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Diplomata Euroclassica 

Euroclassica is een overkoepelen-
de organisatie voor alle verenigin-
gen die verband houden met het 
onderwijs van de klassieke talen 
en/of met de Grieks-Romeinse 
cultuur. Zij organiseren jaarlijks 
een examen Latijn en Grieks, 
waaraan klasgroepen van over 
heel Europa kunnen deelnemen. 

Het examen bestaat uit een La-
tijnse leestekst met een reeks 
inhoudelijke en grammaticale vra-
gen. Ook de algemene kennis 
over cultuur en mythologie wordt 
getest. Wie slaagt, ontvangt een 
certificaat met daarop een bron-
zen, zilveren of gouden eervolle 
vermelding. 

Dit jaar behaalde Jentl Van Dam-
me een gouden diploma. Een 
zilveren diploma was weggelegd 
voor Oscar Cuyvers, Wout Dela-
haye, Jana De Meyer en Inès 
Eeman. Estée Buyze, Romy De 
Borre, Amalie Dedisheva, Va-
nille De Man, Liselotte Me-
ganck, Emmely Saey, Lars Van 
Belle, Phébe Van Outrive en 
Shauni Van Rijckegem sleep-
ten een bronzen diploma in de 
wacht.  

MS Cultureel! 

 Olympi@de flamande du français 

In de Middenschool namen enkele leerlingen uit het 2e jaar deel 
aan Olyfran Vlaanderen, de Vlaamse Olympiade van het Frans. De 
wedstrijd verliep volledig via het internet en de deelnemers kregen 
een vijftigtal vragen.   

Onze tweedejaars brachten het er zeer goed vanaf en behaalden 
prachtige scores. Het gemiddelde van onze school bedroeg 31,83/50; 
het Vlaamse gemiddelde lag een stukje lager op 27,86/50.  

We kregen dit jaar ook de eer om een mooie prijs in ontvangst te ne-
men in Brussel. De school kreeg een leerrijke taalstage cadeau in het 
buitenland. Vanille De Man (2A), die de hoogste score behaalde, mag 
op de website van Roeland een taalstage naar keuze kiezen. 

Wij kijken ernaar uit om volgend jaar opnieuw mee te doen aan dit 
schitterende taalconcours! 
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eTwinning 

De leerlingen uit klas 2B, Weten-
schappen - Sport, namen deel 
aan een interessante taaluitwis-
seling met een school uit Hene-
gouwen, namelijk het Koninklijk 
Atheneum in Edingen.  

Ter kennismaking maakte elke 
school een introductiefilmpje 
waarin ze de school en de leer-
lingen van de klas voorstelden.  

Op 4 mei vond dan de echte fy-
sieke ontmoeting plaats op onze 
school; best spannend! Iedereen 
werd in gemengde groepjes ver-
deeld en volgde een poëzieroute 
door de stad. Onderweg losten 
ze samen raadsels op. De voor-
middag en eerste ontmoeting 
werd afgesloten met een degus-
tatie van Geraardsbergse mat-
tentaarten. 

Op 23 mei waren de 2B’ers dan 
te gast in Henegouwen. Daar 
voerden ze in groepjes van twee 
enkele taaltaken uit om elkaar 
nog beter te leren kennen en 
uiteraard om een boost te geven 
aan hun kennis van de Franse 
taal. Als afscheid zorgden de 
plaatselijke koks van Edingen 
voor een heerlijke cake met 
versgeperst sinaasappelsap. In 
het park van Edingen werden 
leuke foto’s genomen ter herin-
nering.  

Het is fijn dat een aantal leer-
lingen nog contact hebben met 
hun leeftijdsgenoten uit Hene-
gouwen. Geen betere kans om 
een andere taal te leren dan te 
converseren met een ‘native 
speaker’! 

Bladzijde 2 

                Interscholensport 

Op vrijdag 1 juni vond naar jaarlijkse gewoonte de prijsuitreiking 
van de interscholensport plaats op het stadhuis van Geraardsbergen. 
In de loop van het schooljaar werden door de sportdienst en SVS 
(Stichting Vlaamse Schoolsport) diverse tornooien georganiseerd, 
zoals tafeltennis, minivoetbal, badminton, … 

Dankzij onze deelname aan alle activiteiten kon onze school opnieuw 
beslag leggen op de eerste plaats en hierdoor een waardebon van € 
186 van Janssen en Fritsen in de wacht slepen. Deze zal aangewend 
worden om nieuw sportmateriaal aan te kopen. 

Langs deze weg willen we ook alle leerlingen die aan één of meerde-
re activiteiten hebben deelgenomen bedanken om zich op woensdag-
namiddag op een sportieve manier in te zetten voor onze school. 
Eveneens dank aan de leraren die ingestaan hebben voor de begelei-
ding. 

Het LO-team 

MS Sportief! 

Project ‘Cultuur’ 

Vóór de paasvakantie bokste het 
leerkrachtenteam ‘Cultuur’ een 
heuse cultuurweek in mekaar 
voor de leerlingen van het twee-
de jaar.  

Op het programma stonden o.a. 
stadsbezoeken aan Gent en me-
tropool Parijs, toneel rond de ge-
varen van sexting, de film ‘The 
Martian’, poëzieroute, evaluatie-
quiz, Vrij Podium. 

MS Cultureel & Sociaal! 

MS Projectmatig! 



Bladzijde 3 

Jeugdquiz 

Op vrijdag 25 mei organiseerde 
de Middenschool de 2e editie van 
haar jeugdquiz. 6 basisscholen - 
BSGO Dender, BSGO Centrum, 
BS Klim Op, Freinetschool De 
Klaproos en GBS Klavertje Vier - 
vaardigden leerlingen van het 6e 
leerjaar af om te strijden voor 
een wisselbeker.  

De eerste drie rondes bestonden 
uit telkens 15 vragen waarin 
gepeild werd naar algemene 
kennis. In het 2e deel van de quiz 
werd de film– en muziekkennis 
van de deelnemers op de proef 
gesteld.  

Na een spannende avond kwam 
basisschool Centrum als winnaar 
uit de bus, gevolgd door 
basisscholen Dender en Klavertje 
Vier.  

Klimaatcharter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenaan: schepenen Fernand Van Trim-
pont (Onderwijs) en Martine Duwyn 

(Milieu) 

Onderaan: Betty Gierts (directie) en 
mevr. Bruylant en mevr. De Bock (leden 

Groene Schoolteam) 

Op vrijdag 18 mei ondertekende 
de directeur het 'Klimaatcharter - 
scholen Geraardsbergen', dat ons 
overhandigd werd door het pro-
jectteam (duurzaamheids-
ambtenaar Geraardsbergen en 
de provinciale MOS-begeleider) 
met de bevoegde schepenen. De 
Middenschool bevestigt hiermee 
haar deelname aan het traject 
'de klimaatbende' van MOS 
(Milieuzorg op School) en de stad 
Geraardsbergen en draagt op die 
manier haar steentje bij tegen de 
opwarming van de aarde en aan 
een klimaatgezond Geraardsber-
gen.  

De klimaatbende is een netover-
schrijdende bende van directies, 
leraren, medewerkers van de 
gemeente en natuurlijk ook de 
leerlingen zelf. Het is de bedoe-
ling dat ze aan de slag gaan in 
hun eigen school, andere scholen 
uitdagen en met de nodige on-
dersteuning en informatie van 
MOS leren hoe ze echt kunnen 
helpen om de klimaatopwarming 
zo beperkt mogelijk te houden.  

Het project loopt twee jaar. Tij-
dens het eerste jaar gaat de aan-
dacht naar de leraren. Door mid-
del van workshops en lezingen 
zullen zij meer te weten komen 
over de milieuproblematiek en 
worden ze wegwijs gemaakt in 
het educatief materiaal.  Het 
tweede jaar gaat de klimaatben-
de dan echt van start en worden 
samen met de leerlingen (en ou-
ders) acties ondernemen om de 
CO2-uitstoot te 
verminderen. 

MS Cultureel & Sociaal! MS Geëngageerd & Milieubewust! 

Bellewaerde anders      

bekeken 

Op 26 april trok de 2S-klas (optie  
Wetenschappen - STEM) naar 
pretpark Bellewaerde bij Ieper. 
Niet om de spetterende attracties 
uit te proberen, maar deze keer 
om achter de schermen een kijk-
je nemen.  

 

Achter de attracties schuilt heel 
wat vernuftige techniek en tech-
nologie: G-krachten, hydraulica, 
transport, … De 2 STEM’ers ont-
dekten hoe deze knappe staaltjes 
techniek voor jong en oud onver-
getelijke momenten bezorgen.  

Daarnaast leerden onze leer-
lingen ook hoe een themapark 
met veel watervoorzieningen 
haar water zuivert.  

Het was unieke kans om Belle-
waerde van een andere kant te 
leren kennen en de geziene leer-
stof te linken aan de praktijk. 

MS Extramuraal & Boeiend! 



  

  

  

 

INSCHRIJVINGEN 

 Van 2 t.e.m. 5 juli van 9 tot 12 u. 

 Vanaf 16 augustus van 9 tot 12 u.  

& van 18 tot 20 u. 


