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De lente staat voor de deur! Met de schoolkrant in de hand kan de paasvakantie niet meer stuk. Nog even
uitblazen vooraleer we de eindspurt inzetten. Het tweede trimester is gevlogen en het beste schoolnieuws
vind je hier terug in aflevering 10.2! Geniet ervan.

Hedendaags sonnet
door Birgit Cumps

IJsbreker
Het rijmt, het vriest,
water wordt stilaan ijs.
Eronder is alles koud en grijs,
eronder oogt alles donker en triest.
Dik ijs kraakt en briest
en af en toe hoor je luid gekrijs.
IJs geeft zelden haar geheimen prijs,
het is vaak gewiekst.
Ik verlang terug naar leven en licht,
iets dat de duisternis doet klaren.
Ik wacht op de zon om de koude te
omarmen.
Het ijs heeft mij ontwricht,
ik wil terug in het water kunnen staren.
Ik wacht op de zon
om de aarde te verwarmen.
Julie Stevens 5TBK,
illustratie voor kalender
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DRACULA, THE PLAY, 12/01/2017
Door Matthieu Vanmechelen

Last Wednesday our school attended a play in Antwerp about Dracula. We
were familiar with the movie Dracula and were expecting a theatre version
of that movie. But the only thing the play had in common with the film,
were the characters. The storyline was built around the problem of global
warming and climate change and the terrible consequences of it.
I was taken away by the talent and professional skills of the actors.
They were really good. They didn’t just act on the stage but interacted with their public. Before the play started they were even part of
the audience and mingling with their public. By, for example, taking
on the role of a flight attendant asking the spectators if they needed
a drink or something to eat and a pilot informing you about the flight
procedures, you became part of their play. That changed the atmosphere completely, and when the play started I was feeling much more interested and involved.
They also integrated some humoristic remarks and tongue in cheek jokes about actual news events, for example
Trump being elected the next president of the USA, although that joke is turning out to be a living day nightmare.
The only point of attention was that you needed a good knowledge of the English language. There were some
words I didn’t fully grasp and from talking with my fellow students, I learned I wasn’t the only one.
I did like the play and would recommend it to everyone. If you are looking for an original play about a serious
subject that concerns us all and you like to improve your English at the same time, don’t hesitate.

Een hedendaags ridderverhaal
Misha Demoustier 5AO
Ik schrok even toen een deur achter mij openging en
er een jong koppel uit de deuropening tevoorschijn
kwam. Ik stond recht, liet hen door en ging een beetje verderop op een vensterbank zitten. Mijn handen
voelden ijskoud aan.
Net voor mijn ogen opnieuw zouden dichtvallen,
dwong ik mezelf om op mijn horloge te kijken. Het was
half drie ’s nachts. Al twee uur had ik in de vrieskou
staan wachten. “Misschien was Vic het vergeten?”,
maakte ik mezelf wijs. Maar dat kon niet. Hij hield zich
altijd aan de afspraak.
Een wit met blauw gestreepte wagen stopte voor mij
op het voetpad. Ik zag de bestuurder iets mompelen
tegen de passagier die naast hem zat en hij keek me
daarbij recht in de ogen. Ik kreeg een rilling toen de
man teken deed dat ik moest komen. Terwijl ik in een
zo recht mogelijke lijn naar hem toeliep, deed hij zijn
raam open. Nu het raam open was, kreeg ik een duidelijk beeld van zijn gezicht. Ik zag een man van in de
veertig met een driedubbele kin, een kalend hoofd
met wat vette plukken haar en onder zijn norse frons
zaten twee kleine helderblauwe oogjes verborgen.

“Awel!”, zei hij met een norse stem. “Moet ge niet thuis
zijn, jongeman?”.
Zijn toon stond me voor geen meter aan, maar ik besloot beleefd te blijven. Dat is toch wat ze altijd zeggen
dat je moet doen: beleefd blijven.
“Ik wacht hier even op een vriend,” antwoordde ik beleefd.
De norse man keek me strak in de ogen en trok zijn
rechtermondhoek lichtjes omhoog. Ik zag hem zijn volgende woorden zorgvuldig uitkiezen, maar net voor hij
ze kon uitspreken, riep er een stem door zijn walkietalkie: “Ik heb versterking nodig op de Oude markt. Een
vechtpartij. Eén fataal gewonde.”
Zonder nog iets te zeggen, reed de bestuurder van de
wagen in volle vaart weg. Een gevoel van opluchting
flitste door heel mijn lichaam. Ik wilde weer gaan zitten, maar ik verstijfde. In mijn hoofd herhaalde ik de
woorden die ik door de walkietalkie van de dikke veertiger had gehoord: versterking, Oude markt, vechtpartij, een fataal gewonde.
Mijn lichaam nam het over en ik begon te rennen richting de Oude Markt. “Hoe kon ik zo dom zijn?!” dacht
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ik bij mezelf.“ Ik zou hem op de Oude Markt ophalen
en meenemen naar zijn eerste fuif! Hoe kon ik zo dom
zijn?!”
Hoe dichterbij ik kwam, hoe drukker het werd. Ik sloeg
links in en kwam op de Oude markt terecht. Mensen
stonden in een grote cirkel naar elkaar te roepen. Zo
snel ik kon, wrong ik me door de cirkel heen en zag in
het midden een bloedend jongetje liggen. Een grote
kerel met een zwarte leren jas stond klaar om hem opnieuw een trap te geven.
Het bloedend jongetje was Vic. Onze blikken kruisten
elkaar.
De tijd leek stil te staan. De lucht was zwaar van de
dreiging. Ondanks zijn benauwde situatie keek Vic me
kalm aan. Hij had op me gewacht. Hij wist dat we er
altijd voor elkaar zouden zijn. Hij keek zo nadrukkelijk
dat alle ogen nu op mij gericht waren. De cirkel keerde
zich naar mij…
Zonder na te denken vloog ik op de kerel met de zwarte jas af en greep hem bij de hals. Als een school vissen
reageerde de cirkel op mijn beweging. Drie kerels trokken me van hem weg en hielden me stevig vast. Met
een schelle stem riep hun leider “Stooop!”. Ze lieten
me los en gaven me een duw in het midden van de
kring. Ik maakte me zo groot en breed als ik kon en ik
keek de jongen die net nog mijn vriend in elkaar aan
het slaan was recht in de ogen. Ik stond zo dicht bij

dat ik de geur van alcohol en sigaretten uit zijn mond
rook. Hij spuugde op de grond en bracht dan langzaam
zijn vuisten omhoog ter hoogte van zijn ogen, klaar om
mij een boks te geven. Een vuist kwam richting mijn
hoofd gevlogen. Met een snelle beweging ontweek
ik zijn aanval. Hij probeerde nog eens en nog eens,
maar zijn vuisten raakten me maar niet. Er verscheen
een subtiel glimlachje op m’n gezicht. “That is all you
got,” zei ik. De jongen in de leren jas werd woedend,
stortte zich als een beer op mij en gaf me een paar
brutale klappen in mijn gezicht. Met snelle bewegingen stompte ik hem in zijn maag en hij viel neer op de
grond. Ik ging voor hem staan en keek op hem neer.
Toen ik mijn hand uitstak, sloeg hij die weg en hij liet
zich door zijn maten rechthelpen. Een scherp geluid
was in de verte te horen. De school vissen werd opeens heel alert en ze begonnen allemaal verschillende
kanten uit te zwemmen; Enkel Vic en ik bleven over.
Ik viel neer op mijn knieën, naast mijn vriend. Bloed
stroomde uit mijn mondhoeken en mijn knokels zagen
paars. Ik hoorde Vic iets onverstaanbaars mompelen,
maar zijn glimlach stelde me gerust.
Met loeiende sirene kwam de politiewagen de markt
opgereden. “Awel?! Had ik niet gezegd dat ge allang
thuis moest zijn?” Maar zijn stem klonk minder nors.
De man probeerde een glimlach te verbergen. “Kom,
ge krijgt een lift.”

Robbe Hubin (5 TBKa)
De grote baas van een bedrijf houdt met al zijn medewerkers een vergadering om op een idee te komen
voor een nieuwe reclamespot. Na heel wat brainstormen heeft de baas een fantastisch idee. Terwijl hij zijn
idee uitgebreid voorstelt, wordt er op de deur geklopt
door de secretaresse die een telefoontje voor hem
heeft. De baas die helemaal zijn kluts kwijt is, neemt
het telefoontje aan en vertelt daarna verder, alleen
weet hij niet meer wat zijn idee is.
De baas wil de beste reclamespot en heeft daar veel
voor over. Hij belooft de persoon met het beste voorstel een uitgebreid diner voor zijn gezin. De baas ziet
dat niemand moeite doet en dat er geen goede voorstellen komen, dus hij belooft 50% van zijn aandelen.
Alle medewerkers schieten in actie en beginnen te
zoeken.
Een van de werknemers, genaamd Waldo, besluit zijn
creativiteit te boosten door het gebruik van een drug
met een hallucinerend effect. Hij legt zich neer op zijn
bed en begint te dromen.
Hij ziet een fel lichtje in een skyscraper verdwijnen en
vlucht er naartoe. Op het moment dat hij het gebouw

wil betreden, stoppen twee gespierde mannen hem.
Hij vraagt hen eerst vriendelijk aan de kant te gaan,
maar ze komen dreigend op hem afgestapt. Gelukkig doet Waldo al tien jaar aan judo, hij haalt de twee
mannen vlotjes neer en ziet dat ze in shock zijn dus laat
ze gewoon bekomen en treedt de skypscraper binnen.
Onder één van de kantoordeuren ziet hij een fel licht
schijnen. Het is het kantoor van Mr. Wonder. Hij klopt
aan en wacht op een teken dat hij binnen mag, maar
dat komt niet. Hij klopt nog twee keer en stapt daarna
naar binnen. Verblind door het beste idee dat hij ooit
heeft gezien spreekt Wonder hem aan. Wonder belooft hem het idee maar wil in ruil de versace-badjas
van Harvey J. Maar Harvey J maakt het Waldo niet te
gemakkelijk, hij wil maar liefst tien flessen hennessy in
ruil voor zijn kostbare badjas. Waldo bestelt de flessen
online en neemt de badjas in ontvangst. Hij keert terug
naar Wonder. Die is intussen op businessreis maar het
idee zweeft nog steeds in zijn kantoor. Waldo ontwaakt
uit zijn spirituele reis zonder badjas, maar wel met het
beste idee ooit.
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Zie de chaos

ADE BORMANS 5AO
Haar naam was Zis. Ze was tien jaar oud en woonde in
een klein dorp bij haar ouders die nog steeds smoorverliefd op elkaar waren.
Ze was niet arm, niet rijk. Ze had twee prachtige honden en een kat. Zis ging zoals iedere jongere van haar
leeftijd naar school.
Ze droeg haar haar altijd in twee hoge staarten en had
de leukste kleren met de gekste patronen.
Ze naaide veel, ze was dan ook het creatieve brein in
huis. Ze knapte alles op met de materialen die ze vond
of kreeg. Kopen vond ze maar niks, ze vond dat er zoveel dingen waren die niet gebruikt werden die ook
een kans moesten krijgen om iets moois te worden.
Zo maakte ze van takken en wat vernis, die ze nog vond
in haar vaders werkruimte, een prachtige brievenbus.
Ja, zo was Zis wel, ze keek. En hoe ouder ze werd, hoe
meer ze keek. Nu denkt u waarschijnlijk: Wat is er mis
met kijken?
Wel, Zis is nu 16 jaar, haar ouders zijn nog steeds
smoorverliefd en Zis heeft nog steeds haar twee prachtige honden en kat die nu al een stukje dikker en ouder
geworden zijn.
Om verder op uw vraag in te gaan: Wat is er nu eigenlijk fout met kijken?
Wel Zis kijkt veel, Zis kijkt veel te veel. Ze ziet dan ook
echt alles, elk ding dat ze niet wilt zien, ziet ze toch.
U begrijpt er waarschijnlijk niets van, geen probleem:
ik ook niet echt. Maar ik zal proberen een voorbeeld
te geven.
Vanmorgen stond Zis op. Ze had zich weer tien minuten
overslapen. Dat was in haar ogen al geen goed begin.
Ze liep als een gek door de gang. “Mamaaaaa, kan je
alsjeblieft mijn boterhammen smeren?”
“MAMAAAAA”
“Mama is al naar haar werk”, riep haar vader van beneden aan de trap naar boven.
“Ow, eummm papaaa, allerliefste papa van heel de
wereld, zou je alsjeblieeeeft mijn boterhammen willen
smeren? Ik heb mij overslapen en moet mij nog douchen en ik vind mijn broek maar niet en en en ik moet
mijn boekentas nog maken omdat ik gisteren geen tijd
meer had omdat het al half één was en en en …“ “Zis,
praat eens rustig, ik begrijp er niets van. Je ratelt en
ratelt maar.”
“Adem in, adem uit”, dacht Zis. Zis kwam nu de trap af
om tegen haar vader te praten. Dat was een stuk makkelijker dan schreeuwen van bovenaan de trap. Goed
dat haar moeder niet thuis was, zij heeft er een hekel
aan als Zis door het huis schreeuwt om iets te vragen.

“Papa zou je alstublieft mijn boterhammen voor school
willen smeren?” “Zis je bent 16 jaar en dat is nu bijna
elke ochtend hetzelfde, maar goed, ik zal ze smeren.”
“Yes, dank je, papa echt dank je dank je!” “Jaja, gekke
meid, het is al goed, zie maar dat je snel onder de douche staat.” “DANKJEEE PAPA!”, riep Zis nog een keer
toen ze de trap opstormde.
Haar vader lachte met een brede grijns en een schuddend hoofd.
Zis was zo een pracht van een dochter, maar altijd zo
verstrooid dat het heel vermoeiend voor hem en zijn
vrouw werd om hier dagelijks mee te leven.
Zis zat op haar fiets, op weg naar school. Haar haren
waren nog half nat en met een boterham in haar mond
zoefde ze de straten door. Haar stuur hing vol met zakken met boeken en op haar rug hing nog een rugzak.
Ze had haar jas half aan. IIIIEEEEEPPP, “oef HAHAHAHHA, die was nipt!”, riep ze, toen ze juist op tijd voor het
rode licht stopte. Ja, zo was Zis wel, roepen op straat
zonder het door te hebben, impulsief als ze was.
Het licht sprong op groen en Zis fietste weer met volle
vaart naar school.
Ze zag het licht op oranje springen “Doen? Niet doen?
Doen? Niet doen? Rijden? Stoppen? Rijden? Stoppen?
Rijden? Stoppen?”
Ze reed door, Zis door rood, Zis door rood, Zis… Vrachtwagen groen. Zis rood… Zis dood?
Zis lag een paar dagen in coma, maar was intussen terug ontwaakt.
Praten kon ze, maar moeilijk…
“Zis?”, fluisterde papa. “Ja papa.”, zei Zis.
“We zijn bij je, mama en papa zijn bij je.“ “Ik weet het
papa ik weet het.”
“We houden van jou, Zis ! Dat weet je toch?” “Ja natuurlijk weet ik dat, ik ook van jullie mama en papa.”
“Papa, kom eens.” Papa kwam dichter bij Zis staan.
“Papa, ik zag rood maar ik zag ook een put in de weg en
twee papa’s met hun kindje en ik zag vogels en papa,
ik zag nummerplaten en verkeersborden en die vieze
brievenbus die mij al jaren stoort, je weet wel hè? Die
ene bij dat rode huis.” “Ja Zis, ik weet welke brievenbus
je bedoelt, je ziet namelijk zoveel dingen die je storen.”
“Papa?” ”Ja Zis?” “Ik zie zo veel papa, alles is chaos
papa. Papa, ik wil niet meer kijken. Ik ben het beu om
altijd alles te zien en te horen. Papa ik ben moe en ik
heb pijn… Papa, mag ik stoppen met kijken?” De tranen rolden van haar vaders wangen.
Zis’ ogen gingen langzaam dicht. Ze stopte met kijken,
zoals zij het wou.
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column

Gezellig in de trein

Hermelinde Martens 6 AO
Ik sta lekker vroeg op en stap naar het station om naar
school te gaan. Op het perron sta ik tussen een massa mensen. De trein is weer laat maar dat kan me al
niet meer schelen. En dan gebeurt het. Ik stap op de
trein en wordt heen en weer geslingerd tussen mensen die dringen voor een zitplaats. Ik loop door en kom
in eerste klasse terecht en wat zie ik: niets. Tja, een
of twee mensen zitten lekker op een fluwelen zetel te
niksen. Ik met mijn abonnement tweede klasse stap
maar door en dring me lekker tussen enkele studenten
en oudjes om mee in het tussenstuk te staan, lekker
gezellig met mijn rugzak tegen iemands buik en een
ander paar voeten op de mijne. Ik kijk nog eens om
naar die zetelhangers eerste klasse en voel me geplet
tussen mensen en onmacht. Terwijl ik omkijk hoor ik
enkele oudjes van tachtig zuchten: ”Pff, jaja, een jonge
dikke vent op een zetel en wij lekker staan”. Zal ik later
ook zo worden als dit zo doorgaat? Waarschijnlijk wel.
Ik heb me al vaker afgevraagd,en ik ben waarschijnlijk
niet de enige, waarom die eerste klasse een derde van
de trein in beslag moet nemen. Er zitten ocharme twee
mensen in die isoleercel en zes derde van de mensen
staat op het gangpad te zwalpen door troebele treinbewegingen. Op een dag ging ik eens in deze eerste

klasse zitten. De tweede klasse was vol en ik greep mijn
kans om eens te zien wat de eerste klasse zo speciaal
maakte. De conducteur betrapte mij direct en kwam
naar me toe om mijn abonnement te checken. Natuurlijk stuurde hij me terug. Maar ik met mijn protesterende gezicht zei dat de andere klasse helemaal vol was.
Tja, dan moest ik maar staan, volgens hem. Moet die
wagon dan zoveel lege plaatsen hebben? Volgens mij
zouden ze beter iets minder ruimte aan die spoken op
die lege stoelen besteden en in plaats daarvan een of
andere wagon voor de opeengestapelde studenten en
oudjes vrijmaken. Nog iets: de naam “eerste klasse”:
Leven we niet in een ’eerlijke’ samenleving? Ze zouden
het tenminste de “stille klasse” kunnen noemen zoals
in Nederland. Dat klinkt al wat minder discriminerend.

Column door Brecht Lenaerts
Maandag 24 november hadden we een dagje vrij, dus was ik samen met een vriend vroeg opgestaan om naar
een winkel waar we al lang naar toe wilden te fietsen. We fietsten richting die winkel en kwamen aan een stoplicht. Het was rood, maar er kwamen geen auto’s aan. Wij fietsten door het rood (wat volgens de wet natuurlijk
niet mag). Terwijl wij door het rood fietsten, begon er plots een auto als een gek op ons te toeteren. Maar wij
reden gewoon door aangezien het niet veel zin heeft om te stoppen voor een persoon die zich aan ons ergert
omdat wij door het rood rijden. Vlak nadat die persoon van zich had laten horen trok hij (want het was een man)
enorm hard op (hij reed dus ook door het rood). De man kwam naast mij rijden en draaide zijn raam open. “En
daar hebben we weer een geërgerde autochauffeur die zich beter waant dan alle andere weggebruikers,” dacht
ik toen bij mezelf. En inderdaad, de man bevestigde dit toen hij luidkeels tegen mij begon te roepen. Ik begreep
hem eerst niet goed aangezien ik probeerde geen aandacht aan hem te besteden. Ik was wel nieuwsgierig naar
wat deze agressieve en domme mens aan het uitkramen was. “STOPPEN!!! NU STOPPEN!!!” riep hij. Ik schonk
geen aandacht aan hem en reed door. Hij liet een badge zien. Toen was ik nog erger teleurgesteld in dit zielige
individu. Deze man waande zichzelf beter dan mij omdat hij een badge had. Ik weigerde gehoor aan deze dikke
nek te geven aangezien hij zelf door het rood reed en dan nog het lef had om misbruik van zijn autoritaire functie
te maken. Ik gaf de man nog een vuile blik en reed dan gewoon door. Waarschijnlijk vond hij mij een arrogante
klootzak, maar dat is oké want dat is exact hoe dat ik ook over hem dacht. Met een rood hoofd van frustratie
en woede reed de man door met gierende banden. Hij reed nu naast mijn vriend om te zien of hij op hem wel
druk kon uitoefenen. Hem kennende wist ik dat dit niet zou werken. Hij lachte de man gewoon uit in zijn gezicht
(niet letterlijk natuurlijk). De arrogante zak had nog een laatste wens voor ons (‘RIJ JE MAAR DOOD, JONG’) en
reed dan vol frustratie, weeral met gierende banden, weg. Wat een voorbeeld. Dit soort agressieve mensen zou
toch geen autoritaire functie mogen krijgen, die ze dan achteraf misbruiken om druk uit te oefenen op de ‘kleine
burger’. Sorry, maar niet met mij.

5

Op weg naar … UTOPIA
met 4 BAK en 5 KSO

Met de vierdes en de vijfdes bezochten we in november de gerenommeerde tentoonstelling UTOPIA in Museum M te Leuven. Welke kunstwerken zijn hun bijgebleven? Je kan hier een kleine selectie lezen. Voor
5TBK werd er ook een praktijkproject aan gekoppeld.

4 BAK in Museum M,
tentoonstelling UTOPIA
Vooral het kunstwerk in 3D (BESLOTEN HOFJE) is mij bijgebleven.
Er waren veel bloemetjes met gouden accenten die allemaal handgemaakt waren. Het was met een
soort poortje afgesloten.
(Jolien De Grieck, 4 BAK A)
Het kunstwerk met de kinderblokken (IDA BARRADA) vond ik fascinerend. Vooral omdat de gids zei dat
kinderen onmiddellijk aan speelgoed denken, terwijl wij eerder zoe-

ken naar wat nu echt is. En ik vond
het inspirerend omdat je met die
speelblokken letters kon vormen.
(Zahra Dogmani, 4 BAK A)
De Hel van Bosch vond ik een zeer
opvallend kunstwerk omwille van
de vele figuren en de beweging in
het schilderij. Zijn figuren spreken
me aan omdat ze heel fantasierijk
zijn en zo maak ik mijn tekeningen
zelf ook graag. Sommige figuren lijken zo weggelopen uit Star Wars.
(Maxim Duchateau, 4 BAK A)
De Hel van Jeroen Bosch vond ik
fantastisch. Hij vindt zelf zijn wezens
uit en vult het volledige doek. Vooral de theorie over het beschimmelde graan in het brood dat als hallucinerende drugs zou werken vond
ik geweldig, maar volgens mij heeft
Jeroen Bosch gewoon een ziekveel
fantasie. Je kan uren naar het schilderij blijven kijken zonder verveeld

te raken. Je ontdekt telkens weer
nieuwe details of gebeurtenissen.
Ik bewonder Bosch dan ook enorm.
(Jane Bleukx, 4 BAK B)
Ik koos ook voor het werk van
Bosch. Het was zo mooi geschilderd
en er zat zo veel inhoud in. De gids
vertelde dat Bosch in zijn jeugd ’s
Hertogenbosch, waar mijn mama
nog gewoond heeft, heeft zien afbranden. Door dit trauma schildert
hij telkens brandende huizen.
(Maloe Van Hauwe, 4 BAK B)
Ik heb de grote, kleurrijke wereldkaart met dieren en planten gekozen omdat ze er heel verfijnd uitzag en er heel veel elementen te
ontdekken waren. De kaart is wel
een perfecte weergave van hoe de
mensen de wereld vroeger zagen.
Zo kan je de wereld van toen vergelijken met de wereld van nu.
(Sabina Dautova, 4 BAK B)

op een ecologische manier met de
planeet omgegaan wordt.
(Thomas Anciaux, 4 BAK A)
We kwamen te weten hoe mensen
hun perfecte wereld vroeger voorstelden en veel ervan zou je nu nog
steeds willen. Zo zie je dat de wereld er op sommige vlakken amper
op vooruitgegaan is. De tentoonstelling liet me hierover nadenken.
Natuurlijk gaat onze wereld nooit
helemaal perfect zijn, maar wanneer je kijkt naar wat mensen vijf
eeuwen geleden dachten, zie je dat
sommige droombeelden nog steeds
actueel zijn. Misschien is er dan toch
nog een kans dat we een ideale wereld voor iedereen kunnen creëren.
(Lotte Kuijpers, 4 BAK A)

Utopia is een land waar geen oorlog
en geweld is, waar je geen huiswerk
meekrijgt, waar geen broeikaseffect is, waar geen hongersnood is
en waar alles eerlijk verdeeld is.
(Nando Vanderheyden, 4 BAK B)
Er zijn veel voordelen in Utopia. Het
is echt een ideale maatschappij. Er
is een voorkeur voor vrede, godsdienstvrijheid, crèches. Geld en
goud zijn van geen tel (vind ik heel
positief), euthanasie is mogelijk.
Zes uur werken per dag is supergoed. Iets minder vind ik dat er slaven zijn, maar dat is wel een goede
straf wanneer iemand iets slechts
gedaan heeft en blijkbaar leven de
mensen liever in Utopia als slaaf
dan buiten Utopia, dus zo slecht zal

UTOPIA? JA, graag!
Het is de ideale wereld waar liefde,
respect ten opzichte van andere
geslachten, een ander geloof, andere geaardheden bestaat. Het is
een plek waar mensen letterlijk
evenveel betaald worden ongeacht
afkomst, geslacht. Het is een plek
waar je jezelf mag en kan zijn zonder dat er straffen bestaan, niet zoals in Rusland, Afrika, Zuid-Amerika
en het Midden-Oosten waar gevangenisstraffen staan op homoseksualiteit, transgenders, enz. Het is
een plaats waar voedsel, drinkbaar
water, medische hulpverlening, onderwijs voor iedereen ter beschikking staan en waar verplicht uithuwelijken en genitale verminkingen
niet bestaan. Het is de plaats waar
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he dan wel niet zijn.
(Karen Vancoppenolle, 5 TKB A)
Ik zou hier wel willen wonen want
je moet maar 6 uur per dag werken. Alles is van iedereen. Er zal
dus wel niet gestolen worden. Er is
vrede, er is godsdienstvrijheid en er
is geen geld. Dus daar kan allemaal
geen ruzie over gemaakt worden.
(Lara Luyten, 5 TBK A)
Ja, graag met een bron van eeuwige
jeugd die me jong en fit zal houden en

met slaven die het werk voor mij doen.
(Yannick Jacobs, 5 TBK A)
Euthanasie is toch wel een belangrijk aspect. Ik denk dat wanneer ik
genoeg gezien heb, liever in rust ga,
dan te moeten wacht tot ik sterf.
(Korneel Huys, 5 TBK A)
In onze maatschappij zijn er zoveel
economische en financiële problemen. In Utopia vallen die weg en
dat zou al veel wereldproblemen
oplossen. (Friedl Janssens, 5 TBK B)

UTOPIA? Ja, maar...
Utopia betekent voor mij een betere wereld en hoe je je die zelf inbeeldt. Dit verschilt van persoon tot
persoon. Bijvoorbeeld, de vluchtelingen verlaten hun eigen land om
naar hier te komen, omdat ze denken dat het hier beter is. Europa
is voor hen UTOPIA. Dat begrijpen
we niet zo goed omdat we ook de
nadelen zien van onze wereld hier.
Dus als je in UTOPIA bent, zal je
in het begin gelukkig zijn en enkel
voordelen zien. Pas later ontdek je

de nadelen. Sommigen gaan daarom weg naar een nieuw UTOPIA. Zo
kan je blijven rondtrekken. Je zult
pas een Utopia vinden als je leert
leven met de voor- en nadelen.
(Hanne van Horebeek, 4 BAK A)
Utopia betekent voor mij een plaats
die vrijheid biedt, maar dan toch
weer niet. Het is allemaal heel mooi
omschreven en uitgebeeld in schilderijen. Maar omdat iedereen gelijk
is, kan niemand meer echt zijn persoonlijkheid uitdrukken. Zo moeten

ze dezelfde kleren dragen, waardoor je niet meer uniek kan zijn. Het
betekent voor mij een onrealistisch
land, maar het idee is wel mooi.
(Maloe Van Hauwe, 4 BAK B)
Neen, je leeft er eeuwig en het is
altijd hetzelfde. Ja, ik kan er mijn
persoonlijke slaaf hebben.
(Ann-Sophie Claeys, 5 TBK A)

aarde doet de mens juist leven. Zonder tegenslagen zou de mens maar
saai zijn. We moeten kunnen opkomen voor onszelf.
(Lieve Kleeven, 5 TKB A)
Ik denk eerlijk gezegd niet dat ik in
Utopia wil wonen. Puur omdat ik
denk dat een perfecte samenleving
gewoon niet bestaat. Er zijn goede
ideeën in Utopia, maar sommige
elementen vind ik allesbehalve perfect zoals de slaven. In mijn perfecte
samenleving zijn er geen slaven aanwezig. Maar ik begrijp natuurlijk wel
het tijdskader van het boek. De mensen hadden toen een andere visie op
slaven veronderstel ik. (Dongmei De
Wit, 5 TBK A)
Ik heb het er moeilijk mee dat je het
huis gratis krijgt en dat mijn deuren
niet op slot kunnen. Ik wel zelf mijn
huis verdienen zodat ik er trots kan
op zijn. Privacy en veiligheid vind

ik ook belangrijk, dus, ik sluit graag
mijn deuren af.
(Jesse Guldentops, 5 TBK B)
Neen, op het eerste zicht zou je kunnen denken dat het allemaal goed
en wel is, maar door bijvoorbeeld de
wet die verbiedt je huis te sluiten,
verlies je veel privacy en begint de
wereld meer dystopisch te worden
zoals in het boek 1984. Men kan er
nooit voor zorgen dat iedereen hetzelfde verdient. Er zijn altijd mensen
die meer willen.
(Gijs Ypers, 5 TBK B)
Ik vind onze wereld goed omdat er
ondanks de negatieve dingen ook positieve dingen zijn. Als je verdriet hebt,
dan kan je toch op korte tijd ineens
super gelukkig zijn en dat vind ik geweldig. In Utopia zou alles misschien
perfect en goed zijn, maar dan zal het
effect van blijdschap verdwijnen.
(Jasper Macken, 5 TBK B)

UTOPIA, neen, bedankt.
Neen, soms bedenk ik me wel een
wereld met ander onderwijs. Maar
een ideale wereld? Ik vind anders en
vreemd net zo leuk. Dan is er veel
inspiratie. Ik zou me niet gelukkig
voelen in een ideale wereld. Ik kan
helemaal niet goed regels nastreven.
Ik heb vrijheid nodig.
(Sirinya Tips, 5 TBK A)
Neen, ik zie deze wereld als een
plaats waar verwacht wordt dat iedereen hetzelfde is. Alle huizen zijn
gelijk, iedereen gedraagt zich op
dezelfde manier. Ik waardeer de individualiteit van mensen in onze samenleving en verkies deze dan ook
boven Utopia.
(Karel Op ’t Eynde, 5 TBK A)
Ik zou niet in Utopia willen wonen.
Het leven dat ik nu heb is perfect zoals het is. Waarom zou ik een leven
willen waar alles zonder enig probleem verloopt. Een tegenslag op
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Project UTOPIA
5TBK
In januari werkte 5TBK gedurende 2
weken rond het thema Utopia. Elke
praktijkgroep kreeg een plein in
Leuven toegewezen en ze werkten
samen aan hun “Utopisch plein”.
Met dit materiaal gingen ze nadien
aan de slag voor het project “digitaal materiaal” dat tentoongesteld
wordt in het stadhuis te Leuven van
31 maart tot 2 april.

De oude markt door 5TBKA2
Het Ladeuzeplein door 5TBKA1
De Grote markt door 5TBKB

GIP 6 CV door G. STEVENS

Ik ben Gil en ik ben leerling van 6CV. We moeten dit jaar een GIP maken. Mijn GIP-onderwerp is vloerverwarming. De bedoeling is dat we een onderwerp helemaal bespreken en ook kunnen uitleggen voor een jury in
juni. Maar eerst moeten we een we stagebedrijfsbespreking doen. Hierin bespreken we ons stagebedrijf, de
geschiedenis ervan, de activiteiten enzovoort. Dit moesten we op 7 februari voorbrengen. Dankzij mevrouw
Sonck en Meneer Theys zijn we hier allemaal vrij goed in geslaagd. Zij verbeterden onze teksten waar nodig en
gaven feedback. Ook tijdens de lessen PAV hadden we al geoefend op de houding die we het best aannemen,
ons taalgebruik en onze manier van voorstellen. Tot nu is alles goed verlopen, op naar juni!
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Onze KSO-richtingen op buitenlandse stages
dankzij Erasmus+

door W. Verbaenen, begeleider

Een unieke kans, geen verplichting… 26 gemotiveerde leerlingen die de kans waagden om ondergedompeld te worden in een andere cultuur met andere
werkgewoonten, hebben in januari 2 weken stage
gelopen in het buitenland.

motiveerd. De samenwerking tussen de verschillende
talenten (zowel grafisch als illustratief) stimuleerde in
2 richtingen en vormde een mooi geheel.
Respect voor elkaars werk en de goede samenwerking
was de basis die maakte dat het eindresultaat voor
beide projecten de verwachtingen overtroffen van
onszelf, maar vooral ook van de klanten.
Gerona
21 leerlingen kozen voor Gerona in Spanje. Om deze Niets dan lof
bende te ondersteunen zijn dhr. Vaes en mevr. Ver- We hebben niets dan lof gehoord over het niveau van
baenen meegegaan. Ook hier werden in het weekend onze leerlingen, zowel in Londen als in Gerona. Heel
culturele activiteiten ondernomen. Bezoek aan het trots zijn we op hen, en op het werk dat ze gepresteerd
museum van Dali te Figueres, en Barcelona met een hebben. Ze hebben het fantastisch gedaan. En weet je
flamencoshow waar iedereen omvergeblazen werd wat zo mooi is? Richtingoverschrijdend samenwerken
door de kracht en de passie die van de muziek, zang werkt écht… Artistieke opleiding en Toegepaste beelen dans uitgingen. In Gerona was het stageconcept op dende kunst vullen elkaar mooi aan, en kunnen door
voorhand bepaald. De stage ging door aan de Eram- samen te werken een totaalproject bieden.
universiteit in Gerona. De groep werd opgesplitst in 2 Wordt vervolgd - hopelijk volgend jaar - als Erasmus+
projecten, die elk voor een andere klant werkten. Eén onze projectaanvraag weer goedkeurt, en we daargroep werkte aan een promotiefilm voor het oude door terug beurzen ter beschikking hebben. Want ja,
badhuis van Gerona (beschermd monument) ‘Banys buiten de unieke ervaring, is het ook een unieke kans
Arabs’. In deze groep werkten Victor, Amber en Laura- wanneer je financiële ondersteuning krijgt. Dankjewel
Elise van 6TBK, Sidney van 6AO en Céline, Lisa, Milo Europa!
en Wiske van SenSe intensief samen. Verkennen van
Gerona en bepalen van de plaatsen voor de opnames,
maken van storyboards, het filmen en de eindmontage
in Final Cut Pro… het volledige proces kwam hierbij
aan bod. Een gemotiveerde groep die zelfs door een
plaatselijke krant en de plaatselijke tv-zender werd geïnterviewd. Knap!
De andere groep werkte voor ‘Can Moragues’, een
bedrijf dat confituur en sauzen maakt met het label
’Organic’, rekening houdend met milieu, en waar mensen met beperkingen worden tewerkgesteld. Een hele
uitdaging voor onze leerlingen om voor dit bedrijf, dat
geen groot budget ter beschikking heeft, promotiemateriaal te ontwerpen.
De leerlingen werden onderverdeeld in deelgroepen,
die samen werkten. Zo was er een groep die zorgde
voor illustraties en lettertypen ontwierp (Marte en Lorena van 6TBK en Nouchka en Hermelinde van 6AO),
een groep die zorgde voor web banners, flyer en zakjes
(Astrid N., Astrid V., Chloë, Laura en Emily van 6TBK)
en een derde groep die zorgde voor posters, web banners, T-shirts, stickers,… (Cas, Gina, Marcio en Wendel
van 6TBK).
Ook de groep die aan dit project werkte, was zeer ge-
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De zesdes van de kunstafdeling op buitenlandse stage te LONDEN

Door I. Thiry, begeleider

On Sunday, the 15th of January
2017, four Fine Arts pupils (Brecht,
Fran, Alma and Louise) and one
Graphic Design pupil (Gitte) left for
London to do a two weeks’ internship. They had to find their way in
the capital of England, communicate in English all the time and find
out everything about the art discipline they had chosen. Alma got
to know the secrets of animation,
Brecht worked at the Royal Drawing School and practised etching
and linocuts, Louise learned how to
handle ceramics, Gitte worked for
a large advertising company and
Fran painted a large portrait of her
mentor. During the weekend they
explored the city and walked along the Houses of Parliament, Big
Ben, London Eye, Trafalgar Square,
… and visited National Gallery, Tate
Modern and Saint Paul’s Cathedral.
They did some shopping in Camden Town and trembled during the
Jack the Ripper walk. They were
also invited to the vernissage of
Fran’s mentor in a London gallery.
During these two amazing weeks,
the pupils turned into independent
learners and travellers who proved

they will surely find their way in tomorrow’s art world.

dents and Ms. Thiry on a foreign
internship in London. It were two
amazing and enriching weeks! I
How do you want me to tell you how went to the Wimbledon Art Studios
London was? I need a book to des- where I worked with an amazing
cribe that. All I can say is that those paintress. In the two weeks I was
two weeks were the most wonder- there, I painted my own big painful moments of my entire life. No- ting. It was great to see what the
thing ever made me so happy than ‘real’ working world looks like. The
an advertising agency in an interna- internship is a memory that I won’t
tional city with great atmosphere, forget quickly, because it was such
friends that made every moment a great experience! (Fran)
unique and for sure London’s ado- I had one of the best experiences
rable places. The inspiration that I ever in London. I could do my ingot there is not comparable to my ternship at an animation studio and
hometown. If you read this, you I learned so much in such a short
may always pay me my next ticket, time. Also the people working there
THX a lot. Cheers! (Gitte)
were really nice and I enjoyed every
My experience in London was very single day. The evenings in the hopositive. It was really nice to be in tel too were such great moments,
contact with another community when everybody told stories about
and language. Although I some- their internship. (Alma)
times had to do some less appealing At my internship I have learned
things (like sorting pastels) during a lot. Before the internship I didmy internship, there were also lots n’t know anything about ceramics
of nice things that I got to do like or how I could make things. But
etching and drawing. But being in a thanks to Ayse, I have learned how
foreign country was a very educati- to make my own plates, cups and
onal experience with loads of posi- bowls. I really enjoyed the interntive memories. (Brecht)
ship. It was a once in a lifetime opPast month I went with some stu- portunity. (Louise)
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Travel Report Vienna
October 16-21, 2016
Editor’s note: The following texts
have been adapted in such a way
to maintain as much as possible of
the original texts. Only grammatical
and spelling errors have been corrected. The contents and the style
of the texts have (almost) not been
altered.
Thursday 20th, 23:00 (?), time to
leave this place. Vienna is something completely different than I
had expected; the people are far
from sympathetic and the whole
city smells like trash (I’m actually
not joking right now, I’m really
disappointed). And yes, of course
some things were beautiful, like
the Kunsthistorisches Museum and
Hundertwasser, but the city itself
blows.
I was glad it was over. The bus ride
from Vienna to Belgium went pretty much flawless as everyone was
tired. We’ve watched some terrible
movies again and before we knew,
we were back in Belgium.
(Indra Dockx, 5TBK)

forward to the bicycle tour because
I thought it would be very exhausting, but it was actually much fun. It
was also really refreshing after the
exhausting bus ride. I enjoyed every single museum we visited. But if
I have to pick my favorite, I choose
the Leopold museum, just because
I’m really touched by the work of
Egon Schiele. Before Vienna I always said that Gustav Klimt was my

favorite artist, but after the journey
I think Schiele stole that place. His
work is just so sensible and really
touching, that is what I like. There
was not a moment that I felt bored.
These were my nicest memories of
Vienna I hope that next year it will
be even better!
(Dongmei De Wit, 5TBKa)

illustratie uit het dagboek van Dongmei De Wit

Last week the art classes of De
Wijnpers went on a journey to Vienna, and I was part of it. We had
the time of our lives. We didn’t
only see amazing art but we also
met many new people. I really enjoyed the journey and I will tell you
my nicest memories about it. Besides the bad weather it was really
pleasant. In fact the rain didn’t really bother me that hard because I
had my water resistant bright yellow coat. The best memories that
I have are the moments when we
were rather active. By that I mean
the bicycle tour, that music museum where you could do things with
your hands… I am a really hyper girl
who can’t sit still for too long so I
like to do things. At first I didn’t look
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One of my highlights the next day was the Kunsthistorisches Museum. According to me this is still the most
wonderful museum in Vienna. Not only because of the
beautiful paintings by the old masters but also because of the splendid interior with all the decorations and
marble and gold. During the evening visit to the Musikhaus, Adriaan, Kira and I were in a silly mood. We were
tired, I guess. Anyway, at the museum we could listen to
all kinds of funny noises that made us laugh extremely,
just like the orchestra that you could direct yourself. I
was very happy that I could play the piano there. Micha texted my sister that I played the piano really cool.
She was happily dining with my parents for her 18th birthday. My parents were also happy to hear about me.
So everybody was happy!At the Leopold museum the
next day only Jasper noticed the stunning resemblance
of the young Darius with the young Egon Schiele (check
out my self-portrait that we had to make for our photography course!). For the rest of the day I only remember the beautiful tables and chairs and other furniture
and the relief of skipping the Viennese waltz. Next day
another two musea and a nice group picture. Everybody
was dead tired so there was not much protest for not
visiting the Prater. Then it was back to Leuven. I enjoyed
our journey very much and I got a lot of inspiration. I
have been in Vienna three times now. Shall I go again?
Yes, why not?
(Darius Van Oeckel, 5TBKb)

illustratie uit het dagboek van Ann-Sophie Claeys
Last week I was visiting Vienna with school. There was
one thing that I will remember for sure. During that
week I learned to live with real art. Every day we were
doing something with art with the result that it became
a sort of lifestyle. Everywhere we were going, I took my
sketchbook with me. That became a sort of second soul
of mine. I also had my pencil and other materials with
me all the time. It was an escape for me. No matter how
I felt, I could always lose my feelings in that sketchbook.
Also after the travel with school, I always kept it with me
and I stayed working in it, every day again. Sometimes
it is good to be required to do something, because only
then you know what it can do to you, or what you can
learn from it. When I look in it now, and I see all the papers, the drawings, I can see the emotions and I can feel
them. I don’t know if others can see it too, but I don’t really know if that was the intention. But the thing I know
for sure is that I am glad that I did this.
And then there is also one thing I want to tell you. In Vienna the 5th years and the 6th years became one group.
We learned to know each other in a different way, it was
fantastic. When I come to school now, the atmosphere
is much better, I like it!
(Julie Stevens, 5TBKa)
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STEM door M. COX

Het tweede semester draait al enkele maanden op volle toeren en ook de STEM lessen blijven zowel leerlingen
als leerkrachten verbazen. De projecten, waarbij leerlingen vooral hun eigen goesting doen zolang ze maar binnen de lijntjes kleuren, leveren constant verrassende resultaten op. In 3TW begonnen we begin januari bijvoorbeeld met het ontwerpen en construeren van een eigen pc kast. Er zijn talloze verschillende factoren waarmee
we rekening moeten houden, waardoor elk groepje doorheen het bouwproces op kleine of grote probleempjes
botste. Het eindresultaat is divers, elk leerling heeft op zijn of haar manier veel bijgeleerd, dus de opdracht is
geslaagd! Dankzij een interessante bijscholing en ondersteuning van de RVO Society volgt er nu een project
rond fijnstof, waarbij we zelf een minicomputer (Arduino Uno) solderen en programmeren om zelf uitgevoerde
metingen op een SD-kaartje neer te schrijven. Daarna worden deze gegevens geanalyseerd en in Excel verwerkt,
waardoor elke pijler van STEM aan bod komt.
Het tweede jaar beleeft ondertussen zijn eigen avontuur, want de leerlingen van 2AT ontwierpen een persoonlijke ananasboot met als doel, je raadt het nooit, het vervoeren van een ananas! De focus ligt daar op hernieuwbare energie, en hopelijk denken ook jullie meteen aan zonnepaneeltjes. De werking ervan heeft voor onze
dertien- en veertienjarigen niet langer geheimen en voorlopig is er nog niemand overboord gegaan. Dit project
werd even ‘on hold’ gezet toen de STEM-olympiade eraan kwam, want onze tweedejaars namen deel aan een
wedstrijd, die over heel Vlaanderen wordt georganiseerd, waarbij vragen vooral veel inzicht van de deelnemers
vergen. Op het moment van schrijven zijn de resultaten nog niet gekend, maar aan enthousiasme ontbrak het
alleszins niet.
In het eerste jaar werkten de leerlingen aan een thermometerhut waarmee verschillende klimaatvariabelen
kunnen worden gemeten. Hun onderzoek omtrent het weer zit erop, maar hun magisch STEM-avontuur borrelt
levendig verder. Ze gaan zich in de geheimen van spiegels verdiepen, om niet met woorden maar met beelden
te communiceren. Lichtbundels kunnen namelijk gemanipuleerd worden om ook in heuvelachtige gebieden met
elkaar te kunnen praten. Daarbij maken ze hun eigen landschap uit piepschuim, dat met de FiloCut-machine zal
worden uitgesneden.
Tijdens de doedagen, waarbij basisscholen met hun zesde leerjaren langskomen om van de ‘grote school’ te
proeven, knutselden we samen met de twaalfjarigen trouwens hologrammen in elkaar. We hadden daarvoor
amper materiaal nodig en het resultaat was steeds weer verbluffend. Eenmaal ze de creatie bovenop een iPadscherm plaatsten, kwamen de monstertjes in de hologramvideo’s plots tot leven. Een dansende Pikachu, dromerige Minions of akelige Star Wars-protagonisten kregen heel wat “Oooooh”- en “Aaaaa”-geluiden te horen.
Zo maakten wij als leerkracht op een speelse manier duidelijk waartoe STEM eigenlijk leidt: op een praktische
manier theoretische kennis vergaren. Dat blijft balanceren op een dunne koord, want je mag eigenlijk enkel coachen en niets voorzeggen, dus gelukkig maar dat onze school enkele circusclowns in haar rangen heeft!

STAGEDAG door Duncan Thommis

Ik ben Duncan een leerling van 6CV. En er is mij gevraagd voor een
stuk voor de schoolkrant te schrijven over mijn stagedag.
Mijn stagebedrijf is Cleo Construct waar ik meehelp als loodgieter.
Vandaag moest ik om 7 uur beginnen te werken. Na de bestelwagens in te laden en een anderhalf uur in de file te staan waren we
aangekomen op de ruwbouwwerf in Sint-Pieters-Leeuw. Ik moet
ook altijd het adres doorsturen naar onze klastitularis. Nadat de
bestelwagens waren uitgeladen moest ik leidingen leggen voor sanitair water en verwarmingswater. Toen dat was gedaan en alles
goed vastlag met beugels hebben we de afvoerbuizen gelegd. Dan
kan daarna de plakker komen om al de buizen mooi onder de vloer
te verwerken. Ondertussen is mijn klastitularis ook langsgekomen
om te kijken hoe ik te werk ga. Dit is meestal mijn stagedag.
Hier ziet u een foto van mijn werk op de
Op het einde van de dag moet ik alles opruimen en terug naar het stage.
magazijn gaan.
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… We weer zeer succesvolle
doedagen achter de rug hebben.
Tijdens de maand januari 2017
kwamen er niet minder dan 1000
leerlingen uit verschillende basisscholen een kijkje nemen op onze
school. Vele leerkrachten hebben
een tandje bijgestoken om al deze
bezoeken in goede banen te leiden door het geven van een extra
workshop, door geduldig te wachten op groepen die later kwamen,
door zieke collega’s te vervagen,
door een uurtje vroeger te komen
of langer te blijven. Er stond een
echt WIJNPERSTEAM klaar, waarvoor een welgemeende dikke
merci! Op tal van websites en
facebookpagina’s verschenen er
dan ook mooie fotocollages en
vooral lovende woorden!

... Zo schreef De Kraal Den Doren:
Vandaag bezochten de leerlingen
van het zesde leerjaar De Wijnpers, een mooie school in het
hartje van Leuven. Daar maakten
ze kennis met twee studierichtingen: STEM en Land- en tuinbouw.
In de nieuwe STEM-richting knutselden ze een hologram. Vele oh’s
en ah’s weerklonken wanneer het
licht uitging. Echt mooi om naar
te kijken. Op de afdeling land- en
tuinbouw plantten ze zelf plantjes en timmerden ze een houten
plantenbakje. Nadien werden ze
nog getrakteerd op een boeiende
rondleiding langsheen de serres
en de dieren en kregen ze als afsluiter een zelf-geperst appelsapje. Het was een boeiende namiddag. (B. VAN DEN BOSCH)

… Hilde Elen, leerkracht biotechnieken, op vrijdag 17 februari een
degustatie van een aantal brouwsels, gemaakt door Rudy Janssens, (hobby)brouwer, georganiseerd heeft. R. Janssens gaf ook
een lezing over het brouwproces
voor 5 en 6Bio. Na de lezing/na
school mocht het bier van Rudy
(met de nodige uitleg door Rudy)
geproefd worden.
… dat onze leerlingenraad nog
steeds actief is en op zoek is naar
gedreven leerlingen.
… spiegeltje, spiegeltje aan de
wand, wie heeft een spiegel voor
STEM? De studierichting STEM
heeft een project rond spiegels en
spiegelende oppervlakken uitgewerkt.
… we ook weer actief deelgenomen hebben aan de DOEBEURS in
Haasrode. Sfeerbeelden op onze
FB-pagina.

… we ook dit jaar deelgenomen hebben aan de DIKKETRUIENDAG. Het werd
een hele projectweek.
Utse van Dessel vulde het
project samen met de leerlingen ecologisch in. Dikketruiendag staat natuurlijk
bekend om zijn graadje
minder op één dag maar
het is tegelijkertijd ook
een moment om te tonen
dat er ook nog veel meer
kan, dat wij nog veel meer
kunnen. Er werd extra aandacht besteed aan de grote
uitdaging van de klimaatverandering. Zo mochten
de leerlingen een OUDE
TRUI meebrengen. De school werd ermee versierd om het project in de kijker te zetten. Achteraf zorgde U. Van Dessel ervoor dat de truien aan een goed doel geschonken werden. Elke speeltijd was er een activiteit voorzien. Inschrijven kon via een Doodle. Zo kon je bijvoorbeeld koken
met lokale en seizoensgebonden producten, deelnemen aan debatten rond klimaatopwarming,
brainstormen rond een meer ecologische Wijnpers, deelnemen aan een Mannequin Challenge …
Meer foto’s op onze FB-pagina
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26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5
PROVINCIEHUIS VLAAMS-BRAB ANT

EXPO
EINDWERKEN
KSO DE WIJNPERS

FAST FOR(W)ART16 is een tentoonstelling van de eindwerken
FAST
FOR(W)ART16
is een
tentoonstelling
van de eindwerken
toegepaste
beeldende
kunst
en artistieke opleiding
van De
toegepaste
beeldende
kunst en
artistieke
opleidinginvan
Wijnpers Leuven.
De werken
staan
tentoongesteld
het De
Wijnpers
Leuven.
De werken staan
tentoongesteld in het
Provinciehuis,
Provincieplein
1, Leuven.
Provinciehuis,
Provincieplein
1, Leuven.
Op weekdagen
kan de expo bezocht
worden van 8u30 tot 17u.
Op
kanzal
dehet
expo
bezocht worden
van 8u30
totzijn
17u.
Opweekdagen
zaterdag 29/4
provinciehuis
uitzonderlijk
open
van
Op
zaterdag
10u
tot 17u.29/4 zal het provinciehuis uitzonderlijk open zijn van
10u tot 17u.
MECHELEN
MECHELEN

AARSCHOT

AARSCHOT
Di
es
DIEST
Di tsev
es e
ts st DIESTDE LIJN
ev
STATION
es
DE
LIJN
STADSKANTOOR
t
STATION
KBC
STADSKANTOOR
KBC
LEUVEN
PROVINCIEHUIS
LEUVEN
TIENEN
PROVINCIEHUIS
TIENEN

BRUSSEL

BRUSSEL

TERVUREN

TERVUREN
E40-E314

E40-E314

NAMEN

NAMEN

Meer werk van onze leerlingen zal te zien zijn tijdens
de opendeurdagen op 20 en 21 mei in het kunstpaviljoen
Meer
van onzeMechelsevest
leerlingen zal
zien zijn tijdens
van werk
De Wijnpers,
72,teLeuven.
de opendeurdagen op 20 en 21 mei in het kunstpaviljoen
www. dewijnpers.be
van De Wijnpers, Mechelsevest 72, Leuven.

Noteer alvast in je agenda:

Zaterdag 20 en zondag 21 mei 2017 :
Opendeurdagen De Wijnpers

www. dewijnpers.be

Wordt verwacht in 10.3: Dichters op De
Wijnpers (Louise Bresseel en Maxine
Haesendonck), Artefact, GIP 6 TBK,
Krüller-Müller Museum met 3de graad
TBK en nog zoveel meer…

BOZAR, 10 januari 2017 met 3de graad KSO
Wil je graag meewerken? Dat kan!
Stuur je bijdrage, verhaal, foto, tekening, mopje, gedicht…
via smartschool naar Lieve Annerel.
Je krijgt alvast een plaatsje in aflevering 10.3!
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Redactie: Lieve Annerel (leerkracht
kunstgeschiedenis en kunstinitiatie), An
Lefever (leerkracht Nederlands), I. Thiry
(leerkracht Engels en Nederlands, S.
Graus (leerkracht grafische vormgeving),
Walda Verbaenen (leerkracht grafische
vormgeving), Robbe Hubin (5TBKA),
Misha Dumoustier (5AO), Hermelinde
Martens (6AO), Ade Bormans (5AO),
Brecht Lenaerts (6AO), Indra Dockx
(5TBKB), Dongmei De Wit (5TBKA), AnnSophie Claeys (5TBKA) Darius Van Oeckel
(5TBKB), Julie Stevens (5TBKA), B. Van
den Bosch (TAC), Matthieu Vanmechelen
(5 BIO), Michael Cox (leerkracht STEM,
Engels, PAC en ICT), Gil Stevens (6CV),
Duncan Thommis (6CV), Kevin Theys
(leerkracht CV), Birgit Cumps (5TBKA).
Vormgeving: Mie Schotsmans (leerkracht grafische en multimediale vormgeving)

