: zwerfvuilacties 
op de speelplaats. 

Besparen op verwar-
ming en elektriciteit: 

Dikke-truiendag! 

Solidair met het Zui-
den voor water: sym-
bolisch ‘waterdragen’. 

Meer natuur op 
school: bijenbloemen 

& insectenhuisjes. 

Groene school 

De Middenschool Geraardsber-
gen staat bekend als een 
‘Groene school’. Traditiege-
trouw neemt onze school dan 
ook deel aan de GoodPlanet 
Actions. Dit zijn acties die 
zijn opgericht om mensen aan 
te zetten om milieubewuster te 
gaan denken.  

Groene toog 

Op 3 oktober opende de Middenschool de Groene Toog. Je kan er 
allerlei gezonde (en biologische) tussendoortjes kopen aan demo-
cratische prijzen. Het initiatief is er gekomen, omdat wij als Groene 
school, belang hechten aan gezonde eetgewoontes en de leerlingen 
willen stimuleren om milieubewust te denken.   

MS milieubewust! 
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Van rock ‘n’ roll tot he-

dendaagse pop 

Zonder de blues en Beethoven, 
de gitaar en de synthesizer, flo-
wer power en de oliecrisis, klonk 
de hedendaagse pop waarschijn-
lijk totaal anders. Dat de muziek 
waar we vandaag op dansen ge-
groeid is uit de muziek waarop 
onze ouders zich uitleefden, 
wordt wel eens vergeten. Naar 
aanleiding van de Werelddag van 
de Muziek gingen de leerlingen 
van 1A, 2F en 2H kijken naar een 
concert van Jeugd en Muziek in 
het Arjaantheater. Music Tea-
chers Band, een band bestaande 
uit 5 muzikanten die ook leer-
kracht zijn, schetste hoe muziek 
evolueerde van blues over rock 
‘n’ roll, flower power, disco, reg-
gae, punk en new wave tot elec-
tronic dance, grunge en triphop. 

Zij wisten de leerlingen te over-
tuigen dat muziek meer is dan 
een paar noten op papier en wat 
tekst.  

Aan de hand van nummers van 
The Beatles, Elvis Presley, The 
Rolling Stones, Deep Purple, Bob 
Marley, The Cure, Red Hot Chili 
Peppers en Justin Timberlake 
werden we van de jaren ’50 naar 
het jaar 2000 gevoerd. De groep 
zette hun beste beentje voor, 
verschafte ons de nodige achter-
grond en geschiedkundige feiten 
en toonde ons met voorbeelden 
en effecten hoe de evolutie van 
de muziek verliep. Ook de leer-
lingen zetten hun beste beentje 
voor en zwaaiden enthousiast de 
armen in de lucht op de tonen 
van ‘YMCA’.  

 

Interscholenveldloop 

Op woensdag 24 september vond de interscholenveldloop plaats, 
georganiseerd door de Geraardsbergse sportdienst in samenwer-
king met A.C.G.  

Uiteraard was onze middenschool, als sportieve school, ook van de 
partij. Zowel de jongens als de meisjes van het eerste en tweede 
jaar namen het op tegen leeftijdsgenoten van andere scholen over 
een afstand van 1000 m.  

In de meisjesreeksen behaalden Jacobs Jana (1Ab1) en Magis Luna 
(1Ab1) net geen podiumplaats, maar finishten ze op een mooie 
vierde en vijfde plaats.  

Bij de jongens behaalde Van den Berge Matthias (1Af) een prachti-
ge derde plaats en mocht Glenn Makoun (2S) zelfs het hoogste 
schavotje beklimmen! 

Wij kunnen dan ook heel tevreden terugblikken op een geslaagde 

interscholenveldloop en bedanken alle leerlingen voor hun deelna-

me en inzet. 

UNESCO 

Wereldmuziekdag (1 oktober) is 

een initiatief van Unesco. Unesco 

is de Organisatie der Verenigde 

Naties voor Onderwijs, Weten-

schap en Cultuur.  

 

Het Abdijpark anders bekeken 

 

De leerlingen van het 2e-jaar ASO trokken hun stapschoenen aan 

om het Abdijdpark te verkennen. In het kader van de biotoopstudie 

voor het vak natuurwetenschappen werd de bodemhardheid, bo-

demvochtigheid, bodemdoorlaatbaarheid en bodemtemperatuur 

onder de loep genomen. Tevens werd de lichtsterkte op verschil-

lende plaatsen van het 

abdijpark met argusogen 

bekeken. Gericht waar-

nemen was ook een 

vaardigheid die uitge-

breid aan bod kwam. 

Aangezien de weergoden 

ons goed gezind waren, 

hebben we onze pluvio-

meter kunnen thuis la-

ten.   
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Patisserie - Confiserie 

De Clercq - De Vos
Grotestraat 21 - 9500 Geraardsbergen

Tel. 054 41 25 05

Specialiteit: Mattetaarten, Apfelstrudel, Roomijs, 

Banket & Pralines

'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

 

OUDERAVOND 1 

23 oktober 

17:00—20:00 

Zaterdag 8  

november  

Najaarseetfestijn 
Zalmfilet: € 14  

Stoofvlees:  € 9 / € 6 

Balletjes in tomatensaus: € 9 /€ 6 

 

www.middenschool-geraardsbergen.be 


