NIEUWSBRIEF DE WIJNPERS LEUVEN

De Wijnpress

Met deze krant nemen wij afscheid van dit schooljaar.
We wensen iedereen dan ook een zonnige vakantie en veel tijd om de batterijen
op te laden. Iedereen verlangt naar de vakantie, naar genieten van de zon, de zee
en het strand, naar een andere omgeving, misschien wel naar een ander land. Laten
we lekker ontspannen alle nare dingen over het werk en school uit onze gedachten
bannen. Laten we gewoon zorgeloos leven, al is het maar voor even.
Tot in september, de redactie.

Jonas in zijn nopjes aan de graffitiwall

Beestig moeilijk. Stel je voor: geblinddoekt en
het verschil tussen links en rechts niet kennen.

Hélène en Laura uit 5 BK B geven een workshop oorbellen maken.

The Move tegen pesten en een directeur met
danstalent.

The KomBeks konden niet ontbreken op het
jaarlijkse feestje.

Go for Talent
Op vrijdag 30 maart 2012 gooiden we het normale schoolgebeuren op een hoopje en lieten we
de talenten van de leerlingen aan
bod komen. We begonnen met
workshops ofwel door leerkrachten ofwel door leerlingen gegeven.
Daarna volgde een heuse klassencompetitie. Tijdens de middagpauze werden we verwend
met een internationale schotel en
muziek. En in de namiddag konden
we heerlijk genieten van een free
podium. Dit was een prachtige afsluiter van het tweede trimester.

Kunst-en vliegwerk in de turnzaal

6 BK B laat zich helemaal gaan.

2

De Wijnpress

Jaargang 5, nr 3

Bezoek aan de plantentuin van Meise

Een echte “Macho” op school
Dit schooljaar werd onze afdeling dierenzorg uitgebreid met een pony. Het is
een kleine bruine hengst met witte vlekken en manen. De pony heet Macho en
hij heeft zijn naam niet gestolen want hij
imponeert graag. De geitjes en macho
konden eerst niet echt met elkaar opschieten , maar nu ze naast elkaar in de
wei staan hebben ze elkaar leren aanvaarden. Macho eet gras uit de wei aangevuld met gewikkeld hooi en zemelen.
Af en toe krijgt hij haver en paardensnoepjes en daar is hij dol op. Hij heeft
een mooie stal waarin hij kan schuilen
tegen de regen en ’s nachts heerlijk kan
slapen. Hij wordt echt vertroeteld en we
zien hem allemaal erg graag!
3BPa

De plantentuin van Meise ligt in een
groot domein met vooral grasvelden ,
oude gebouwen, bomen en het belangrijkste de serres!
We kwamen aan met de bus en werden
verdeeld in groepjes. Toen gingen we
naar een kamer met allerlei voorwerpen
en moesten we raden uit welke materialen die voorwerpen gemaakt werden.
Daarna gingen we naar de verschillende
serres om al die planten eens in het echt te bestuderen. Ook kregen we een wereldkaart mee en moesten we die verschillende plantensoorten situeren, niet zo gemakkelijk hoor! Nadat we onze boterhammen hadden opgegeten kregen we een opdracht
van Mr Wouters ( een oud-leerling uit de wijnpers) Hij vertelde ons over Jean Linden
en daagde ons uit met een “Linden challenge” . Iedere groep kreeg een stelling en
moest deze stelling onderzoeken en zo nagaan of ze juist of fout was. Daarna werden
alle stellingen samengebracht en besproken. Het was een fijne dag.
Victor Minten 3 Bpa

De geitjes uit de Wijnpers
zorgden voor opschudding!
Even geleden werden de geiten uit onze
school gestolen. We waren echt ongerust.
Ze werden gevonden in Wilsele en naar
het dierenasiel van Aarschot gebracht.
Al snel kwamen ze terug op onze school
terecht waar mevr. Beyaert en wij ook
natuurlijk, hen nu weer uitgebreid kunnen
verwennen. Ze krijgen bieten uit de bietenkuil en ondertussen hebben ze ook een nieuwe stal en weide gekregen. Ook kregen ze een nieuwe speelkameraad in de wei naast hen. Ze horen echt bij onze school
en iedereen is blij dat ze er weer zijn.
3Bpb

Burns en Van Caeckenbergh in Museum M
Ook dit schooljaar kon een bezoek aan het Leuvense Museum
M niet ontbreken. De hele afdeling toegepaste beeldende kunsten bezocht de tentoonstelling van Burns en Van Caeckenbergh.
Deze twee heel verschillende kunstenaars gaven ons weer een
prachtig beeld van de onbegrensde mogelijkheden van menselijke fantasie.

4 BAK op de tentoonstelling van Patrick
Van Caeckenbergh

Eerst even filosoferen voor we de tentoonstelling bezochten.
Wat is kunst? Wat versta je onder hedendaagse kunst? …

5 en 6 BK kijken naar het filmpje van
BURNS. Is het nu griezelig of niet?

4 BAK bewondert de tekeningen van
BURNS.

Jaargang 5, nr 3

De Wijnpress 3

Dennis Meurrens uit 5 BK B
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GIP tentoonstelling 6 BK
100 jaar De Wijnpers Rewind
Op vrijdag 27 april 2012 vond naar
jaarlijkse gewoonte de elfde editie van
Fast for (w)art voor met als thema 100
jaar De Wijnpers. Rewind. Onze leerlingen hadden allen getracht een mooie
betekenis te geven aan de rijke geschiedenis van onze school. Respect voor traditie vond je hier zeker terug. Traditie
hoort bij het verleden en biedt een houvast. Kinderen, jonge mensen, maar ook
volwassenen vinden alles wat terugkeert
leuk: vaste feestdagen, verjaardagen, …
Die tradities geven een gevoel van overzicht in het warrige tijdsverloop. Als je de
band met de geschiedenis verliest, ben je
zonder wortels. Het lag dan ook voor de
hand om in dit feestjaar de eindejaarstentoonstelling hieraan te wijden.
Een aantal zesdejaars waren gefascineerd door een beeld van de leerlingen
van vroeger. Misschien heb je op het domein een landbouwer op de gebouwen
gezien. Jonas heeft met stencilart een
brug willen slaan tussen heden en verleden. Hij baseerde zich op een oude foto.
Emma op haar beurt vertrok van oude
klasfoto’s om nieuwe klasfoto’s te schilderen. Axelle schilderde vijf portretten
van oud-leerlingen, met wie zij in de loop
der jaren een band opgebouwd heeft.
Mijmerend schrijft zij in haar theoretisch
werk neer dat 100 jaar een eeuwigheid
is. Zo leek haar tijd soms ook op school…
Elisa heeft de eerste leerlingen van deze
school uitgenodigd op de tonen van metalmuziek. De tand des tijds heeft hun uiterlijk aangetast, maar niet hun ziel. Laura draait de klok vooruit en maakt het
verouderingsproces lichamelijk zichtbaar
op een aantal oud-leerlingen. Metamorfose is ook de groene draad doorheen
het werk van Michelle. De natuurlijke
omgevingselementen van De Wijnpers

5 BK verzorgt de receptie. Bo en Melissa
vinden dit heel leuk.

Michelle en Morgane speechen voor een volle zaal. De directeur keek en zag dat het
goed was.
zorgen voor een surrealistische gedaanteverandering van de geportretteerden.
Liesbeth heeft in haar schoolcarrière een
aantal geheimen van de school ontdekt.
Iedereen zal zich graag laten meeslepen
door haar spannende verhalen, conceptueel en grafisch uitgewerkt. Haar verbeelding kent geen grenzen. Wie volgt
haar op weg naar het wonderbaarlijke?
Stop-motion is dit jaar een hype. Stijn
toont de omgekeerde evolutie van De
Wijnpers waarbij het huidige gebouw
afbrokkelt en het oude wijnpersgebouw
tevoorschijn komt. Julie brengt 100 keer
de fameuze eerste september in beeld.
Op De Wijnpers spreekt de directeur
dan traditioneel de leerlingen toe. Filip
heeft 100 dagen lang acht foto’s van
de school gemaakt. In zijn stop-motionfilmpje geeft hij ons een draaiend beeld
van de tuinen van De Wijnpers. Tara verzamelde dan weer alle banale, dagdagelijkse, routineuze handelingen die zich
op een schooldag afspelen. Voor Hanne

was de vreselijke berg een bron van inspiratie. Mochten stenen kunnen spreken,
wat zouden we niet te weten komen over
ontluikende liefdes, intriges, hoogoplopende frustraties, kortom, felgekleurde
verhalen over onmogelijke toetsen en
chagrijnige leerkrachten, …
Naast stop-motion zijn vele leerlingen
ook gebeten door de fotografie-microbe. Niet te verwonderen dat een aantal
leerlingen, zoals Morgane volgend jaar
die richting uitgaan. Zij maakte zelf foto’s
van 50 oud-leerlingen. In haar gedenkboek gaf ze de geportretteerden de
kans herinneringen op te halen. Lise toont
met Lightpainting sfeervolle beelden. Het
huisnummer 100 was voor Baue niet alleen een verwijzing naar de verjaardag,
maar ook naar het open karakter van de
school. Zoals ieder huis met nummer 100
waardevol was om gefotografeerd te
worden, zo is iedere leerling ook welkom
op onze school.
Rosalie koos voor een praktisch en bruik-

Oud-leerlingen genieten van een blij
weerzien op school tijdens de vernissage.

Axelle bij haar portretten met haar BFF
Dorien
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Rosalie toont haar schooluniform anno
2012.

Anne-Brechtje geeft uitleg aan Yannick Vanuffelen, een oud-leerling van de school.

Een stralende Marjan met haar Bril en
rups…

baar uniform dat tegen een stootje kan.
Er wordt immers gewerkt op deze school!
Niet te verwonderen dat zij droomt van
een carrière als modeontwerpster. Tiana
ontwierp op haar beurt hoeden met een
milieubewust accentje. Laura en AnneBrechtje verdiepten zich in de kostuumgeschiedenis en maakten modeschetsen. De
presentatie van Anne-Brechtje bestaat
uit een vogelhuisje, symbool voor een
plek waar de opvoeding, groei en creativiteit aangewakkerd worden. Dit is een
duidelijke knipoog naar zes beeldende
kunsten die binnenkort het beschermde
wijnpersnest zullen verlaten!
De fascinerende wereld van kinderboekjes hield Marjan een heel jaar in haar
greep. Laat ons hopen dat Bril en Rups
op ontdekking het begin wordt van een
carrière als grafische vormgeefster. Emily heeft haar passie voor tekenkunst in

een animatiefilmpje verwerkt. Zonder
woorden brengt zij een ontroerend liefdesverhaal dat zich op het schooldomein
afspeelt. Zij laat de kracht van het beeld
spreken. Uit haar tekeningen spreekt
haar gevoelige en zachte aard.
Mariken verwijst met haar ruimtelijk werk
naar de begingeschiedenis van De Wijnpers. Ze koos ervoor om tien gezichten uit
oude planken te maken. De oude materialen zijn voor haar een vasthouden van
herinneringen, van momenten uit het verleden. Paulina plaatste de geschiedenis
van De Wijnpers in een ruimer historisch
kader. Voor haar zijn de wereldoorlogen
mijlpalen die nog steeds niemand onberoerd laten. In haar computertekening
plaatst zij dood en hoop dicht bij elkaar.
Julie verwerkte de geschiedenis en de
kunstgeschiedenis in een tijdslijn. Zo zocht
ze per decennium een historisch moment

van onze school. Voor het laatste decennium koos ze haar eigen klasgenoten.
Ontdek wie wie is!
Zoals ieder jaar hebben de zesdejaars
een heel parcours afgelegd. Tijd en leren
plannen waren vaak hun grootste vijanden. Voeg daar nog een aantal veeleisende leerkrachten aan toe, een eerste
jury die niet liep zoals verwacht en je
krijgt bijna letterlijk ongekende dieptes
en hoge adrenalinestoten. Een ding was
duidelijk: allen wilden het beste van zichzelf geven.
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.
L. Annerel

een sfeerbeeld uit het werk van Emily

stencilart van Jonas

heel veel belangstelling voor het werk
van Mariken

BEDANKT aan iedereen die ons heeft
geholpen met schoenen inzamelen!
Zoveel schoenen, zoveel levens op De
Wijnpers!
Groetjes, het IN-SITU team!
Mariken en co.
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ZEEDAGBOEK
Dinsdag 28 mei 2012: we vertrekken met
z’n allen richting zee en nemen mee: 72
leerlingen en veel te veel bagage.
Vrijdag 1 juni 2012: we vertrekken met
z’n allen naar Leuven en nemen mee: 72
leerlingen, veel te veel bagage en onze
broekzakken gevuld met 7 West-Vlaamse testosteronbommen. (voor meer info:
zie onder)
Als we Frank, Sabine en menig criticaster
moesten geloven, zouden de wolken de
strijd met de zon moeiteloos winnen tijdens
de jubileumeditie van onze meerdaagse
reis. Gelukkig is vergissen nog steeds
menselijk en genoten we meermaals van
een azuurblauwe hemel vergezeld van
een fris en verkoelend lentebriesje.
Om de regio te verkennen werd op dag
één, naar jaarlijkse gewoonte, het stadsspel gepland. Onder begeleiding van
knallende dubstep-beats maakten de
leerlingen kennis met het Oostendse stratenplan. Een vrij moment op het strand
maakte de aankomst in de koningin der
badsteden compleet.
Dat Napoleon Bonaparte ondertussen tot
de vriendenkring van de begeleidende
leerkrachten behoort, staat buiten kijf. Hij
vervulde zijn rol van perfecte gastheer
ook dit jaar weer verbluffend sterk. De
rondleiding doorheen zijn fort bezorgt
jaar na jaar een duidelijke historische
meerwaarde aan ons project.
Wat we toen nog niet wisten was dat de
hele dag uiteindelijk in het teken van de

geschiedenisles te staan kwam. Wat een
rustige zwembadnamiddag moest worden resulteerde in een heroïsche strijd
tussen de onzen en de voorgenoemde
testosteronbommen. Na een halfuur strijd
namen de onzen de de bovenhand en
zwaaiden triomfantelijk de West-Vlamingen de deur uit. We hadden het springkasteel veroverd! De strijdkreet van onze
meerdaagse reis was bij deze dus ook
bekend: “Chi pecora si fa, il lupo mangia”!
Konichiwa! De leerlingen van 2B begroetten de stadswerker bij het binnenwandelen van de Japanse tuin terwijl de anderen het Ensor-museum bezochten. Na een
intense zoektocht doorheen de tuin en het
museum verzamelden de twee groepen
voor de sport-en spelnamiddag op het
strand. Menig zandkorrel bleef achter
tussen de tanden na het vertonen van zo-

veel overgave, strijd en volharding om de
sportieve eer van winnaar op te spelden.
Nog één keer slapen en we gaan alweer
naar huis. De één al liever dan de ander…
Voor we de trein weer onveilig zouden
maken met gezangen als: “op de gang
ist ook plezant, en op de gang ist ook
plezant…” bezochten we de plaatselijke
trekpleister: Mercator. Na een fikse wandeling door de boot en het nagenieten op
het dek vertrokken we voor een laatste
wandeling dwars door het hart van Oostende.
Een hart dat ook het onze had veroverd.
Een korte maar allesomvattende zin omtrent deze meerdaagse reis! De leerlingen beleefden een tijd om nooit meer te
vergeten en laat dit net het hoofddoel
zijn van ons project!
N. Langendries
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“MET DE TREIN NAAR OOSTENDE!”

Enkele gedichtjes, dagboekfragmenten, smsjes van onze tweedejaars aan zee…
“Ik was aan het wachten op
het avondeten.
Maar toen bleek dat we
eerst soep gingen eten.
Ik at kip, kant en klaar. Eindelijk het dessert is daar.”
Benjamin Claeys, 2ABA
“De eerste dag kwamen we
met veel gelach van de trein
en gingen naar het plein,
met pak en zak naar het
hotel,
daarna een leuk stadsspel.”
Isabeau Desmet, 2AV

“We kwamen aan in Oostende met onze hele bende.
We gingen naar het hotel
Neutralia, we lieten onze
valiezen daar achter
en vertrokken naar de dijk,
het was er wel warm dat ik
bijna bezwijk.
De kamerindeling beviel me
wel, het eten ging nogal snel,
het was vies, daarom dat ik
McDonalds verkies.”
Sidney van Hasselt, 2AV

“Het stadsspel begon aan het station.
Voor we eraan begonnen, dronken we een gratis Lipton.
We gingen door de straten,dat wil ik zeker nog eens meemaken!”
Tom Vaes, 2ABA

“Liefste dagboek, eerst strandjogging, conditie heb ik niet. Ik
liep achteraan, dus vergeet me niet! Het kunstmuseum heeft
m’n hart niet veroverd, maar de romantische zonsondergang
daarentegen...Na de avondwandeling terug naar de kamers,
met z’n allen even naar de andere kamer gehuppeld. Daar
lagen we met 7 in een tweepersoonsbed, dat was zeker een
foto waard! Maar liefste dagboek, het is al laat. Nu moet ik
afscheid van je nemen – ik zal je niet vergeten!”
Maaike Haverals, 2AV

Wij hebben de pers gehaald!
De leerlingen van het vierde jaar BSO namen deel aan een project ‘Mijn Leuven’ en verschenen hiermee in het gelijknamig tijdschriftje. Proficiat aan onze creatieve en enthousiaste jongens en meisjes!
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Chrysostomos met 6 BK B
Het is al jaren de gewoonte op onze
school dat de zesdes hun laatste 100
dagen op De Wijnpers zelf organiseren. 6 BK A waren VAMPIEREN en VAMPIRELLA’S. 6 BK B koos dit jaar voor het
thema TIENERMOEDERS. Enkele foto’s
verstuurd door Michelle zijn nipt door de
censuurcommissie geraakt. We delen ze
dan ook graag met onze lezers van de
schoolkrant. Elke mogelijke gelijkenis met
bepaalde personen of met bestaande situaties berust op puur toeval ;-).

3 BAKa won de energieprijs…
… en ging op uitstap naar keuze!
Naar de Kluis in Sint-Joris-Weert dan
nog wel!
De enige voorwaarde voor de uitstap
was dat de verplaatsing ecologisch verantwoord moest zijn. Met de fiets of te
voet dus. Dat moest wel lukken! Klassikaal hebben we beslist het avontuur op
te zoeken: een bomenparcours in de Heverleese bossen.
Op dinsdag 15 mei was het dan eindelijk zover: alle fietsen stonden te blinken,
klaar voor onze 12 kilometer lange rit naar de Kluis. Heel de klas was in topvorm, gelukkig maar, want het stralende zonnetje
van die ochtend bleef niet duren. Donkere onweerswolken bleven ons de hele rit dreigend volgen. Gelukkig bleven we van de
grootste nattigheid gespaard. Oef, we hebben, na toch wel een rit vol obstakels (16x de ketting van Eugénie die het begaf, en
zo’n 5x die van Margot), ons doel bereikt! Vooraleer we aan het parcours begonnen, hebben we ons beloond met een heerlijke
picknick van eigen hand. Iedereen heeft hieraan zijn steentje bijgedragen. Het was, mmmmmmm, om duimen en vingers van af
te likken. Vol nieuwe energie zijn we gestart aan het bomenparcours! De stoere chicks van de klas mochten als eerste hun kunnen
bewijzen, daarna hebben we de voorzichtige durvers extra aangemoedigd om ook de bomen in te kruipen. En dit alles met een
fantastisch resultaat: iedereen is de uitdaging aangegaan en bijna iedereen heeft het er uitstekend vanaf gebracht! Goed gedaan
3BAKa…
En dan nog de terugweg: die ging heel wat vlotter dan de heenweg (slechts 12x een ketting eraf …) en op een stortbui tijdens de
laatste 5 minuten van de rit na, zijn we ook hier relatief gespaard gebleven van de wateroverlast die die dag vele delen van ons
land voorzag van overtollige nattigheid.
Bedankt MOS-team voor deze fijne uitstap, we hebben er allemaal van genoten!
H. Hacha

De Wijnpress 9

Jaargang 5, nr 3

Barcelona met 6 TTB en 6 BIO
Lore Demey
Zes technisch tuinbouw mocht op studiereis naar Barcelona. En ook wij, zes biotechnische wetenschappen, wilden op reis.
Maar naar waar? Dat was de vraag die
ons nog restte. Toen iemand voorstelde
om samen met tuinbouw naar Barcelona
te gaan, was de beslissing snel gemaakt.
Met zevenentwintig leerlingen en drie
begeleidende leerkrachten stapten we
maandagochtend om 6u30 op het vliegtuig. Dit was voor enkelen al meteen een
nieuwe ervaring. Na ongeveer een uur
en half vliegen, bereikten we onze bestemming. Het stralende weer en het idee
dat we niet naar school moesten, toverde
meteen een glimlach op ons gezicht.
Het programma was zeer druk bezet.
We bezochten verschillende botanische
tuinen waaronder Park Güell dat bekend staat om de mozaïeken van Antoni
Gaudí die er terug te vinden zijn. Ook
Park del Clot, met zijn ruïnes die verwijzen naar het industriële verleden van de
stad, mocht niet aan het lijstje ontbreken.
Nog vele anderen volgden maar ik ga u
niet vervelen door deze allemaal op te
sommen, als u hierin geïnteresseerd bent
moet u zeker zelf eens naar Barcelona
gaan om dit prachtig stukje natuur te bewonderen.
Het bezoeken van botanische tuinen
stond centraal in deze reis maar we hebben ook andere bezienswaardigheden
bezocht. Zo zijn we naar de Sagrada
Família gaan kijken. Dit is een basiliek
naar ontwerp van Antoni Gaudí. Het
project werd opgestart in 1882 en loopt
vandaag de dag nog steeds. Men is dus
al zo’n 130 jaar aan de basiliek aan het

bouwen. Verder zijn we ook naar het museum voor natuurwetenschappen ‘Museu
Blau’ geweest.
Uiteraard mocht ook een bezoek aan
Camp Nou, het stadion van Barcelona,
niet ontbreken. Omdat niet iedereen hier
belangstelling voor had, kregen we van
de leerkrachten de keuze: strand of stadion, waarna we ons in twee groepen
hebben opgedeeld. Het stadion was in
ieder geval de moeite waard.
De leerkrachten hadden overigens nog
een extraatje voorzien … een gidstoer
te fiets met het in Barcelona gevestigde,
Hollandse bedrijf ‘Budget Bikes’. Dus wij
allemaal een oranje fietske onder ons
gat en gelijk een bende echte toeristen
achter de Hollandse gids aan. Maar we
hebben wel veel bijgeleerd over de geschiedenis van Barcelona en bovendien

hebben we een groot stuk van Barcelona
gedaan waar we te voet nog niet geweest waren.
We kregen steeds ruim voldoende tijd om
iets te gaan eten en elke avond zorgden
de leerkrachten voor de nodige activiteiten. Van een fuif tot een avondje met
de hele groep op het strand, we kwamen
niets tekort.
Spijtig genoeg gingen die vier dagen
veel te snel voorbij. Donderdagavond om
19u00 stapten zevenentwintig leerlingen
en drie begeleidende leerkrachten terug
van het vliegtuig. Sommigen al wat harder verbrand als anderen.
Wat Barcelona betreft … ik zou het al
zeker aanraden!
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Project De Brug
In ons feestjaar 100 jaar De Wijnpers wilden
we onze schoolbuurt ook wat meer uitstraling
geven. De fameuze brug die voor velen op hun
dagelijkse weg van en naar huis ligt, was dringend aan een onderhoudsbeurt toe. Waarom
geen prachtige wand graffiti? Zo gezegd, zo
gedaan. Eens alle officiële formaliteiten vervuld,
konden de leerlingen van 6 BK aan de slag. Het
winnende ontwerp was van Amber Roose uit
6 BK B. Alle afdelingen komen aan bod. De sterretjes bovenaan verwijzen naar het dramatische
busongeluk in Zwitserland.

Marjan geniet van het project De Brug.

De master himself!

Filip Debois afgeleid door de fotograaf

Een immense oppervlakte…

Gevonden in Passe-Partout, Editie Tienen, nr. 20, 16 mei 2012
Jolien: “In De Wijnpers kreeg ik ruimte om mezelf te ontplooien.”
Momenteel leg ik de laatste hand aan mijn thesis om mijn bachelor te behalen aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht. Mijn team
won vorig jaar de Eco-Design Award van Shell. We ontwierpen een ecologische auto op waterstof die ook effectief gemaakt is en
voorgesteld op de autobeurs van Amsterdam.
Aan de Hogeschool had ik een fikse voorsprong op mijn medestudenten en dat was te danken aan mijn opleiding beeldende kunsten aan De Wijnpers. Ik kreeg er de kans om verschillende vormen van toegepaste kunsten te ontdekken. Nog veel belangrijker
was dat ik er de ruimte kreeg om mezelf te ontplooien en om mijn energie creatief om te zetten. Het sterke punt van De Wijnpers is
de begeleide vrijheid. De leerkrachten geloven in jou. Ze betuttelen niet, maar begeleiden je intensief als een persoon die aan het
groeien is. Ik maakte er kennis met een ruim gamma van beeldende technieken, o.a. grafische vormgeving, fotografie, multimediale
vormgeving. Je beseft welke toegepaste kunstvorm je het beste ligt en dat vergemakkelijkt je latere studiekeuze.
Voor wie van aanpakken weet! De Wijnpers.
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Bezoek aan landbouwbedrijf
door Pieter De Pauw
We zijn in de namiddag vertrokken om een bezoek te brengen aan het landbouwbedrijf van de ouders van Pieter De Pauw uit
de klas van 2BA. We hebben daar allerlei dingen gezien zoals de melkstal met de melkmachine en de koeltank waar de melk
rechtstreek naartoe gaat. Ook hebben ze alles uit gelegd over de werking van de melkstal. Ook is er op het landbouwbedrijf
een melkautomaat aanwezig. In deze melkautomaat kunnen de mensen verse melk komen halen van hun eigen melkkoeien. De
melkkoeien worden 2 keer per dag rond het zelfde tijdstip gemolken en terwijl men ze melkt, worden ze gevoederd en daarna
zijn we met z’n allen terug naar de school vertrokken.
FOTO zou nog volgen….. Wait and see!
Groetjes de klassen 2BA en 2BB
Kunst van bij ons: Inge van der Veen uit 5 BK A

Stephanus Louwes uit 5 BK A
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Meerdaagse studiereis naar Oostende met 5SI
door L. Smeyers
De driedaagse naar Oostende was opgebouwd rond het belangrijk, toekomstgericht en modern verwarmen en koelen.
Daikin is een fabricant reeds lang bekend van zijn kwaliteitsmateriaal in de koeling en airco’s, heden warmtepompen genoemd.
Ze hebben ook een stevige reputatie op gebied van koelkasten en diepvriezers, waarin dezelfde technieken toegepast worden.
Beschikbaarheid van warmte vinden we vanzelfsprekend. Meer dan de helft van onze
totale energiebehoefte bestaat uit verwarming. We staan er meestal niet bij stil dat
omzetting in warmte gepaard gaat met blijvende schade aan ons leefmilieu.
Bij de verbranding van deze fossiele brandstoffen komen schadelijke gassen vrij.
Eén daarvan is het broeikasgas CO2 dat bij doorgroeiende uitstoot zelfs tot een
verandering van ons klimaat kan leiden. Daarnaast zullen aardgas en stookolie op
termijn schaarser worden en steeds kostelijker tot ze uiteindelijk niet meer voorhanden
zullen zijn.
Bij warmtepompen gaan we energie uit de buitenlucht, grond of grondwater recupereren om onze woning te verwarmen. Warmtepompen zijn immers de toekomst,
daarom was dit bedrijfsbezoek belangrijk voor de toekomstige leerlingen centrale
verwarming.
Buiten dit fabrieksbezoek hebben we het Provinciaal museum van Ravensijde bezocht en een filmavond georganiseerd. Het waren 3 spetterende dagen en nachten
die voorbij vlogen met fantastische leerlingen om nooit meer te vergeten !!!
De afdeling sanitair toonde tijdens de opendeurdagen dan ook een warmtepomp.

Taalbeleid
Schooltaalwoorden
Hier de laatste nieuwe schooltaalwoorden. De illustraties werden door de
leerlingen van 6 beeldende kunsten ontworpen. Bedankt!
Groeten van de ‘taalridders’!
Lichten doven uit
Donker
Het komt dichterbij
Gebonk
Alleen horen nog
Luisteren niet
Rechtstaan is nu moeilijk
Ik vroeg maar één
Het was zo klein
En het maakte gelukkig

Productevaluatie: beoordeling op het
eindresultaat
Vb. Op het einde van je werk krijg je een
productevaluatie.

Toepassen: in de praktijk brengen, uitvoeren
Vb. Bij wiskunde is het de bedoeling dat
je de regels die je leert, toepast op de
oefeningen.

Een kreeftdicht van Katelijne
Weckx, 5BKa
(Een kreeftdicht kan je van voor
naar achter en omgekeerd lezen.)
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Wereldbeker voetbal De Wijnpers
Door W. Notebaert
Op woensdag 16 mei 2012 speelde FC De Wijnpers een vriendschappelijke wedstrijd tegen een ploegje uit Tienen (met K. Theys). De wedstrijd startte om 21u en ging
door in de sporthal van het Houtemveld. De eerste oefengalop verliep - de laatste
drie minuten buiten beschouwing gelaten - voortreffelijk. We speelden 4-4 gelijk,
nadat we een 1-4 voorsprong uit handen gaven.
Op zaterdag 19 mei 2012 namen ze deel aan de ‘copa lovaina’. Dit tornooi werd georganiseerd door leerlingen van het Redingenhof (S. Ginkels is de drijvende kracht...)
en de wedstrijden gingen door op de terreinen van het Sportkot Leuven. De ploeg
bestond uit D. Van Humbeeck, PJ. Volckaert, J. Debrye, G. Peirelinck (wo), K. Aerts (za),
N. Langendries, P. De Dier (za) en W. Notebaert. Het tornooi op de terreinen van het
Sprortkot verliep niet van een leien dakje. We verloren immers alle partijen.
Met tegenstanders als topsport Redingenhof, Batshuayi (Standard Luik), Thorgan Hazard (RC Lens), Viktor Bopp (SC Charleroi en ex-Hannover), Elvedin Dzinic (SC Charleroi), Wouter Hias (KVK Tienen) en veel andere jonge talenten was het onbegonnen
werk en hebben we vooral de schade moeten beperken. Het tornooi was zeker de
moeite waard, met als hoogtepunt een zalige douche! Op 23 juni speelden ze in
Tildonk!

Namiddagsport: Paardrijden in Meerdaalwoud
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ARTEFACT, kunstenfestival,
Leuven met 5 en 6 BK
februari 2012
Het festivalthema en de titel van de elfde Artefact-editie was
The Social Contract. Die term wordt sinds de 17de eeuw veelvuldig gebruikt in politieke theorie en filosofie maar duikt vandaag nog steeds vaak op in interviews met politici, partijprogramma’s, debatten,...
De klassieke invulling betreft de verhouding tussen het individu
als burger en een politieke entiteit, waarbij het individu een
deel van zijn vrijheid en macht opoffert zodat de staat aan
de burger bijvoorbeeld veiligheid en bestaanszekerheid kan
bieden.
Maar wat betekent het sociale contract nog in de huidige (crisis)
tijd in een geglobaliseerde wereld?
Een centrale vraag binnen het festival was of we die ‘contracten’ kunnen heronderhandelen of hervormen. Kunnen we ze
opzeggen of herschrijven?
Dit was boeiende filosofie voor onze leerlingen van 5 en 6 Toegepaste Beeldende Kunsten. Dat je bovendien sommige kunstwerken proefondervindelijk kon testen, was heel verrijkend.
Het gaf een veel ruimere en blijvende betekenis aan sommige
kunstwerken.

Hoe liggen de machtsverhoudingen in 6 BK?

Ruim 4000 aardappelen van 27 verschillende rassen met bijhorende kaart die de onderlinge relaties in kaart brengt, een
netwerk dus.

Kunnen we tijd kopen? Sommige leerlingen vonden het een bizar idee en wilden gewoon betaald worden voor loon naar
werken…

Alles verandert
Herfst wordt winter
Winter wordt lente
Zelfs ik
Verander.
De zon zoekt mij
Maar vindt mij niet.
Alleen jij blijft dezelfde.

Inge van der Veen uit
5 BK A

(gedicht gebaseerd op het boek
Blauwe maandag van Nicci
French door Wimjan Nitelet,
5BKb)

Bezoek aan landbouwbedrijf

door Pieter De Pauw
We zijn in de namiddag vertrokken om een bezoek te brengen
aan het landbouwbedrijf van de ouders van Pieter De Pauw uit
de klas van 2BA. We hebben daar allerlei dingen gezien zoals
de melkstal met de melkmachine en de koeltank waar de melk
rechtstreek naartoe gaat. Ook hebben ze alles uitgelegd over
de werking van de melkstal. Ook is er op het landbouwbedrijf
een melkautomaat aanwezig. In deze melkautomaat kunnen
de mensen verse melk komen halen van hun eigen melkkoeien.
De melkkoeien worden 2 keer per dag rond het zelfde tijdstip
gemolken en terwijl men ze melkt, worden ze gevoederd en
daarna zijn we met z’n allen terug naar de school vertrokken.
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De opendeurdagen
We hebben weer succesvolle opendeurdagen achter de rug.
De voorzitter van de schoolraad heeft ons expliciet proficiat gewenst met onze tuinen en uitstraling. Proficiat aan alle
leerlingen en leerkrachten die samen de opbouw gerealiseerd
hebben.

De barbecue: leerkrachten verzorgen de hongerige magen…

Rosalie, Lise, Baue, Tara en Emma genieten van de barbecue.
Hoe leuk is het om bediend te worden door je leerkrachten???

Leerlingen aan het werk tijdens de
opendeurdagen of is het eerder sociaal
netwerken?

architecturale vormgeving met E. Leplat

afstudeerproject tuinaanleg

een studie van Katelijne Weckx uit 5 BK A

the Bookwall
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Wist je dat…
...we in de week van 21 mei
de week van de goeiedag
gevierd hebben. De leerlingen van het vierde jaar (BAK/
BIO/TP) van het vak zedenleer hadden hierrond een
actieplan. Iedere leerling die
’s morgens tegen de Mystery
Shopper als eerste goeiedag
zei, kreeg op het einde van
de week een verrassing!

...op maandag 4 juni de leerlingen van 3BPa+b en 3BM
een VEGGIEDAG georganiseerd hebben. Leerlingen
die zich ingeschreven hadden konden genieten van een
heerlijke gezonde maaltijd
met pasta, couscous of rijst!!
Overheerlijk en zeker voor
herhaling vatbaar. Proficiat!!
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...je met het wijnpersbier smakelijk stoofvlees kan bereiden. Het recept van P. Ceusters verschijnt in de volgende
aflevering (december 2012).

Technopolis
Eerst zijn we met de bus naar daar gegaan. Dan zijn we
aangekomen. We zijn aan een touw gaan hangen dat zo’n
auto optilde. Dan zijn we naar binnen gegaan en hebben
in een soort van grote kegel uitleg gekregen over technopolis en dan mochten we vrij rondlopen ;). We hebben veel
gelachen enz. :). Het leukste was de donkere kamer waar
ze foto’s trokken van uw schaduw, daar zaten we ongeveer
een uur ofzo :D)
Astrid en Hermelinde

...de tentoonstellingen van
de oud-leerlingen en leerkrachten meer dan de moeite
waard waren. Dit lovenswaardig initiatief zou zeker opvolging moeten krijgen!
Op de vernissage van de
leerkrachtententoostelling...

Sfeerbeeld uit Tweebronnen
met werk van Peter Van Bekbergen, Delphine Frantzen,
Inne Haine, Hanne Loosen en
Kris van ’t Hof.
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Deze tekening kreeg ik toegestuurd
van Inge van der Veen uit 5 BK A.

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 2012-2013
verschijnt in december samen met het kerstrapport.

Werkten mee aan dit nummer:
Redactie en foto’s: L. Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis), I. Thiry (leerkracht Nederlands en
Engels), Jo Oliviers (leerkracht PAV), Dennis Meurrens (l5 BK B), Mariken Cloosterman (6 BK A), Lore
Demey (6 BIO), Pieter De Pauw (2 BSO TB), Julie
Stroobants (6 BK B), Imbrechts Axelle (6 BK B), Lise
van Rickstal (6 BK B), Inge van der Veen (5 BK A),
L. Smeyers (leerkracht basismechanica), W. Notebaert (leerlingenbegeleider en leerkracht PAV),
Michelle Malec (6 BK B), S. Govers (leerkracht tuinbouw), Katelijne Weckx (5 BK A), Wimjan Nitelet (5
BK B), 3 BP A en B met V. Minten, Astrid Verwimp
(1 AA), H. Hacha (leerkracht aardrijkskunde, Frans
en kunstgeschiedenis), E. Brams (leerkracht PAV),
V. Linthout (leerkracht Frans), K. Aerts (leerkracht
LO), Jasmine Stalpaert (2 AV) en Niels Langendries
(leerkracht LO)
Vormgeving: M. Schotsmans (leerkracht beeldende
kunsten 3de graad)

