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Afscheid directie 

Op 1 september 2014 ging me-
vrouw Cosyns met pensioen. 
Namens het volledige team wens 
ik haar te danken voor de profes-
sionele manier waarop ze de Mid-
denschool heeft geleid.  

De liefde voor ons onderwijsnet 
kreeg ze met de paplepel mee: 
haar vader was medestichter van 
het Rijksonderwijs in Brakel. Het 
kleuter- en lager onderwijs volg-
de ze in de RMS in Brakel. Na het 
4e middelbaar verhuisde ze naar 
het KA Zottegem. Aan de Rijks-
normaalschool van Gent koos ze 
voor de vakken Frans, geschie-
denis en zedenleer. 

Mevrouw Cosyns startte in onze 
school op 3 oktober 1977 en 
doorliep de verschillende geledin-
gen van opvoeder, leraar Frans 
en geschiedenis, leerlingbegelei-
der, mentor tot directeur. Samen 
met haar team ondersteunde zij 
de grondbeginselen, waarden en 
algemene doelstellingen van het 
PPGO. Ze was lid van de Vrien-
denkring en het pedagogisch col-
lege. 

Haar liefde voor het vak Frans 
stak ze niet onder stoelen of 
banken. Zo trok ze met de leer-
lingen van het 2e jaar naar Parijs. 
Aangezien ze deze stad als haar 
broekzak kent en geschiedenis 
haar stokpaardje is, was ze een 
uitstekende gids. 

Ze engageerde zich volledig voor 

de GWP, eerst in Ronse en daar-
na aan zee. Toen het kosten-
plaatje van de overnachtingen te 
groot werd, zocht ze naar een 
andere formule zodat alle leer-
lingen konden kennismaken met 
deze werkvorm. 

Onder haar beleid werd deze 
nieuwsbrief ‘De Kaai’ opgestart. 
Ze engageerde zich om het voor-
woord te schrijven. Het beamer-
project was eveneens van haar 
hand: elk lokaal werd uitgerust 
met een laptop, beamer en 
draadloos internet. 

Ook de infrastructuur werd gron-
dig aangepakt: mevrouw Cosyns 
liet een nieuwe sanitaire blok 
installeren en de ramen van de 
midden– en achterblok vervan-
gen. De kleedkamers van de 
turnzaal werden ook onder han-
den genomen. 

Bovendien kregen zo goed als 
alle lokalen een likje verf en werd 
het oubollige klasmeubilair ver-
vangen door frisgroene tafeltjes 
en stoelen. Op de speelplaats 
verschenen er picknick– en tafel-
tennistafels. 

Mevrouw Cosyns heeft zich voor 
100 % ingezet in het belang van 
de leerlingen, de ouders, het 
schoolteam, de school, de scho-
lengroep, het Gemeenschapson-
derwijs. We wensen haar nog 
vele mooie jaren om te genieten 
van een welverdiend pensioen. 

Betty Gierts, directeur 

 

Dit is het bedrag dat de Mid-
denschool inzamelde voor de 
Damiaanactie met de ver-
koop van stiftjes! Hiermee 
kunnen maar liefst 79 mensen 
genezen worden van armoe-
deziektes zoals lepra en tbc.  

NIEUW: OPTIE ONDERNEMEN! 

Vanaf volgend schooljaar kan je in de Middenschool de optie 
‘Ondernemen’ volgen. In deze module willen we de leerlingen 
van jongs af aan prikkelen voor het ondernemerschap.  

Leerlingen die graag initiatief nemen en interesse hebben  in de 
bedrijfswereld, maken kennis met de grondbeginselen van de 
economie. 

Enkele van de vele kwaliteiten van een ondernemer: bij een pro-
bleem zoek ik dadelijk naar een oplossing; de mening van ande-
ren vind ik belangrijk; ik vind het fijn om me op iets nieuws te 
storten; ik straal zelfvertrouwen uit in contact met anderen; ik 
weet wat ik wil bereiken; ik geef niet snel op; ik heb interesse 
voor cijfers en financiële zaken; ik kan anderen van mijn mening 
overtuigen.  

Mevr. Cosyns en mevr. Seminck, samen begon-
nen op de Middenschool en samen daar ook 
geëindigd! 

STEM in de kijker 

Onze Middenschool is 
geselecteerd voor deel-
name aan het ESA-
project, dat een hoog-
technologisch biologisch 
afvalrecyclagesysteem 
voor ruimtemissies 
vormt.  

De STEM’ers werken 
mee aan het Spirulina-
event, een bacterie die 
kan dienen als voedsel. 
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Jeugdauteur op bezoek 

Niemand minder dan Dirk Brac-
ke kwam onze 2A ’ers op 19/1 
wat meer vertellen over zijn 
omvangrijk oeuvre.  Hij vertelde 
via anekdotes hoe het voorbe-
reidende werk verloopt dat 
voorafgaat aan het uiteindelijke 
schrijven van een boek. Wist je 
dat hij het schrijven zelf nog 
met pen en papier doet? Het 
was een boeiende kennismaking 
met een groot auteur. 

 

Jong gelezen, oud gedaan 

Op vrijdagavond 13 maart vond 
de 9e editie van onze jaarlijkse 
boekenquiz plaats. In deze wed-
strijd namen 9 groepen uit 6 ver-
schillende basisscholen het tegen 
elkaar op: BSGO Dender, BSGO 
Centrum, BS Klim Op uit Zand-
bergen, Gemeentelijke Basis-
school Klavertje Vier uit Parike, 
Freinietschool De Klaproos en 
Gemeentelijke Basisschool De 
Knipoog uit Tollembeek. 

De ploegen kregen de opdracht 
om op voorhand 8 geselecteerde 
jeugdboeken te lezen. Tijdens de 
quiz werden zij hierover onder-
vraagd aan de hand van multi-
plechoicevragenrondes. 

BS Klim Op veroverde de eerste 
plaats. Door deze schitterende 
prestatie ontvingen zij de wissel-
beker uit handen van dhr. Fer-
nand Van Trimpont, schepen van 

Onderwijs van de stad Geraards-
bergen. De 2e plaats was voor 
BSGO Centrum; BSGO Dender 
vervolledigde de top 3. Paaseitjes 
waren er voor elke deelnemer. 
Iedere school ontving ook een 
boekenpakket met boeken die 
bevraagd zullen worden tijdens 
de volgende editie in 2016. 

Proficiat aan alle deelnemende 
leerlingen en hun begeleiders! 
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! Neen tegen pesten 

Tijdens de Vlaamse Week tegen 
Pesten—van 29/1 t.e.m. 5/2—
koos heel Vlaanderen kleur tegen 
pesten. 

Ook de Middenschool riep daar 
die dag een halt aan toe door de 
aangrijpende film ‘Spijt!’, naar 
het gelijknamige boek van Carry 
Slee, te projecteren. 

Tijdens het schooljaar gaat ook 
extra aandacht naar de pestpro-
blematiek, o.a. via de leerlingbe-
geleiding en tijdens projectwerk 
zoals de GWP (zie artikel blz. 3). 

Dikke-truiendag 

Wat? Jaarlijkse campagne 
van de Vlaamse overheid 
rond klimaatsverandering. 

Wanneer? Vrijdag 13/ 2. 

Waarom? Bewustmaking 
van de gevolgen van de op-
warming van de aarde. 

Acties? De verwarming 
werd een graadje lager gezet 
en de leerlingen kregen de 
oproep warm en ludiek ge-
kleed naar school te komen. 
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PROJECTWEEK 1es: 

GWP ‘Samen even anders’ 

De week voor de paasvakantie 
werden alle eerstejaars dagelijks 
in heterogene groepjes geplaatst 
om rond een bepaald thema te 
werken. Alles wat ze eerder ge-
wend waren—vaste klaslokalen, 
uurroosters, vakken, vaklera-
ren—werd overboord gegooid: 
tijdens projectwerk wordt er im-
mers op een andere manier ge-
leerd en ontdekt.  

Zo stond maandag bijvoorbeeld 
in het teken van het brede thema 
gezondheid: de dag startte met 
een gezond ontbijt en de leer-
lingen doorliepen workshops rond 
cyberpesten, roken, welbevin-
den, gezonde dranken en EHBO-
technieken.  

Jammer dat de fietstocht naar De 
Helix op dinsdag in het water viel 
door het tegenvallende weer, 
maar de alternatieve stads-
zoekwandeling door centrum Ge-
raardsbergen maakte veel goed!  

Verder op het programma: 
woensdag veel cultuur met film 

en toneel, donderdag sportdag 
en vrijdag creatieve workshops 
met het Vrij Podium als afsluiter. 
Iedereen was hierna toe aan een 
deugddoende vakantie! 

PROJECTWEEK 2es 

Ook voor de 2es stond de week 
voor de paasvakantie volledig in 
het teken van projectwerk.  ‘Zin 
in cultuur’ beoogt hen een zo 
breed mogelijke waaier aan te 
bieden van cultuur in de ruimste 
zin van het woord.  

Het bezoek aan de lichtstad Pa-
rijs laat elk jaar een diepe indruk 
na. 

Dichter bij huis brachten we een 
bezoek aan de stad Gent, met al 
haar historische beziens-
waardigheden.  

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 eco-
nomisch belang van zo’n onder-
neming aantoonde. 

Woensdag keken ze naar een 
film en een toneelstuk. 

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 het Vrij Podium. Zowel leer-
lingen als leraren toonden er hun 
creatief talent. 




