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Romeinse dag 

Op donderdag 21 maart stond voor 
de leerlingen Latijn van de 1e graad 
van de Middenschool en van de 2e en 
3e graad van het Atheneum een Ro-
meinse dag op de agenda. Dit jaar 
koos de vakgroep Latijn-Grieks er-
voor om de spotlights te richten op 
het theater.  

In de voormiddag namen de latinis-
ten deel aan een aantal creatieve 
workshops. Zo goten ze enkele typi-
sche toneeluitdrukkingen in mozaïek-
vorm, maakten ze hun eigen thea-
termasker en voerden ze ook zelf 
een tragedie of komedie op. Na de 
middag woonden de leerlingen de 
toneelvoorstelling Tiresias van Thea-
ter van A tot Z bij.  

Op basis van de lovende reacties 
menen we dat we in ons opzet ge-
slaagd zijn: aantonen hoe actueel en 
waardevol de keuze voor Latijn is en 
blijft anno 2019. 

Sylvie Seeuws, leraar Latijn-Grieks 

Wiskunde boven! 

Wat? Kangoeroewedstrijd, een 
internationale wiskundewedstrijd, 
editie Wallabie. 

Wie? Leerlingen van de 1e graad 
A-stroom. 

Waarom? Kangoeroe laat leer-
lingen aan de hand van reken-, 
denk- en puzzelvragen ervaren dat 
wiskunde op elk niveau heel leuk en 
uitdagend kan zijn. 

Meedoen met Kangoeroe is plezier 
voor iedereen, ook voor wie geen 
wiskundeknobbel heeft.  

Voorbeeldoefening:   

Welke tegel kan je niet maken met deze 2 stukken? 
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Olyfran 

De Middenschool nam ook dit jaar 
weer deel aan de 32e editie van de 
Vlaamse Olympi@de van het Frans 
(Olyfran Vlaanderen).  

De deelnemers van de CADET-editie 
(1e graad secundair) kregen 50 on-
line meerkeuzevragen te beantwoor-
den binnen een blok van 1 uur. 

Yenthe Yseabaert (2C) werd uit-
geroepen tot laureate. Ze behoort tot 
de beste 10 % van Vlaanderen. Pro-
ficiat! 

Wist je dat Frans samen met het Engels de 
enige taal is die actief gebruikt wordt op de 5 

continenten? 

MS Uitdagend! 

Lars De la Motte, Daan Gillis & Lara Steeman behaalden topscores! 

Oplossing: E. 
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MS Cultureel! 

Leerlingen in de kijker 

Zondag 2/6 werden in Erpe-Mere 
de provinciale kampioenschappen 
wielrennen voor aspiranten (12-
14 jaar) georganiseerd. 

Thorben Allaer (1Ae) behaal-
de een 2e plaats bij de 13-
jarigen. Bij de 14-jarigen boekte 
Steffen De Schuyteneer 
(BVLB) zijn 4e seizoenszege. 

Bij de meisjes deden de zusjes 
Van Sinaey het uitstekend. 
Xaydée (2B) pakte de titel bij 
de 14-jarigen; haar jongere zus 
Gunne (1OK!2) won bij de 13-
jarigen.  

 

 

MS Sportief! 

Het werd een mooie afsluiter van 
alweer een geslaagd theaterjaar 
georganiseerd door het Cultuur is 
Cool Collectief (of kortweg het 
CCC), dat onze leerlingen eerder 
ook al een lezing van Ish Ait Ha-
mou en een dansvoorstelling 
aanbood. Volgend schooljaar 
trekken we er opnieuw op uit 
met uiteraard een nieuw aanbod! 

Kris Van den Stockt,  

leraar zedenleer en organisator CCC 

Niet doen! 

Elk schooljaar biedt onze school 
vrijblijvend enkele theatervoor-
stellingen aan. Na de lesuren 
kunnen geïnteresseerde cultuur-
liefhebbers op voordelige wijze 
proeven van het beste dat de 
podiumkunsten te bieden heeft in 
Vlaanderen. 

Op donderdag 16 mei trokken we 
naar CC Zoetegem in Zottegem 
om er twee rasechte topacteurs 
aan het werk te zien in de voor-
stelling Niet doen!: Bruno Van-
den Broecke (die heel wat meer 
kan dan grappig zijn in tv-series) 
en Peter De Graef, die tot de al-
lerbeste tekstschrijvers behoort 
die ons land kent. 

Het was smullen van de dialoog 
tussen de twee personages: Ber-
nard, een naïeve, zachtaardige 
wereldverbeteraar die in gesprek 
ging met zijn broer Joris, een 
strak in het pak zittende, niets-
ontziende en keiharde man die 
meer met geld dan met idealen 
bezig is. Twee heel verschillende 
- moeilijke - mensen, die elk op 
hun eigen manier met de werke-
lijkheid botsen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorstelling toonde een tref-
fen tussen gevoelens (Bernard) 
en verstand (Joris). Een filosofi-
sche theatertekst die toch licht 
verteerbaar was, steeds humoris-
tisch en bij momenten zelfs 
spannend. 

We hoorden dus geen zware 
preek op het podium maar vlot 
verpakte ideeën die ook ruimte 
lieten voor hilariteit. 

Euroclassica 

Voor het 5e jaar op rij namen de 
leerlingen Latijn van het 2e jaar 
deel aan de Euroclassica*-
wedstrijd, waarin zowel tekstbe-
grip als hun algemene kennis 
van de Klassieke Oudheid werd 
getest. 

Axl Steurs bezorgde onze 
school in dit lustrumjaar opnieuw 
een gouden diploma. Een zilve-
ren versie was weggelegd voor 
Dina Covic, Femke De Boeck 
en Lars De la Motte. Hanne Bel-
lemans, Luna Daneels, Brieuc 
De Craecker, Stien De Neve, 
Falke Dewilde, Daïzo Hecq, 
Roya Moradi, Maxim Van den 
Nest en Kiara Van der Roost 
behaalden een bronzen diploma. 
Proficiat, optime fecistis! 

* Euroclassica is de overkoepelende Europese 
vereniging van meer dan 20 nationale verenigin-
gen voor klassieke talen en culturen. Deze vzw 
streeft o.a. naar de promotie en verdediging van 
de studie en de duiding van de hedendaagse 
relevantie van klassieke talen en culturen. 
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Verven met licht 

De klas 2I, optie IT & Nieuwe 
Media, leerde programmeren met 
Arduino, een kleine program-
meerbare computer die ontzet-
tend veel kan doen door de juiste 
code te schrijven. 

Op vrijwillige basis konden de 
leerlingen een workshop light 
painting volgen bij meneer Tael-
man, waarbij de theorie in prak-
tijk werd omgezet. Een aantal 
sfeerbeelden: 

MS Mee met de tijd! 

Hartvriendelijke school 

Aan de gevel van onze school 
hangt opnieuw een AED, een au-
tomatische externe defibrillator. 
Dat is een draagbaar toestel dat 
een elektrische schok aan het 
hart toedient bij levensbedrei-
gende hartritmestoornissen. Het 
geeft gesproken instructies en 
helpt de gebruiker door de reani-
matie tot professionele hulpver-
leners het overnemen. 

Het is dankzij tussenkomst van 
Heartsaver dat de hartstarter 
onze buitenmuur siert. Deze vzw 
ijvert ervoor om het aantal AED’s 
in België te verhogen door lobby-
ing, bewustmaking en de werving 
van fondsen. Prof. Dr. Em. Pedro 
Brugada, een internationaal ge-
renommeerd cardioloog en hart-
ritmespecialist, is peter van de 
organisatie. 

Wij danken onze sponsors: Lions 
Club Geraardsbergen, Delta Engi-
neering BVBA, Pan-all NV, Ekel-
lop BVBA – BRICO, Flowtrack 
BVBA, KBC Bank NV, Arcos 
BVKA, ’t Grof Zout BVBA, GFS 
NV, Drukkerij Van De Maele 
BVBA, Kasteel van Viana BVBA 
en MR Karel Messens.  

MS Hartvriendelijk! 



  

  

  


