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Voorwoord 

Beste ouder(s) 

Dag leerling(en) 

 

Wat gaat het toch weer snel. De kerstperiode komt eraan en 2015 

strompelt naar zijn einde. Tijd om even terug te blikken op de voorbije 

periode. 

 

We konden genieten van een Indian Summer in september en oktober. Het is 

altijd leuk om de school te zien nazomeren zodat tal van buitenactiviteiten tijdens 

de workshops veel volk lokten.  
 

 

 
 

We hebben alweer kunnen proeven van de verwezenlijkte prestaties van 

de jonge muziekband tijdens de Spaghettiavond. Er zit weer aankomend 

talent bij.  

Naast de lessen werden ook tal van activiteiten georganiseerd zoals de 

sportdagen en vakuitstappen. We hebben jullie op deze manier in een 

buitenschoolse omgeving leren kennen. 

 
 

 

 

De Zuiddag was ook dit jaar weer een succes. De 

leerlingen van het 4e, 5e en 6e jaar gingen op 22 

oktober niet naar school, maar mochten zelf een 

dagje meedraaien in een functie bij een bedrijf dat 

ze zelf konden kiezen. Hun loon voor die dag werd 

gestort aan een jongerenproject in het zuiden.  

 

Dat onze leerlingen een hoge betrokkenheid tonen met welke 

problemen onze wereld te maken krijgt, vertaalde zich ook in de 

Humanitaire Lunch. De leerlingen van het 2de jaar maakten 

croque monsieurs die iedereen kon kopen tijdens de middaglunch. 

Met de opbrengst zullen de leerlingen een goed doel, dat ze zelf 

zullen kiezen, financieel steunen. Warme gebaren zoals deze 

komen meer dan gelegen in deze periode waarin het nieuws op 

televisie vooral overheerst wordt door ellende. 

 
 

 

 

Ik wens alle leerlingen een welverdiende vakantie toe! Ook in 2016 

zal Campus Impuls  klaarstaan om er alweer een spetterend jaar 

van te maken. Veel leesplezier! 

Met vriendelijke groeten  

Wendy Dossche Vandevoorde 
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Eerste schooldag 

1 september 2015, voor sommige een oude gewoonte voor andere iets helemaal nieuw.  

Met open armen hebben we onze nieuwe en ‘oude’ leerlingen ontvangen voor een nieuw schooljaar 

vol met uitdagingen. 
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Sport 

Het schooljaar had nog maar net zijn start genomen, of daar was de sportdag al! Met zijn allen 

trokken we van het 1ste tot en met het 6de op vrijdag 4 september erop uit om – letterlijk en 

figuurlijk – ons beste beentje voor te zetten! 

Donkere stapelwolken, dreigende regenbuien en goed wat koude wind konden ons niet 

afschrikken. 

Sportdag 1ste graad

Het eerste middelbaar ging gaan kajakken op de Leie in Gent. Geen spelletjes of 

evenwichtsoefeningetjes op de kajak, maar een echte tocht! De tweedejaars mochten dan weer 

gaan schermen, een hoogteparcours afleggen en muurklimmen in Puyenbroeck (Wachtebeke). 

Enkele getuigenissen van onze 1ste – en 2de-jaars! 
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Sportdag 2de graad 

Onze 3des en 4des werden door de 

begeleiders ter plaatse opgewacht aan de 

Sint-Pietersplas in Brugge, waar een dag vol 

met watersporten voor hen klaarstond! 

Nadat iedereen zich in zijn thermische 

pakken gewurmd had – de ene al 

gemakkelijker dan de andere – werd de 

groep verdeeld in twee: de ene groep mocht 

gaan windsurfen, terwijl de andere groep de 

rafts op moesten. 

Het windsurfen was niet simpel! Na een 

korte technische uitleg over deurtjes 

opendoen en toedoen en na het hijsen van 

wel 20 surfplanken in het water, lagen alle 

leerlingen al te drijven op de deining van het 

meertje. Gelukkig eerst nog zonder zeil en 

plat op hun buik. Easy! Het rechtkomen en 

blijven staan (en daarbij je evenwicht 

houden) was al iets moeilijker! Het duurde 

dan ook niet lang voor de eerste leerlingen 

(en leerkrachten!) kopje onder gingen. 

Hilarisch! 
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Toen even later alle leerlingen ook een écht 

zeil aan hun plank mochten hangen, dreven 

enkele leerlingen wel heel ver weg mee met 

de wind! Een echte uitdaging! 

 

Ondertussen mocht de andere groep de 

rafts op! Om ter eerst naar het ponton 

roeien, om ter snelst toertjes draaien, om 

ter snelst een bal gaan halen, allemaal samen 

rechtstaan op de rand,… teamwork en goeie 

afspraken hadden we écht wel nodig in deze 

opdrachten! 
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Sportdag 3de graad 

Onze 5des en 6des moesten een hele dag de kajak op, weliswaar een iets langere tocht dan die 

van onze 1ste jaars!  

Ze trokken naar de Ardennen om de lange afvaart van de Lesse te trotseren. De dag begon 

redelijk fris, maar tegen de middag was de zon van de partij. Tijdens de lunch hebben we zelf 

kunnen genieten van zwoel nazomerweer. Deze kajaktocht van 21km, door een prachtig stukje 

natuur, is dan ook met de nodige ambiance door iedereen goed bevallen. 

Uiteindelijk is iedereen zonder kapseizen uit de watervallen geraakt en na een tocht van 

ongeveer 5 uur heeft iedereen, moe maar voldaan, de finish gehaald. 
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Enkele getuigenissen: 
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Nederlands

Bibliotheekbezoek 2de jaar 

De tweedes van Campus Impuls gingen in het kader van de lessen Nederlands tijdens het eerste 

trimester op verkenning in de bibliotheek. Ver moest hiervoor niet gegaan worden want ze 

bezochten de stedelijke bib te Oostakker. 

Sverre Guyot - 2MW1 

Op een woensdag in november vertrokken 

we met de klas naar de lokale bib in 

Oostakker. We moesten wel eerst een 

beetje stappen. Toen we aankwamen was de 

deur op slot. We moesten dus een beetje 

wachten op de bibliothecaris. Toen we 

plaats hadden genomen begon ze met uitleg 

geven over de bib. Ze legde ons uit hoe we 

boeken opzoeken in de online catalogus. Het 

was zeer leerijk. Daarna gingen we een spel 

spelen. We werden verdeeld in twee 

groepjes van 4. We moesten dingen 

opzoeken over boeken en andere bib-dingen. 

Zo moesten we bijvoorbeeld de naam van 

het hoofdpersonage van ‘Het leven van een 

loser’ vinden. Ik dacht dat ik het wist, maar 

blijkbaar heet hij in het Nederlands Bram. 

Ik had de boeken in het Engels gelezen, 

waar hij Gregory heet. Uiteindelijk heeft 

het ander groepje gewonnen. Daarna bleven 

we nog 5 minuutjes en mochten we een 

beetje lezen. Toen gingen we terug naar 

school. 
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Wetenschappen

Biotoopstudie 

 

In de laatste week van september gingen de tweedejaars op biotoopstudie. Dit ging door aan de 

Slotendries te Oostakker. 

Dit vonden de leerlingen ervan: 

- tijdens de biotoopstudie hebben we veel experimenten in het bos gedaan.  

- Het was leuk om dat de experimenten interessant waren.  

- het was leuk om het bos langs een andere kant te kunnen zien, dit zou ik graag nog eens 

doen.  

- De biotoopstudie was heel leuk, we hebben veel van de bosbiotoop onderzocht 
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Economie 

Uitstap haven van Antwerpen

Op 13 oktober, gingen de leerlingen van de derde graad naar de haven van Antwerpen. Deze 

uitstap gaf ons een beter beeld over de werking van een van de grootste havens van Europa. 

Alvorens we aan de rondleiding konden beginnen, volgde er eerst een kort bezoek aan het 

activerend museum omtrent de haven. Vervolgens stapten we samen op de bus voor een 

interessante rondleiding. Op die manier kwamen we in contact met volgende zeer leerrijke 

elementen: 

 de beknopte geschiedenis van de haven waarin Napoleon een belangrijke rol speelde; 

 op gebied van petrochemie heeft Antwerpen, na Boston, een van de grootste complexen in 

zijn bezit, een belangrijk voorbeeld is BASF; 

 aardolieraffinaderijen zoals ESSO en Total; 

 de meest innoverende veranderingen die zorgen dat de haven een zeer belangrijke pion is het 

uitbaggeren van de haven; 

 een stuk ongerepte natuur, een waar paradijs voor fauna en flora. 

Ondanks de snijdende wind en de kille temperaturen was deze uitstap een meerwaarde voor de 

lessen Logistiek. Het is altijd fijn om theoretische elementen in de lessen, in de praktijk te zien. 

 

Auteurs: 

Aäron, Jozua, Ismaël, Stijn 

leerkracht Logistiek: Dhr. Huysman 
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Uitstap Rechtbank van Gent

 

Op 27 november trok de derde graad van 

onze school richting het groot 

gerechtsgebouw aan het Rabot in Gent. In 

de volksmond wordt dit gerechtsgebouw ook 

wel het ‘nieuw gerechtsgebouw’ genoemd. 

Dit om het onderscheid met het ‘oud 

gerechtsgebouw’ aan het Koophandelsplein 

duidelijk te maken. In het groot 

gerechtsgebouw zetelen meerdere 

rechtbanken zoals het vredegerecht, de 

politierechtbank, de rechtbank van eerste 

aanleg, de rechtbank van koophandel, de 

arbeidsrechtbank en het assisenhof. In het 

‘oud gerechtsgebouw’ zetelt enkel nog het 

Hof Van Beroep.  

Tijdens onze rondleiding kregen we een 

woordje uitleg bij de werking van het 

gerecht door Meester de Gieter, een 

advocaat in financiële en economische zaken. 

Na een korte inleiding konden we enkele 

zaken van de politierechtbank bijwonen. De 

laatste jaren is de politierechtbank 

geëvolueerd van een strafrechtbank voor 

kleine overtredingen tot een 

verkeersrechtbank. Meer dan 90% van de 

behandelde zaken bij een politierechtbank 

gaan over verkeersinbreuken.  

Na het bijwonen van de zaken voor de 

politierechtbanken konden we onze gids aan 

het werk zien. Meester De Gieter nam de 

verdediging op zich in een zaak voor de 

correctionele rechtbank. Correctionele 

zaken zijn net zoals zaken bij de 

politierechtbank ook strafzaken maar dan 

ernstiger van aard. Tijdens deze zaak werd 

een man verdacht van het belagen van zijn 

advocaat. In strafzaken hoort de rechter 

zowel de betrokken partijen als het 

openbaar ministerie. Het openbaar 

ministerie vertegenwoordigt de 

maatschappij en vordert steeds een straf 

voor de beklaagde.  

Tot slot nam Meester De Gieter ons mee 

naar het Hof Van Assisen. Dit is het derde 

type strafrechtbanken en behandelt enkel 

zeer ernstige misdrijven. In België is het zo 

dat in vrijwel alle zaken de rechter oordeelt 

en de straf bepaalt. In zaken die voor het 

Hof Van Assisen worden gebracht, is het 

een volksjury die oordeelt.  
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RKG & NCZ

SCHRIJF-ZE-VRIJ-DAG 

Op vrijdag 16 oktober 2015 was het 

Schrijf-ze-VRIJdag. Deze had dit jaar als 

thema 'Mensenrechten? Onze rechten!'. 

Tijdens de lessen Rooms-katholieke 

godsdienst en niet-confessionele zedenleer 

over de Schrijf-ze-VRIJdag, de organisatie 

Amnesty International en over het thema 

van dit jaar. In het eerste, tweede en derde 

jaar stonden de mensenrechten in het 

algemeen centraal. Voor het vierde, vijfde 

en zesde jaar lag de focus op 

mensenrechten bij de actuele situatie van 

vluchtelingen in Hongarije. Aan het einde 

van de lessenreeks schreven de leerlingen 

zelf een brief waarin ze aandacht vroegen 

voor de mensenrechten. 

Amnesty International is ervan overtuigd 

dat brieven schrijven echt kan leiden tot 

verandering. In zeker één derde van alle 

acties is dat direct te zien: een 

gewetensgevangene wordt vrijgelaten, een 

'verdwenen' persoon komt terecht, een 

zieke gevangene krijgt medische verzorging, 

een gevangene krijgt bezoek van familie of 

een advocaat of een doodvonnis wordt 

omgezet of uitgesteld. Bij andere acties is 

zo'n verband niet direct zichtbaar. Het is 

vaak moeilijk om precies het resultaat te 

meten van het werk van Amnesty. Voor 

gevangen en vluchtelingen is het een grote 

morele steun om te weten dat mensen uit 

verschillende werelddelen van hun lot op de 

hoogte zijn en daar verbetering in proberen 

te brengen. Onze internationale solidariteit 

helpt om hun hoop levend te houden. 

De actie over Hongarije ging bijvoorbeeld 

niet onopgemerkt voorbij! Zowel op de radio 

als in enkele kranten kwam Amnesty’s 

schrijfactie aan bod en Amnesty 

International is dan ook zeer enthousiast 

over de actie van de Vlaamse jongeren. Zij 

hebben de Schrijf-ze-VRIJdag toegelicht in 

de Hongaarse media. Dat is net het effect 

dat we wilden bekomen, dat de 

mensenrechtenschendingen van 

vluchtelingen in Hongarije uitgebreide 

aandacht krijgen en dat de regering in actie 

komt om de toestand te verbeteren. 

Wil je graag meer informatie over Amnsty 

International of neem je graag deel aan 

verdere schrijfacties? Bezoek dan eens de 

website www.aivl.be. 

De leerkrachten levensbeschouwing willen 

alle leerlingen bedanken voor hun inzet! 

 

http://www.aivl.be/
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Hieronder vinden jullie enkele brieven die onze leerlingen schreven. 
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SOVA

Zuiddag 

“Yes, youth can!”  

Dat was de slogan voor de Zuiddag waaraan onze school dit jaar al voor de 2de keer meegedaan 

heeft. Een ‘Work for change’-dag waarop alle leerlingen van het 4de tot en met het 6de 

middelbaar voor 1 dag eens geen lessen moesten volgen, maar in het echte werkleven mochten 

gaan staan. Door voor 1 dag de job over te nemen van iemand anders of mee te draaien op de 

werkvloer, kon elke leerling hun verdiende loon van 40/50 euro verdienen ten voordele van een 

jongerenproject in het Zuiden. Van klusjesman op school, over bouwvakker, tot verpleegster bij 

de neonatologie, tot dierenartsassistent, alle jobs waren mogelijk! 

Het jongerenproject dat dit jaar de focus kreeg, was dat van de Nicaraguaanse jongeren in de 

cacaosector. Chocolade, jong en oud, overal ter wereld genieten we ervan. Voor jongeren in 

Nicaragua is chocolade echter meer dan alleen wat lekkers. Vredeseilanden wil Nicaraguaanse 

jongeren meer, betere en duurzamere toekomstmogelijkheden bieden door hen mee het 

initiatief te laten nemen in de cacaoteelt en –sector. 

Saartje Sellenslagh, uit 5 Humane Wetenschappen, was samen met Rupert uit 4BSO, 

verantwoordelijk voor de organisatie.  

Saartje, die als verantwoordelijke naar Brussel mocht, getuigt van een wel heel speciale dag: 

Saartje:“6u30, ik sta op. Het wordt een speciale en leerrijke dag. Met de trein naar Brussel, 

waar ik opdrachten zal uitvoeren voor Zuiddag zelf. Het draait allemaal om de vraag van 

9miljard. 9miljard, dat is met hoeveel we zullen zijn in 2050. Hoe zullen we dan het eten 

verdelen? Hoe zullen we dan overleven? Dat is waar het om draait. We beginnen met 

kennismaking, daarna een speech van een ambassadeur, waarna we onderverdeeld worden in 

groepen van 10 waarin we een opdracht uitvoeren. Mijn opdracht is met 5 euro, 5 soorten 

chocolade kopen en vergelijken. Nadat de opdrachten voltooid zijn, eten we broodjes. Na de 

middag gaan we in onze groepen zitten en denken na over een statement dat we naar voren 

brengen. Ik heb de onze bedacht: “Eet de toekomst niet op!”. De statements waren duidelijk, er 

moet iets gebeuren, there is need for change and we need to work for change. Yes youth can!” 
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Ook Jozua uit 5TSO, had een fijne dag, maar dan op onze eigen school! 

Jozua: “Ik ben op school gebleven, omdat ik niet op tijd een job gevonden had. Maar ook op 

school was er werk genoeg! Ik heb op school klusjes gedaan, het was een leuke dag. Eerst gingen 

we samen met een 4tal andere leerlingen de opslagruimte opruimen, terwijl de rest van de 

leerlingen naar de winkel ging om groenten voor de soep. Het was een zware ochtend, maar met 

ons allen is het gelukt. Natuurlijk ook dankzij de hulp van Mr. De Wilde. Na de middag werd onze 

groep in twee gesplitst. De eerste groep mocht zich bezighouden met het op orde stellen van de 

grote strips- en spelletjeskast in de refter. Kapotte strips en spelletjes moesten geplakt en 

geïnventariseerd worden. De andere groep heeft de zandboek proberen vullen. Ik heb aan beide 

opdrachten mogen meedoen. Ik vond het een leuke dag en we konden nu en dan eens lachen 

samen met de leerkracht.” 

Al die uren werk en opgedane ervaringen konden we echter niet zomaar laten passeren. Nog net 

voor alle leerlingen de herfstvakantie vol enthousiasme indoken, werd er daarom op de laatste 

vrijdagmiddag even stilgestaan bij wat deze dag nu eigenlijk betekend heeft. Maar echt 

“stilstaan” hebben we niet gedaan! In een 3-minuten-speeddate moesten leerlingen eerst aan 

elkaar vertellen wat ze op de Zuiddag gedaan hadden. In een estafette-cacao-spel moesten ze 

daarna zoveel mogelijk cacao verzamelen om hun eigen heerlijke warme melk zo goed mogelijk op 

smaak te brengen. Om af te sluiten mocht elke leerling voor zichzelf aangeven wat Zuiddag voor 

hem/haar betekend had: “Zuiddag was voor mij…” 

Enkele uitspraken: 

Flore uit 5ST: “Zuiddag was voor mij heel leerrijk!” 

Aäron uit 5HD: “Zuiddag was voor mij dik oké!” 

Stijn uit 5HD: “Zuiddag was voor mij ontspannend” 

Ben uit 5HW: “Zuiddag was niet wat ik ervan had verwacht. Volgend jaar misschien beter” 

   

 

 

 

Gaspard uit 5BSO mocht helpen als 

administratief medewerker in Wilrijk. 

 

Robin mocht meewerken als assistent 

tuinonderhoud in Kluisbergen 
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Activiteiten op school

Spaghettiavond 

Op 13 november organiseerde het feestcomité van Campus Impuls voor de eerste maal een 

spaghettiavond. Dit ter vervanging van de kaas- en wijnavond. 

De vorige jaren was deze avond steeds een succes maar dit jaar werden onze verwachtingen 

overtroffen. Maar liefst 359 eters kwamen die avond genieten van een heerlijke spaghetti. 

Men kon kiezen uit 4 soorten: carbonara, 4kazen, bolognaise en vegetarisch. 

Het vergde heel wat puzzelwerk om iedereen die avond een plaatsje te geven door verbouwingen 

op onze school, maar dit is toch gelukt! Voor deze gelegenheid mochten we uitwijken naar de 

groene en blauwe zaal van de OV2, waarvoor dank! 

Naast het lekkere eten hadden de eters ook de kans om deel te nemen aan een heuse 

Impuls-tombola, naar onze rode duivels te kijken (België-Italië) en te genieten van de Impuls-

band. 

Bij deze willen we alle aanwezige ouders en leerlingen bedanken! Daarnaast richten we graag ook 

een woordje van dank richting de organiserende leerkrachten. 
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Rijbewijs op school in het 6de jaar op Campus Impuls 

Het examen vond reeds plaats op 20 november 2015. 

Proficiat aan de geslaagden! 

Wat houdt het project in? 

 10 uur les over de theorie rijbewijs B, op school  

gegeven, door een gediplomeerde rijlesgever; 

 een digitaal handboek om de leerstof te studeren; 

 een digitaal leerplatform en een app om te oefenen; 

 een theorie-examen op de schoolbanken. 

Waarom meedoen? 

 Een professionele rijlesgever bereidt je voor op het theorie-examen. Dankzij die 

ondersteuning vergroot je je slaagkansen op het examen. 

 Je legt het examen af in een vertrouwde omgeving: een klaslokaal op school, samen met je 

vrienden. Minder stress dus!  

 Je betaalt slechts 20 euro en bespaart dus zo’n 110 euro. 

 Om de leerstof verder te verwerken, kun je actief aan de slag gaan op het digitaal 

leerplatform! Je vindt er alles wat je nodig hebt: 

o bijna 500 oefeningen om je theorie in te studeren; 

o een volledig handboek met daarin alles wat je moet kennen; 

o een kant-en-klare samenvatting met bijhorende PowerPointpresentatie. 

Wat zijn de voordelen voor de leerling en voor mij als ouders? 

 U betaalt slechts 20 euro en bespaart dus zo’n 110 euro. 

 Uw dochter / zoon wordt goed begeleid en kan in een vertrouwde  omgeving lessen volgen en 

het examen afleggen. 

 Leerlingen die meedoen op school hebben grotere slaagkansen. 
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Leerlingenraad: “Sinterklaas” 

Ook dit schooljaar is de leerlingenraad weer van start gegaan! En wat een start! Er werd al 

onmiddellijk heel wat gedebatteerd en heel wat nieuwe suggesties en ideeën geopperd. 

Onze eerste vergadering ging al door in oktober. Alle leerlingen die wilden, waren welkom op 

deze vergadering. Heel wat ideeën kwamen naar voor, waaronder een heuse Sinterklaasactiviteit 

voor de hele school! Wat zou dat cool zijn, moest er een echte Sinterklaas op bezoek komen… 

En zo gezegd, zo gedaan! Met het goedkeurend oog van de directie, konden wij nog een gaatje 

vinden in de agenda van de Sint waarop hij naar onze school wou komen, om onze leerlingen te 

verrassen met pick-nickjes en mandarijntjes. Mmm! Echter, dat kregen onze leerlingen niet 

zomaar. Een gedichtje, een liedje, of het correct beantwoorden van 3 moeilijke quiz-vragen van 

onze Pieten waren vereist om van al dat lekkers iets te mogen krijgen. 

Gelukkig zijn alle leerlingen braaf geweest! Na de belofte dat alle leerlingen hun klas heel 

ordelijk en netjes zouden houden, konden de Pieten aan elke leerling iets uitdelen. Yes! 
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Workshop in de kijker: ambachten 

Toen de workshop vakmanschap/ambachten 

dit jaar een nieuw item werd in de 

workshoprooster moest ik even goed 

nadenken welke onderwerpen aan bod 

zouden komen. De mogelijkheden waren 

groot maar het moest haalbaar zijn met het 

budget. Even ten rade gegaan bij mijn mama 

en tante die zelf heel creatief zijn om 

ideeën op te doen. Ik kreeg onmiddellijk ook 

heel wat materiaal mee. 

Zo zijn we gestart in september met het 

maken van juwelen van kroonkurken. Daarna 

gingen we een stapje verder met het maken 

van cabouchons, een populaire vorm van 

oorbellen. Om dan onze eigen wenskaarten 

te maken in 3D. Met het kouder wordende 

weer is het nu de ideale moment om sjaals 

en mutsen te breien.  

In deze workshop gaat de aandacht vooral 

naar fijne motorische handelingen met 

onmiddellijk resultaat. We zijn steeds met 

een groepje van 4 à 5 leerlingen dus 

iedereen kan naar hartenlust werken aan 

zijn of haar project. 

De mutsen en sjaal zijn nog niet klaar dus 

zullen we in januari verder werken zodat we 

voorzien zijn als de eerste sneeuw zich 

aanmeldt. Er wordt dit jaar ook nog gestikt, 

genaaid en gehaakt.  

Leerlingen mogen steeds ideeën aanbrengen 

en dan bekijken we samen de 

mogelijkheden.  

The sky is the limit! 

Mevr. Standaert 
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Interview Mevr. Sengül Ekiz 

Zoals afgesproken met de werkgroep Campuskrant werd de nieuwe poetsvrouw gestrikt voor een 

interview. We bewonderen hoe ze haar werk vol overgave doet. 

1. Hoe lang doe je dit werk al? 

Dit is mijn eerste opdracht als poetsvrouw. Vorig jaar deed ik hier een vervanging toen de vorige 

poetsvrouw ziek was. In september kreeg ik hier een tijdelijk contract. Tijdens mijn vorige jobs 

werkte ik in de keuken van de hogeschool, als kassierster en als koerier. 

2. Ben jij van vreemde origine? 

Ik heb de Belgische nationaliteit, ik ben hier geboren, maar mijn grootouders waren Turken. 

3. Onze leerlingen leggen vaak een lange weg af vooraleer ze op school aankomen. Is dat 

ook bij jou het geval? 

Ik kom met de auto naar het werk. Ik kom van Gent, maar ik ben toch wel een hele tijd 

onderweg. 

4. Wat is jouw lievelingsgerecht? 

Ik ben dol op spaghetti! 

5. Wat doe je zoal in je vrije tijd? 

In mijn vrije tijd doe ik voornamelijk huishoudelijk werk. 

Jij hebt dus duidelijk van je hobby je job gemaakt! Schitterend als dat kan. 
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Raadseltjes 

Raadsel 1 

Lucas komt elke dag van zijn werk om 17u met de trein aan. Zijn vrouw zorgt er steeds voor, dat 

ze stipt op dat moment met de auto bij het station arriveert. Lucas stapt snel in en ze rijden 

gezellig naar huis. Op zekere dag komt Lucas om 16u30 met de trein aan, waarvan zijn vrouw niet 

op de hoogte is. Hij besluit naar huis te wandelen. Na enige tijd komt hij zijn vrouw tegen, die op 

weg is naar het station. Lucas stapt snel in en ze rijden naar huis. Nu blijkt dat ze 10 minuten 

eerder thuis zijn dan gewoonlijk. Hoe lang heeft Lucas gelopen? 

 

(vrouw spaart 10 minuten (5minuten heen en 5 minuten weer). Ze ontmoet haar 

man dus om 16u55. De trein arriveert om 16u30. Dus Lucas was reeds 25 

minuten aan het lopen) 

Raadsel 2 

In een put van 20 meter diep zit helemaal onderin een slak. De slak wil naar boven en begint te 

klimmen. Overdag stijgt de slak 5 meter, maar 's nachts daalt de slak 4 meter. Dat gaat zo elke 

dag door. Na hoeveel dagen heeft de slak de rand van de put bereikt? 

 

(Na 16 dagen: na 15 dagen heeft de slak 15 meter geklommen. Op de 16de dag 

is ze dus boven en hoeft ze 's nachts niet meer te dalen!) 

 

Raadsel 3 

Optische illusie 

Wijs de hoogste trap aan 
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Raadsel 4 

Mysterieuze verdwijning 

 

Raadsel 5 

Hoeveel personen kan je vinden? 
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Sudoku 

 


