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Schrijf-ze-VRIJ-week 

Dit jaar organiseerde Amnesty 
International de inmiddels 26e 
editie van hun Schrijf-ze-
VRIJdag. Thema dit jaar was: 
‘Met kinderrechten speel je niet!’ 

Maar liefst 518 scholen in heel 
Vlaanderen hebben brieven ge-
schreven naar de grote elektroni-
careuzen als Apple en Sony om 
hen te vragen of ook zij willen 
stoppen met goedkope, door kin-
deren ontmijnde grondstoffen in 
hun producten te verwerken. 

‘De glamour waarmee elektronica 
in winkels wordt uitgestald en 
verkocht, contrasteert fel met 
het labeur van de kinderen die 
sjouwen met zakken vol stenen 
en van de mijnwerkers die in 
smalle, uitgekapte tunnels per-
manente longschade dreigen op 
te lopen’, vertelde Karen Moes-
kops, directeur van Amnesty In-
ternational Vlaanderen hierover. 

De grote elektronicaproducenten 
controleren onvoldoende de her-
komst van de goedkope kobalt 
die ze massaal in hun producten 
verwerken. Om die bedrijven op 
hun verantwoordelijkheid te wij-
zen, mobiliseerde AI dit jaar dui-
zenden leden om brieven te 
schrijven met de vraag deze 
praktijken een halt toe te roepen. 

De hele Middenschool heeft hier-
aan deelgenomen. En hoe! Onze 
leerlingen leerden in de levens-
beschouwelijke vakken niet enkel 
over hun eigen rechten maar ook 
over die van alle kinderen over 
de hele wereld. Ze kregen bo-
vendien bezoek van enkele me-
dewerkers van AI, die het thema 
nog eens bevattelijk uit de doe-
ken deden.  

Hiermee was het startschot ge-
geven van een heuse Schrijf-ze-
VRIJ-week: tientallen leerlingen 
offerden hun middagpauze op om 
maar liefst 188 brieven bij elkaar 
te schrijven. De school voorzag 
het materiaal; de leerlingen 
toonden hun inzet en engage-
ment. 

Amnesty International dankte 
hen hartelijk met een certificaat 
dat aan de schoolmuur prijkt. 

LEGO Challenge 

Middenschool Geraardsbergen 
nam op zondag 27/11, Dag van 
de Wetenschap, deel aan de 
wedstrijd First LEGO League 
Animal Allias Challenge in 
Kortrijk. Dit is een robotwedstrijd 
met wereldwijd meer dan 28 000 
teams, waarbij kinderen tussen 9 
en 15 jaar elkaar bekampen om 
mens en dier te helpen. Ze 

worden daarbij uitgedaagd om te 
denken als wetenschappers en 
technici. 

De leerlingen van het 2e jaar 
STEM voerden 4 
programmeeropdrachten uit met 
Lego Mindstorms. Daarnaast 
werkten ze een project uit om 
het aantal verkeersongevallen te 
doen dalen, zowel bij mensen als 
bij dieren. Via sensoren op het 
parcours werden de auto’s 
verwittigd van de aanwezigheid 
van fauna en werden de dieren 
op hun beurt afgeschrikt door 
lichtsignalen. 

Onze Magnifieke STEM-genieën 
eindigden bij de eerste helft. 
Proficiat! 

Rode Neuzen Dag 

In de week van 28/11 stonden een 
aantal vakken in het teken van Rode 
Neuzen Dag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

de levensbeschouwelijke vakken 
maakten het thema 
bespreekbaar en de 1A-klassen 
bakten pannenkoeken tijdens de 
lessen techniek, die gedurende 
de pauzes aan € 1 per stuk 
werden verkocht. Voor het 
vakgebied biochemie leerden 
ze eerder wat gist precies 
doet met deeg.  

MS Uitdagend! 

MS Maatschappijkritisch! 



Bladzijde 2 

Projectweek BVL 

Naar jaarlijkse gewoonte genoten 
onze BVL’ers voor de herfstva-
kantie van een projectweek rond 
het thema Geuren & kleuren. 

 

 

 

Tijdens het maken van een post-
kaartje uit Marokko konden de 
creatieve talenten zich uitleven. 
Bladeren van bomen, struiken, 
bloemen en planten als motief 
voor keramiek? Met wat handig-
heid creëerde BVLA er verrassen-
de theelichtjes mee! De BVLB en 
BVLC’ers bezochten ofwel druk-
kerij Grafido, ofwel toverden ze 
een pingpongballetje om tot mo-
derne lichtversiering. 

 

 

Les odeurs et les couleurs en 
français? Pas de problème! Niet 
enkel het vak Frans werd in het 
thema ondergedompeld. Wiskun-
de en Nederlands kwamen even-
eens op die manier aan bod. De 
leerlingen maakten een stads-
wandeling door Geraardsbergen. 
Zo werden ook aardrijkskunde en 
geschiedenis geïntegreerd aan-
geboden. 

Uiteraard werden de iPads vaak 
gebruikt, zowel voor een quiz als 
tijdens de activiteiten voor Ne-
derlands, aardrijkskunde en ge-
schiedenis. Bovendien leerden 
onze BVLB’ers programmeren 
met het computerprogramma 
Scratch. 

De hongerigen werden gespijsd 
met een zelfgemaakte pompoen-
soep. De oscarwinnende film 
Crash confronteerde iedereen 
met de harde waarheid van ra-
cisme. 

Deze leuke week werd afgesloten 
met een sportdag, waarop men 
de kans kregen niet-alledaagse 
sporten te beoefenen, zoals 
boogschieten en kin-ball, een 
teamsport die gespeeld wordt 
met een reuzenbal. 

Week van de Franse Film 

De vakgroep Frans nam in de 
week voor de herfstvakantie deel 
aan de Week van de Franse Film. 
Daarmee wou ze de Franse film, 
taal en cultuur in de kijker zetten 
om de blik van de leerlingen te 
verbreden. 

De film Les profs kreeg in 
Frankrijk de stempel van 
komedie van het jaar en deed 
wat verwacht werd: de 
lachspieren van onze 1A en 
2A’ers stevig doen werken. Het 
verhaal speelt zich af op de 
middelbare school Jules Ferry, de 
slechtste school van Frankrijk 
met de slechtste leraren. 
Hilariteit verzekerd! 

Bij het bekijken van La nouvelle 
guerre des boutons werd de 
gevoelige snaar van de 1B en 
BVL’ers geraakt. De film 
beschrijft de strijd van enkele 
dappere jongens die tegen de 
verwachting in samenwerken om 
een Joods meisje te redden uit 
de klauwen van de Duitsers. 
Sommige leerlingen pinkten op 
het einde een traantje weg. 

 

beidsolèj: zomerjurk 

deirlèk: ziekelijk 

wakieën?: welke? 

baskül: weegschaal 

framasong: vrijmetselaar 

avàànse: vooruitgang 

graalèk: vreselijk 

betoeëteren: vuilmaken 

rallonzje: verlengsnoer 

zeurbriefken: 
spiekbriefje 

MS Projectmatig! MS Cultureel! 



GPA2: Zero afval 

Op 8/11 wogen wij geheel 
onverwachts het geproduceerde 
afval van de lunchende 
leerlingen. Conclusie: met 500 g 
restafval en 700 g PMD viel dat 
behoorlijk mee. 

Na bekendmaking van deze 
cijfers via Smartschool werd een 
2e weging aangekondigd op 
22/11, dag van de 2e GoodPlanet 
Actie. Het restafval stagneerde 
op 500 g; het PMD kende een 
kleine daling van 200 g.  

Wees je bewust van je 
afvalproductie en kies voor 
herbruikbare verpakkingen! 

Bladzijde 3 

Filosoferen met 

Socrates 

Ons Cultuur is Cool Col-
lectief (CCC), een groep leraren 
die onze leerlingen na de school-
uren op sleeptouw neemt om 
hen op zo voordelig mogelijke 
wijze te laten proeven van cul-
tuur, trok op vrijdagavond 11/11 
naar CC De Steenoven om er 
een voorstelling van Socrates bij 
te wonen. 

 

 

Socrates is een monoloog ge-
speeld door Bruno Vanden 
Broecke, die de leerlingen deze 
keer eens niet als die lolbroek 
uit Safety First leerden kennen, 
maar als de fantastische thea-
teracteur die hij in werkelijkheid 
is. 

In een regie van Stefaan Van 
Brabandt transformeerde hij tot 
de klassieke Griekse filosoof. 
Wie dacht dat onze Middenscho-
lers geen anderhalf uur aan zijn 
lippen zouden kunnen hangen, 
had niet op de overdonderende 
podiumprésence van Vanden 
Broucke gerekend. 

Hij liet het publiek getuigen van 
de laatste minuten vóór Socra-
tes de gifbeker drinkt—de man 
werd veroordeeld omdat hij de 
jeugd dreigde te bederven met 
zijn vragen. Voor hij heengaat, 
wil hij voor de aanwezige toe-
hoorders zijn belangrijkste in-
zichten nog even op een rijtje 
zetten. Helder en geduldig. So-
crates filosofeerde door vragen 
te stellen aan Jan en alleman; 
dat deed Vanden Broucke: filo-
soferen, zonder evenwel ant-
woord te verwachten van zijn 
publiek. 

Hij deed ons inzien dat goed 
leven begint met elk moment 
goed proberen te zijn. Maar ook 
dat we niet hoeven te doen alsof 
we alles weten; dat het goed is 
dat niet elke levensvraag een 
zeker antwoord kan hebben. Dat 
kan een troost zijn. Want waar 
het weten stopt, begint het den-
ken.  

Socrates was een ronduit fan-
tastische voorstelling van één 
van onze allerbeste acteurs. 

Dichterlijk talent 

Axelle Daem (1Ad) en Maja 
Heylebosch (2S1) zijn beiden 
genomineerd voor de poëzie– en 
prozawedstrijd Willy Bultereys 
voor de 1e graad secundair on-
derwijs. 

Deze wedstrijd is een organisatie 
van Willemsfonds Oost-
Vlaanderen en nodigde dit jaar 
jongeren uit om één gedicht, 
verhaal of tekst te schrijven bin-
nen het thema Muziek. 

Uit de 15 genomineerden van de 
1e graad zullen 3 winnaars gese-
lecteerd worden, die elk een 
geldprijs van € 100 ontvangen. 
Iedere genomineerde krijgt ook 
een bundel met de geselecteerde 
inzendingen cadeau. 

De proclamatie vindt plaats op 
woensdag 21/12 (zie uitnodiging 
onderaan). De laureaten, hun 
ouders en sympathisanten wor-
den op deze feestelijke prijsuit-
reiking uitgenodigd.  

Wij duimen alvast voor Axelle en 
Maja! 

Sport@school 

Op woensdag 23 november 
zakten 2 ploegen van onze 
school af naar sporthal De 
Veldmuis om het op te nemen 
tegen verschillende scholen uit 
de streek tijdens het 
interscholenbasketbal 3 tegen 3. 
De ploeg van het 2e jaar, onder 
leiding van Falco Eeman 
(BVLB), boekte binnen hun reeks 
enkele mooie overwinningen, 
waardoor ze op de 2e plaats 
eindigden.  

Sander Steenhout (1Af) werd 
als kapitein aangesteld bij de 
ploeg van onze eerstejaars en 
kon samen met zijn ploegmaten 

zorgen voor een mooie 4e plaats. 

Proficiat aan alle 
MS Sportief! 

MS Cultureel! MS Milieubewust! 

MS Cultureel! 




