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Wij wensen u 

en uw familie 

EEN 

PRETTIGE 

VAKANTIE!!! 

Veel leesplezier! 

Team Campuskrant 
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Voorwoord 

Beste ouder(s) 
Dag leerling(en) 
 
 
Voor u ligt al weer de laatste schoolkrant van dit schooljaar. Het eind 
van het schooljaar betekent zomer en grote vakantie. Even afstand 
nemen van het dagelijkse gebeuren. Acht weken niet naar school en 
misschien wel op vakantie gaan. Een tijd van uitrusten, niks moeten 
doen en vooral veel plezier maken. Thuis of ergens anders, dat maakt 
niet uit. In ieder geval tijd om op adem te komen na alle drukke 
gebeurtenissen van de afgelopen maanden. In deze krant valt daar 
van alles over te lezen en te bekijken.  
 

 

Mijn wensen uit de vorige campuskrant zijn niet uitgekomen. De 
meerdaagse excursies konden niet rekenen op de natuur. De koude en 
de regenbuien konden echter de pret niet bederven want de excursies 
waren meer dan geslaagd! Tevreden leerlingen die met plezier 
terugblikken op een week vol avontuur, cultuur en vriendschap. Van 
originele activiteiten tot echte survivals. Van de Eifeltoren en Parc 
Guëll tot highlandgames, black stories en Parc Astérix. Onze excursies 
waren goed gevuld en heel gevarieerd. De leerkrachten en het 
paramedisch team vonden het alvast heel leuk en fijn om jullie op een 
andere manier te hebben leren kennen. 

 
Wat nieuw is voor ons, is dat we voor het eerst afscheid zullen moeten 
nemen van onze leerlingen uit het 6

de
 jaar secundair onderwijs! De 

voorbereidingen voor een mooie proclamatie zijn reeds volop aan de 
gang. Het wordt een fijn moment met leuke terugblikken en een 
aangenaam afscheid nemen van elkaar. Deze leerlingen gaan een 
nieuwe start maken op een Hogeschool, Universiteit of rechtstreeks 
het werkveld binnenstappen. Ik wens jullie dan ook allemaal veel 
succes toe!    

 
 

 

Met de eindstreep in zicht moeten jullie er nu vol voor gaan. Ik hoop 
dan ook dat jullie de examens vol goede moed en overtuiging kunnen 
starten want daarna staan er ook dit jaar weer twee mooie 
zomermaanden op jullie te wachten. Komaan leerlingen van Campus 
Impuls: Yes, you can! 

 
Ik wens iedereen een prettige welverdiende vakantie toe! 

 
 

 
 
 

Met vriendelijke groeten  
Wendy Dossche Vandevoorde 
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Nieuw op Campus Impuls 

Na de paasvakantie openden we enkele vernieuwde vaklokalen. Zo kregen de techniek- en de 

computerklas een grondige update, werd de wetenschapsklas voorzien van nieuw meubilair en 

kregen 2 Handel, 5 TSO en 2 BVL een mooi klaslokaal. 

Daarnaast plaatsten we enkele picknicktafels op de speelplaats. Zo kunnen de leerlingen hun 

boterhammen bij goed weer ook buiten verorberen terwijl ze van het zonnetje genieten. 

Tenslotte kregen ook Punky en Olaf, onze geliefde cavia’s, een nieuw stekje. 
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Meerdaagse excursies 

1ste graad - Brugge

De laatste week van april is voor vele 

leerlingen van het eerste en tweede jaar 

een week vol mooie herinneringen. Ze 

vertoefden namelijk één week in Brugge 

met maar één doel: samen met vrienden 

grenzen verleggen. En of ze dat deden! 

Op de eerste dag verplaatsten we ons met 

het openbaar vervoer naar de Karmel, onze 

verblijfplaats. Nadat iedereen zich 

geïnstalleerd had in zijn of haar kamer, 

werden de leerlingen in twee grote groepen 

opgedeeld. Een van de twee groepen 

ontpopten zich tot een echt kookteam. Zij 

troffen de voorbereidingen voor het 

pannenkoekenfestijn en het avondeten. Na 

de kookactiviteit stonden nog enkele volks- 

en teambuildingspelen op het programma. 

De andere groep trok als echte avonturiers 

op wandeltocht waarbij ze tal van 

opdrachten moesten vervullen. Zelfs regen 

kon hen niet tegenhouden. ‘s Avonds werden 

de leerlingen van de eerste groep 

ondergedompeld in het casino-gebeuren. De 

andere groep kon een quiz spelen. 

Op dinsdag werden de rollen bij de twee 

groepen omgedraaid. Wie op maandag volks- 

en teambuildingspelen had gedaan ging op 

wandeltocht, en omgekeerd. Ook s’ avonds 

wisselden de twee groepen van activiteit. 

Woensdag diende groep 1 zijn mouwen op te 

stropen en konden ze zich als een echte 

Schot wagen een tornooi Highlandgames. 

Hoefijzerwerpen, boomstamgooien, eieren 

vangen, bandenwerpen ... allemaal 

activiteiten die hun programma vulden. 

Daarna werden we 's middags opgewarmd 

met een lekker bord tomatensoep van het 

kookteam. In de namiddag hielden we een 

touwtrektornooi. De tweede groep diende 

zijn benen goed te masseren want op het 

programma stond een fietstocht van meer 

dan 30 km. De fietsrit bracht hen naar een 

sport en recreatiepark waar ze zich 

letterlijk op grote hoogte waagden. Daar 

stond boogschieten, een klimmuur, een hoog 

touwenparcour en een deathride op ons te 

wachten. We sloten onze dag af met enkele 

'Black stories'. Hierbij gingen de leerlingen 

op zoek naar de doodsoorzaak van enkele 

leerkrachten. 

Donderdag stond voor groep 1 de 

fietstocht op het programma. De tweede 

groep werkte een tornooi Highlandgames en 

touwtrekken af. We sloten de dag af met 

een vrij podium en een fuif. 

Op de laatste dag pakten we onze koffers 

en ruimden we alles netjes op. Vervolgens 

keerden we moe maar met mooie 

herinneringen terug naar Gent. Het was een 

week om nooit te vergeten! 
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3de jaar - Parijs 

Op maandagochtend 25 april 2016 waren alle derdejaars en 8 leerkrachten klaar om de 

komende vijf dagen Parijs onveilig te maken. Het werd een onvergetelijke meerdaagse met heel 

wat hoogtepunten zoals: de intensieve beklimming van de Eifeltoren en de Arc de Triomph, de 

griezelige catacomben, de pittoreske wandeling door de prachtige Tuileries naar de imposante 

kathedraal “de Notre Dame”, de zoektocht in het spoor van de Da Vinci Code in het 

wereldbekende museum “het Louvre”, de gezellige tocht naar de suikerbasiliek “de Sacré 

Coeur”, het attractiepark “Parc Astérix & Obélix” met zijn zotte rollercoasters, … . Bovendien 

waren de weergoden ons meestal goed gezind en genoten we elke avond van een lekkere 

maaltijd in Quartier Latin. Kortom, een topweek! 
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4de jaar - Dinant 

 

Dag 1: AANKOMST! 

Mr. van Meirvenne en ik stonden te wachten op perron station Dinant. We waren zondagavond 

al vertrokken naar Dinant om files rond Brussel te slim af te zijn. Eindelijk was de trein uit 

Gent daar, de deuren gaan open, vol ongeduld komen de leerlingen uit de trein. 

De valiezen werden in de auto gestoken- de één al wat groter dan de andere- en dan een 

wandeling van 35 min naar ons huisje voor de komende week. De leerlingen waren er echter al in 

een kleine 20 minuten. Snelle stappers! De toon was gezet voor de komende week! 

In de namiddag werden er fakkels gemaakt voor de fakkeltocht van woensdag. Iedereen mocht 

in het bos een tak gaan zoeken om een fakkel te maken. De definitie van een stok lag bij 

sommigen een halve boom, bij andere een twijgje! 

Er was ook nog tijd om het terrein eens te verkennen, wat vele ook gedaan hebben. 

Na het avondeten was er een dropping! De groep werd in groepjes van 3 verdeeld, telkens 

vergezeld door een leerkracht. Om de 15 min werd een groepje opgeladen in de auto en gedropt 

in het bos. Ze kregen een kaart en op de grond confetti die niet door iedereen was gezien. Na 

15 min stappen was er een rappel van 100m, die door velen als plezant werd ervaren! 

Mevr. Delaere, die vorige jaren telkens verloren liep was nu mooi op tijd binnen! Oefening baart 

kunst, Mevr. Delaere! Eén groepje kwam een beetje te laat: ze hadden de kaart niet goed 

bekeken, veel plantjes gezien en veel regen, sneeuw en hagel erbij gekregen. 
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Dag 2: KLIMDAG! 

In de voormiddag maakten we kennis met de klimsport in Pont à Lesse. Rotsklimmen en rappel 

stonden op het programma, maar ook het aanleren van een nieuw woordje (leablok inside joke) 

 

In de namiddag werd de klimdag verder gezet met een via ferrata, terwijl een andere groep 

een teambuilding moest ondergaan. 

Midden op de via ferrata begon het jammer genoeg te hagelen. Er werd dan ook – tegen de zin 

van heel wat leerlingen-  gestopt. De andere groep bouwde een toren met bamboe stokken. Kijk 

maar eens naar de foto wie gewonnen is. 

Als avondactiviteit was er een quiz! Onder de deskundige begeleiding van Dhr. Nys werd er 

aandachtig gequizd! 
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Dag 3: BEZOEKDAG! 

Na een ochtendloop voor de liefhebbers of dauwtrip om planten en beestjes te bekijken o.l.v. 

Dhr. Van Heghe werd er een heel speciaal beestje gevonden, nl een Carrefour winkelkarretje! 

We vertrokken vervolgens met de bus naar de mosterdfabriek waar we een interessante 

rondleiding kregen in de voormiddag. Daarna mochten we zelfs onze eigen mosterd maken, de 

ene al wat smaakvoller dan de andere!  

Na de middag bezochten we de brouwerij Dubocq, waar we begonnen met de rondleiding met 

het proeven van de grondstoffen. Sommigen waagden zich aan het proeven van hop. Mmm, 

lekker die hop! En uiteraard, na de rondleiding konden de leerlingen die toestemming hadden 

een biertje proeven. Santé! 

Terug thuis was er voor wie wou een functionele groepstraining lekker zweten, een echte  

work-out sessie! 

Bij valavond begon de fakkeltocht, maar na ongeveer 1u waren de fakkels uit en werd er verder 

gewandeld in het donker door het bos. Brr! 
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Dag 4: DINANT CITY 

Deze dag startte met een ochtendloop voor leerlingen. Maar voor sommige vrouwelijke 

leerkrachten was het startuur toch net iets te vroeg blijkbaar! Zij startten dan maar wat 

later… Wanneer de leerlingen al terug waren! 

Na het ontbijt vertrokken we naar Dinant city met een bezoek aan het geboortehuis en 

museum van Adolf Sax. Gerik, een leerling die zelf saxofoon speelt, probeerde op een mega sax 

te spelen!  

Bij museum maakten we een foto bij Adolf Sax met de hele groep. In de namiddag kregen we 

nog een rondleiding in een natuurgebied over plantjes en diertjes die er te vinden zijn. 

De dag werd afgesloten met een overheerlijke barbecue, een avondlijk kampvuur en uiteraard 

een goed feestje met onze eigenste DJ’s Rupert en Björn. 

 

 

Dag 5: OPRUIMDAG 

De obligate groepsfoto (zie pagina 7) en het al even obligate valiezen en rugzakken opruimen 

was niet iedereen zijn liefste bezigheid. Maar snel nadat dit in orde gekomen was, konden we 

terug naar het station en de trein op. De vele slapende leerlingen tijdens de treinrit getuigden 

van een vermoeiende, maar fantastische meerdaagse! 
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3de graad - Barcelona 

Op zondagavond 24 april werden alle leerlingen uit het 5de en 6de jaar van Campus Impuls 

verwacht op de parking te Oostakker. 

De ene was al ruim op tijd en op de andere moesten we nog eventjes wachten. Maar gepakt en 

gezakt, konden we uiteindelijk met de hele bende, om 21u stipt, de 16-uur durende reis 

aanvatten richting Spanje, Barcelona! De ene al met wat meer kriebels in de buik dan de 

andere. 

16 uur, 3 stops, een ‘licht slaapje’ en enkele maaltijden later kwamen we vermoeid, maar 

tevreden op onze bestemming aan. Een vakantiehuis met keuken en een overvloed aan bedden op 

een boogscheut van het centrum van de stad, verwelkomde ons ter plaatse. Gelukkig hadden we 

op de bus allemaal bijna twee zitjes per persoon en hebben we allemaal onze ogen eventjes 

kunnen dichtdoen om de volgende dag redelijk fit door te komen. 

Een broodje met ei en een eerste ijsje ter plaatse in de zon op maandagmiddag leidden ons al in 

Spaanse sferen. Het werd nog beter wanneer we ’s avonds bij de plaatselijke bar van het dorp 

iets mochten drinken op het terras. De sfeer was gezet! 

Dinsdag startte met een al even mooie zachte zon als maandag. In tegenstelling tot de 

berichten uit het koude en Winterse België, genoten wij van een wandeling op de Ramblas, de 

bekendste laan in Barcelona! Een zijstraatje leidde ons naar de al even mooie Boqueria, een 

overdekte markt met een overvloed aan verse groenten, vlees, vis, fruit, chocolade, noten,… die 

allemaal verleidelijk naar ons staarden. Overheerlijk! 

 

Na een wandeling naar de rest van de stadscentrum en naar het zonovergoten Parc Guell -dat 

de pracht en praal van Gaudi toonde – sloten we onze dag in Barcelona af met enkele vrije 

uurtjes, dan wel een bezoek aan het iconische voetbalstadion van Barcelona. Leerlingen Tijl en 

Samy glunderden dan ook met hun Barcelona-truitjes, wanneer ze terugkwamen. 
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Woensdag werd een sportieve dag! Boogschieten, paintballen en een wandeling in de buurt 

stonden op het programma! Na enkele dwalingen doordat enkele vrouwelijke leerkrachten de 

kaart niet goed gelezen hadden, zijn we toch telkens op onze bestemming geraakt.  

Op donderdag, onze laatste dag al, trokken we nogmaals naar Barcelona. Dit maal, helaas, in de 

regen… Dat zorgde ervoor dat er enkele verschuivingen in het programma waren, waardoor het 

geplande “Stand-up-paddling” in de zee jammergenoeg niet doorging. Gelukkig konden Dhr. 

Lampe en Dhr. Delclef ons verblijden met een zot stadsspel! 

Gecombineerd met de overheerlijke Paëlla, vers gemaakt door onze SOS Piedro een lange 

karaoke-avond sloten we een mooie meerdaagse met spijt in het hart af.  

Bedankt aan alle leerlingen en leerkrachten voor deze schitterende meerdaagse! 
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Filmvoorstelling 1ste graad 

labyrinthus 

De leerlingen van de eerste graad gingen op 10 maart naar 

Studioskoop te Gent om de film Labyrinthus te bekijken. Dit is 

hoe het ging: 

We vertrokken ’s ochtendsvroeg met de lijnbus (op tijd, voor de 

verandering!) en gingen dan te voet verder naar de cinema. 

We gingen niet naar Kinepolis, maar naar een kleine, oude 

cinema: Studioskoop. 

De film zélf ging over een jongen die een computerspel vindt en 

dan ontdekt dat hij er voorwerpen in kan stoppen door die te 

fotograferen. Als blijkt dat zijn vrienden ook in het 

computerspel zitten, wil hij die er natuurlijk koste wat het kost 

uithalen, want hun leven staat op het spel. 

Rond het middaguur gingen we gewoon met de lijnbus(deze keer wel te laat!) weer naar school. 

Het was een fijne uitstap! 

 

Wout Vandenbossche  -  2MW1 
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ICT 

Project ‘Digitale veiligheid’ 

Op 25 maart werd in het kader van de lessen informatica een project rond digitale veiligheid 

georganiseerd. Mediawijsheid en meer bepaald digitale veiligheid is een belangrijk aspect in 

onze samenleving met een steeds grotere impact. In het nieuws komt dit onderwerp vaak aan 

bod. Denk maar aan internetfraude, hacking, cybercrime, enz. 

Meer en meer mensen maken gebruik van digitale media, maar zijn ze zich bewust van de 

mogelijke gevaren en of weten ze hoe ze zich hiertegen kunnen beschermen? 

In het project werden volgende thema’s behandeld: 

1ste & 2de graad: 

 Quiz “Ben je een social media guru of een watje?” 

 Spel “Wie is het?” (adhv het internet zoveel mogelijk te weten komen over bekende en 

minder bekende personen) 

 Bordspel met stellingen en opdrachten 

 Jungle speed met logo’s van verschillende sociale media 

3de graad: 

 Quiz “Online aankopen” 

 Workshop Internetbankieren 

 Phishing en spyware 
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PAV 

Uitstap Ikea 

Op 14 april gingen de leerlingen van 4 & 5 BSO in het kader van de lessen PAV op uitstap. We 

vertrokken om 9u met de bus naar de Ikea in Gent. Tijdens de lessen hadden de leerlingen 

kennisgemaakt met het thema ‘Wonen’.  

Eens ter plaatse werden de leerlingen opgedeeld in groepjes van 3. Ieder groepje moest een 

aantal opdrachtjes uitvoeren waarbij overleg en samenwerking een must was. De opdrachten 

varieerden van inrichting woonkamer binnen een bepaald budget tot oppervlakteberekening 

ruimtes voor meubilair. Ieder groepje heeft alle opdrachtjes tot een goed einde gebracht. 
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Geschiedenis 

Vakuitstap Gallo-Romeins museum te Velzeke  

Op vrijdag 15 april 2016 vertrokken de leerlingen van het 2de jaar met de bus op uitstap naar 

het Gallo-Romeins museum te Velzeke. Daar stond de dag volledig in het teken van het leven 

van onze Gallische voorouders tijdens en na de veroveringen van de Romeinen.  

Uitgerust met onze schilden kregen we eerst een 

uitgebreide rondleiding (Educar) in het provinciaal 

archeologisch museum. De vriendelijke gids gaf ons 

uitleg bij tal van voorwerpen, kaarten en 

reconstructies. Nadat we de rondleiding hadden 

gekregen was het tijd voor de lunch.  

Na de lunch gingen we richting het dorpsplein van 

Velzeke voor een bezoek aan onze held, Julius 

Caesar. Voor de foto kreeg Caesar terug eventjes 

een legertje echte Romeinen, bedankt Mvr. Van de Walle voor de mooie schilden :) 

Na de fotoshoot was het moment aangebroken om ons helemaal onder te dompelen in het 

dagelijks leven van een echte Romein of Galliër. Tijdens het kledijproject, waarbij we uitleg 

kregen over de typische kledingstukken, moesten we ons verkleden in dappere Galliërs of 

machtige Romeinen, maar omdat er geen meisjes waren moesten sommige van ons zich eens tot 

een romeinse of gallische dame omtoveren. Ook de leerkrachten die mee waren deden mee. Na 

onze verkleedpartij was het tijd om terug met de bus naar school te gaan.  

Het was een echte onderdompeling in de Gallo-Romeinse tijd! 

 

 

Mvr. Van Der Meulen en Lorenzo Bracke (2MW2) 
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GIP 

CARWASH, 6BSO, WOENSDAG 20 APRIL 2016 

Op woensdag 20 april was het uiteindelijk 

zo ver voor onze leerlingen 6BSO! Dan 

konden zij eindelijk hun GIP-project, een 

heuse carwash, uitvoeren en wat centjes 

ophalen ten voordele van hun meerdaagse 

naar Barcelona (zie verslag meerdaagse 3de 

graad in dit krantje!). 

Na heel wat vergaderingen, maar ook 

denkwerk en het ontwerpen van het logo, de uitwerking van een mooie website en het 

voorbereiden van de economische kant van de zaak, waren de leerlingen klaar om hun eerste 

klanten te lokken. 

Met de klinkende naam “Star Wash”, sprankelend logo en bijhorende slogan -It’s never too late 

to come to the clean side”- haalden onze 6de jaars heel wat voorinschrijvingen binnen. Vooral 

de leerkrachten waren héél erg enthousiast om hun auto eens grondig te laten wassen. Er was 

zoveel enthousiasme dat de leerlingen zelfs een inschrijvingsstop moet zetten om het grote 

aantal auto’s nog op één ochtend te kunnen gedaan krijgen! 

   

Een stralend zonnetje, poetsmateriaal van topkwaliteit en een bende enthousiaste leerlingen 

brachten de carwash tot een goed eind. En ook heel wat leerkrachten waren gelukkig met hun 

proper gewassen karretje. 

Goed gedaan, 6BSO! 
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Handel en economie 

Bezoek aan 2de jaar 

Donderdag 12 mei gingen de klassen 2MW1, 2MW2, 2HD en 2BVL op bedrijfsbezoek naar de 

WEBA in Gent. 

Na de middag gingen we met het 2de jaar op bedrijfsbezoek in de WEBA. We werden voor de 

ingang ontvangen door de onderdirecteur, die ons een rondleiding ging geven. 

Eerst kregen we uitleg over de geschiedenis van WEBA (we mochten toen ook vragen stellen). 

Zo kregen we te horen dat het gebouw van WEBA vroeger een textielfabriek was, die 

opgekocht werd door WEBA. Een deel wordt nu verhuurd aan Decathlon. 

De Rondleiding 

In de inkomhal vertelde de onderdirecteur dat WEBA als volgt is ingedeeld: 

1ste verdieping= Bureaus, kasten, zetels 

2de verdieping = Lederen zetels en Slaapcomfort 

Gelijkvloers = meeneemartikelen (artikelen die je direct kan meenemen) 

De bezoeker gaat automatisch met de roltrap naar de 2de verdieping, zodat deze alle artikelen 

ziet waarna hij naar het gelijkvloers gaat, waar de kassa is. 

Ook is het zo dat alle werknemers van WEBA geen vaste taak hebben, d.w.z. dat als het 

bijvoorbeeld druk is, elke werknemer meehelpt in de verkoop. 

Aan het eind van de rondleiding kreeg iedereen een drankje naar keuze én een geschenkje, een 

handige keukenhanddoek (wat standaard is: iedereen krijgt altijd 1 gratis drankje, of hij/zij nu 

iets koopt of niet). Ik vond het bezoek enorm geslaagd. 

 

Verslag door Fred van der Linden - Klas 2MW1 
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SOVA 

Second life @ school: The art of (lost) materials 

Na de paasvakantie namen we met het vierde, vijfde en zesde 

jaar deel aan een project genaamd ‘Secondlife@school’. Zoals 

de naam het al laat uitschijnen, was het de bedoeling dat de 

leerlingen oude voorwerpen een nieuw leven zouden geven. We 

kozen voor een kunstproject: de leerlingen leerden over 

recyclage en het verband tussen ecologisch denken en kunst: 

Art d’eco. De lessen gingen verder dan enkel ‘leren over’, de 

leerlingen werkten ook zelf een creatief project uit! 

In de eerste lessen behandelden we een theoretisch luik. Wat 

is e-waste? Hoe werkt de cyclus van ontginning naar 

consumptie tot afvalverwerking? Hoe recycleert men papier? 

Welke kunstenaars zijn bekend geworden met recyclagekunst? Onze leerlingen van het vierde, 

vijfde en zesde jaar weten nu het antwoord! 

In een tweede luik van de lessen lieten de leerlingen hun creativiteit naar boven komen. Ze 

bedachten een plan, brachten van thuis materiaal mee dat anders weggesmeten zou worden en 

gingen ermee aan de slag. U kan enkele voorbeelden van hun creaties zien op de foto’s. Tot slot 

werden hun creaties tijdens de middagpauze tentoongesteld en kon de hele school ze komen 

bezichtigen! 

We bedanken alle leerlingen voor hun inzet! 
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NCZ 

Campus Impuls verovert de 2e plaats tijdens de verkiezing Johh-
trofee in Walibi. 

Op 16 mei werden de leerlingen van het 2e jaar verwend met een gratis dagje Walibi, 

aangeboden door JOHH. Dit naar aanleiding van hun deelname aan de actie Jonge Helpende 

Handen met hun initiatief: "leerlingen hebben contact met zieke kinderen van het UZ Gent." 

Maar daar bleef het niet bij. Tijdens de uitreiking in Walibi werd Campus Impuls door Eline De 

Munck en onder luid applaus van maar liefst 1300 leerlingen en leerkrachten van andere 

deelnemende scholen als winnaar van de zilveren Johh-trofee aangekondigd. 

Hieraan hangt nog een mooie prijs vast: een actieve groepsactiviteit. Eerstdaags wordt nog 

doorgegeven waaruit de leerlingen zullen kunnen kiezen. Eline De Munck liet al enkele 

mogelijkheden vallen. Onder andere paintballen of karten zijn enkele mogelijkheden. 

Veel plezier en een dikke proficiat, leerlingen van het 2e jaar! 

Tom Verbiest 

Leerkracht NCZ 
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Activiteiten school 

Impuls got talent 

Een woordje van de winnaar: JORAN TOURLAMAIN 

Wat was jouw act? 

Mijn winnende act op impuls got talent was met maar 2 jojo’s en wat show. Een paar trucjes en 

de jury was verkocht. 

Er was een groot applaus en het was al gedaan. Ik vond dat het heel snel was gegaan. 

Waarom heb je deelgenomen? 

Ik wou het eerst niet echt doen, maar met wat steun van mijn vrienden heb ik het toch gedaan. 

En nu, nu ik terug kijk naar al die dingen, ben ik daar wel heel blij mee. 

Hoe was jouw gevoel achteraf? 

Ik wist echt niet wat te zeggen toen ik het hoorde: ”en de winnaar van impuls got talent 2016 is 

YOJORAN”. 

Ik had het niet verwacht maar ik was blij en opgelucht. 

Weetje 

Mijn interesse voor jojo’s is begonnen in een hotel waar ik een cadeau kreeg aangeboden toen ik 

op de casino avond 3de werd. Het was een jojo, een heel slechte, maar hij werkte wel. 

Mijn act jojo was wel wat duurder (ongeveer €50) maar was het zeker waard. 

Vandaar dus mijn interesse. 

 

  



 Jaargang 4 – Juni 2016 23 

De leerlingenraad: wie zijn ze? Wat doen ze? Waarvoor dienen ze? 

 

Misschien heb je er al van gehoord, maar misschien ook niet, maar ook dit schooljaar is er een 

leerlingenraad – inderdaad ‘een raad van leerlingen’ – op onze school aan het werk gegaan. 

Hoewel dit schooljaar het werk nogal vaak achter de schermen bleef en er nog veel ideeën op 

papier zijn blijven staan, hopen we volgend schooljaar nog heel wat meer ideeën werkelijkheid 

te laten worden! 

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de school, vertegenwoordigd vanuit alle graden en 

richtingen. Dit schooljaar werd telkens op de eerste donderdag van de maand een ‘open 

leerlingenraad’ georganiseerd en hadden we naast enkele vaste leden ook altijd enkele 

nieuwsgierige leerlingen die even kwamen meeluisteren en hun zegje doen. Immers, in de 

leerlingenraad mogen alle mogelijke opmerkingen, vragen, commentaren, grootse creatieve 

ideeën en kleine meer praktische ideeën op tafel gegooid worden. De voorzitter – dit jaar was 

dit Saartje Sellenslagh uit 5HUM – gaat dan met al deze ideeën naar onze directie waar dan 

wordt nagekeken in welke mate we iets kunnen realiseren! 

Voel je jou dus geroepen om ook eens je zegje te komen doen, twijfel dan niet, en sluit je 

volgend schooljaar zeker aan bij de leerlingenraad! Wie weet, kunnen we jouw droomactiviteit 

op school wel werkelijkheid maken! 

We konden dit schooljaar al een workshop FILM aanbieden, op aanvraag van heel wat 

filmideeën van de leerlingen zelf. Ook de drankjesverkoop in de lounge op dinsdagmiddag hopen 

we volgend schooljaar ook nog steeds verder te zetten. Een voetbaltornooi tussen verschillende 

groepjes van leerlingen en leerkrachten staat alvast op het programma voor volgend schooljaar. 

En op het einde van DIT schooljaar, organiseert de leerlingenraad een heuse sportvoormiddag 

waarin de hele school de strijd aangaat met enkele sportieve opdrachten! Genoeg werk voor de 

boeg dus! 

Hopelijk tot in september! 

De leerlingenraad. 
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Brazilian Day 

RUPERT NAAR BRAZILIË!!! 

 

Rupert (4BSO) gaat in juli op inleefreis naar Brazilië. Na een jaartje VIP (Very Important 

Person op Zuiddag) op onze school, werd hij door Zuiddag geselecteerd om het 

ambassadeurschap op zich te nemen. Samen met vier andere Zuiddagambassadeurs vliegt hij 

tijdens de maand juli naar Rio de Janeiro om daar het project van dichtbij te kunnen zien 

(KIYO en PAMEN). Deze organisaties zetten zich in om jeugdparticipatie en onderwijsdoelen 

te versterken bij maatschappelijk kwetsbare jongeren in de regio. Vanaf september zal Rupert 

in heel wat andere scholen een uiteenzetting geven over zijn ervaringen ginds. Ook komt er een 

delegatie uit Brazilië langs om de Zuiddag van dichtbij mee te maken. 

Om Zuiddag naambekendheid te geven en deels tegemoet te komen in de kosten van zijn 

vliegtuigticket, organiseert hij een Brazilian Day met een heus minivoetbaltornooi. Voor wie zijn 

voetbalplunje nog te ver moet gaan zoeken: je kan ook komen supporteren of van de 

wereldkeuken komen proeven. Voor de allerkleinsten is er 

animatie. 

Inschrijven 

Inschrijven kost 5 euro per persoon (op de dag zelf te betalen) 

en kan via: 

rupertgaatnaarbrazilie@gmail.com. 
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Workshop in de kijker 

Koken  

Elke vrijdagmiddag komen er enkele lekkerbekken samen om te kokerellen.  Op de foto’s kan je 

zien dat we op deze zomerse vrijdag plaats nemen in de tuin. We bewerken de voorraad fruit 

en yoghurt tot een lekkere en gezonde smoothie. Iedereen past het recept aan naar eigen 

smaak. 

In deze workshop proberen we zo natuurlijk mogelijk te koken. Dat betekent dat we 

bijvoorbeeld voor het maken van de vanillepudding gebruik maken van echte vanillestokjes. Dat 

geeft zo veel meer smaak. Fruit is ook een belangrijk ingrediënt omdat het ons de nodige 

vitamientjes bezorgt. 
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Creatieve leerlingen 

Xander Van Den Bossche – 1A1 
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VARIA 

Droedels 

 

Raadseltjes 

1) Bijna niemand kan dit ‘simpele’ raadsel oplossen…jij wel? 

 

Welke kaart(en) moeten we omdraaien om na te gaan of die verklaring juist is? 

2) 9 op de 10 jongeren kon deze wiskundige vergelijking in de jaren 80 oplossen. Nu is dat maar 6 

op de tien. Behoor jij tot de 60 procent? 
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Sudoku 

 


