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CCC 

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming 
van jonge mensen tot kritische volwassenen. 
Daarom lanceert de Middenschool het project 
Cultuur is Cool Collectief of CCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We selecteerden 3 avondvoorstellingen in 
culturele centra om samen met geïnteresseerde 
leerlingen naartoe te gaan. Als school genieten 
we van een fikse korting. 

Zo ging het op 30 september richting De Werf in 
Aalst, waar onze leerlingen een uitverkochte 
voorstelling bijwoonden van het Finse ‘Race 
Horse Company’. Hun ‘Super Sunday’ is meer dan 
een artistieke circusvoorstelling voor theaterzalen 
maar eerder een ware grijns naar de dood: 
roekeloze mannen storten zich in volle overgave 
en harder dan ooit in het gevaar. Een wiel des 
doods, een menselijke katapult, een 
evenwichtsplank… 

‘Super Sunday’ was een achtbaan zonder rails. 
Met ongelooflijke stunts nam de spectaculaire 
voorstelling ons mee naar duizelingwekkende 
hoogten, waar we alleen maar konden hopen op 
een goede afloop.  

Dat de voorstelling eindigde met een staande 
ovatie en blije gezichten tijdens de terugreis 
hoeft niemand te verbazen. 

Inspraak op school 

Onze Middenschool kent al jaren haar eigen 
leerlingenraad, zelfs al bestaat daar geen enkele 
verplichting rond in een eerste graad. 

Ook dit jaar organiseerden we verkiezingen; de 
10 stralende gezichten op de foto onderaan zijn 
de gelukkige verkozenen. 5 leerlingen uit het 1e 
en 5 uit het 2e jaar vertegenwoordigen de 
meningen en verzuchtingen van hun 
schoolgenoten tijdens vergaderingen, die door 
enkele enthousiaste leraren én de directie 
worden bijgewoond. 

Reken maar dat ze elk jaar goede ideeën voor 
jullie in petto hebben: van het organiseren van 
sportwedstrijden tijdens de middagpauzes tot 
heuse filmnamiddagen op woensdag… onze 
leerlingenraad toont elk jaar opnieuw het beste 
van zichzelf. 

Democratische besluitvorming, participatie en 
echte inspraak zijn op onze school geen holle 
begrippen of lege dozen. Een school maak je 
immers samen: directie, leraren, 
onderhoudspersoneel, ouders en vooral… de 
leerlingen zelf! 

Go, Middenschool, go! 

Woensdag 23 september namen onze leerlingen 
deel aan de interscholenveldloop, ingericht door 
SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport).  

Amber Vanden Herrewegen, Megan Swift en 
Robbe Borremans behaalden een 3e plaats. Twee 
zilveren medailles gingen naar Jana Jacobs en 
Matthias Van Den Berge. Abraham Vos mocht op 
het  hoogste schavotje staan. Proficiat! 



Bladzijde 2 

Bedrijfsbezoek 

Op donderdag 17 september 
werd voor het vak Ondernemen 
de praktijk aan de theorie 
getoetst: de leerlingen van 1Ad 
en 2D brachten een bezoek aan 
Carrefour Market. 

Daar kregen ze van de directeur 
een zeer boeiende rondleiding 
met als doel het reilen en zeilen 
van een supermarkt kenbaar te 
maken. De leerlingen kregen 
antwoorden op vragen als:  

 Waarom staan de 
producten op bepaalde 
plaatsen gepositioneerd? 

 Wat gebeurt er met het 
afval? 

 Waarom verkoopt men 
huismerken en witte 
producten? 

Projectweek 1B: 

‘Ontmoeten’ 

Maandag 8 september startte 
voor de leerlingen van 1B hun 
projectweek. Het dagdagelijkse 
lessenrooster ruimde plaats voor 
een brede waaier aan activiteiten 
onder de noemer ‘ontmoeten’. 

De 1B’ers ontdekten onze school 
en leerden elkaar beter kennen 
aan de hand van leerrijke spelen 
en hoeken– en groepswerk. 

De activiteiten namen ook plaats 
buiten de schoolmuren: zo werd 
de schoolomgeving verkend aan 
de hand van een stadswandeling 
en maakten de leerlingen kennis 
met het wel en wee van de 
Geraardsbergse brandweer. 

Jeugd & Muziek 

Jeugd & Muziek is ervan 
overtuigd dat muziek een 
onbetwistbare bijdrage levert 
aan de algemene 
maatschappelijke ontwikkeling 
en psychische gezondheid. 

Daarom ook neemt de 
Middenschool jaarlijks deel aan 
hun schoolvoorstellingen in het 
Arjaantheater. Dit jaar stond de 
groep Alamaris op de planken. 
Het trio, vader en 2 zonen, 
brengt afwisselend volkse 
melodieën en licht klassieke 
muziek in unieke 
arrangementen. 

De leerlingen konden proeven 
van het plezier om samen in 
gezinsverband te musiceren. 

ne massakker fiasco, chaos 

een nojasse naaister 

ne poolakker vervelende 
vent 

skabbernak nekvel 

toefelinge rammeling 

MS Ondernemend! 
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GoodPlanet Actions 

Sinds 1997 leert GoodPlanet 
Belgium jongeren en 
volwassenen duurzaam leven.  

Ook de Middenschool steunt dit 
initiatief en neemt deel aan de 
jaarlijkse actiedagen voor de 
planeet, tijdens dewelke 
aandacht wordt gevraagd voor 
enkele grote uitdagingen voor de 
toekomst: voeding, water, afval, 
energie en biodiversiteit. 

Het doel van deze actiedagen is 
om eens stil te staan bij onze 
dagelijkse gewoonten en aan te 
tonen dat elk simpel gebaar een 
verschil maakt. Samen kunnen 
we het tij keren! 

De eerste actie op 16/10 was 
alvast een succes. 

Heavy stuff! 

Het is een jaarlijks fenomeen bij 
de start van het schooljaar: 
leerlingen met té zware 
boekentassen. Bij steekproeven 
onder onze Middenscholers bleek 
dat velen onnodig school- 
materiaal mee hadden. 10 
cursusblaadjes i.p.v. een 
volledige block, verschillende 
vakken in 1 map i.p.v. aparte 
mappen per vak, enkel het 
hoofdstuk waaraan gewerkt 
wordt i.p.v. het volledige 
leerwerkboek… zijn enkele 
maatregelen die kunnen helpen. 
Kijk bij Groene School op 
Smartschool voor 
meer tips! 

MS Milieubewust! 

MS Geëngageerd! 

16/10 

Eet lokaal 

24/11 

Zero afval 

25/2 

Watt minder 

22/3 

Wereldwaterdag@school 

19/4 

1 m² biodiversiteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Op Wereldvoedseldag eten 
we een lokaal geteeld stuk 
seizoensfruit of –groente. 

We ontdekken afvalarme 
initiatieven voor onze 
dagelijkse bezigheden: eten, 
drinken, schrijven, kledij... 

We geven het goede 
voorbeeld op school en laten 
zien dat het ook met ‘Watt’ 
minder kan! 

We  t onen  met  een 
symbolische actie onze 
solidariteit met mensen die 
geen toegang hebben tot 
veilig water. 

1 m² zo inrichten dat planten 
en/of dieren er hun 
lievelingsplekje van maken. 

De leerlingen konden tijdens 
de pauze gratis walnoten en 
appels verkrijgen in de 
Groene Toog. 

Het Groene Schoolteam 
sensibiliseert iedereen om 
papier op een verstandige 
manier te gebruiken. 

De school doet mee aan de 
gekende Dikke-truiendag. Zo 
wordt o.a. de verwarming 
lager gezet. 

Wie water wil tijdens de 
lunch, zal daar iets moeten 
voor doen! 

Het Groene Schoolteam zaait 
bijenbloemen. Insectenhotels 
worden aan de bomen op de 
speelplaats bevestigd. 

Saved by the bell 2015 

Op           5 oktober, Dag van de Leraar, lieten we de schoolbel op 
een originele manier rinkelen. In alle klassen werd met een 
voorgelezen tekst verduidelijkt waarom: op heel wat plaatsen in de 
wereld zijn er vandaag de dag nog kinderen die niet naar school 
mogen of kunnen gaan. 

De school is een plek waar kennis en vaardigheden worden 
aangeleerd die nodig zijn om te overleven in onze maatschappij: je 
leert de wereld kennen in aardrijkskunde, leert met geld omgaan in 
economie, je leert je verstaanbaar maken in andere talen... 

Omdat het je verdere leven bepaalt, zeggen wij ook luidop: RECHT 
OP ONDERWIJS VOOR IEDEREEN! 



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

Specialiteit: Mattetaarten

Denderstraat 47 • 9500 Geraardsbergen

054/41 94 39

Gesloten op dinsdag en zondag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalmfilet € 14 
Stoofvlees € 9 (kind € 6) 

Balletjes in tomatensaus € 9 (kind € 6) 
 


