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Middenschool tegen    

pesten 

In de week vóór de krokusvakan-
tie wordt elk jaar de Vlaamse 
week tegen Pesten georgani-
seerd in de Vlaamse scholen. 
Ook in de media, denk maar aan 
Ketnet, komt dit steeds uitvoeri-
ger aan bod. Het is dan ook een 
onderwerp dat onze blijvende 
aandacht verdient. Niet enkel 
tijdens deze éne week, maar een 
heel schooljaar lang. 

Onze leerlingen van het eerste 
jaar bekeken de film Spijt!, ge-
baseerd op het gelijknamige 
boek van Carry Slee. Voor de 
tweedejaars kozen we Ben X, 
een Belgische film uit 2007 van 
Nic Balthazar.  

Beide films vertellen een aangrij-
pend verhaal dat op bevattelijke 
manier de verschillende rollen 
binnen een pestprobleem bloot-

legt en bespreekbaar maakt. Het 
spreekt voor zich dat dit onder-
werp verder besproken wordt in 
de levensbeschouwelijke vakken.  

We bieden onze leerlingen meer 
dan enkel zuivere kennis: we 
zien elke leerling als een VIP en 
hebben aldus oog voor waarden 
als respect, verantwoordelijk-
heid, verdraagzaamheid en zelf-
vertrouwen. 

Het is de dagelijkse taak van de 
directie, het secretariaat en de 
leraren om ervoor te zorgen dat 
onze leerlingen graag naar school 
komen. Wie met problemen zit, 
zal bij elk van hen een luisterend 
oor vinden. Maar daar stopt het 
natuurlijk niet. 

Onze Middenschool beschikt over 
een Interne Leerlingbegeleiding 
waar leerlingen elke dag terecht 
kunnen met al hun vragen en 
problemen. En dus ook voor pes-
ten. Een goed gesprek kan won-
deren doen, zowel voor slachtof-
fer als voor dader. Met alle be-
trokkenen gaan we in samen-
spraak naar een oplossing zoe-
ken.  

Pesten begint en stopt niet aan 
onze schoolpoorten. Het steeds 
intensiever gebruik van sociale 

media brengt ook cyberpesten 
met zich mee (zie kaders). 

Ook het aan onze school verbon-
den Centrum voor Leerlingbege-
leiding is hierin een belangrijke 
partner.  

We streven naar een zo groot 
mogelijk welbevinden voor al wie 
participeert in onze school. Een 
leerling die zich goed in zijn vel 
voelt, komt graag naar school en 
zal ook beter zijn talenten kun-
nen ontplooien. 

2 VUISTREGELS ROND CYBERPESTEN: 

1) Alle info die je in het gewone 
leven voor jezelf houdt, geef je 
ook niet prijs op het internet. 
Een dagboek laat je ook niet 
aan iedereen lezen! 

2) Alles wat je niet in het ware 
leven tegen iemand in het 
gezicht durft zeggen, tik je ook 

TIPS VOOR OUDERS: 

1) Zorg dat je weet waar je kind 
mee bezig is.  

2) Ga op een positieve manier een 
gesprek aan rond 
internetgebruik en maak 
duidelijke afspraken. 

3) Leer je kind respect voor 
elkaar. Achter een scherm is 
het makkelijker om grove taal 

We have a winner! 

Inderdaad … We hebben een winnaar! Arthur De Backer uit 2 STEM 
is één van de 48 finalisten van de Vlaamse Technologie Olympiade 
waaraan wij met de STEM-klassen hebben deelgenomen. 

Wij zijn zeer fier met dit prachtige resultaat, wetende dat er meer 
dan 17 000 deelnemers waren.  

We wensen Arthur een dikke proficiat en 
duimen voor hem op de finale van zaterdag 
12 maart, die plaatsvindt in het Ministerie 
van Onderwijs en Vorming in Brussel. 



Bladzijde 2 

Minivoetbal meisjes 

Onze school nam op 13 januari 
deel met 2 meisjesploegen aan 
de interscholenwedstrijd mini-
voetbal, georganiseerd door 
de sportdienst en SVS (Stichting 
Vlaamse Schoolsport). 

We creëerden heel wat mooie 
acties en hebben het onze te-
genstanders niet altijd even 
makkelijk gemaakt. 

Op sportief vlak kwamen we als 
grote winnaar uit de bus; een 
score zegt immers niet alles. 
Sommige leerlingen hadden ook 
hun persoonlijke supporters bij! 

Ondernemen in de kijker 

Peter Couckhuyt, zaakvoerder 
van het Leedse bedrijf Topdak, 
vertelde de leerlingen van optie 
Ondernemen over het reilen en 
zeilen in zijn bedrijf. 

De kleine ondernemers werden 
meegezogen in het ontstaan, de 
groei en het draaiende houden 
van zijn levenswerk. Zo leerden 
ze heel wat interessante know 
how: hoe creëer je een goede 
werksfeer, wat maakt een goede 
klantenbinding, ... 

Initiatie carambole 

Diezelfde woensdag organiseerde 
de Geraardsbergse biljartclub 
‘Ons Huis’ een initiatienamiddag 
carambole.  

Deze discipline van het biljarten 
is minder gekend bij het grote 
publiek. Het wordt gespeeld op 
een tafel zonder gaten en met 3 
ballen (wit, geel en rood). Het is 
de bedoeling dat de speler met 
zijn stootbal (wit of geel) de 2 
andere ballen kan raken, al dan 
niet met of zonder de band. 

Deze sport vereist geen fysieke 
inspanningen maar wel een goed 
ruimtelijk inzicht en is uitermate 
geschikt om de oog-
handcoördinatie aan te scherpen. 

Onder deskundige begeleiding 
van ervaren spelers uit de club 
werden de leerlingen verschillen-
de technieken aangeleerd. Op het 
einde van de namiddag werden 
er kleine wedstrijdjes gespeeld 
waaruit bleek dat er toch wat 
talent op onze school aanwezig 
is! 

Op het biljarttornooi van woens-
dag 24 februari onder de Ge-
raardsbergse scholen daagden 14 
deelnemers op, onder wie 4 Mid-
denscholers. Proficiat aan Rune 
Penne, Senne Praet, Aaron 
Steppé en Ferre Van der Baeten 
voor hun respectievelijke 3e, 6e, 
7e en 8e plaats! 

 

Snapshot Dikke-

truiendag 

 

MS Ondernemend! 

MS Milieubewust! 
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 We sensibiliseren onze leerlingen in sport 
en spel steeds tot FAIR PLAY! 
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Auteur op school 

Geliefd jeugdauteur Dirk Bracke 
was maandag 19 januari te gast 
op de Middenschool. Via anekdo-
tes vertelde hij over de voorbe-
reiding tot het uiteindelijk schrij-
ven van een boek. 

Tijdens het vraagmoment kwa-
men de tweedejaars te weten dat 
hij nog steeds pen en papier ge-
bruikt om zijn verhalen neer te 
schrijven. Het Engelenhuis, 
Black, Het uur nul, Blauw is bitter  
en zijn nieuwste boek De bruid 
werden aan onze leerlingen voor-
gesteld. Uit dat laatste boek las 
hij zelf een stuk voor, wat erg 
gesmaakt werd door de toehoor-
ders. 

Op geheel eigen wijze—rustig, 
spontaan, soms grappig—
verhaalde hij over zijn belevenis-
sen. Het was een boeiende ken-
nismaking met een groot auteur. 

AAN DE BAK! 

Een aantal leerlingen van het 
Groene Schoolteam sloegen op 
13 januari de handen uit de 
mouwen: in de didactische 
keuken werden onder 
begeleiding cupcakes gebakken. 
Deze werden de dag erna in de 
Groene Toog verkocht. Met dit 
initiatief werd het schoolwinkeltje 
onder de aandacht gebracht. De 
bakkers beleefden een gezellige 
woensdagnamiddag. 

 

 

 

Dit is het bedrag dat de Mid-
denschool inzamelde voor de 
Damiaanactie met de ver-
koop van stiftjes! Hiermee 
kunnen maar liefst 91 mensen 
genezen worden van armoe-
deziektes zoals lepra en tbc.  

Wat als iemand in het gezin getroffen wordt door 
kanker? Een medewerkster van de kinderafdeling 
van UZ Gent kwam spreken over deze ziekte. 

Aan de leerlingen van 1B2 werd eerst verduidelijkt 
wat kanker inhoudt, welke de behandelingen zijn 
en hoe deze 
verlopen. Ook 

vertelde ze over de grote impact 
dat dit heeft, niet alleen voor de 
patiënt maar voor het hele gezin.  

De leerlingen werden er heel stil 
van: niet meer alles mogen of 
kunnen eten, geen vriendjes meer 
op bezoek, niet meer kunnen 
buiten spelen, geen bioscoop– of 
kermisbezoekjes ... 

MS Geëngageerd! 

MS Geëngageerd! 

PROFICIAT!* 

Elk schooljaar organiseert het 
European Curriculum Framework 
for Classical Languages een test 
Latijn. Dit initiatief wil de Latijnse 
taal in de kijker zetten en aan 
leerlingen uit verschillende Euro-
pese landen de kans geven om 
hun kennis en vaardigheden met 
elkaar te vergelijken. Uiteraard 
wou de Middenschool aan haar 
latinisten de kans geven om hier-
aan deel te nemen. 

De tekst bestond uit 2 delen. In 
het 1e deel moesten over een 
niet-geziene tekst zowel gram-
maticale als inhoudsvragen be-
antwoord worden. De tekst be-
handelde 1 van de 12 werken 
van de held Hercules: het roven 
van de gouden appels uit de tuin 
van de Hesperiden. Het 2e deel 
peilde naar de algemene kennis 
over de Klassieke Oudheid. Ben 
je zelf benieuwd of je deze vra-
gen zou kunnen beantwoorden? 
Even checken! Wat betekent de 
uitdrukking carpe diem? Welke 
dieren bewaakten de tempel van 
Iuno op het Capitool? Hoe heet 
de Romeinse god Mars bij de 
Grieken? ** 

Enkele dappere leerlingen uit 2A 
waagden zich aan dit extra 
‘examen’ en deden dit met ver-
ve! Maike Borremans, Jens Cou-
sin, Katrien De Clercq en 
Liese Minjauw behaalden een 
zilveren diploma. Nastasia Mi-
chiels, Hannes Peters en Kyo-
ko Van Asselt sleepten een 
bronzen diploma in de wacht. 

*= ‘het moge nuttig en voordelig 
zijn’ 

** = Pluk de dag, ganzen, Ares 



  

  

  


