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Gered door de bel!!!
De schoolboeken en de agenda mogen 2 maanden gesloten blijven, liefst ver uit onze
ogen, achter slot en grendel.
Geniet. Geniet. Geniet….

Inzending project VIRUS door Axelle Imbrechts

Wijnpersrock, 8 april 2011
De nieuwe editie van Wijnpersrock was
weer wat groter dan vorig jaar. In de voormiddag konden onze leerlingen zich inschrijven voor 2 workshops naar keuze. Het
aanbod was enorm: breien, kaarten, dansen, snoeptaarten maken, filmquiz, sturingen
van toestellen, een tuin ontwerpen, lassen,
soep maken, Spaans koken, origami, EHBO,
druktechnieken, ….
In de namiddag stonden dan weer enkele
kaskrakers op het podium.
De VOODOO DOLLS dansten de stenen
van de speelplaats los. Rembert, Stephanus en Ricardo speelden de pannen van het
dak. Annelies bracht een nummer van Oasis. De KomBeks lieten even op zich wachten, maar brachten dan Hans van zijn stuk.
Special guest was Gloria Gaynor met I will
Survive.
De zon en de vele landenstandjes met lekkere specialiteiten zorgden voor een vakantie –en festivalgevoel.

Zit er een gitaarvirtuoos verborgen in de
heer Cochet?

Internationale klasse met Gloria Gaynor
met I will Survive

Proficiat voor de organisatoren en dank
aan de leerkrachten en leerlingen voor hun
positieve inbreng en organisatie van workshops.

De breiles gaat verder op de speelplaats
onder de welluidende free podiumklanken.

Rembert, Ricardo en Stephanus

Talent van eigen bodem: De KomBeks

Annelies met Oasis
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Provinciaal kampioenschap zaalvoetbal
Kadetten
De zon is in het land, de lente komt eraan dus…..tijd om de sporthal
in te vluchten en naar jaarlijkse traditie deel te nemen aan het provinciaal kampioenschap zaalvoetbal voor kadetten.
Tijdens de voorbeschouwing maakten T1 Aerts en T2 Langendries
aan de hand van videobeelden en andere powerpoint-presentaties
duidelijk dat de tegenstand niet te onderschatten viel. Flitsende acties gekoppeld aan ééntijdsvoetbal gekruid met schijnbewegingen
en onnavolgbare sleepbewegingen! Dit was onze analyse van de
opponenten. Kortom: we startten als favorieten!
Al snel bleek dat de andere ploegen gebruik maakten van hun
positie als underdog. De onzen werden ondanks de geweldige inzet overklast en geraakten nooit in hun spel. De laatste jaren werd
duidelijk dat de wijnpersploegen het moeilijk krijgen wanneer ze
gedwongen worden om zelf het spel te maken. Zo ook nu… Telkens
weer werden we op de counter koud gepakt en dus liep de score al
snel op tot een onoverbrugbare kloof.
De laatste van drie wedstrijden was onze beste partij. Tegen de Mannschaft (ploeg van de Duitse Internationale school) hielden we lange
tijd gelijke tred maar zoals de legende het wilt: je doet je uiterste best, je verliest bloed, zweet en tranen maar op het einde …
Ballen tegen de paal, de deklat, geweldige reflexen van de Duitse doelman… Het lot was ons duidelijk niet goed gezind.
Alle gekheid op een stokje: één van onze tegenstanders was uittredend Brabants kampioen, KA Redingenhof. Dit team bestond uit leerlingen van de sportafdeling met optie voetbal die deel uitmaken van de nationale jeugdteams. Een strijd van David tegen Goliath….
Ondanks de verlieswedstrijden beleefden alle spelers weer een leuke namiddag en haalde het plezier en de pret het ruimschoots op de
behaalde resultaten.
Binnen 2 weken start het miniementornooi waaraan we ook zullen deelnemen. Supporters op post!
Sportieve groeten,
Niels Langendries en Kenny Aerts

Provinciaal kampioenschap
zaalvoetbal Miniemen

Na onze kadetten was het nu de beurt
aan de miniemen om het beste van zichzelf te geven tijdens het provinciaal zaalvoetbalkampioenschap. We maakten de
verplaatsing naar het St-Pieterscollege
waar ons een namiddag boordevol sensatie en adembenemend spannende wedstrijden te wachten stond.
Bij onze, niet onopgemerkte, entree hielden twee andere ploegen uit onze reeks
zich bezig met het betwisten van de eerste wedstrijd. Snel werd alweer duidelijk
dat we als topfavoriet in onze poule startten. Na de laatste tactische en strategische aanwijzingen besloten we vanuit de
verdediging te vertrekken en het spel via
de twee vleugelspelers breed te houden.
Zij zouden op hun beurt de aanval voeden waarna deze linie ons naar historische overwinningen zou knallen. Kortom:
T1 Aerts en T2 Langendries benaderden
het spelletje weer op een theoretisch ongeziene manier en zouden net zoals de
vorige seizoenen furore maken in het
voetbalkampioenschap. Daar waren we
alvast van overtuigd!
Maar toen begonnen de wedstrijden……

Onze eerste twee wedstrijden kunnen we
met een paar woorden schetsen: zenuwen,
pech, veel pech en nog meer pech. Telkens
weer maakte de tegenstander gebruik van
onze balverliezen op het middenveld. Ze
lieten de kansen niet onbenut maar stonden
toch versteld van de wilskracht en doorzettingsvermogen van de Wijnpersers. Tot het
laatste fluitsignaal gingen de onzen tot het
uiterste en zorgden zo dat de schade enigszins beperkt bleef. Het St-Pieterscollege,
dat stilaan als Angstgegner van de Wijnpers mag beschouwd worden, walste door
de competitie alsof het niets was. Zij beslechtten in een finaal wedstrijdje de eerste
plaats van de poule tegen middenschool
Kessel-Lo. Voor onze laatste wedstrijd kozen T1 en T2 voor een nieuw tactisch plan.
De aanval moest door het centrum bevoorraad worden om zo de verdediging van de

tegenstand, die het tactisch vernuft van
de twee coaches duidelijk onderschatten, te verschalken. Onder toeziend oog
van de bondscoach der schoolploegen
W.N. herpakte De Wijnpers zich en verpulverde zijn opponenten door prachtige
acties, wel gemikte vrijschoppen en heerlijk samenspel. De supporters langs de
zijlijn kraaiden van plezier en genoten
met volle teugen. Alweer een overwinning bij in de annalen van de Wijnpersvoetbalgeschiedenis!
Deze laatste wedstrijden betekenden tevens het einde van onze voetbalnamiddagen. Beide trainers willen alle voetballers
bedanken voor de inzet, de volharding
en de positieve ingesteldheid tijdens de
beide tornooien!
Sportieve groeten,
Niels Langendries en Kenny Aerts
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DANSFOLLIES
Woensdag 24 maart 2011 – Sporthal KA Redingenhof
14 u36: Tien meisjes betreden het parket dat voor 1 dag omgetoverd werd tot dansvloer.
14u38: Tien meisjes verlaten het parket dat voor 1 dag omgetoverd werd tot dansvloer.
Twee minuten, meer hadden onze meisjes niet nodig om de zaal in extase te brengen en menig criticaster de mond te snoeren. Ook in de
Wijnpers zit danstalent! Superlatieven tekort om de prestatie van onze danseressen uit de eerste graad te beschrijven.
Het begon allemaal tijdens de namiddagsport-infosessie , begin oktober….. Toen K. Aerts en N. Langendries het woord dansen in de
mond namen, startten verschillende ogen spontaan te fonkelen en geraakten onze meisjes volledig in de ban van deze activiteit.
Na het doorlopen van verschillende audities kwamen we tot een select groepje van 10 danseressen die onze school zouden vertegenwoordigen op het jaarlijkse dansevenement Dansfollies georganiseerd door SVS.
Begin februari gaven we de aftrap van ons project “road to victory” en kregen de onzen elke woensdagnamiddag een danssessie voorgeschoteld. Daar K. Aerts zijn sportieve carrière in het gedrang zag komen na het uitvoeren van enkele pas de deux en pas de bourré
zorgden we voor deskundige vervanging om de leiding over te nemen. M. Vandervelpen en C. Massart zorgden tijdens onze uitdaging
voor een professionele omkadering met een uitstekende choreografie en een in het oog springend decor (met dank aan D. Boulanger
en S. Graus).
Na intense scouting bleek dat we de strijd zouden aangaan met
enkele athenea en andere Leuvense grootmachten. Uittredend
kampioen KA Keerbergen startte als grote favoriet .
En een strijd was het…. De geur van angstzweet zweefde door
de danszaal toen de onzen aan de opwarming begonnen. (Want
wie is er sterker dan de Wijnpers in het psychologisch oorlogvoeren?) Door de catacomben rees al snel de vraag: wie gaat deze
“voodoodolls” van een medaille houden? Wie stopt deze geoliede
machine? Wie kan er op tegen de finesse, kracht en explosieve
moves van de Wijnpersgirls? Het vertrouwen was er!
Nadat het decor uiterst professioneel door de 3 roadies tussen de
rode en zwarte lijn en parallel met de witte lijn werd geplaatst
kwamen de meisjes eindelijk op het toneel. Hier hadden we zo
hard voor gewerkt. Dit moest ons moment worden!
Dirty Bit…. De eerste noten van deze megahit waren genoeg om
de zaal op ons hand te krijgen. Als een straaljager knalden we
op de beats van G6 door de geluidsmuur! Het parket stond in
brand, onze meisjes “on fire” ! Twee minuten lang bleven ze het
publiek verbazen met knappe bewegingen en tactisch uitgekiende
formatiewissels. Een luid applaus was dan ook de beloning voor
de wekelijkse trainingen en deze uitstekende prestatie. Moe maar
voldaan verlieten de onzen de zaal om in volle spanning de resultaten van de jury af te wachten.
Rond de klok van half 5 kwam er witte rook uit de juryzaal. De
winnaar was bekend! De grote favoriet KA Keerbergen maakte
zijn favorietenrol waar maar zou toch het onderspit delven tegen
de formatie van Aike Raes, die fungeerde als choreograaf van KA
Redingenhof. De strijd om het brons ging tussen de middenschool
van het Redingenhof en onze dancesquad. Het angstzweet brak
de Redingenhofgirls opnieuw uit. Zouden ze op eigen terrein geklopt worden door een outsider?
Helaas….. Ondanks de inzet en gedrevenheid moesten we genoegen nemen met de 4de plaats. Toch zorgden onze meisjes
ervoor dat ook de Wijnpers nu op de danslandkaart staat! We
beloofden onze concurrenten een terugkeer van formaat en
zullen strijdlustiger dan ooit deelnemen tijdens het volgende
schooljaar!
Hier horen ze nog van ons!
Bedankt aan alle medewerkers en ouders voor de ondersteuning!
Ze deden hun schitterende act nog eens over voor eigen publiek
op onze Wijnpersrock, april 2011.
Sportieve groeten
Niels Langendries en Kenny Aerts
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Paardrijden Manege Meerdaalhof te Oud-Heverlee
Is de toekomst van onze Belgische ruitersport verzekerd? Is er een nieuwe Philippe Lejeune of Ludo Philippaerts in aantocht? Gaan we in de nabije toekomst
nog nieuwe wereldkampioenen in onze
rangen hebben?
Op al deze vragen kregen we een antwoord toen we met onze leerlingen op
woensdag 11 mei naar Manege Meerdaalhof te Oud-Heverlee trokken. Onze
leerlingen schreven zich in het begin van
het schooljaar massaal in voor deze woensdagnamiddagsport. Zo trokken we met niet
minder dan 16 geïnteresseerden naar ginder.
De start ter plaatse was eerder aarzelend.
Onze leerlingen kregen veelal grote paarden toegewezen i.p.v. pony’s en bij sommigen onder de onzen brak het angstzweet
uit. Echter na het opzadelen en enkele
stappen op de rug van hun edele viervoeter voelden ze zich meer en meer op hun
gemak.
Ze draafden door de manege alsof het
niets was. Ze reden figuren van grote voltes tot gebroken lijnen. Ze veranderden van
hand over de diagonaal. Maar ze deden
vooral veel stof opwaaien met hun galoppassen door het losse zand.
Kortom, onze leerlingen beleefden een
schitterende namiddag en kijken al reikhalzend uit naar onze volgende activiteit,
gevechtssporten.
Sportieve groeten,
Kenny Aerts, Niels Langendries en
Jo Oliviers

Gevechtssporten op woensdag 25 mei 2011
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De Zoo van Antwerpen

Het bezoek van de eerste graad aan de zoo van Antwerpen behoort stilaan tot de ééndagsklassiekers van onze school.
Na een geslaagde hergroepering aan het station van Leuven en een perfecte treinreis werden we in de Sinjorenstad verwelkomd door
een horde gidsen die samen met ons de weg naar de dierenwijsheid zouden bewandelen. Het programma, dat aangepast werd aan de
leeftijd van de leerlingen, was erg divers en zorgde voor een constructieve interactie met de jongeren.
Een theorieles gaf ons de nodige informatie om de aansluitende praktijksessie met de nodige voorkennis aan te vatten. Van giraf tot
neushoorn, geen nijlpaard werd vergeten. Per dierengroep kregen de expeditieleden een sluier van kenmerken, gewoontes en fysiologische eigenschappen aangeboden. Het enthousiasme van de gidsen werkte aanstekelijk op de leerlingen die ons een incidentloze dag
bezorgden. Ook de gidsen en de treinbegeleider vonden hun positieve houding opmerkelijk!
Met de gulzigheid van een kameel aan
een oase maar met de waakzaamheid van
een kolibrie voor een aanval van één der
olifanten, smulden we erop los tijdens de
middagpauze.
Na de lunch hervatten de leerlingen hun
tocht door de dierenjungle en kregen een
aantal uitdagende opdrachten voorgeschoteld. In kleine groepjes mochten ze op
zelfstandige basis werkblaadjes vervolledigen.
Onder het luid getoeter van Kai Mook
werden de leerlingen om 14u10 verzameld aan de uitgang en spoorden we,
met een geslaagde dag in de rugzak, terug naar onze thuisstad.
Caroline Massart

Taalbeleid
Schooltaalwoorden
Na de paasvakantie kwamen de woorden “beredeneren”, “compromis”, “de link leggen met” en “motiveren” aan bod. Bedankt 6BK, voor het maken van de affiches.
Groeten van de ‘taalridders’!
Beredeneren: grondig bespreken door argumenten te geven
Vb. De antwoorden van de leerling waren beredeneerd. Hij had eerst goed nagedacht
over de vraag en daarna zijn antwoord helder verwoord.
Compromis: overeenkomst tussen partijen waarbij ieder van beiden iets toegeeft
Vb. Wanneer je niet overeenkomt, moet je een compromis sluiten, zodat iedereen tevreden is.
Motiveren: tot een bepaalde inspanning aanzetten
Vb. De leerkracht motiveert de leerlingen door hen te belonen als ze de taak goed
uitvoeren.
De link leggen met: met elkaar in verband brengen
Vb. Als iemand over eten praat, leg je vaak de link met het woord ‘honger’.
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Bosexploitatie

Het bos zien door de bomen.
Leerkrachten en leerlingen van het 7de specialisatiejaar groenbeheer en verfraaiing van de Wijnpers zitten niet stil. Onze
Vlaamse bossen dienen kwaliteitsvol beheerd te worden. Alles
begint natuurlijk met een goede opleiding en vorming. Welnu
onze leerlingen krijgen de kans deze cursus te volgen.
Ze doorliepen al het theoretisch programma waar veiligheid, wetgeving en persoonlijke attitudes een belangrijke rol spelen. En
nu was het tijd voor het ‘echte‘ werk. Van ma. 7/2/2011 tot en
met vr. 11/2/2011 trokken ze naar het Meerdaalwoud waar Jos
Sarens, een erkend bosontginner, kosteloos een perceel met te vellen bomen ter beschikking stelde. Ze leerden zaag-en veltechnieken, het hout werd deskundig verwerkt en de kettingzagen veilig
gescherpt.
Niet alleen sluit deze opleiding naadloos aan bij de leerplannen, maar dit betekent ook een unieke kans voor hen om bovenop hun einddiploma, het attest ‘erkenning bosexploitatie’ te
bekomen.
Verantwoordelijke leerkracht: Guido Hautekeete 0479 79 32 26

Artefactfestival 2011
The Emergence of Things met 5 en 6 toegepaste beeldende kunsten
In de week van 21 februari brachten 5 en 6 toegepaste beeldende kunsten in het kader van de praktijklessen en lessen kunstgeschiedenis
een bezoek aan het Artefactfestival georganiseerd door het STUK te Leuven. Een behoorlijk frisse wandeling bracht ons op minder dan
een halfuur in de Naamsestraat, the place to be.
De tentoonstelling kreeg de titel The Emergence of Things en bracht een 20-tal kunstenaars uit binnen- en buitenland samen die de
fundamentele componenten of ‘elementaire deeltjes’ van media en technologie en de achterliggende productieprocessen onderzochten.
Sommige kunstenaars benaderden het thema vanuit de sociale of politieke implicaties van
bepaalde ‘tools’ en de daarmee verweven machtsstructuren. Anderen hanteerden een
meer structurele en conceptuele taal of werkmethode.
‘Imploderende’ technologie en media werden hier losgekoppeld van hun oorspronkelijke
doeleinden. Ze plooiden zich als het ware terug op zichzelf en zochten via een gefragmenteerd onderzoek naar begrip en kennis over de eigen werking. Vaak vormden ze een
terugkeer naar de basis en een uitnodiging om alternatieve gebruiken te bedenken.
Dit was het oudste werk op de tentoonstelling. Box with the Sound of Its Own Making is
een legendarische sculptuur uit 1961 van de zeer invloedrijke kunstenaar Robert Morris.
Op een sokkel staat een houten kistje waaruit een 3 uur durende geluidsopname van het
eigen productieproces weerklinkt.
6 BK kijkt naar het filmpje Dear Steve van de Belgische kunstenaar Herman Asselberghs
(°1962) die doodleuk een laptop laat uiteenhalen. Verontwaardiging alom…Wie doet nu
zoiets? Waarom stuurt hij de brief niet echt naar Steve Jobs, de grote Apple-baas?
Very Slow Scan Television (VSSTV) is een nieuw televisieformaat dat verder bouwt op
slowscantelevisie, een vorm van televisie die wordt gebruikt door zendamateurs. Een computer zet een afbeelding om in een signaal door iedere kleur zijn eigen geluidssignaal te
geven en zo rij voor rij de afbeelding te versturen met een zender. Gefascineerd bleven
onze leerlingen kijken hoe gekleurde inkt in de plastieken blaasjes geprikt werd.
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De moestuintjes van 2BA..
In het begin van het schooljaar kregen
we elk een eigen tuintje toegewezen. We
hebben er ondertussen al heel wat voor
gedaan! Zo hebben we al bemest, onkruid gewied en gespit. Maar dat is nog
lang niet het enige! Tijdens de koudere
winterdagen hebben we binnen in de
serre sla, venkel en kool gezaaid in zaaikistjes. Eens de zaadjes gekiemd waren
hebben we deze verspeend. Ondertussen
staan al deze plantjes volop te groeien in
onze serre, waar we hen dagelijks water
geven en onderhouden. Binnenkort wanneer ze volgroeid zijn kunnen we deze
dan buiten planten in ons eigen moestuintje! De prachtige tuintjes waren te bewonderen tijdens onze succesvolle opendeurdagen
op 14 en 15 mei.

De Wijnpers in de pers: Onze leerkracht geschiedenis doet het weer!

Bron: Het Nieuwsblad, 22 maart 2011
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GIP tentoonstelling 6 BK/Vrijdag 1 april 2011

Cross Over

Op vrijdag 1 april 2011 vond de opening van de tiende editie van Fast for (w)art met
als thema Cross-Over in het SLAC plaats.
Cross-over of kruising vind je vandaag in zowat alle domeinen terug: van politieke, socioeconomische tot culturele…Voor onze leerlingen heeft dit woord dan ook heel veel verschillende betekenissen gekregen. Ze hebben de veelheid aan informatie en indrukken
gekruist tot ze een origineel en hoogstaand eindresultaat bekwamen. Allen hebben ze
getracht een hedendaagse interpretatie aan Cross-Over te geven. Ze zijn dan ook terecht
fier op hun eindresultaat.
maar ook de surrealistische ideeën. Of in
haar dromenvanger het wonderbaarlijke,le
merveilleux samen met haar jeugdig enthousiasme verborgen zit, kan je haar straks
zelf vragen.

Natuur is ook een thema dat we bij
Evelyne aantreffen. In haar werk Live the
Living heeft zij een woning opgebouwd in
en rond de natuur. Naast haar digitaal basisconcept in Sketchup, realiseerde zij ook
een maquette. Dit eindwerk was voor haar
aanvankelijk een uitdaging en nu een bevestiging om volgend schooljaar interieurvormgeving te gaan studeren.
Voor Shana werd Cross-Over een mengeling van verschillende stijlen. In haar Draagbaar object zijn barok/rococo en sport,
meer bepaald de wielersport gekruist.
Rubber, metaal en een hoepel verwijzen
naar de sport terwijl de hoepel eveneens
een essentieel onderdeel was van de barokke kledij. Rubber zorgt bij haar voor de
kruising van een barokkostuum en een fietsenwinkel.

Ook Dorien koos voor schilderkunst. Haar
paard verwijst naar het verhaal van het
Ros Beiaard en heeft gekruiste poten. Ze
heeft haar lessen waarnemingstekenen omgezet in een eindwerk.
Voor Anna was onder andere de film A
bout de souffle de inspiratiebron voor 5
schilderijen waarin foto’s verwerkt zijn. Zij
laat ons zelf naar het thema en de emoties
zoeken.
Amy zag het kleinschaliger en maakte een
kinderboekje door niet alleen druktechnieken en computerbewerkingen te kruisen, maar ook door personages uit andere
verhalen te laten opduiken. Het zintuiglijke
aspect is hierbij zeer belangrijk. Aanraken
is toegelaten.
Jonas zocht de cross-over in het religieuze.
Hij realiseerde een kruising van 2 werelden, een plaats waar leven en dood elkaar
ontmoeten.
Onze jonge mensen gaan geen maatschappelijke problemen uit de weg.
Jimmy koos voor het brandend actuele
thema van de bootvluchtelingen. Zij verlaten hun land en steken woelige zeeën over
om in de meeste gevallen te botsen op een
muur van onverschilligheid. Hij vertrok van
het 19de eeuwse schilderij Het vlot van de
Medusa.

Het mengen van stijlen vinden we ook terug
bij Laura. Zij koos ervoor om oude meubels een hedendaagse uitstraling te geven.
Naast haar pronkstukken, zijnde een Frisgroene stoel en een gepimpte radio, realiseerde zij ook een catalogus met grafische mogelijkheden. Zo kruiste zij met haar
duurzame keuze voor kringloopmeubels
moeiteloos ecologie, toegepaste en grafische kunsten.

Josefien bleef haar grote liefde voor
schilderkunst trouw en koos voor een groot
schilderij in acryl op een houten drager. Zij
droomde van een kruising tussen droom en
werkelijkheid. In haar Lucide of bewuste
droom zie je haar zweven. Ze wil de klok
boven haar hoofd bereiken. Niet alleen
de grote schilders uit de kunstgeschiedenis hebben veel indruk op haar gemaakt,

Dat Soraya een geëngageerde jonge dame
is in woord en daad, wisten we al langer.
Ze werkt als vrijwilligerster voor Unicef. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat zij het
thema migratie koos. Zij goot het verhaal
van een Gambiaans-Belgisch meisje van
18 jaar die dagelijks strijd levert om de
Belgen te begrijpen in een kortfilm. In haar
interview met een kunstenaar bestookte ze
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Rudi Vranckx onophoudelijk om alles te weten te komen over het maken van reportages en moderne journalistiek. Het resultaat
is verbluffend.

Annechien heeft op haar beurt getracht
een aantal actuele problemen in kaart te
brengen zonder echter met het vingertje te
wijzen. In haar absurde stop motion filmpje beleeft haar mannetje schijnbaar gekke
avonturen, maar niets is wat het lijkt…
Voor Rani was fotografie een medium om
het thema interseksualiteit vertrekkende
vanuit het tragische verhaal van Hermaphroditus uit de Griekse mythologie, bespreekbaar te maken. In haar foto’s speelt
het thema lichaam uiteraard een belangrijke rol. Maar zonder haar uit te spreken
over de identiteit van haar modellen, heeft
ze ervoor gekozen hun gevoelswereld in

beeld te brengen. De cross-over van technieken op de foto’s toont hun gevoeligheid
en hun gebroken ziel.
Suite of a wandering musician is voor
Rembert een opus magnum van zijn secundair onderwijs geworden. Het is een totaalkunstwerk waarin muziek en kunst, samen
met zijn inspiratie uit de kunstgeschiedenis
schijnbaar moeiteloos gekruist zijn. In zijn
theoretisch eindwerk schrijft hij dat tekenen
en muziek elkaar voeden, dat het voor hem
uitgelezen communicatiemiddelen zijn die
de taalverschillen overstijgen. Vertrekkende vanuit zeven Griekse toonladders neemt
Rembert jullie al tekenend mee naar zeven
verschillende volkeren in zeven aparte werken.

voorafgegaan. Ze ondernamen een zoektocht in de kunstgeschiedenis naar kunstenaars of kunstwerken die hen inhoudelijk
of vormelijk konden inspireren. Ze leerden
veel uit hun interview met een hedendaagse kunstenaar en uit hun vele gesprekken
met hun mentor.
Een welgemeende proficiat aan alle leerlingen en leerkrachten. Een hartelijke dank
aan allen (ouders, familie, vrienden, leerkrachten en opvoeders…) die onze leerlingen mee gedragen hebben gedurende dit
schooljaar. Iedereen heeft toegeleefd naar
dit eindresultaat, namelijk het opzetten van
de 10de fast-for(w)art tentoonstelling.
L. Annerel

Carl tracht kunst en wetenschap te verzoenen in zijn werk DNA-rchie die tot DNAschade en/ of DNA-manipulatie kan leiden. Cross-over is immers een term die je
in de DNA-wetenschap aantreft. Zijn eindresultaat is eveneens een totaalkunstwerk
geworden van fotografie, een gemanipuleerde knuffel en een spiraal die dan weer
rechtstreeks naar DNA verwijst.
Aan deze resultaten zijn heel wat voorbereidend praktisch –en theoretisch werk

Roze olifant te gast op Freepodium Wijnpers

Op een zonovergoten vrijdagnamiddag was, naast een hele hoop leerlingen, ook SCHOL Leuven van de partij. Dit is een initiatief
van de preventiewerkers van de stedelijke preventiedienst en CGG VBO. Met deze actie willen ze jongeren informeren over alcohol.
Aan hun standje konden jongeren van alle leeftijden op de foto met de roze olifant (hét symbool van alcoholpreventie in België
en Europa), een promilletest op de laptop invullen of een activiteit doen met de promillebril. Met deze bril krijg je de indruk dat
je al enkele glazen gedronken hebt, 1.5 promille om precies te zijn. Dat is maar liefst 3 keer meer dan wat je wettelijk in je bloed
mag hebben om nog met een voertuig (auto, brommer, fiets, …) te mogen rijden.
Diegenen die de uitdaging met de promillebril aandurfden merkten al snel dat het oplossen van een puzzel of een parcours met
een plateau afleggen niet zo evident is wanneer je gedronken hebt….
Elke jongere die deelnam aan een van onze activiteiten kreeg een polsbandje met daarop de roze olifant en de link naar de
facebookpagina SCHOL Leuven. Ernaar surfen, je vriend maken van de pagina en dan kan je alle foto’s zien die op de actie (en
andere acties in Leuvense scholen) getrokken werden. Neem zeker een kijkje! Misschien zie je wel enkele bekende gezichten de
revue passeren!
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Talent van bij ons.
Dennis Meurrens, 4 BAK B
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De kruidentuin
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In de school was er een kruidentuin waar er veranderingen aan moesten komen. Omdat meneer Thijs ons een tuintekening wou laten maken, kregen we van hem de opdracht om een plan te maken van de kruidentuin. Wij waren dolgelukkig en begonnen te tekenen vanaf
het moment dat we de afmetingen hadden. Met die afmetingen alleen waren we niet veel, een tuintekenaar moet tekenen naar de verwachtingen van de opdrachtgever. We kregen meneer Thijs zijn verwachtingen: De kruidentuin moest DUBBEL zo groot zijn dan diegene
die er al was, we moesten zo ecologisch, economisch en milieu vriendelijk mogelijk werken, we moesten dus zoveel mogelijk buxushagen
laten staan, er moest een middenpad met een middelpunt met een rust- en aandachtspunt in verwerkt worden.
Iedereen moest apart zijn eigen ontwerp maken waaruit er 1 ontwerp zou gekozen worden. Als we de tekeningen afgaven bleven we
afwachten, wie zijn tekening het zou halen? Meneer Thijs was niet de enige die de beslissing nam voor welke tekening er uitgewerkt zou
worden, ze gingen met de leerkrachten tuinbouw (vooral 2e en 3e graad) rond de tafel zitten met de tekeningen in het midden om te
discussiëren wie zijn tekening uitwerkbaar was.
We waren allemaal in spanning aan het wachten op wie zijn tekening er zou uitgewerkt worden. We waren misschien allemaal stiekem
aan het hopen dat het onze eigen tekening zou worden, maar ik lag er zeker niet wakker van. Mijnheer Thijs vond alle tekeningen super,
en zei: ‘we hebben er lang over zitten te discussiëren, hebben lang zitten twijfelen tussen een aantal tekeningen, maar het is toch die van
Niels geworden.’ Ik was persoonlijk wel blij dat het mijn tekening was geworden, maar ik tilde er zeker niet zwaar aan, want ik had het
helemaal niet verwacht, zeker niet voor dat we onze tekeningen moesten afgeven als ik eerst die van andere leerlingen gezien had. Ik
was uiteraard wel zeer blij.
Iets later kregen we te horen dat het niet uitmaakte hou de kruidentuin er zou uitzien, ze moesten de hele kruidentuin die er stond afbreken. Er moest een graafmachine komen om alles gelijk te trekken, ze helde fel af naar 1 kant.
Hoe ik er opgekomen was om de kruidentuin zo te tekenen?
Ik bekeek eerst de verwachtingen en dan begon ik met schetsen te tekenen. Vanuit mijn schetsen kon ik verder gaan. Het ene was te druk,
het andere dan weer te zwak. Dan ging ik maar eens denken bij mijn schetsen: ‘wat zou het geven als ik dat nu eens zo zou doen, dat weg
laten en dit er bij voegen??’ Je denkt er gewoon niet aan hoe je iets zou tekenen. En de ene tekening vindt de ene mooi en de andere
dan weer niet. Maar met voldoende uitleg te kunnen geven over je tekening kunnen je fantasieën en gedachten gaan werken voor hoe
het er min of meer zou moeten uitzien.
Na mijn schetsen een beetje bij elkaar te voegen ben ik begonnen aan mijn origineel plan. Het plan was af. Ik vond het geslaagd.
Er zit structuur in, het is een zeer formele kruidentuin, hoe het zou moeten zijn. Er zitten voldoende plantvakken in die omsloten worden
door buxushagen, er is een centraal middenpad, er is een centraal middelpunt en er is zelfs ruimte voor een bankje te plaatsen om te
genieten van het uitzicht.
Written by Niels Vandecauter 4TP

12 De Wijnpress

Jaargang 4, nr 3

Sfeerbeelden Franse taaldag 1ste jaar

Weimar - Buchenwald
met 6 TTB en 6 SI
De laatste week van maart was 6 TTb met
6 Si voor zes dagen te gast in Weimar. De
rode draad doorheen dit project was, samen met leerlingen van het Miniemen Instituut, wederzijds respect voor elkaars ‘kunnen ‘ leren opbrengen.
Weimar, UNESCO Werelderfgoed, de
stad van Schiller en Goethe, …
De grote denkers en schrijvers van hun tijd
lieten hun blauwdruk na op deze stad. In
de schaduw van deze top cultuurstad stond
ook het voormalige concentratiekamp Buchenwald.
Deze confrontatie maakte duidelijk dat
mensen in staat zijn om het “beste“ van zich
te geven maar ook het meest afschuwelijke.
Zo kozen destijds jonge mensen om zich aan
te sluiten bij de SS (elite-eenheid) om het
Duitse rijk op te bouwen en steunen. Later

bleek dat door beïnvloeding het allemaal
de verkeerde kant op ging en mensen tot
de meest waanzinnige daden in staat zijn
tegenover hun medemens, omwille van zijn
religie, huidskleur, geaardheid of politieke
overtuiging.
Ter plaatse heb je dan ook het besef hoe
het kan verkeren door zich te laten meeslepen, de mens als duivel of de mens als
goddelijke kunstenaar!
C. Dupont
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Buongiorno iedereen!

Op 17 mei om 4 u ‘s morgens stonden alle
leerlingen van
6e ttb klaar aan de Grote Klok op de luchthaven van Zaventem. Je leest het goed :
alle leerlingen.
Svenneke stond al verkeerd en we waren
nog niet vertrokken.
Eens onze bagage ingecheckt, kon hét
avontuur beginnen. Aan de douane verliep alles vlekkeloos, was het niet dat Mr
Govers een bus shampoo bijhad en Rolle’s
piercing (Prins Albert) alarm sloeg. Eens
deze obstakels overbrugd waren, konden
we naar ons vliegtuig.
Rome here we come !
Eens op Italiaanse bodem namen we de
tweede trein (ja, want de eerste hebben
we gemist) naar Rome stad. En dan op zoek
naar ons hotel. Op zich geen probleem
want Mr Govers wist perfect waar het zich
bevond. Tot hij op een bepaald moment
besefte dat we te ver waren en drie straten terug moesten. Na een kort bezoekje
aan ons hostel (wat heel erg democratisch
was), gingen met frisse moed, maar toch
een beetje moe de prachtige zonovergoten stad, in. We bezochten de meest toeristische attracties zoals Fontana di Trevi,
Olympic stadion, de Spaanse trappen en
de Engelenburcht.
Een groep Hollandse meisjes, die daar
rondliepen, vond ons grappig, vooral Jonathan dan.
Na een lange wandeltocht en zere voeten,
hadden we gelukkig Mr Goorts, die de
goede weg naar het hotel wist, dus hoefden we toen niet meer te verdwalen.
Het was een super vermoeiende dag,
vooral door het super warme weer. Dus ‘s
avonds lagen wij al vroeg te slapen (allez
dat dachten Sven en Rolle toch). Het werd
ons duidelijk dat het een korte nacht was
geweest toen we ‘s morgens om 8u door

onze leerkrachten werden gewekt.
Na een klein, maar eetbaar ontbijt gingen
we even langs de supermarkt, waar we
onze dagvoorraad gingen inslaan. Gelukkig hoefden we niet te voet en namen we
de tweede metro (ja, want de eerste misten
we alweer) en de bus om Villa d’Este en
Villa Adriana te bezoeken. Man, man, wat
een vakmanschap. Hier kunnen de Belgische tuinarchitecten een puntje aan zuigen.
’s Middags ruilden we MacDo in om toch
eens iets echt Italiaans te eten. Tijdens onze
terugreis met de bus hadden we een dik
uur de tijd om na te praten over de pracht
en praal van beide tuinen.
We verfristen ons in het hotel en vertrokken
opnieuw voor een MacDo en een terrasje
te placeren. Wat deed het deugd om daar
te kunnen zitten. De blaren op onze voeten,
herinnerden ons eraan dat we vandaag
een marathon hadden afgelegd.
Na een korte nacht, werden we opnieuw
gewekt door onze leerkrachten. Onze
voorlaatste dag in Rome zou nog een druk
dagje worden. Op deze warme dag bezochten we het Colosseum, Forum Romanum en het Pantheon. Tussendoor waren
we vrij om souvenirs e.a. te kopen.
Vandaag, onze laatste dag, zou het een
korte dag worden. Het programma startte
iets later omdat we eerst onze bagage
moesten maken. Ons bezoek aan het Vaticaan werd door een vrouwelijke gids
in goede banen geleid, iets wat Mr Govers volledig zag zitten. Na het afscheid
van onze gids, keerden we terug naar het
hotel om onze bagage op te pikken en vertrokken we met de trein richting luchthaven.
Na het inchecken van de bagage, aten we
nog snel bij MacDonald (ja alweer). Bij
het wachten aan de gate, gaven we Mr
Govers zijn cadeau voor de goede organisatie (met de nodige dosis humor). Gelukkig merkten we net op tijd dat we aan

De gladiatoren van De Wijnpers groeten u vanuit het Colosseum.

de verkeerde gate zaten te wachten of we
hadden een nacht op de luchthaven kunnen
doorbrengen.
Bedankt aan onze lokale gidsen Ricardo en
Mr Govers en Mr Goorts voor het vervolledigen van onze groep.
Ciao, ciao, ….

Zou een muntje gooien in de Trevi fontein echt
helpen om terug te keren???

Smile. Maar mag ik nu verder eten?

Op het Capitool in de voetsporen van Marcus Aurelius… meer moet dat niet zijn.
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Nederland
Driedaagse studiereis Nederland met 5
TTB en 5 BTB
Er werd lang naar uitgekeken, de week na
de opendeur was het dan eindelijk zover
en konden we er op uit om het hedendaags
tuinbouwgebeuren bij onze noorderburen
van naderbij te bekijken.
Onze planning zag er als volgt uit:
18 mei 2011:
-Het grootste gedeelte van de eerste dag
werd ingenomen door een bezoek aan De
Tuinen van Appeltern, een groot tuinideeënpark met een verscheidenheid aan voorbeeldtuinen.
-Na de middag reisden we richting Utrecht,
meer bepaald richting Maarssen en bezochten we Vechtweelde. Het bedrijf is
45000 m² groot en bestaat uit het tuincentrum en een kwekerij
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19 mei 2011:
-Voor de middag bezochten we één van
het meest vooruitstrevende Nederlandse
glastuinbouw bedrijf n.a. ANTHURA.
-Na de middag keken we onze ogen uit in
de Hortus Botanicus van Leiden.
20 mei 2011:
-Vroeg uit de veren want omstreeks 7 u 30
verwachtte men ons voor een begeleid bezoek aan de vestiging te Naaldwijk van
Flora Holland, de grootste coöperatieve
bloemenveiling van West-Europa ; met als
aansluiter een bedrijfsbezoek bij Van der
Arend Tropical Plantcenter. Wie binnenstapt in de kassen van het Van der Arend
Tropical Plantcenter waant zich in een andere wereld. Het is de jungle die binnen
wordt getreden. Exotische planten, bomen
en decoraties zorgen voor deze Tropical
Adventure. Bij Barends Gerbera kregen we
een idee hoe een modern sierteeltbedrijf
wordt gerund.

Nederland, Keukenhof
Vrijdag 29 april 2011 werd door de school een dagreis ingericht naar Nederland. Hoofdbrok van deze uitstap was een bezoek aan het KEUKENHOF te Lissen en een spektakel
voorstelling in het ruimtetheater OMNIVERSUM in Den Haag.
Hoewel het KEUKENHOF slechts twee maanden per jaar geopend is, blijkt Jacoba van
Beieren‘s Lusthof nu al ruim 60 jaar aan duizenden bezoekers een unieke lente te kunnen
aanbieden. De leerlingen van de tweede graad tuinbouw mochten dit ervaren.
Het indrukwekkende park van 30ha is beplant met allerhande lentebloeiende bolgewassen, prachtige waterpartijen, oude bomen en bloeiende heesters. Daarnaast nog eens
7000 m2 glas, een overdekte tuin en informatiestanden..
C. Dupont

Afsluiter was een afstapje in het Rosarium
van Den Haag, een prachtig aangelegd
en onderhouden park te midden van deze
stad.
C.Dupont
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Studiereis naar Parijs met 5 en 6 beeldende kunsten (april 2011)
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Mon séjour à Paris. Les souvenirs de Leen Corsus (5 BK A)
J’ai trouvé Paris vraiment super-cool. Le premier jour nous sommes allés dans les jardins de Monet en nous avons visité le musée des
impressionnistes. Dans la soirée, nous avons pris un bateau pour naviguer sur la Seine. Le deuxième jour nous avons eu un agenda très
chargé. Nous sommes allés au Musée d’Orsay où je devais faire mon discours sur l’histoire de l’art pour les professeurs I. Thiry e L. Annerel.
Après le Musée d’Orsay, nous avons marché vers le Centre Pompidou. J’ai demandé, dans mon meilleur français, à un passant où était le
Centre Pompidou. La première chose qu’elle disait: « Do you speak English ? (Est-ce que vous parlez l’anglais ?) ….
Arrivés au Centre Pompidou, nous avons mangé et à 13h30 nous avons visité le Centre. Après, nous avons encore visité rapidement le
Musée du Quai Branly et ensuite, nous avons eu un peu de temps libre (finalement et heureusement…).
Jeudi, nous avons continué notre visite en bus dans le quartier moderne de Paris : La défense. En sortant du Musée Rodin, il y avait plein
de police. Après notre visite du Musée de l’Orangerie, nous avons passé notre dernière nuit dans le quartier Montmartre. Lorsque nous
sommes retournés à notre hôtel, j’ai eu un choc quand nous avons soudainement été confrontés à une bagarre sérieuse.
Au cours de notre dernière journée à Paris, nous avons encore visité rapidement Le Louvre et Versailles. Puis, nous sommes retournés vers
la Belgique pour arriver à Louvain vers 21h30.
Merci beaucoup pour ce voyage magnifique !!
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Erfgoeddag
Met 4 BAK A en B naar Erfgoeddag op
vrijdag 13 mei ’11
Tentoonstelling HISTARUZ
Waar stond de armenzorg in de 20e
eeuw? Hoe paste deze in deze maatschappelijke evolutie? Klopte de term
‘armzalig’? Konden armen meegenieten
van de vooruitgang of werd de kloof tussen rijk en arm alsmaar groter? Of ligt de
waarheid ergens tussenin?
Tijd voor de leerlingen van 4 BAK om eens
een kijkje ter plaatse te gaan nemen.
De HistarUZ tentoonstelling focust op de
toegankelijkheid van de gezondheidszorg,
vroeger en nu. Samen met Buurtwerk ’t
Lampeke en Wijkbureau Mannenstraat
werden getuigenissen verzameld van mensen die het ook vandaag met minder middelen moeten stellen. Tijdens de Erfgoeddag kon je hen aan het woord horen in een
mooie reportage waaraan Phara De Aguirre meewerkte. HistarUZ start het verhaal
rond de jaren 1850: een periode die gekenmerkt wordt door de groeiende indus-
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trialisering, de verstedelijking, de stijging
van de levensstandaard, betere huisvesting
en hygiëne, het meervoudig stemrecht en
de eerste sociale wetten. Rond de eeuwwisseling ontstonden verschillende ziekenfondsen, op basis van solidariteit tussen
gezonden en zieken, tussen welstellenden
en armen, tussen jong en oud. In de gouden jaren zestig van de vorige eeuw leidde
deze evolutie tot een explosie binnen de
gezondheidszorg. Overal werden ziekenhuizen, preventoria en gezondheidscentra gebouwd. De specialist trad meer op
de voorgrond. In de jaren ’70 en daarna
kende de geneeskunde een sterke vooruitgang: meer specialisaties, hogere technische diagnose en behandelingstechnieken
en multidisciplinair overleg binnen het gezondheidsteam. Voor onze leerlingen was
het bezoek aan HistarUZ een beklijvende
ervaring: de geuren van de bedpannen
deden menige leerlingen kokhalzen. Waarom ruikt het toch steeds zo vreemd in een
ziekenhuis? Het maken van medicijnen was
dan eerder fascinerend, terwijl een operatie in het hoofd dan weer een ongelofelijke

belevenis was. Bewegen verboden. De operatiemethodes deden hun ogen rollen. Ma
eih… Het fenomeen van valse tanden was
ook een beetje luguber. Laat ons een gebitje passen. Het bevallingskwartier maakte
duidelijk dat niet iedere leerling hier al
klaar voor is. Een koude bevallingstafel
met wat stangen, tangen en zuignappen
is minder rozig dan de boekjes vertellen.
De babykleedjes en verpleegsterschorten
vonden ze heel mooi. Zo een uniform zou
voor hem gerust mogen terugkomen. Toiletten op de kamer bestonden nog niet. De
directeur zat zelf op een stoel met een pot
in verborgen. Hilariteit alom. Hun verbeelding sloeg op hol (de mijne ook trouwens).
L. Annerel

De stagelessen van E. Leplat
E. Leplat is architect en geeft sinds vorig schooljaar architecturale vorming in de 2de graad KSO. Maar om een volleerde leerkracht
te worden, dien je nog een aantal theoretische vakken te studeren en enkele stagelessen te geven. Waarom niet enkele uren kunstgeschiedenis en kunstinitiatie in de 3de graad KSO? Eenmaal de afspraken gemaakt, kon Eva aan de slag met het onderwerp “Hoe
werkt een beeldhouwer?”. Dit was voor
haar een dankbaar onderwerp omdat
zij ook beeldhouwen gestudeerd heeft.
Haar materiaal en praktijkkennis kwamen hier prima van pas. Ze sleurde zich
te pletter aan didactisch materiaal maar
gaf de leerlingen de unieke kans de verschillende materialen aan te raken, te ruiken, … Ze mochten zelf aan de slag. Dat
vonden ze uiteraard geweldig.
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VIRUS 7 april 2011
Onze vijfdejaars uit de KSO-afdeling namen deel aan het Leuvense cultuurproject VIRUS.
Zij kregen de kans om zich te laten besmetten met het werk van P. C. Reis om nadien een
gemuteerde virus tentoon te stellen in Museum M, de St. Michielskerk of in Tweebronnen.
De tentoonstellingen werden plechtig geopend met een academische zitting opgeluisterd
door het symfonisch orkest van de kunsthumaniora van het Lemmensinstituut onder leiding
van de heer Pieter Schuermans. De muzikale optocht met medewerking van Molotov (Cirkus in Beweging) onder leiding van de heer Tom Permentier leidde ons met veel lawaai,
toeters en bellen doorheen de binnenstad.
Op donderdag 7 april was het kunstendag. De leerlingen konden kiezen uit workshops,
keken in de Predikherenkerk naar een dansvoorstelling en lieten zich rondleiden in hun
eigen tentoonstellingen.

Baue Decré: Cortador de Grama is een
auditief en beeldend werk waarin 2 werelden elkaar ontmoeten. Het geronk van
de grasmaaiers tegenover de stilte van de
kerk alsook de aanwezigheid van deze
machines in een omgeving waarin ze niet
thuishoren, zijn een knipoog naar het werk
van P. C. Reis.

Morgane Gielen: De kleurrijke ballen in de
Chewing Machine of kauwgomballenmachine zijn in dit werk vervangen door reeds
gekauwde kauwgomballen. Het doel is de
toeschouwer te confronteren met een grijze
onsmakelijke massa. Om zo een kleurrijke
naïeve omgeving te doorprikken en een
besef bij de toeschouwer op te wekken.

Emily Lefebre: In een combinatie van verf
en collage weet Emily de toeschouwer te
confronteren met een sterk en rijk beeld.
De sepia kleuren roepen een gevoel van
nostalgie en beelden uit de oude doos op.
Tijd en herinnering spelen hier een grote
rol.

Hannelore Rentmeesters: Autootjes op sloten die lijken rond te wandelen op lichtjes.
Alledaagse materialen worden hier gecombineerd en evoceren een mogelijk onderweg zijn. Op een speelse manier haalt
de kunstenares elementen uit hun context en
combineert.

We houden nu een moppenstop….
De leerlingen moeten een opstel maken over een voetbalwedstrijd. Iedereen zit naarstig te schrijven, met uitzondering van Rob.
- Lukt het niet zo goed, Rob? vraagt de meester.
- Jawel, antwoordt Rob, ik ben al klaar.
De onderwijzer laat hem zijn opstel inleveren en leest: Het regende pijpenstelen. De
wedstrijd werd afgelast.

Leen Corsus: Hoe gaan we met de natuur
om, hoe recycleren wij? Kan een TL-lamp
een gezellig nachtlampje worden? Dit is de
vraag die Leen zich stelt in het werk Think
about it. In dit werk zijn tweedehands voorwerpen uit hun originele context genomen.
Zo ontstaan er nieuwe voorwerpen met een
heel andere gevoelswaarde.

Elisa Claes: In het meest heilige gedeelte
van de St.-Michielskerk reikt een rank houten beeld richting hemel. Bijna weggeplukt
uit de natuur, groeit het beeld boven alle
andere werken uit. Is het een mensenfiguur
vergroeid met zijn oorspronkelijke roots
uit de natuur? En waarom doorprikt een
elektriciteitsdraad het woord Mode aan
de achterzijde van het werk? Vele vragen,
evenveel antwoorden.
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De opendeurdagen van 14-15 mei 2011
We hebben weer succesvolle opendeurdagen achter de rug.
Onze directeur was dan ook terecht fier
op het resultaat, op de geweldige inzet en betrokkenheid van het personeel,
op de vele inschrijvingen, op de positieve uitstraling van onze school, op de
dynamiek, de goede organisatie, de afwerking, op de goede begeleiding van
onze leerlingen, op de vele projecten,
de originele decoratie en presentatie, en
zoveel meer. Dit waren maar enkele deugddoende commentaren die zij te horen kreeg
van het massale publiek dat onze school
bezocht.

Land Art in de druivenserre

6BK: ontwerpen van een gezelschapsspel

Blauw en ecologie in de eerste graad

Jonas en Josefien vereeuwigd in het lokaal
waarnemingstekenen

Vele handen maken licht werk bij de opbouw van de
opendeurdagen

5BK: ontwerpen voor een kaartenspel

De kracht van beelden, 1ste graad,
artistieke vorming o.l.v. M. Vandenborne
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Barok-n Roll
Ontwerp een kostuum in barok ’n roll stijl was de opdracht die
de leerlingen van 4 BAK en 5 BK in november 2010 kregen.
Tijdens een opstartdag werden ze ondergedompeld in de wereld
van het kostuum. Nadien gingen ze zelf aan de slag.
Na het ontwerpen volgden de materiaalkeuze en het uitvoeren van
het kostuum. Ondertussen werd er in verschillende lessen aandacht
besteed aan het thema. Voor sommigen was dit een hele karwei
om alle stukken aan elkaar te krijgen en te houden. Voor anderen
was het een droom die uitkwam.
Vie en Annelies leerden de kneepjes van het vak in de naailes
op donderdagavond. Kosten noch moeite werden gespaard om te
kunnen schitteren op de catwalk van De Wijnpers.
Iedereen wil toch Miss/Mister Wijnpers worden, of niet soms?
Het ontwerp van Paulina uit
5 BK

Aiko en Jennifer uit 4 BAK

Amber uit 5 BK werkte met zilveren pillenplaatjes.

Naar het schijnt is het lange wachten achter de coulissen zeer vermoeiend…

Renan, Thibau en Mattias uit 4 BAK

Is het vogel? Is het een vliegtuig.

4 BAK

Mariken, Leen en Elisa uit 5 BK

Neen, het is het ultieme barok
’n roll rok/kleedje van en voor
Mariken uit 5 BK.

Naast een schitterende ontwerptekening, zie je het eindresultaat
van Morgane uit 5 BK. De rechtermouw zorgt voor een knap accent binnen-buiten.

Emma uit 5 BK met de interpretatie van de molensteenkraag.
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Wist je dat…
….onze leerlingen hun fiets
gratis hebben laten graveren
op donderdag 19 mei.
Gewapend met een fiets en
identiteitskaart (of sis-kaart)
verliep de hele actie vlekkeloos.

…de VZW De Wijnpers op 30
april naar Brussel ging voor
haar jaarlijkse uitstap: Zwanst
nie: de Waainpes goat no
Brussel!
Eerst bezochten ze het Koninklijk Theater Toone in een
zijstraatje van de Beenhouwersstraat, een stukje Brusselse
folklore. Het Koninklijk Theater
Toone bestaat al sedert 1830,
het jaar waarin België haar
onafhankelijkheid
verwierf.
Naast het poppentheater is er
ook een typische kroeg en een
marionettenmuseum.
Nadien
stond een voorstelling in het
Brussels -Vloms “De Draa Mousketairs’’ op het programma. De
avond werd naar goede gewoonte met een lekker maal
afgesloten.
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… Brian Van der Elst, lid
van de leerlingenraad en de
schoolraad, graag een oudleerlingenbond zou oprichten.
Samen met andere leerlingen
heeft hij via de schoolraad
vastgesteld dat er te weinig
contact is met oud-leerlingen.
Ze zoeken nog enkele leraren
die mee in het project willen
stappen. Het zou leuk zijn als
van iedere afdeling één of
meerdere personen eraan willen deelnemen omdat ze denken dat er nog veel contacten
met oud-leerlingen zijn. Je kan
hem altijd via smartschool contacteren.

…het opendeurweekend volgend schooljaar plaats zal
vinden op 12 en 13 mei 2012.
We vieren dan ook 100 jaar
De Wijnpers.

Deze tekening werd door
Katelijne Weckx uit 5 BK
A tijdens de les waarnemingstekenen bij J. Foulon
gemaakt als voorbereidende
studie voor haar kostuum
Barok ’n Roll.
Ik wil ook in de schoolkrant!
Dit kan! Stuur je bijdrage (weetje, tekening, foto of verhaal)
via smartschool naar Lieve Annerel. De eerste aflevering van
het schooljaar 2011-2012 verschijnt met Kerstmis.

…we weer een nationale
groene dassendag georganiseerd hebben. Volgens initiatiefneemster Sofie Van Borght
is dit de ultieme gelegenheid
om uw toewijding voor uw organisatie te hernieuwen (want
weet u nog hoeveel letters uw
bedrijfsnaam telt?). Het was
dus weer een unieke kans om
die band met onze teamleden
opnieuw aan te halen en om de
neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. De NGDD werd
een dag gevuld met vlijmscherpe trivialvragen, strategisch
geplaatste vogelenpiekborden
en ongebreideld helikopteren.
En bovenal een dag waarop
we, door het dragen van onze
groene das, vanuit ons diepste
binnenste zeiden: “Teamgenoten, ik ben er voor u”.

Gedicht over de
studiereis naar
Londen, 5 en 6 BIO
Tocht naar Lodens hotel
De metro matigde snelheid
We stapten op het perron
En wat een schoonheid
Een metropool van staal en
beton
De roltrap rolde ronkend
richting zonlicht
De immense drukte tegemoet
Sleuren met koffers, die
waren niet licht
Richting hotel, te voet
Koffers achterlaten en hup
weer op straat
Als echte toeristen toeren
met de dubbeldekker
Gaan kijken of Big Ben er
nog staat
Mathias De Haes

Werkten mee aan dit nummer:
Redactie en foto’s: L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis), P.
Wouters (leerkracht Nederlands en Engels), K. Aerts en N. Langendries (opvoeders en leerkrachten lichamelijke opvoeding), S. Van der
Borght (leerkracht eerste graad), Jorgen Briers (leerkracht geschiedenis 2de graad), Mathias De Haes (leerling 3de graad biotechnieken), J. Oliviers (leerkracht PAV), C. Massart (leerkracht wiskunde
en wetenschappen 1ste graad), Dennis Meurrens (4 BAK B), Niels
Vandecauter (4 TP), K. Thijs (leerkracht tuinbouw), V. Linthout en I.
Vandingenen (leerkrachten Frans), S. Govers (leerkracht tuinbouw),
Kevin Lebailly (6 TTB), C. Dupont (leerkracht tuinbouw), Leen Corsus
(5 BK A), F. Bouckaert (leerkracht wiskunde en leerlingenbegeleider)
Vormgeving: M. Schotsmans (leerkracht beeldende kunsten 3de
graad)
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