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Dance, dance, baby! 

Heel wat jongeren kijken graag naar 
muziekzenders op tv en zoeken het 
internet af om toch maar een glimp 
van hun idolen op te vangen. Samen 
met onze cultuurklas hebben we dan 
ook beslist om  een videoclip te ma-
ken en zelf even in de spotlights te 
staan. 
 
Vooraleer ze van hun ‘5 minutes of 
fame’ konden genieten, hadden de 
leerlingen heel wat werk te ver-
richten. Zo zochten ze een lied en 
schreven er zelf een andere tekst op. 
Het thema was VVV: vriendschap, 
vrede en verdraagzaamheid. 
 
Na vele zangoefenlessen en repetities 
waren ze klaar voor de geluidsopna-
me. Voor de choreografie van het 
dansje werd uitvoerig geoefend. Kos-
tuums werden bij elkaar gezocht, 
gepast en gemeten. Niet onbelang-
rijk, gezien er met blacklights, roller-
blades en skateboards geëxperimen-
teerd zou worden! 
 
De opnamedag zelf was heel inten-
sief. Velen hadden geen idee dat een 
videoclip opnemen zo’n zware klus is! 
Zeer onder de indruk van onze film-
crew was het afwachten naar de mon-
tage van de beelden en de uiteindelij-
ke videoclip. Deze werd heel enthou-
siast onthaald en positief bevonden. 
Met een tevreden en voldane 
glimlach op hun gezicht kij-
ken de leerlingen terug naar 
hun avontuur. 

Wiskunde in the picture 

Het is een jaarlijkse traditie gewor-
den dat de Middenschool deelneemt 
aan de Kangoeroe-wedstrijd.  
 
Wat? Kangoeroe is een internationale 
wiskundewedstrijd waar wereldwijd 
meer dan 6 miljoen leerlingen uit 
meer dan 60 landen aan deelnemen. 
 
Wanneer? De officiële wedstrijdda-
tum dit jaar was 19 maart. 
 
Wie? Aan de editie Wallabie namen 
29 831 leerlingen deel uit 301 ver-
schillende scholen in Vlaanderen. 

 
Zowel de deelnemers van het 1e jaar 
als deze van het 2e jaar scoorden ruim 
boven het Vlaamse gemiddelde. 

 

 

Voorbeeldvraag Kangoeroe editie 

Wallabie 

Joris en Liesbet staan tegenover el-
kaar aan een cirkelvormige fontein. 
Ze beginnen op hetzelfde moment in 
wijzerzin rond de fontein te lopen. 
De snelheid van Joris is 9/8 van de 
snelheid van Liesbet. Hoeveel rond-
jes heeft Liesbet gelopen als Joris 

haar voor het eerst inhaalt?  

 

 

 

 

 

 

 

A) 2 — B) 4 — C) 8— D) 9 — E) 72 

Proficiat aan  
Hassan Temsamani 
(1As) en Achille 
Demares (2A) met 
hun superscore 
van respectievelijk 
103 en 102 op 120!  
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Bladzijde 2 

Hoe de tijd vliegen kan. Twee 
schooljaren terug stapten sommigen 
met een bang hartje onze Midden-
school aan de kaai binnen. Anderen 
deden dat met een hoofd vol ver-
wachtingen en dromen van de 
‘grote’ school. Nu is het moment 
aangebroken om afscheid te nemen. 
Afscheid van twee mooie, goedge-
vulde schooljaren waarin lief en leed 
werden gedeeld en hard gestudeerd 
moest worden. Twee jaren waarin 
langzaamaan afscheid werd geno-
men van de kinderjaren en de weg 
naar de volwassenheid werd ingezet. 
Enkele van hen aan het woord … 
 
Caro Van Der Roost, 2A: “Ik heb 
hier twee mooie jaren achter de 
rug. Ik genoot van de lessen Latijn, 
die hier met hart en ziel werden 
gegeven. Ik vond het vooral boeiend 
als de nadruk op de cultuur van de 
oudheid lag. Die oude mythologie 
kon me echt boeien. En hoe oud 
Latijn ook is, spreek nooit over een 
dode taal! Dat hebben we hier wel 
geleerd: Latijn is springlevend!” 
 
Jason Swift, 2 STEM: “In het 2e jaar 
heb ik de nieuwe optie STEM ge-
volgd. Voor mij een logische keuze, 
gezien mijn interesse voor weten-
schap en techniek. Niet enkel de 
richting was nieuw; we kregen er 
ook nog eens een prachtig ingericht 
lokaal bovenop. Echt top! Maar we 
bleven niet enkel in onze klas zitten 
en trokken er regelmatig op uit. 
Vooral de uitstap naar Technopolis 
zal me nog lang nablijven.” 
 
Maxim Van Damme, 2C: “Ik kon me 
uitstekend uitleven tijdens de sport-
activiteiten, zowel binnen als buiten 
de lessen LO. De competities voet-
bal, tafeltennis en basketbal die 
we—met wat hulp van onze leraren 
LO—mochten organiseren, waren 
geweldig. De deelname van een 
team leraren aan onze basketbal-
competitie is niet onopgemerkt 
voorbijgegaan.” 
 
Steffi Vanden Herrewegen, 2H: “Ik 
koos voor de optie Cultuur en heb 
daar geen seconde spijt van gehad. 
We maakten dit jaar een echte vi-
deoclip. We werkten mee aan alle 
aspecten die daar komen bij kijken: 

Open schooldag 

Op zaterdag 25 april opende onze 
school traditiegetrouw haar deuren 
voor het publiek. Open klaslokalen, 
waarin schoolvakken en projecten 
werden voorgesteld en rondleidingen 
gaven eenieder de kans kennis te 
maken met wat de Middenschool te 
bieden heeft.  

In ‘t Giesbaargs 

babelutte: karamelsnoepje 

cache: smal straatje 

carnassière: boeke
ntas 

chique: kauwgom 

colé: halssnoer 

hapchâr: onbetrouw
baar 

persoon 

jupon: jas 

marache: moeras, modder 

kostuums maken en bewerken in de 
lessen PO, een Engelse tekst schrij-
ven met wat hulp van de leraar En-
gels, het nummer inzingen in de 
lessen muziek en natuurlijk de clip 
ook filmen. Er kwam meer bij kijken 
dan we verwacht hadden maar het 
eindresultaat mag gezien worden!” 
 
Sasha De Bruyne, 2A & Groene 
Schoollid: “Ik werkte graag mee aan 
de Groene School en dan vooral aan 
onze Groene Toog. Tijdens de speel-
tijd mochten we meehelpen om eer-
lijke en biologische producten te 
verkopen. Voor wie volgend school-
jaar naar de Middenschool gaat: de 
biofruitsapjes zijn écht een aanra-
der!” 
 
Arno De Bodt, 2B: “Ik kon het op 
prijs stellen dat de leraren ook tijd 
voor ons hebben vrijgemaakt na hun 
lesuren. Als je het moeilijk had met 
de leerstof waren er altijd bijwerk-
lessen, remediëringsoefeningen en 
zelfs studiebegeleiding beschikbaar. 
Zo kon je toch op een degelijke ma-
nier je examens voorbereiden.” 
 
Kyra Plaitier, BVLA: “Ik deed Voe-
ding-Verzorging en keek elke week 
uit naar onze lessen voeding. We 
konden gebruik maken van een goe-
de, moderne keuken waar de leer-
kracht ons de lekkerste gerechten 
leerde klaarmaken. Soms simpele 
dingen maar altijd heerlijk. En was 
het koken plezant, dan was het 
proeven erna dat nog veel meer!” 

www.facebook.com/MiddenschoolGeraardsbergen 
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Groene Toog = eerlijke 

toog 

Ken je onze Groene Toog al? Al jaren 
is het ons gezellig, gezond én eerlijk 
alternatief voor de klassieke dran-
kenautomaat. Elke dag opnieuw 
opent deze toog, tijdens de speeltij-
den, zijn deuren om onze leerlingen 
biologische en eerlijke snacks aan te 
bieden. Eerlijke en steeds heerlijke 
producten van Frejafood, Lima, Pa-
jottenlander en Oxfam worden er 
met de breedst mogelijke glimlach 
aangeboden door een team van en-
thousiaste leerlingen. 
 
In de week van 11 mei, niet toevallig 
de fairtrade@school-week werd onze 
Groene Toog zelfs helemaal de 
'fairtrade' toog. Eerlijke handel, 
heerlijk en ethisch consumeren. De 
wereld veranderen begint met kleine 
dingen. Als je weet dat wanneer je 
je tanden in een lekkere reep choco-
lade zet of geniet van een verfrissen-
de 'worldshake' de mensen die de 
ingrediënten voor al dat lekkers le-
verden er een eerlijke prijs voor kre-
gen, smaakt dat des te meer. 
 
De inspanningen van onze leerlingen 
werden beloond: onze eerlijke toog 
draaide op volle toeren en als kers op 
de taart mocht de ploeg van de groe-
ne/eerlijke toog het fairtrade label 
ontvangen uit handen van schepen 
Fernand Van Trimpont, schepen van 
onderwijs. Dikke proficiat! 

Tafeltennistoernooi 

Ook dit schooljaar namen onze leer-
lingen deel aan het tafeltennistoer-
nooi, ingericht door de sportdienst 
en SVS. Vier enthousiaste groepen 
van telkens 4 leerlingen waagden 
zich aan enkele sets om zo te probe-
ren een plaatsje te bemachtigen in 
de finale.  
 
Drie groepjes gingen door naar de 
halve finale, waarvan één groep zelfs 
de finaleronde haalde.  
 
Uiteindelijk werden Dries Arents 
(2B), Klaas Arents (1Ac), Jarne Rou-
ckhout (1Ab) en Bryan De Spiege-
leer (2B) tot winnaar gekroond.  
 
Proficiat aan de winnaars en ook 
bedankt aan alle sportieve deelne-
mers die hun uiterste best gedaan 
hebben.  

Schrijftalent op MS! 

Katrien De Clercq uit 1Aa nam deel 
aan de Junior Journalist-wedstrijd, 
ingericht door het Davidsfonds.  
 
Ze schreef het kortverhaal ‘Ballet, 
enkel voor meisjes? Of toch niet!’, 
waarmee ze laureaat werd en een 
prijs in ontvangst mocht nemen. 
Proficiat! 

Abraham & friends 

Abraham Vos (1As) heeft Ethiopi-
sche roots. In de zomer van 2013 
reisde hij naar zijn geboorteland, 
waar hij verbleef in een gastgezin 
dat straatkinderen opvangt. Elk 
schooljaar zoekt hij sponsors voor 

dit mooie project. 

 

 

Dit bedrag werd door de 1e-jaars 
ingezameld tijdens de GWP-week 
ten voordele van Ethiopië. 

 



 

   

   

  

     
Benzinestation, 

Kopiecenter, Teken- 

& Schilderswinkel

leroux.bvba@skynet.be

Guilleminlaan 237

9500 Geraardsbergen

Tel.: 054 41 11 45

Fax: 054 41 91 70

INSCHRIJVINGEN 

* t.e.m. 3 juli: van 9 - 12 u. 

* vanaf 16 augustus: 

van 9 - 12 u. 

& 

van 18 - 20 u. 

Oplossing rekenpuzzel: B 


