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Ministers Crevits en Schauvliege bezoeken onze Middenschool 

Naar aanleiding van de lancering PlanetWatch PlanetChange, een STEM-project van RVO-Society, be-
zochten Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege 
vrijdag 20 mei onze Middenschool.  

Ze namen daar, samen met de leerlingen van het tweede jaar optie STEM, deel aan een wetenschappelijk 
experiment dat op basis van opgekweekte bio-indicatoren op de bladeren van de es en de esdoorn een 
indicatie geeft van de zurende stoffen in de lucht. 

Brons voor Arthur! 

Arthur De Backer uit 2S, op de foto geflankeerd 
door zijn STEM-leraren, kreeg een bronzen plak 
voor zijn deelname aan de Vlaamse 
Technologie Olympiade. Hij was één van de 48 
finalisten die theoretische en praktische 
proeven aflegden in Brussel. Proficiat! 



Bladzijde 2 

GWP Samen even anders 

Wie? Alle eerstejaars. Wanneer? 
De week voor de paasvakantie.  

Maandag = MILIEUDAG: bezoek 
aan het PIME in Lier en stads-
wandeling Lier.  

Dinsdag = GEZONDHEIDSDAG: 
4 workshops rond gezondheid, 
waaronder EHBO-technieken. 

Woensdag = CULTUURDAG: film 
’Billy Elliot’ in Focus en toneel 
‘LenNERD’ in De Spiraal.  

Donderdag = SPORTDAG in de 
verschillende sportzalen in Ge-
raardsbergen. 

Vrijdag = CREADAG: creatieve 
workshops en Vrij Podium. 

Afscheid van de Midden-

school / 2es aan het woord 

Na twee goedgevulde jaren op 
onze school is het moment aan-
gebroken om definitief afscheid 
te nemen van onze 2e-jaars. 
Twee jaar dichter bij volwassen-
heid, twee jaren waarin lief en 
leed werden gedeeld, waarin 
hard gewerkt werd maar ook wat 
werd afgelachen.  

Deze 2 jaren Latijn waren gewoon 
fantastisch! Vooral het verhaal van 
de ondergang van Pompeï is me bij-
gebleven. En al klinkt ‘grammatica’ 
misschien wat saai, het werd altijd 
met veel vuur en enthousiasme ge-
bracht. (Maïke Borremans, 2A) 

Als leerling uit de optie sport zal 
het je niet verbazen dat ik echt kon 
genieten van de lessen LO. We leer-
den ook heel wat minder bekende 
sporten kennen met als hoogtepunt 
de sportdag met de Schotse High-
land Games. Ook op de speelplaats 
konden we ons altijd actief uitleven. 
(Tjorven Defraene, 2B) 

Ik koos dit jaar voor de nieuwe op-
tie ‘ondernemen’ en dat heb ik me 
nog geen seconde beklaagd. De lera-
ren maakten heel veel gebruik van 
actuele voorbeelden om ons in te 
wijden in de bedrijfswereld en het 
ondernemen. Ik vond het ook tof dat 
als we iets niet begrepen, we altijd 
de kans kregen om onszelf bij te 
werken, via bijwerklessen of extra 
oefeningen op Smartschool. (Jolyn 
Windis, 2D) 

Ik volgde de optie STEM omdat ik 
gefascineerd ben door wetenschap. 
We kregen les in een prachtig lokaal 
(labo) maar trokken er ook vaak op 
uit om wat we op school bestudeer-
den in de praktijk te zien. Onverge-
telijk was het bezoek aan het Euro 
Space Center! Zelf gewichtloosheid 
ervaren, zien hoe een raket werkt, … 
Heel boeiend!  (Thomas Ntumba, 2S) 

Ik zat in het beroepsvoorbereidend 
leerjaar en keek uit naar de lessen 
praktijk waar we écht, met onze 
handen, aan de slag konden. In de 
lessen houtbewerking maakten we 
prachtige dingen. Ook ben ik trots 
op wat we in elektriciteit leerden: 
een molentje in werking zetten met 
een lamp, een hittebron dus, als 
bron van warmte-energie. Dit was 
tof en heel leerrijk! (Wytze Teich-
mann, BVLC) 
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 We wensen onze tweedejaars veel succes 
in de vervolgschool en met hun verdere 

Projectweek CULTUUR 

Voor de 2es stond de 
projectweek in het teken van 
cultuur en wetenschap. Ze 
kregen een gevarieerd menu 
voorgeschoteld dat hen deed 
proeven van cultuur in alle 
betekenissen van het woord. 

Diksmuide, het Euro Space 
Center en Gent werden 
aangedaan en uitgebreid 
bezocht: van de loopgraven uit 
de Grote Oorlog tot het 
middeleeuws stadscentrum van 
Gent, van de wonderen der 
ruimtevaart tot een 
kennismaking met de Schotse 
Highland Games, … Onze 
leerlingen keken hun ogen uit en 
verbreedden hun horizonten. 

Een project cultuur zou ook niet 
volledig zijn zonder een snuifje 
theater. Het pakkende 
‘LenNERD’, een stuk dat de 
verpletterende gevolgen van 
pesten op school aankaart, werd 
met verve op de planken 
gebracht. In cinemazaal Focus 
werd ‘The Martian’ van gevierd 
regisseur Ridley Scott 
geprojecteerd. 

De week werd afgesloten met 
een vrij podium waarop naar 
hartenlust werd gemusiceerd, 
gefersifleerd, geacteerd en 
gedanst. Over actieve 
participatie gesproken! 



Bladzijde 3 

Quiz time! 

Op vrijdag 22 april werden de 

hersenen van de leerlingen van 

de basisscholen zwaar uitge-

daagd: de Middenschool organi-

seerde haar eerste jeugdquiz - 

deze verving de vertrouwde boe-

kenquiz die onze school voorheen 

organiseerde. Maar liefst 6 basis-

scholen namen deel: basisschool 

Dender, Centrum, Klimop, de 

Klaproos, Klavertje Vier en de 

Knipoog.  

Alle zesde leerjaren namen deel 

met 5 leerlingen, wat meteen 10 

ploegen opleverde. De eerste 

drie ronden bestonden uit telkens 

15 vragen waarin gepeild werd 

naar de algemene kennis van de 

leerlingen. Het tweede deel van 

de quiz werd de film- en muziek-

kennis van de leerlingen op de 

proef gesteld. Na een spannende 

avond kwam basisschool Klaver-

tje Vier uit Parike als winnaar uit 

de bus, gevolgd door twee ploe-

gen van basisschool Dender, die 

een tweede plaats deelden. 

eTwinning 

eTwinning is de community voor 

scholen in Europa die 

leerkrachten kunnen gebruiken 

om met andere regio’s of landen 

in contact te komen voor 

allerhande projecten. De 

Middenschool vond een geschikte 

partner in het Athenée Royal 

René Magritte van Lessen.  

De deelnemende leerkrachten 

van beide scholen kwamen al 

snel samen en een eerste 

ontmoeting van onze leerlingen 

met hun Franstalige 

tegenhangers werd geregeld.  

Eerst maakten de leerlingen 

uitgebreid kennis met elkaar via 

een persoonlijke 

videoboodschap, vervolgens 

werd er duchtig gechat via 

Facebook. Voorzichtig en eerst 

een beetje aarzelend kregen de 

Middenscholers een Frans 

taalbad toen ze de school in 

Lessen bezochten. Via gemengde 

groepjes (Nederlandstalige en 

Franstalige leerlingen) verkenden 

ze het Athenée aan de hand van 

een leuk spel.  

Natuurlijk bleef een bezoek aan 

onze Middenschool niet uit. Via 

allerhande opdrachten leerden de 

Lessenaars Geraardsbergen 

kennen. Als afsluiter hadden 

onze leerlingen zelfs nog een 

muzikaal intermezzo voorzien. 

De contacten die door deze 

uitwisseling gemaakt werden 

zullen zeker een vervolg 

kennen… 

 

 

 

 

 

 

MS Inventief! 

Acta non verba* 

Voor de leerlingen van 1A en 2A 
werd op vrijdag 29 april een Ro-
meinse namiddag georganiseerd. 
Het doel ervan was het actief 
onderdompelen van de latinisten 
in een aspect van de Romeinse 
samenleving en cultuur. Dit pro-
ject leende zich tot een knap 
staaltje van co-teaching tussen 
de leraar van Latijn-Grieks en de 
leraar PO.  

Het thema van deze namiddag 
was Romeinse mozaïeken. Dit 
type van binnen– en buitendeco-
ratie was bijzonder populair bij 
de Romeinse elite. Na het bekij-
ken van enkele originele voor-
beelden van dierenmozaïeken, 
werden de leerlingen uitgedaagd 
om in groepjes een eigen versie 
ervan te maken.  

Elk groepslid kreeg de opdracht 
om een stukje van een bepaalde 
mozaïek na te schetsen. Daarna 
gingen de leerlingen niet met 
mozaïeksteentjes of tessellae aan 
de slag, maar met kleurpotloden. 

De leraar PO leerde hen hiervoor 
een techniek aan waarbij het in-
kleuren gebeurt door het zetten 
van kleine streepjes heel dicht bij 
elkaar. Dit vergde het nodige 
geduld en een vaste hand, net 
zoals dat voor de Romeinse mo-
zaïekleggers het geval moet ge-
weest zijn. 

*= Geen woorden, maar daden. 
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