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De schoolkrant eeuwenoud, maar springlevend

De redactie van de schoolkrant wenst 
iedereen een fijne paasvakantie. 
Laten we met z’n allen genieten van 
de eerste zonnestralen... 

Als je groot bent

Als je groot bent
wil je dan niet meer spelen
of mag het dan niet meer?
 

Is er een leeftijd waarop iemand je komt vertellen:
‘Vanaf heden is spelen verboden’, en wie 
zou degene zijn die mij dat kwam vertellen?
 

Toen ik weer de zon in liep, zag ik de buurvrouw
met een gieter achter mijn vader aanrennen.
Het mocht dus nog! Opgelucht
 

ging ik vissen in de beek. Ik nam mee:
een emmer en een tak met daaraan een touw.
Een haakje had ik niet nodig.
 

door Tjitske Jansen

Weten jullie dat...
... er op vrijdag 29 maart weer een groot schoolevenement 
zal plaatsvinden. Meer hierover in schoolkrant 6.3!

Affiche ontworpen door Eli Bastiaens van 5TBK

Dit is een exemplaar van de 
schoolkrant van 1933!
Eerste jaar, nummer 1, 1933
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De sportdagen
De sportdagen vonden dan wel in september plaats, maar hier 
kan je de volledige verslagen nog lezen.
  

Kayaktocht 3de graad
Statige rotsen, angstwekkende watervallen en  kolkende stroom-
versnellingen… De inleidende brief die de leerlingen meekre-
gen voorspelde een sportdag om nooit meer te vergeten. Ge-
lukkig zette de Lesse dit schrijven geen kracht bij en beperkte 
ze zich tot een aardig stromend riviertje. Net voldoende om 
peddelend te genieten van een stukje ongerept natuur aan de 
oever. 
Tijd genoeg om het motto “een gezonde geest in een gezond 
lichaam” te stimuleren bij onszelf en een moment  van bezinning 
te nemen. Wat kan een sportdag meer bieden? 
Een verkwikkende douche en een lange busreis later konden 
we enkel besluiten dat deze dag een mooie plaats krijgt in ons 
sportief geheugen. 
Bedankt voor jullie inzet!
LO-squad

Sportdag 2de graad: Hofstade: “Mijnheer, bakboord, is dat 
dan rechts?”
Enkele weken school achter de kiezen, tijd voor de sportdag! 
Tijd om het blosodomein in Hofstade te overvallen! Tijd om on-
szelf sportief tot het uiterste te drijven! Tijd om het vuur uit on-
szelf te halen en de strijd aan te gaan met onze tegenstanders! 
Kortom: tijd om te bewijzen dat er een echte Wijnperser in ons 
zit! 
Beachvolleyball, kayak, zeilen, mountainbike, baseball of toch 
maar een hindernissenparcours. De organisatie zorgde ook 
dit jaar weer voor een veelzijdig programma vol sporten die 
telkens het uiterste van onze leerlingen vroegen. De ene disci-
pline lukte al beter als de ander maar aangezien het woord 
“opgeven” niet genoteerd staat in het wijnperswoordenboek 
beleefde ieder op zijn manier een eigen succeservaring. 
Met water in de schoenen en zand tussen de tanden keerden 
we moe maar met een sportieve voldoening terug naar onze 
heimat. 
Bedankt voor jullie geweldige inzet!
LO-squad

Stage 6 Bio
Ook dit jaar ging 6 BIO weer op stage van 21 januari tot en met vrijdag 1 februari 2013.
H. Elen was hun stagebegeleidster.

Naam stagiair Stagebedrijf en stagegever onderwerp

Baervoets Adso Campus Gasthuisberg O&N1 LIPIT Peroxisomen

Bogaerts Senne Afd. Nucleaire Geneeskunde Experimentele radiotherapie

De Cneudt Bram Labo Experimentele transplantaie KULeuven/UZ gasthuisberg Werking van stoffen op transplantatieorganen

Hacha Thibaut CME-UZ Leuven Prenatale diagnostiek

Matthys Bruno Laboratorium Milieutoxicologie

Universiteit Gent

Bioplastics

Moonen Kaat RZ Heilig Hart Kanker en radioactiviteit

Philips Bo Dierenarts Eerdekens Cindy Leverziekten bij paarden

Spreutels Davy Wijnkelders Soniën Wijn vs champagne
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Intouchables: 2e en 3e graad:
Duur: 1u 52 minuten
Synopsis: Als gevolg van een ongeval 
tijdens paragliding moet Philippe, een 
rijke aristocraat, op zoek naar iemand 
om hem te helpen in het huis. Hij neemt 
Driss in dienst, een jongere uit de voor-
steden die net uit de gevangenis komt. 
Kortom, de minst geschikte persoon voor 
de job. Samen zullen ze een middenweg 
moeten vinden tussen Vivaldi en Earth 
Wind and Fire, tussen het kostuum en het 
trainingspak,...

Rien à déclarer: 1e graad
Duur: 108 minuten
Synopsis: Dit is het verhaal van twee 
douanebeambten die vernemen dat hun 
kleine vaste douanepost op de grens tus-
sen Courquain (Frankrijk) en Koorkin (Bel-
gië) op 1 januari 1993 zal verdwijnen. 
De Belg Ruben Vandevoorde, een over-
ijverige douanier én francofoob van va-
der op zoon, ziet zich gedwongen om de 
eerste gemengde Frans-Belgische vlie-
gende brigade op te richten. Zijn Franse 
partner wordt Mathias Ducatel, iemand 
waarmee hij het absoluut niet kan vinden, 
maar die tot ieders verrassing spontaan 
bereid was om de vaste partner te wor-
den van Vandevoorde. Samen zullen ze 
de binnenwegjes in het grensgebied af-
schuimen, op zoek naar drugkoeriers en 
andere smokkelaars. Douanier Ducatel 
houdt er in het dagelijkse leven echter 
al bijna een jaar een geheime relatie op 
na met Louise Vandevoorde, de zus van 
Ruben. Mathias zal zich dus geen moeite 
sparen om zijn nieuwe douaneopdracht 
te doen slagen en de sympathie en ach-
ting te winnen van de broer van zijn ge-
liefde.

Week Franse film (les intouchables)
Tijdens de maand november gingen alle graden op verschillende dagen naar de Franse film in Kinepolis. Net zoals vorig jaar 
vertrokken we te voet om 8.30u richting bioscoop. Het was een geslaagde uitstap en zowel de tweede als de derde graad 
heeft heel hard genoten van een prachtige Franse film.

door Inge Van der Veen, 6 TBKA
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De corrida
Meer dan 5.000 lopers op eindejaarscorrida!
Op zondag 30 december 2012 namen leerkrachten en leerlingen van onze school in groep deel. LEUVEN - De vijftiende Leuvense 
eindejaarscorrida lokte dan ook weer een massa lopers naar het stadscentrum. 
Al vroeg op een — grijze, koude en winderige zondagochtend — zakten groepjes sportievelingen af naar het Ladeuzeplein voor 
een sportieve eindejaarstraditie. Er was een kilometerloop voor de kleinsten en andere lopers konden kiezen voor 4, 8 of 12 kilo-
meter door een verkeersvrij stadscentrum. 
‘In tegenstelling tot voorgaande jaren werden alle afstanden in afzonderlijke races gelopen. Zo wou de organisatie chaos vermijden 
en het loopplezier vergroten.
De organisator benadrukte dat dit geen wedstrijd is, maar een evenement dat voor iedereen openstaat: oud en jong, verkleed of 
niet verkleed, recreatief of competitief. Als afwisseling met echte atletiekwedstrijden 
ligt deze plezierige corrida ons na aan het hart.’ 
Om en rond het parcours hing een opvallende sfeer, niet alleen door het enthousiasme 
van horden toeschouwers, maar evengoed door verschillende muzikale acts. Dat haast 
iedereen van de meer dan 5.000 deelnemers de meet haalde, hing daar ongetwijfeld 
mee samen. ‘Het ultieme middel om de eindejaarscorrida tot een goed einde te bren-
gen, is opzwepende muziek. Wij droegen al weer ons opvallende gele T-shirt! 

Supporters op post!
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Ellen Deckwitz: 

“Ik zei ok, dat is goed. Wacht, ik pak uit 
m’n tas even m’n Labello, want dat praat 
... een stuk makkelijker.” 
“Jij begint te rennen! Jij denkt: ok, schop 
het haasje! Zolang ik het haasje schop, 
ben ik hem niet. Je komt voorbij de ach-
terhoede ...”

Maarten Inghels: 

“Met de bankafschriften in de hand, ver-
moeden we, dat u hier heeft geleefd!” 
“Graag breek ik de kaken open over 
trekken van gekke bekken ... karma, key-
boards, de windhalen met hun draaikon-
ten, valse ...” 
Maarten Inghels werkt mee met De 
Eenzame Uitvaart. Dit is een literair en 
sociaal project waarbij dichters voor 
eenzaam gestorvenen een persoonlijk 
gedicht schrijven en dit op de uitvaart 
komen voordragen. Het is een laatste sa-
luut aan mensen die meestal uit de boot 
vielen tijdens hun leven en dan ook zon-
der aanwezigheid van familie of vrien-
den worden begraven.

Tjitske Jansen: 

“Er was iemand met wie ik na een avond 
uitgaan en een paar uur in de nachttrein, 
hand in hand naar onze fietsen liep. Ik 
had de gedachte dat ik wel voor altijd 
zo zou willen lopen.”
“En wat mijn broer, met wie ik in bad zat - 
hij ging al naar de kleuterschool. Ik kakte 
in het bad. Dat was een lekker gevoel.”

Gedichtendag 31 januari 2013
Op 31 januari 2013 (gedichtendag) streek in het kader van het poëzie-evenement «Weg met dichters» het kruim van de Neder-
landstalige poëten ook in onze school neer!
Een groepje getalenteerde dichters bracht in de feestzaal van 14.30 tot 15.30 uur een interactief poëziegebeuren met alle leer-
lingen van het vijfde jaar. Maarten Inghels, Tjitske Jansen en Ellen Deckwitz brachten een kort maar krachtig poëzieprogramma, 
Reena Riot zorgt voor de muziek. Op het einde kregen de leerlingen een gratis gedichtenbundel.
Het filmpje over dit project vind je terug op www.vlaamsbrabant.be (rechterbalk Nieuws/Tv-programma :Weg met Dichters). Het 
filmpje kwam ook op ROB.

Gedicht Elsa Vandendriessche
Campbell’s Soup I – Andy Warhol

A container of soup     so beautifully colored red 
the color of     Cupid and tomatoes     who met 

 
a romance was written     in this liquid so tasty 

whoever would eat it,    would love ‘til the age of eighty

You’d be loved and happy 
and wouldn’t have a partner that’s crappy 

 
only the catch won’t be the match, 

but your head that will be forever red
sport na school: schaatsen
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De Wijnpers organiseert doedagen, januari 2013
Directrice Lut Lambert en Karin Jiroflée helpen een handje.
LEUVEN - De provinciale school De Wijnpers in Leuven laat hon-
derden kinderen kennismaken met het secundair onderwijs. 
In de serres van provinciale school De Wijnpers zijn verschillende 
zesdejaars van Leuvense basisscholen aan het kleien geslagen. 
De bedoeling is om een plantje in de klei te laten groeien. Het 
leermoment kadert in de Wijnpers doedagen, die 545 zesde-
jaars van 18 Leuvense basisscholen via praktische doemomenten 
kennis laten maken met het secundair onderwijs. ‘De volgende 
dagen kunnen de kinderen in de labs van biotechnieken zelf 
badzout maken. Ze gaan aan de slag met groen bij plant-dier- 
en milieutechnieken. Er zijn ateliers over sanitaire installaties en 
centrale verwarming en ze kunnen ontwerpen in de ateliers van 
beeldende kunsten’, zegt directrice Lut Lambert.
Tijdens de doemomenten staan techniek en praktijk voorop, wat 
in de lagere school vaak geen prioriteit is. ‘We willen uiteraard 
iedere leerling zijn talenten laten ontplooien, maar hopen dat 
meer inspanningen voor techniek, zowel op de lagere school als 
in het secundair onderwijs, de interesse voor technische richtin-
gen en beroepen doet groeien’, zegt Karin Jiroflée, de gedepu-
teerde voor onderwijs. (SP.A).
Bron: Het Nieuwsblad, 30 januari 2013
Meer foto’s op www.nieuwsblad.be/ Leuven

Wat de leerlingen van de lagere school bijgebleven is, kan 
je hier lezen.
’t Centrum Rotselaar
Op donderdag 24 januari zijn we met de zesdeklassers naar 
de Wijnpers in Leuven gegaan.  We hebben 2 workshops ge-
volgd: sanitair en biotechniek.  Bij sanitair mochten we buizen 
aan elkaar lassen en bij biotechniek badzout maken.  Daarna 
kregen we nog een rondleiding in de serres en de afdeling 
kunst.  Het was reuze-interessant en leerrijk!

Wouw, dit wil ik later ook doen!!
De Rank (http://www.derank.be/pagina/op-bezoek-de-wijn-
pers-6e-lj-2801)
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VBS De Linde. Bezoek De Wijnpers.
ma 28/01/2013 — Zesde leerjaar
Op maandag 28 januari werden we verwacht in de Wijnpers te Leuven. Deze uitstap 
kaderde in het project ‘Op stap naar het secundair onderwijs’, waarbij we ook het 
technisch- en beroepsonderwijs beter leren kennen. We kregen een rondleiding in de 
afdeling tuinbouw waar we een zaadmannetje maakten.  Hier zagen we ook  het verschil 
tussen grond- en hydrocultuur. Als tweede activiteit lasten we twee stukken afvoerbuis 
aan elkaar in de afdeling sanitaire installaties en centrale verwarming.  Nadien geno-
ten we op de helling rond de school van een panoramisch uitzicht op Leuven en van 
een mooi zicht op het historisch gebouw van de Wijnpers.
Deze school, gelegen aan de rand van de stad, biedt verschillende richtingen aan: 
biotechniek, tuinbouw, beeldende kunst en sanitaire installaties. Noteer alvast de in-
foavond voor nieuwe leerlingen op dinsdag 26 maart en de opendeurdagen van 25 
en 26 mei 2013 in je agenda. Aan alle medewerkers van de school: Bedankt voor de 
interessante uitstap.

7

De Wijnpers aanwezig op de Doe-beurs
te Haasrode, februari 2013
Een duizendtal leerlingen maakten tijdens de maand februari kennis 
met verschillende beroepen op de doe-beurs in de Brabanthal in Haas-
rode. Ook onze school De Wijnpers was vertegenwoordigd. Deze doe-
beurs is een onderdeel van de activiteitenreeks Talentenjacht 2011, die 
de provincie Vlaams-Brabant binnen het onderwijsflankerend beleid 
realiseert.
Gedurende drie dagen konden de leerlingen kennis maken met tal van 
beroepen, gaande van advocaat over verpleger tot ondernemer. Aan 
de hand van 52 workshops ontdekten meer dan drieduizend leerlingen 
over welke verschillende talenten ze beschikken. De workshops waren 
opgedeeld in vijf verschillende belangstellingsgebieden: samenleving, 
natuur en wetenschap, techniek, administratie, handel en economie 
en transport en logistiek. De leerlingen kunnen tijdens hun bezoek vrij 
kiezen aan welke activiteiten ze deelnemen en in een werkboekje die-
nen ze dan hun ervaringen met de verschillende beroepen te noteren. Cartoon: Bron: Metro, maandag 21 januari 2013



De Wijnpress Jaargang 6, nr 28

X-Mos, iets wat je altijd zal bijblijven.
door Joland Bus (6 BTG A)

Het was natuurlijk een avond om nooit te vergeten 
en die je nooit meer wilt vergeten. Je bent er al 
van je eerste middelbaar op aan het wachten: De 
streken die elk jaar worden uitgehaald en nu kan 
je het eindelijk zelf eens doen. Op donderdaga-
vond vond iedereen het tof om eerst iets te gaan 
eten met zijn klas en dan naar de “Bierkelder” te 
gaan feesten. Toen we eindelijk in de “Bierkelder” 
waren, vlogen we er zonder twijfelen meteen 
in. Veel gelach en gejuich, maar ook veel drank 
kwam er aan te pas. Het meest leuke vond ik dat 
de klassen hun verantwoordelijkheid namen en 
ervoor zorgden dat de mensen die iets te veel 
ophadden veilig waren en ook geen erge stom-
miteiten uithaalden. Uiteindelijk was er zo een 
heftig feestje dat alle klassen samen als één grote 
vriendenkring aan het feesten waren, en leuk dat 
er ook nog eens enkele leerkrachten tussen zaten. 
Je kon eens met leerkrachten praten en lachen van mens tot mens. Er waren er die eveneens een pintje mee kwamen drinken. Maar 
er waren er ook die mee kwamen dansen en feesten. Dit maakte de avond echt compleet. 
Het emotionele aspect kwam die avond ook wel naar boven en sommigen beschouwden het ook als een afscheid. De jaren waren 
uiteindelijk echt zeer snel voorbij gevlogen. Iedereen is nu wel aan het denken welke weg hij nu wilt inslaan na zijn Wijnpers-carrière. 
Na de fantastische avond was het grote moment aangebroken. Toen je ‘s ochtends op school aankwam, zag je al de ingangen ge-
barricadeerd en belegerd door zesdejaars waaronder enkele “die Hards” die een nachtje door hadden gedaan. En elke leerling, 
die nog maar een poging deed om binnen te raken, werd bestormd door zesdejaars en had het wel aan zijn been. Alles leek echt 
vlotjes te verlopen totdat de politie er zich mee kwam moeien en de sfeer kwam verpesten. Waarschijnlijk dachten de mensen die 
in de buurt woonden dat De Wijnpers werd gebombardeerd  en dat was ook zo. Heel de tijd werden er bommetjes afgelaten en 
geschreeuw van de mensen die schrokken maakte dit ook nog eens compleet. Politie of niet. Deze zesdejaars lieten zich niet tegen-
houden, we gingen verder met spuitbussen en dergelijke tot opeens het moment aanbrak waar we alles weer moesten opruimen en 
dat was natuurlijk geen pretje want we hadden de school dan ook erg geterroriseerd. 
Maar onze vrijgevige school had natuurlijk een lekker ontbijt in petto, dat ons weer helemaal opkrikte. En zo konden we ein-
delijk aan onze activiteiten deelnemen. En we vlogen er dan ook meteen in door te gaan bowlen. Dit was echt een zeer leuke 

activiteit, je kon je eens uitleven en je 
kwaliteiten eens naar boven halen om te 
winnen. Toen we ons naar de schaats-
baan verplaatsten, zag je toch wel de 
vermoeidheid toeslaan bij sommigen. 
Enkele “Die Hards” begonnen het wel 
moeilijk te krijgen. Na de overheerlijke 
frietjes met een curryworst, echte Bel-
gische kost, waren er toch nog maar een 
paar klaar om de confrontatie met de 
schaatsbaan aan te gaan. Van de “Die 
Hards” waren er nog maar weinig over, 
maar er waren er zeker nog enkele. Het 
spijtige was wel dat het druk was op de 
schaatsbaan. Maar je moest dit er maar 
bijnemen. Na het schaatsen mochten we 
ook nog eens vroeger naar huis. Dit was 
echt geweldig. 
Dit was de beste tijd van al de jaren op 
deze school en velen zullen ook wel be-
seffen dat ze er geen spijt van hebben 
deze school gekozen te hebben. 
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De Wijnpers doet aan guerilla gardening
Milieuweek zet leerlingen aan tot groene stadsverfraaiing 
De Wijnpers doet aan guerilla gardening 
Bron: Het Nieuwsblad, vrijdag 22 februari 2013 - Auteur: Fran Herpelinck 

De leerlingen van 1 AB van de Wijnpers staken in Kessel-Lo de handen uit de mouwen. 
LEUVEN - Op het braakliggende terrein van de Centrale Werkplaatsen in Kessel-
Lo hebben leerlingen van de provinciale school De Wijnpers voor frisse opsmuk 
gezorgd met een eigen volkstuintje. ‘Eigenlijk is het illegaal, maar het brengt wel 
enkele voordelen met zich mee.’ 
Met zichtbaar plezier stak een tiental leerlingen van de provinciale school De Wi-
jnpers de handen uit de mouwen op de grond van de Centrale Werkplaatsen in 
Kessel-Lo, die al jaren om een nieuwe invulling vraagt. Binnenkort wordt de aarde 
er omgewoeld voor de aanleg van een fietsenparking, maar in afwachting daar-
van willen de klas en haar mentor Jef Eyckmans voor een knap staaltje ‘guerrila 
gardening’ zorgen. ‘Het principe daarachter is historisch gegroeid doorheen twee 
wereldoorlogen, toen mensen zelfs in de stad elke meter grond aangrepen om er een 
moestuintje van te maken. Een bloembak met preibollen, een tomatenplant op het 
voetpad, je kon het zo gek niet bedenken. Het tekort aan voedsel is hier nu niet meer 
aan de orde, maar we willen de creativiteit van deze clandestiene tuintjes wel laten 
herleven met allerlei planten, struiken en bloemen’, zegt Eyckmans, die de leerlingen 
als stagiair aan Groep T hun eerste guerillatips aanleert. ‘Iedereen heeft het in zich 
om een guerilla tuinier te zijn, als je maar even buiten de lijntjes denkt.’ 
In principe is het illegaal om op openbaar terrein een volkstuintje aan te leggen, 
maar Eyckmans en zijn pupillen zien er geen graten in. ‘Integendeel zelfs, het zorgt er 
voor dat grauwe plekken in de stad een fleurige invulling krijgen. Bovendien werken 
we steevast duurzaam, met afgedankt plantenmateriaal uit tuincentra, en leren de 
kinderen de waarde van de natuur inschatten. Zo zal ons tuintje, waar we bessen-
struiken aanplanten, de komende weken heel wat zorg nodig hebben. Buurtbewoners 
staat het vrij om daarbij te helpen en in de zomer zelf een besje te plukken. De tuin 
zal op termijn moeten wijken voor nieuwbouw, maar in tussentijd is er toch voordeel 
uit gehaald.’ 
De workshop ‘guerilla gardening’ kadert in de milieuweek van De Wijnpers, die 
de leerlingen actief doet nadenken rond duurzaamheid en klimaatopwarming. ‘We 
doen dit niet louter omdat het kan, maar omdat we mensen willen aanzetten om zelf 
creatiever om te gaan met groen en natuur. De leerlingen en ik hopen dat het tuintje 
kan inspireren’, besluit Eyckmans. 
Meer info vind je op www.guerrillagardening.be 

Gedichtendag
door Abigail Holgado Flores

Ik zal je eens iets belangrijks vertellen
Er is een bijzonder iemand ziek, niet al-
leen in haar buik
Het is oneerlijkheid dat ik ruik
Want zij heeft geen gsm om naar de 
dokter te bellen

Het is onze lieve moeder aarde
Waar bijna niemand op de kaart meer 
om geeft
Het is wel door haar dat jij nu leeft
Zij is onze moeder, die ons baarde

Door al die vervuiling ligt zij ziek in bed
Daarom gaan al haar lieve dieren dood
Dus, denk maar na voordat je weer een 
mier plet
 
Help haar terug genezen, dan zul jij ge-
lukkig wezen
Doe alle lichten uit, recycleer en help de 
dieren
Om een goed mens te zijn hoef je de 
bijbel niet te lezen

Abigail Holgado Flores (5 TBKb)
Taak Nederlands: Creatief schrijven: Het 
sonnet (in het kader van Gedichtendag)

Leerlingen aan het werk tijdens een 
praktijkles ‘metselen’.
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Leuven – De Wijnpers is een school voor 
sterren. Leerling of leerkracht, ieder-
een is een ster. Iedereen heeft talenten. 
De school gaat actief op zoek naar die 
talenten en maakt die zichtbaar in een 
sterrenhemel.

Go for Talent 
Op De Wijnpers is iedereen een ster!

Zoektocht naar een talentportfolio

Leuven – In de lessen ‘leefsleutels’ in De 
Wijnpers komt het ontdekken en nadenk-
en over talenten aan bod. De verwerking 
in een portfolio is een duidelijke meer-
waarde, maar er is ook nog werk voor 
de boeg.

Aandacht voor talent, een must op 
De Wijnpers

Leuven – Op De Wijnpers leeft het be-
grip “talent” bij iedereen. Leerkrachten 
en leerlingen hebben allemaal talent en 
ze gaan er actief naar op zoek.

Sterrenhemel voor leerkrachten
Alle leerkrachten van de school kregen 
een vragenlijstje. Per twee kregen ze een 
maand de tijd om een talent van een 
vooraf aangeduide collega te zoeken en 
te benoemen. Drie vierde van de vragen-
lijsten waren ingevuld. Je weet niet wie 
over jou schrijft. Nieuwsgierigheid alom. 
De school maakte een sterrenhemel. 
Daar kwamen de talenten van elke leer-
kracht, met een foto. Meer dan honderd 
leerkrachten werden sterren! Op de 
opendeurdag waren al deze sterren te 
bewonderen. Indrukwekkend!
Sterrenhemel voor leerlingen
De leerlingen waren ook sterren. Meer 
dan 500 stuks! Op de opendeurdag 
van de school kwamen de ouders onmid-
dellijk onder een sterrenhemel binnen. 
Van elke leerling is er een foto en een 
ster met zijn of haar talenten. Spontaan 
zochten de ouders hun zoon of dochter 
aan de sterrenhemel. Meer dan eens met 
een verbaasde reactie van pa of ma tot 
gevolg.
Nieuwsgierig geworden?
De sterrenhemel is een aantrekkelijk plek 
geworden op school. Iedereen is nieuws-

gierig. Wat staat er over mij? Wat staat 
er over mijn klasgenoot? Wat staat er 
over mijn leraar? Leerling en leerkracht, 
iedereen schittert op De Wijnpers!

men over naar ‘My digital me’. Sommige 
leerkrachten volgden daarover work-
shops. De werkvormen van ‘My digital 
me’ worden gebruikt in de klas. Voordeel 
van dit portfolio is dat het werkt met het 
toekennen van sterretjes en medailles, 
waarmee een graad van belangrijkheid 
kan worden toegekend aan bewijsstuk-
ken. Jammer genoeg wordt het portfolio 
ieder jaar gewist. De zoektocht van De 
Wijnpers naar hét meest geschikte port-
folio loopt dus verder.
Overdraagbaar 
Het grote voordeel van een digitaal port-
folio is de overdraagbaarheid. Vroeger 
werkten de leerlingen alleen in de eerste 
graad rond talenten, in het vak ‘leefsleu-
tels’. Nu kunnen leerlingen hun portfolio 
meenemen naar de volgende jaren. Een 
ambitie voor de volgende jaren is om 
nog minder vakgebonden te werken en 
alle neuzen richting vakoverschrijdend 
talent te zetten.Ontdek je talent

Leerlingen leren elkaar beter kennen. 
Wat doe ik graag? Hoe leer ik daar 
iets mee te doen? Dat zijn de centrale 
vragen waarrond de leerlingen werken. 
Het eerste jaar gaat op zeeklassen.  In 
hun portfolio zetten zij dan een foto van 
wat die reis voor hen betekende. Het is 
de bedoeling dat de jongeren op hun 18 
jaar een mooie reeks foto’s en herinner-
ingen hebben over hun tijd van groei in 
De Wijnpers, en hoe die schooltijd hen 
gevormd heeft tot wie ze zijn. Het port-
folio wordt aan het einde van de secun-
daire carrière gebruikt als een sollicita-
tieportfolio en voor het eindwerk (PAV 
voor BSO; Nederlands/taalvakken voor 
TSO/KSO).
Digitaal
Vroeger werkten de leerlingen in ‘leef-
sleutels’ louter op papier. Dat maakte het 
moeilijk om het werkstuk mee te nemen 
over alle jaren heen. Daarom kozen de 
leerkrachten nu voor een  digitaal port-
folio. Eerst werd de portfoliomodule van 
Smartschool uitgetest, en later schakelde 

Iedereen heeft talent. Ga op zoek!
Dit is de boodschap die de school mee-
geeft aan al zijn leerlingen en leer-
krachten. De school droomt ervan dat 
iedereen zich bewust wordt van zijn tal-
enten. Leerkrachten geven talentgericht 
les. Het is een stevige basis om duurzaam 
onderwijs te ontwikkelen.
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Opdracht Nederlands
Creatief schrijven in het kader van gedichtendag: Sonnet
Door Bram Rinkel (5 TBK A)

De sneeuw ligt over de hele weg verspreid.
Auto’s slippen weg en voetgangers glijden uit.
Het verkeer gaat dus helemaal niet vooruit.
De anders zo drukke weg ligt onder een sneeuwtapijt.

Terwijl ik binnen bij het vuur mijn pantoffels slijt,
kijkt men daarbuiten maar beter heel goed uit.
De auto’s toeteren allemaal heel erg luid.
De straat is veranderd in iets uit de ijstijd.

Binnen loopt mijn hond ongeduldig heen en weer.
Het is alsof ze zegt: ik wil naar buiten.
Het lijkt net een hongerige ijsbeer.

Het beest heeft vast genoeg van het luide verkeer.
Ik open de deur en ze komt zonder te moeten fluiten.
Straks gaat de hond weer tegen de auto’s tekeer.

Bram Rinkel 5 TBKa

Wat is jouw talent?
In de klas spraken leerlingen elkaar 
aan over hun talenten. Nicky Helsen, le-
raar op De Wijnpers, vertelt: “Je voelt 
en ziet de energie bij leerlingen, als ze 
zich echt bewust worden van hun talent. 
Zelfs in groepsverband gaan de leerlin-
gen elkaar meer respecteren om wat ze 

goed kunnen. Zo was er een stille, ver-
legen leerling. Ze mocht in de les infor-
matica een voorstelling maken over iets 
waar ze goed in was. De hele klas was 
muisstil en hing aan haar lippen. Ieder-
een was na afloop overweldigd door de 
fantastische voorstelling. De  leerling was 
plots iemand geworden naar wiens tal-
ent opgekeken werd.”

So you think you got talent?
Tijdens het “So you think you got talent”-
spel, waarbij klassen hun talent aan 
elkaar mochten laten zien, verdeelden 
de klassen de taken volgens de talenten 
van de leerlingen. Nicky: “Ze gingen he-
lemaal op in het zoeken naar wie waar 
goed in was. Een enorme energie was ti-
jdens het spel voelbaar en hoorbaar. In-
drukwekkend!”
Onderwijsvisie met talent
De discussies over talent in de leraarska-
mer zijn ondertussen memorabel. Nicky: 
“Het was prachtig om te horen hoe col-
lega’s vol begeestering discussieerden. 
Talent leeft meer en meer op onze school. 
Het begrip wordt steeds meer in de mond 
genomen als het gaat om leerlingen en 
onderwijsvisies.”

PASSIE VOOR TALENT!

28 februari 2013 vanaf 14.45u
Scholengroep - Redingenstraat 90 - 3000 Leuven
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Affiche ontworpen door Thibau Vande Voorde, 6TBK. Proficiat!
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Stephanus Louwes, 6TBK
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Bezoek Beast Animation met 6 BK
Op dinsdag 26 februari 2013 mocht 6 BK een bezoek brengen aan Beast Animation, een bedrijf gespecialiseerd in audiovisuele 
producties en diensten.

Maude en DIMITRI: het hoofdfiguurtje van een nieuwe kinder-
serie. Over twee jaar te zien op Ketnet.

Verslag Myrthe Nys

Vorige week hebben we met het laatste jaar toegepaste beel-
dende kunsten Beastanimation bezocht. Dit bedrijf is gespeci-
aliseerd in het maken van stop-motionfilmpjes. We kregen een 
rondleiding doorheen het bedrijf. 

Bij Beastanimation maken ze zowel films en kleine series als 
reclame. Zo hebben ze onder andere reclamefilmpjes gemaakt 
voor Lotus speculaas en Carrefour. Ook de begingeneriek van 
Man bijt hond werd door hen gemaakt. In de studio lagen heel 
veel verschillende dingen die ze in een of ander filmpje hadden 
gebruikt, onder andere een dertigtal van die Man bijt hond-
hondjes. Ben Tesseur, de creative director gaf ons een rondlei-
ding. Hij liet ons ook zien hoe je een stop-motionfilmpje maakt. 
Dit deed hij door middel van een nieuwe kinderserie die ze 
nu aan het maken zijn. De serie gaat over een vogeltje –Di-
mitri- dat verdwaald raakt. Hij toonde ons hoe hij het vogeltje 
liet bewegen door hem telkens een klein beetje van houding 
te veranderen. Voor deze serie werken ze samen met Ketnet 
en een animatiestudio uit Frankrijk om zo de kosten te dekken. 
Er komt een heleboel meer bij kijken dan op het eerste zicht 
lijkt. Wanneer je een reclamefilmpje op tv ziet, vergeet je wel 
eens hoe veel werkt daar eigenlijk in kruipt. Ben vertelde ons 
dat je 24 beelden nodig hebt voor één seconde beeld, en dat 
de gemiddelde werknemer acht seconden opname per dag 
maakt. Als je er dan over nadenkt, besef je wel hoe ongelooflijk 
veel tijd een stop-motionfilm kost,  zoals bijvoorbeeld Walles 
and  Gromit. Onlangs hebben ze de film Oh Willy uitgebracht 
waarin alles wat erin voorkomt gemaakt is van wol. De film 
heeft al een heleboel prijzen gewonnen en ziet er heel mooi uit. 
Een paar van de attributen die ze gebruikt hebben, lagen nog 
in de studio en dus konden wij ze eens bekijken. Hij legde ook 
uit hoe ze gemaakt en opgebouwd waren. De meeste poppetjes 
maken ze niet zelf en worden in een bedrijf in Nederland 
gemaakt. De eenvoudige poppetjes maken ze wel zelf, zoals 
de poppetjes die gebruikt worden voor het maken van de serie 
Klein België. We hebben ook de werkplaats gezien, waar ze 

De Man-bijt-hond hondjes

Stephanus Louwes, 6TBK

deze dingen maken. Er lagen een aantal poppetjes waaraan ze 
bezig waren. De man vertelde ons dat ze geschilderd werden 
met een verfborstel van 0,2 als ik me niet vergis. 

Ik vond het een hele interessante uitstap. Het was leuk dat we 
eens een kijkje konden nemen in zo’n bedrijf want normaal 
gezien geven ze geen rondleidingen. Ik heb nu ook een beter 
beeld van hoe men dergelijke reclamefilmpjes, of kortfilmpjes 
maakt. Het was zeker de moeite.  

“Klein België”, scene uit parodie commercial Carglass
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Wist je dat….
...Onze school op donderdag 28 februari 
2013 deelgenomen heeft aan de oriën-
tatiedag van onze scholengroep. Het 
evenement vond plaats op de site van 
het Redingenhof. Vanaf 13.30u werden 
de leerlingen van de Leuvense lagere 
scholen verwacht om deel te nemen aan 
een aantal workshops. Wij namen een 
viertal workshops voor onze rekening. 
De school was voldoende ‘zichtbaar’ ti-
jdens deze dag. Om 19u was er een 
onderwijsdebat,geleid werd door Kal-
teen Cools en gevoerd door o.a. U. Lavi-
gne, P. Adriaensens, F. Leroy, A. Geeroms 
en M. Riduoani. Om 21u werd de dag 
afgesloten met een receptie!
(Wim Notebaert)

Wist je dat…
... Onze school vertegenwoordigd was 
op de Doebeurs te Haasrode.

Wist je dat…
…. Onze collega en leerkracht waar-
nemingstekenen Niels Vaes een soloten-
toonstelling ‘Diaphanous Structures’ had 
van zaterdag 16 februari tot 17 maart 
in de Gasthuiskapel te Borgloon. ... onze leerlingenraad maandelijks Ox-

famproducten gaat verkopen tijdens 
de middagspeeltijden van de eerste, 
tweede en derde graad. Meer hierover 
in schoolkrant 6.3.

… de leerlingenraad op zoek is naar 
een gemotiveerde collega die mee de 
Oxfam-actie van de leerlingenraad wil 
ondersteunen. De leerlingenraad zou 
graag maandelijks een verkoop van fair-
trade Oxfam-producten houden tijdens 
de middagspeeltijd van de 1e en 2e+3e 
graad (op welke dag moet nog beslist 
worden). Er zijn al acht gemotiveerde 
leerlingen die staan te popelen

 ... Kandidaten mogen zich nu aanmelden 
bij mevr. S. Thys.
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Wist je dat...
... het thema van het theaterkostuum dit jaar INGEPAKT is. De leerlingen van 4 BAK en 5 BK heb-
ben hun handen vol aan het uitwerken van hun creatieve ideeën. De modeshow vindt plaats na 
het paasverlof. Meer hierover in schoolkrant 6.3.

HOEZO? IK, BELEEFD?

hallo/dag zeggen

in de ogen kijken
als je tegen

iemand praat

dank u/alsjeblieft dank u/alsjeblieft 
zeggen als je iets 
krijgt/vraagt

niet brullen 
niet vloeken

sorry zeggen
als je iemand pijn
hebt gedaanhebt gedaan

niet brutaal zijn

Hyndia Jacobs aan de paspop!

Jacques Clément met de
modelpop.

Kosma Beekhuizen aan de 
slag met materiaal.

Lê Thi Thu Thuy
Dries Feys aan de
materiaalpers.

Sofie Bedrui bedrijvig aan de naaimachine.

... de mensen van taalbeleid 
weer zorgden voor deze leer-
rijke bladwijzer
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Ik wil ook in de schoolkrant!

Dit kan! Stuur je bijdrage (weetje, tekening, 
foto of verhaal) via smartschool naar Lieve An-
nerel. De tweede aflevering van het schooljaar 
2012-2013 verschijnt met Pasen.

Werkten mee aan dit nummer: 

Redactie en foto’s:
L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis), K. Aerts en N. Lan-
gendries (leerkrachten lichamelijke opvoeding), Nicky Helsen 
(leraar informatica), V. Linthout (leerkracht Frans), L. Lambert 
(directeur), J. Oliviers (leerkracht PAV), B. Van den Bosch (TAC), 
Bertolt Struys (5 BK A), Eli Bastiaens (5 BK A), Myrthe Nijs (6 BK 
A), Jef Somers (6 BK A), Thibau Vande Voorde (6 BK B), Inge 
Van der Veen (leerling 6 BK A), I. Thiry (leerkracht Engels en 
Nederlands), Elsa Vandendriessche (6 BK A), Stephanus Louwes 
(6 BK A), A. Lefever (leerkracht Nederlands), Bram Rinkel en 
Holgado Flores Abigail (5 BK A), Joland Bus (6 BTGA), S. Go-
vers (leerkracht tuinbouw), M. Van den Eynde (leerkracht KSO), 
Sofie Graus (leerkracht KSO)
Vormgeving:
M. Schotsmans (leerkracht beeldende KSO)

Een figuur uit de toekomstige GIP van Inge Van 
der Veen uit 6 BK. We kijken nu al vol spanning 
uit naar het eindresultaat!

Het 6e jaar toegepaste beeldende kunst nodigt uit:De opendeurdagen komen er aan:

Wist je dat...
... er op vrijdagnamiddag 22 februari 
een lezing plaatsgevonden heeft over 
de chemie van het bier brouwen. Bev-
logen spreker was De Heer Janssens. 
Deze activiteit werd voor de leer-
lingen van 5 en 6 BIO ingericht. Om 
15.30 mocht er geproefd worden…

Babyboom op
De Wijnpers
Rarara…wie zijn de 
trotse ouders van deze 
prachtige dochters?

Affiche opendeurdag ontworpen door Bertolt Struys, 5TBK
Uitnodiging Fast Forwart ontworpen door Jef Somers, 6TBK

... Aiko Andries van 6 BK B in maart naar 
Japan vertrokken is voor een jaar! Het was al 
langer duidelijk dat zij gebeten was door de 
Oosterse Japanse cultuur. Ze volgde reeds 
twee jaar Japans aan het Centrum voor Le-
vende Talen te Leuven. We wensen haar een 
prachtige tijd in het land van de rijzende 
zon! We zullen haar allen missen.


