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Middenschool ver-

diept zich in robot-

technologie 
 

In het kader van de wetenschaps-
week organiseerde IBM Belgium een 
atelier voor de leerlingen van het 1e 
jaar STEM om probleemoplossend te 
leren denken door gebruik te maken 
van robottechnologie en ICT. 
 
Tijdens de workshop werden LEGO-
robots geprogrammeerd om een 
reeks opdrachten uit te voeren. De 
commando’s werden door de leer-
lingen op de computer ingegeven en 
nadien gecheckt op het parcours. 
 
De leerlingen leerden werken met 
het programma Scratch, een compu-
terprogramma dat gebruikt wordt om 
interactieve strips, muziekprogram-
ma’s en spelletjes te maken. 

 

Jonas, beste held van 

de wetenschap 

 

 

 

 

 

 
 

De uitvinderstekening ‘de coole step’ 
van Jonas Van Slambrouck viel in de 
prijzen. De wedstrijd in samenwer-
king met Technopolis, KETNET en 
Bayer telde 918 deelnemers – 25 te-
keningen werden genomineerd. De 
Helden van KETNET nodigden onze 
STEM-leerling uit voor de coole  
wetenschapsshow in Technopolis.  

 

Toneel ‘Ule. Ik was 

veertien in 1914’  

Op donderdag 27 november 2014 
woonden de leerlingen van de optie 
Cultuur de toneelvoorstelling ‘Ule. Ik 
was veertien in 1914’ bij. Een aan-
grijpend verhaal over mensen op de 
vlucht tijdens Wereldoorlog I. 
 
De voorstelling kwam tot stand dank-
zij de medewerking van het In Flan-
ders Fields Museum en de VN-
Vluchtelingenorganisatie. 
 
Ule is veertien jaar als de oorlog uit-
breekt. Aan haar zorgeloze leventje 
komt abrupt een einde. Ze moet 
vluchten en op haar zoektocht naar 
veiligheid wordt ze geconfronteerd 
met angst en gevaar maar ook met 
vriendschap en liefde. 
 
De leerlingen werden mee genomen 
naar een tijd waar vernieling het 
dagelijkse beeld bepaalde – een tijd 
waar vluchten normaal was en waar 
muziek troost was. Maar ook een tijd 
waar verliefdheid ook bestond – een 
tijd waar onvoorwaardelijke vriend-
schap heel dichtbij was – een tijd die 
in al zijn lelijkheid, af en toe ook 
mooi kon zijn … 

MS Wetenschap! 

In ‘t Giesbaargs 

nostekieër : een volgende keer   

ne moef : een kwaadaardige vrouw  

optalluuëren : opsmukken  

nen ozzel : een hommel  

patotter : kleine aardappel  

een roeffelinge : een pak slaag  

sebiet : onmiddellijk  

sjokkelbozze : sukkelaar  

MS Wetenschap! MS Cultuur! 
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Sport op school 

In het kader van de lessen optie sport kregen de leerlingen van het 2e jaar de  
opdracht om een miniproject uit te werken: het organiseren van een middagcom-
petitie. De leerlingen ontwierpen een affiche en maakten reclame via smartschool.  
Aan de hand van de inschrijvingen werd een wedstrijdschema opgesteld. Ze fun-
geerden als scheidsrechter en noteerden zorgvuldig de uitslagen. Het eerste pro-
ject was de middagcompetitie basketbal, later op het jaar wordt er ook nog een 
competitie tafeltennis, minivoetbal en dans ingericht. Gedurende een 5-tal weken 
werden er tijdens de middagpauze basketbalwedstrijden 3 tegen3 gespeeld. Ook 
een aantal leerkrachten waren van de partij en namen het op tegen onze  
leerlingen.  

  

MS Beroemd! 

Hallo, ik ben Abraham Vos, leerling 
van het 1e jaar STEM. Ik ben dit sei-
zoen gestart bij Zulte-Waregem.  
 

Aangezien ik gek ben van voetbal 
vind ik de vele trainingen en mat-
chen echt leuk. We trainen anderhalf 
uur en dit viermaal per week. Op 
zaterdag is er een match.  
 

We speelden al tegen topploegen 
zoals KV Mechelen, Club Brugge, 
Sporting Charleroi, KRC Genk, 
Moeskroen-Peruwelz en ook al tegen 
enkele buitenlandse ploegen. Dit 
seizoen zijn RSC Anderlecht en  
K. Lierse SK nog onze tegenstanders.  
 

Tot nu toe lukt het me zeer goed om 
deze intensieve sport te combineren 
met school. 

 

 

Hallo, ik ben Sébastien Van Poppel, 
leerling van het 2de jaar weten-
schappen/sport. Wielrennen is mijn 
passie: koersen op de weg, op de 
piste, mountainbiken… ik doe het 
allemaal zeer graag.  
 

De training vraagt veel tijd en in-
spanning. Het is niet gemakkelijk om 
mijn sport met mijn studies te com-
bineren maar ik blijf me voor beiden 
inzetten.  
 

Mijn 2de wielerseizoen bij de Jonge 
Rakkers in Vollezele zit er net op. 
Dit jaar mag ik trots zijn op mijn 
Provinciale titel, mijn 17 overwin-
ningen en mijn eerste plaats in het 
klassement van de Belgische renners 
(13 jaar).  
 

Ik hoop dat het volgende seizoen 
even plezierig en succesvol verloopt. 

Hallo, ik ben Glenn Makoun, leerling 
van het 2e jaar STEM. Ik speel al 2 
jaar bij KV Kortrijk als aanvallende 
middenvelder.  
 

Voetballen op dit niveau vraagt een 
grote inspanning. Wij trainen vier 
keer per week en spelen op zaterdag 
een wedstrijd. 
 

Om naar de training te gaan neem ik 
telkens de trein tot in Kortrijk, waar 
een bus van de ploeg ons opwacht 
om ons naar het stadium te brengen. 
Tijdens de treinrit maak ik mijn 
schoolwerk.  
 

Het is niet gemakkelijk om mijn  
hobby te combineren met mijn  
studies maar ik investeer graag mijn 
vrije tijd in het voetbal.  

MS Sportief! 
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Kerstfilm ‘Maleficent’ 

Na de eerste vermoeiende examen-
periode en vlak voor we onze leer-
lingen een verdiende kerstvakantie 
insturen is het in de Middenschool de 
traditie hen te trakteren op een leu-
ke kerstfilm. Enkele jonge filmfans 
kozen Maleficent, een hervertelling 
van het klassieke Doornroosje. En 
wat past nu beter bij de koude win-
termaanden dan een spannend en 
goed verteld sprookje? In deze versie 
wordt het verhaal opnieuw verteld 
vanuit het standpunt van boze heks 
Maleficent. Alhoewel, boos? 
 

 “Laten we een oud verhaal opnieuw 
vertellen” klinkt het bij het begin. 
Aan het woord is de bejaarde prinses 
Aurora, de koningsdochter die ver-
vloekt werd door de boze fee die niet 
uitgenodigd was op haar doopfeest. 
De makers van deze film vragen zich 
af: Waarom is die Maleficent zo ran-
cuneus geworden? 
 

In deze versie van het sprookje pakt 
Maleficent dan wel uit met vernieti-
gende magische krachten, toch is ze 
geen traditionele slechterik. De ech-
te slechteriken zijn hier de inhalige, 
machtswellustige mensen die Malefi-
cent keer op keer tot wandaden 
dwingen. ‘Maleficent’ is een Disney-
productie die inhaakt op onze herin-
neringen aan hun tekenfilm van het 
beroemde sprookje uit 1959.  
 

De boze heks was daarin een perfide 
creatuur, een gitzwarte verschijning 
met duivelshoornen en de onhebbe-
lijke neiging om zich in een vuurspu-
wende draak te transformeren. “Ik 
was als kind geweldig gefascineerd 
door haar,” zegt hoofdrolspeelster 
Angelina Jolie. “De prinses was saai. 
De slechte fee was zoveel mooier en 
intrigerender.” 

Project ‘Geuren en kleuren’ 

Op maandag 20 oktober startte de projectweek “Geuren en kleuren” voor 
onze leerlingen van BVL. Het indelen van de week in lesuurtjes werd  
opzijgeschoven en de gewone vakken moesten plaats ruimen voor een brede 
waaier aan activiteiten.  
 

Zo bezochten de leerlingen drukkerij Grafido te Geraardsbergen. Grafido 
produceert spandoeken, reclameborden, textielbedrukkingen en truckwrap-
pings. Onze leerlingen kregen de kans om het proces te volgen van ontwerp 
tot afgewerkt product.  
 

Dinsdag kwamen de vakken Nederlands, Frans en wiskunde aan bod. In de 
taalvakken werden de iPads boven gehaald en voor wiskunde werd er met 
excel gewerkt. In de namiddag werd de film ‘Crash’ geprojecteerd. Deze 
film zet discriminatie en racisme in de kijker.  
 

Op woensdag kwamen spreekwoorden waarin geuren of kleuren verwerkt 
worden aan bod.  
 

Donderdagvoormiddag stond in het teken van streekgebonden cultuur. Voor 
de vakken aardrijkskunde en geschiedenis werd een stadswandeling georga-
niseerd. De leerlingen kwamen zo meer te weten over Geraardsbergen.  
‘s Namiddags werden de handen uit de mouwen gestoken om bruisballen, 
lippenbalsem en zeep te maken.  
 

Als afsluiter van deze leerrijke week gingen de leerlingen sporten op vrij-
dag. 

MS Projecten! MS Cultuur! 

Groene school 

De groene school heeft niet stil gezeten. Met verschillende acties willen we 
het milieu- en gezondheidsbewustzijn van onze leerlingen aanmoedigen. 
Om het assortiment in ons winkeltje ‘de groene toog’ te variëren werd er 
een baknamiddag georganiseerd. De leerlingen maakten lekkere cupcakes 
en versierden deze kleurrijk. Na de kerstvakantie wordt het aanbod van 
biologische en fairtrade producten vernieuwd.  
 

Heel wat leerlingen van het 1e jaar hebben een te zware boekentas. Daar-
om organiseerde de groene school een boekentasweging. De leerlingen kre-
gen tips om het gewicht te verlagen. 

MS Milieubewust! 



www.middenschool-geraardsbergen.be 

Ouderavond 2  

Dinsdag 6 januari  

17:00 - 19:00 

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

Specialiteit: Mattetaarten

Denderstraat 47 • 9500 Geraardsbergen

054/41 94 39

Gesloten op dinsdag en zondag
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