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Veldloop champs 

De eerste sportactiviteit op 
woensdagnamiddag was meteen 
een voltreffer: de jongens van het 
geboortejaar 2004 vulden het 
volledige podium. Proficiat Adam 
Matunga, Justen De Duytsche 
en Dieter Cottens! Dank aan alle 
deelnemers en supporters. 

CCC 

Op de Middenschool zijn we ervan 
overtuigd dat cultuuronderwijs 
onmisbaar is voor de vorming van 
jonge mensen tot kritische 
volwassenen. Daarom lanceerden 
we vorig schooljaar het Cultuur is 
Cool Collectief, kortweg CCC.   

Deze groep leerkrachten wil onze 
leerlingen, op vrijwillige basis, op 
een zo voordelig mogelijke manier 
laten proeven van de 
podiumkunsten. Ze selecteerden 
een gevarieerd aanbod van vier 
avondvoorstellingen; van klassiek 
tot experimenteel, van circus en 
acrobatie tot comedy. Met de 
steun van onze Vriendenkring 
worden deze voorstellingen 
voordeliger. 

Zo trokken we op vrijdag 14 
oktober naar CC De Werf in Aalst 
voor de opvoering van Lies 
Pauwels’ ‘Het Hamiltoncomplex’. 
Een voorstelling die de 
theatermaakster op het podium 
laat brengen door 13 dertienjarige 
meisjes met als onderwerp het 
leven zoals het is voor jonge 
pubers. Het werd een fantastische 
avond waarin het publiek 
meermaals geconfronteerd werd 
met alle stereotypen en 
vooroordelen die rond die leeftijd 
bestaan, over hoe we naar 
mekaar kijken en over hoe 
verwarrend het kan zijn om zo 
tussen kind en volwassene in te 
zitten. Dit alles, gebracht met de 
nodige humor, fantastische 
muziek, dans en vooral het 
aanstekelijk enthousiasme van de 
13 jonge actrices, zorgde voor 
een onvergetelijke theateravond 
en een geslaagde aftrap van een 
nieuw ‘CCC- seizoen’. 

Schaak op school 

Wie regelmatig schaakt, pikt een 
waaier aan vaardigheden mee: 
kritisch denken en oordelen, 
omgaan met tijdsdruk en 
frustratie, aanscherpen van het 
analytisch denkvermogen, … Met 
deze denksport wordt het 
geheugen op een speelse manier 
getraind. 

Tijdens de middagpauzes bereiden 
onze leerlingen zich tijdens de 
aangeboden schaaklessen voor op 
de Schoolschaakkampioenschap-
pen, georganiseerd door de 
Vlaamse Schaakfederatie.  

Onze beginnende schakers 
kunnen nu al de schaakstukken 
correct verplaatsen op het bord. 
Binnenkort gaan ze voor het eerst 
aan de slag met de schaakklok; 
zo wordt snel en doordacht 
handelen onder stress getraind. 
Tussendoor krijgen ze nog een 
paar strategische tips om de 
tegenstander te kunnen verrassen 
met een geslaagde schaakmat.  

Wij wensen onze leerlingen veel 
schaakplezier! Geïnteresseerden 
noteren best volgende data in hun 
agenda: 

Woensdag 30/11: Schaaktoernooi 
Middenschool Geraardsbergen 

Zaterdag 21/1: Oost-Vlaams kampioenschap 
in Gent 

Mei 2017: Geraardsbergs schooltoernooi 

 

MS Sportief 
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Leerlingenraad 

In tijden waarin commentatoren 
en andere bollebozen in 
televisiestudio’s en 
krantenkolommen over elkaar 
heen struikelen om het belang 
van burgerzin, waarden en 
normen te bekrachtigen ligt het 
vaak aan het onderwijs om die 
belangrijke begrippen naar de 
alledaagse, concrete realiteit te 
vertalen. 
 
Daarom vinden wij het op de 
Middenschool essentieel dat ook 
in een eerste graad (hoewel dat 
niet verplicht is) onze leerlingen 
een vertegenwoordiging kennen 
in hoe onze school wordt 
georganiseerd. Participatie is een 
ontegensprekelijk belangrijke 
waarde. Jongeren kunnen niet 
vroeg genoeg worden 
blootgesteld aan een 
democratisch 
besluitvormingsproces.  
 
De tien jongeren op de foto zijn 
de leerlingenraad van onze 
school voor dit schooljaar. Ze 
werden verkozen door hun klas- 
en schoolgenoten. Enkel onze 
leerlingen hebben stemrecht in 
het samenstellen van die 
leerlingenraad. Tijdens 
vergaderingen die worden 
bijgewoond door enkele 
begeleidende leerkrachten, 
leerlingenbegeleiding én directie 
brengen zij creatieve ideeën om 
onze school beter te maken. 
 
Want een school die maak je 
samen; niet enkel met 
onderwijzend personeel, 
secretariaat en directie, maar 
ook met leerlingen en hun 
ouders. 

Milieuboot 

Op dinsdag 6 september gingen 
onze leerlingen van het 2e jaar 
STEM en wetenschappelijk werk 
samen met de 1e STEM’ers op 
educatieve uitstap met de 
milieuboot. 

 
 

 

Tijdens de boottocht tussen Aalst 
en Dendermonde maakten ze 
van dichtbij kennis met de rivier 
de Dender. De Middenscholers 
onderzochten de waterkwaliteit, 
het leven op en om het water, 
het belang van water en 
watersystemen op aarde, … De 
boot nam hen mee in de tijsluis 
van Dendermonde en de sluis 
van Denderbelle. 

 

 

 

De verscheidenheid aan dieren 
rond onze waterloop zorgt ervoor 
dat er waterhoenen, reigers, 
ijsvogels en zelfs een buizerd kon 
gespot worden. Een leuke en 
onvergetelijke ervaring! 

Kunstkrak 

iDrum is het nieuwe 
slagwerkspektakel van de 
drumbatterij Percussive. De drie 
podiumbeesten Sam, Jef en Bert 
bundelden hun passie voor 
ritmisch theater en brachten een 
wervelende show voor onze 
leerlingen op 6 oktober in het 
Arjaantheater. 

Voor de Kunstkrak-voorstelling 
sleurde Percussive niet een 
arsenaal aan trommels en 
bijzonder slagwerkgerief mee, 
maar ook tablets vonden hun 
weg naar het podium. 

Dat de show een succes was, 
konden we afleiden uit de talrijke 
enthousiaste reacties van onze 
leerlingen. iDrum! U2? 

Kunstkrak wil de belangstelling voor de 
verschillende kunstdisciplines en 
expressiemiddelen stimuleren en deze 
voor een zo breed mogelijk publiek 
toegankelijk maken. Daartoe zet een 
groep leraren van de Geraardsbergse 
Kunstacademie aangevuld met een 
aantal enthousiaste vrijwilligers zich in 
om jaarlijks een aantal activiteiten te 
organiseren. Muziek, 
theater, film, dans, 
beeldende kunsten, 
circuskunst, ... 
krijgen elk een 
plaatsje in het 
aanbod. 

MS Milieubewust MS Cultureel MS Democratisch 
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Oxfam Wereldwinkel @ 

MS 

Dat de Middenschool haar 
steentje wil bijdragen aan het 
milieu weten aandachtige lezers 
van De Kaai al langer. Tot vorig 
schooljaar was de Groene Toog 
een van die initiatieven.  Omdat 
er hoofdzakelijk producten van 
Oxfam werden verkocht en we 
het aspect van eerlijke handel 
heel belangrijk vinden, is 
besloten een naamsverandering 
door te voeren: de Groene Toog 
werd herdoopt tot Oxfam 
Wereldwinkel. Hiermee trekken 
we de lijn van vorig schooljaar 
door, toen onze school het logo 
Deze school meent het 
FairTradeGemeente’t ontving.  

Niet alleen de naamsverandering 
is een feit, ook zijn er nieuwe 
‘uitbaters’: de leerlingen van de 
optie Handel. Al in september 
begonnen ze met de 
voorbereidingen door een bezoek 
te brengen aan de lokale Oxfam 
Wereldwinkel. Ze  kregen er te 
horen wat eerlijke handel omvat 
en proefden van verschillende 
producten om zo een keuze te 
kunnen maken voor het aanbod 
op school. Al wie reeds een 
bezoekje bracht aan de 
Wereldwinkel, heeft al kunnen 
vaststellen dat ze dit met heel 
veel enthousiasme doen! 

Op vrijdag 14 oktober vond ook 
de eerste GoodPlanet Actie Eet 
lokaal plaats. Leerlingen konden 
tijdens de pauze appels kopen 
van een lokale boer. Lokaal 
voedsel betekent minder CO2-
uitstoot. De actie was een 
succes: in een mum van tijd 
waren de appels uitverkocht! 

Projectweek 1B 

Op maandag 5 december startte 
voor de 1B’ers hun projectweek 
rond het thema ‘ontmoeten’. Het 
traditionele lessenrooster werd 
daarvoor aan de kant geschoven. 
In de plaats werden de leerlingen 
ondergedompeld in een bad van 
diverse activiteiten met als doel: 
elkaar, de school en de 
schoolomgeving leren kennen. 

Op het programma stonden: 
leerrijke spelen, hoekenwerk, 
groepswerken, een 
stadswandeling, een sportdag 
met een waaier aan 
sportactiviteiten, een bezoek aan 
de lokale brandweerkazerne, …  

Biotoopstudie 

Bij het vallen van de bladeren 
trokken onze tweedejaars hun 
‘stoute’ rubberen laarzen aan om 
enkele natuurverschijnselen te 
bestuderen. In het kader van de 
lessen natuurwetenschappen en 
aardrijkskunde deden ze een 
bodem– en lichtonderzoek, 
waarbij ze de bodemtemperatuur 
en –doorlaatbaarheid, 
lichtsterkte, bodemhardheid, … 
peilden.  

Met behulp van zoekkaarten en 
determineertabellen gingen de 
vorsers zelf op onderzoek in het 
Abdijpark. Interactief buiten de 
schoolmuren aan de slag gaan 
met gunstig gezinde weergoden: 
een geslaagd experiment! 

Gepakt & gezakt 

Het is een jaarlijks fenomeen bij 
de start van het schooljaar: 
leerlingen met té zware 
boekentassen. Bij steekproeven 
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! 

affronteern: beledigen 

afriddern: afglijden 

moeële: tas, buidel 

moelebakkes: masker 

peekelteeve: vrekkige vrouw 

teegegoeste: tegenzin 

tsmaariesjten: ‘s ochtends 

zjakètte: soort jas 

lapnoeëm: bijnaam 

vlieës: vlees 

MS Sociaal MS Interactief MS Projectmatig 

MS Gezond 



'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) 
 


