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Vernieuwde refter

We kunnen alweer terugblikken op een rijk
gevuld Wijnperstrimester vol interessante
lessen, praktijk, projecten, activiteiten en
pedagogische excursies.
Getuige daarvan zijn de vele boeiende bijdragen in deze schoolkrant.

Dat onze refter een metamorfose
heeft ondergaan naar polyvalente
ruimte zal niemand ontgaan zijn.
Naast de functie ‘refter’, waar ’s
middags de leerlingen vertoeven
tijdens de lunchpauze, kan de ruimte nu ook dienst doen als extra lesruimte, leesruimte (de bibliotheek
van de school zit mee verweven in
de tussenwanden), ontspanningsruimte, vergaderruimte en zoveel
meer.
Wist je dat onze leerlingen van het
vijfde jaar Artistieke Opleiding een
ontwerp maakten, onder begeleiding van hun leerkracht Mevr. E.
Leplat?
De firma Burovorm ging aan de slag
met het ontwerp van deze creatieve jongvolwassenen, en werkte het
concept verder uit tot een pareltje.
Dankzij de dienst Facilitair beheer
en de mobiele ploeg van de Provincie werd de refter uitgewerkt tot
een polyvalente ruimte, die ruimte
biedt aan verschillende functies.

We hebben recent ook afscheid moeten
nemen van een geliefde leerling uit het
derde jaar, Arno.
Dit schokkend gebeuren zal in onze herinneringen van najaar 2019 gegrift blijven.
Ondertussen staat 2020 er aan te komen,
een jaar dat hopelijk even beloftevol wordt
als de magie van haar getal ons suggereert.
Ik wens alle leerlingen, het personeel en
hun families een sfeervolle wintervakantie
toe en klink alvast mee op een nieuw jaar
vol positieve energie.
Van harte
Directeur L. Lambert

SINT BRENGT DUURZAME BOODSCHAP

Ons winkeltje

Verrassing op 6 december!
Voor alle leerlingenvan de Wijnpers stond er een cadeautje van de Sint klaar, een mooie duurzame Dopper drinkfles!
Ook voor de leerkrachten en personeel was er eentje
voorzien.

Geopend (tijdens schooldagen)
op dinsdag van 12.00 tot 14.00u.
en op vrijdag van 12.30 tot 16.00u.

ONS WINKELTJE
*PLANTEN, GROENTEN EN FRUIT

OPENINGSUREN
Dinsdag
12.00 tot 14.00u.
Vrijdag
12.30 tot 16.00u.
DE WIJNPERS
Mechelsevest 72
3000 Leuven
tel. 016-23 69 51

ONLINE BESTELLEN VIA

DEWIJNPERS.BE/VERKOOP

De Sint brengt hiermee een duurzame boodschap:
een steentje bijdragen aan een beter milieu.
Laat ons met z’n allen deze hervulbare fles gebruiken op school, waardoor we minder verpakkingsafval creëren.
Daarnaast steunen we meteen ook een goed project. Want de Dopper flessen steunen naast de Dopper missie ook projecten.
Lees hierover meer op hun website www.dopper.
com.

Geboorte ‘Blauwe van Ham’
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De Blauwe van Ham is een zeldzaam Belgisch konijnras, dat we sinds vorig schooljaar op de Wijnpers hebben. De konijntjes
zijn zeer leergierig en zachtaardig.
Op 5 november kregen we ons eerste
nestje! De konijntjes verblijven hier in hun
warm nestje tot na de kerstvakantie.

NIEUWTJES & WEETJES

Beste ouders, leerlingen en leerkrachten

DEW

1ste GRAAD

Leerlingen aan het werk tijdens de lessen PO en Kunst & Creatie

2 AV Beeldende
vorming

1B aan het werk

6 december:
Sinterklaas op
exameninspectie

Op kousenvoeten sloop
de Sint vandaag stilletjes binnen tijdens de
examens. Sssssst…

Kunst & Creatie aan het werk
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Nieuws vanuit de kunstafdeling!
In de kunstafdeling hebben we er al een druk schooljaar opzitten.
3 BAK bracht een week in Limburg door, terwijl de derde graad
KSO al genoot van een studiereis naar Bazel, Mulhouse, Metz en
Straatsburg. 5 AO kreeg de kans het STUK te bezoeken. 6 KSO,
druk in de weer met het GIP-thema MATHEMATISCH, maakte
inmiddels al kennis met de GIP-jury.

De vakgroep PO/MO
werkt rond ‘ Symbolen en
identiteiten’.
We zoomen in op symbolen in onze maatschappij
die telkens ergens voor
staan.
Denk aan: vlaggen, logo’s,
brandmerken, verkeersof indicatieborden, ...
We beschouwen zowel
symbolen en identiteiten in onze als in andere
culturen. Vandaag leren
de leerlingen in onze
workshop hun eigen gestileerde tattoo ontwerpen en (tijdelijk ;-) op het
lichaam aanbrengen.

Het tweede trimester wordt nog beter. Al onze zesdes uit de
kunstafdeling gaan twee weken op stage naar Girona met Erasmus+. Bovendien staan er nog wat kunstuitstappen op het programma. Zo bezoekt 4 BAK op vrijdag 10/1 de tentoonstelling van
K. Haring en Dalí/Magritte in Brussel, terwijl de derde graad KSO
de Europalia tentoonstelling van Brancusi met aansluitend ook
Dalí-Magritte onder leiding van een gids bezoekt en bestudeert.
In februari bezoeken we het Vlaams Parlement in combinatie met
het kunstencentrum WIELS, gaan we sowieso naar Artefact en
gaat 4 BAK naar KEULEN en BONN. Wie weet welke verrassingen
er nog uit de bus vallen. Boeiende tijden dus.
Blijf alvast onze fb-pagina volgen!

Maybe you’re the constellations
I’ve been searching in the darkest sky
The ones I’ve always felt
Were so far, yet so nearby
Because on your serene face
And in your adventurous eyes
I see the glowing stars flying
Dancing like colourful butterflies

4 SEPTEMBER:
Projectdagen 2de jaar:

Leuven ontdekken op de fiets!

I’ve always known you
In my honest heart I know it’s true
That you’re my everything
And that I love you

We verkennen de stad Leuven
per fiets, met een gids die ons
heel wat leuke weetjes vertelt.

I carry you everywhere
Deep in my desperate soul you sit
Keeping the most evil things away
Filling my curious heart, filling the deepest pit
Motherly Love (on a painting by Kathe Kollwitz)
Calista Vervloet 5AO
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Come, my wonderful child, before you disappear
Let me hold you in my strong arms oh so tight
Never to let you go
Forever to see your lovely smile shine bright
7

KSO

5 en 6 september
Projectdagen
2de jaar

MEERDAAGSE STUDIEREIS
3de graad KSO en 7 Se-n-se GV
So first things first, I HAD TO GET UP AT 4:20 AM!!!!!! And let
me tell you, it was way too early, but I had something to look
forward to, so I didn’t really mind!
We drove a couple of hours and stranded at Metz Centre
Pompidou. The museum was a good start of the week and
made the drive seem less long. We also got some free time
in Metz which was nice. Maud, Ellen, Joseline and I ate our
lunch in front of the cathedral and then went to Sephora,
where we spent most of our time. We tried all kinds of highlighters, lipsticks, glosses and other shimmery products!
Time was running out but we still wanted to see the inside
of the cathedral so we went there as fast as we could and
even had a little catwalk-moment inside. We continued our
drive to Mulhouse (do not say “Mulhouse”, apparently it’s
pronounced as “meloese”). Here we got our rooms and got
some free time for dinner. At first, we didn’t find something,
but then we found out that there was a KFC only 2.3 km from
the hotel, seems close enough right? So yeah, we walked a
lot that evening but it was worth it and it wouldn’t be the
longest walk of the week. We ended the night by playing Uno
with everybody in Nora’s room.
On Tuesday we went to the store to buy lunch for the next
two days and boy oh boy, we had to wait SO long to checkout!! Of course, it didn’t help that Maud and I forgot to weigh
our fruits. After two museums we had lunch break, we sat
on the ground in between some stores since it had started
to rain and that was the only place where we could sit. And
no, it didn’t stop raining when we started our walk to the Tinguely museum… Once we got there, I was totally drenched,
with my long coat, shirt and turtleneck all wet! The museum
was worth it though, it was very cool and we got enough time
to see almost every sculpture move. After the museum we
had time to eat dinner, but I was still all wet so I was so cold!
Back in the hotel we wanted to do something, but what?
Maud, Mayla and I ended up going outside, we ran around
in the garden to lose some leftover energy, found a GIANT
mushroom and ended up talking to Pieter and Rob. We also
found out that I say a lot iiiiii, not ieee, iiiiii!!!!
The next day we went to the Vitra museum and wow, I loved
this museum. We visited two parts, the first building which
contained the most unusual pieces of design ever (!) and the
second building filled with chairs, like only chairs!!! Then there was a very high slide that sadly went slower than expected
but it still was a lot of fun! The second museum of the day
was also very beautiful, the work I liked the most there was
the entire white room with sound systems where you just
had to sit on the bench and listen.
After the museum we went to the cathedral, where we lit a
“friendship candle”, we also went to another building. Yes, I
said “another building” since I don’t know what the purpose
of the building was, because Ellen and I missed the explanation. Want to know why we missed it? We were still in the
cathedral when the entire group went to the other building
so when we came outside, everyone was gone! We saw the
last couple of students walk into a street so we went there.
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But once there, there was nobody to be seen. Ellen and I recognised the street from
the day before and went to where we had eaten lunch. We didn’t really know where
everyone went, but I knew that there was an ancient red building not far from where we
were, so we went there, and guess who we found… everybody else!!
Then it was time for… free time! First thing we did was go to the store to buy some
cake that I LOVE and that you can only buy in Switzerland, I also bought chocolate for
my brother since he asked me. Finding food for a reasonable price was harder than we
thought, but we ended up finding a pasta restaurant while everybody else was eating
Mc Donald’s!
Thursday, the day we were going to walk for 3 hours in the woods.. I wrapped my toe
since it still sometimes hurts (broke it this summer) and prepared myself to walk, but
first we visited the car museum. Here I saw the shiniest cars ever and the shiny part
made me want to have them even more. Why were the cars all so massive but still cute
back then?!?!?! Then, after lunch, the 3 hour walk began…. We walked through a big
forest all the way up to some ruins. On the way there it had started to rain and Pieter,
the gentleman that he is, gave me his leather jacket so I wouldn’t get sick (I had a raincoat but I didn’t want to wear it since it didn’t match my outfit… and you know, fashion
is pain… until Pieter comes along.) We looked around for a while and then sat down
behind the ruins, this was the most quiet place since nobody came there. The walk to
the top went great, but the walk down was going to be a great adventure… Let’s say we
didn’t always take the right path and ended up walking 5 hours instead of 3 in which my
toe went from no pain to painful to no feeling. I even fell, but it was funny so I can laugh
about it!! I tried to stay in a positive mindset and ended up not really minding the 2 extra hours we walked. I got a private concert from Erez and Pieter and got to vlog some
parts of the walk, so it wasn’t bad at all. After the walk, we didn’t feel like eating out so
ended up ordering some pizza and ate it in the hotel. It was so cosy and I really loved it!
<3 After that we all looked at the teachers’ dance, got to hear a beautiful song by Pieter
and Erez, sang the GWP song, saw some circus moves and sang along to’ Let it go’! We
ended the night dancing and talking outside (later inside since it started raining and we
weren’t done talking… are we ever?).
Before going back to Belgium we visited one more museum. There were some artworks
that made sounds, moved or were just very special and it was a great museum to end
the week. After the museum we went to the store to buy some lunch and ate a baguette
with cheese and dry sausages (for the third time that week, oops).
We jumped on the bus and went back to Belgium. Most people slept on the way home
and of course so did I, but I also watched all of our vlogs from the entire week and it
made me want to go back already.
Mina Huybrechts 6AO

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA: 10 januari met 4-5-6 KSO:
BRANCUSI, K. HARING, DALI & MAGRITTE
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SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

TECHNIEK WETENSCHAPPEN

3D-printers van 6TW

Tibe Joly Maes
6 weken geleden heeft de school 3 nieuwe
3D-printers aangekocht. De PRUSA MK3S. deze
printers waren een heel pak goedkoper wanneer ze aangekocht werden in een bouwpakket
om zelf in elkaar te zetten. 6TW heeft dus de opdracht gekregen om deze printers te monteren
tijdens onze STEM-lessen. De printers waren niet
allemaal op hetzelfde moment klaar, maar we
zijn er ongeveer 10 lessen mee bezig geweest.
De printer van groep 2 was al na ongeveer 8 lessen klaar en was dus al gekalibreerd en had al de
eerste testprints gedaan binnen deze 10 lessen.
Er waren een paar problemen met deze printer,
maar die zijn opgelost. De printer van groep 1
was klaar na de 10 lessen en kon daarna gekalibreerd worden. Deze is midden in de print gestopt, dus hebben we die opnieuw opgezet en
hij heeft probleemloos de tweede keer geprint.
De printer van groep 3 had een doorgebroken
kabel en een onderdeel dat te klein was. Meneer De Decker heeft deze problemen opgelost,
maar dat neemt niet weg dat deze groep een
zware achterstand opliep. Nadat alle printers
klaar waren hebben we met het programma
Onshape een drone ontworpen in verband met
ons STEM-project drones. Hiermee zullen we
enkele testen doen. De namen van onze printers
zijn Gradje, Barry en Mr Decker.

SCHRIJFVAARDIGHEID

Tara Ceuppens 3TW
Het stuk ‘Geef me mijn hand terug’ gaf bij mij ook
eerst een paar vraagtekens, maar zodra je de trailer
hebt gezien krijg je direct meer duidelijkheid. Het
gaat over een meneer die ongeneeslijk ziek is maar
toch blijft vechten. Hij heeft Parkinson, wat niet echt
een pretje is. Hij maakt zich meer druk over de mensen die precies doen alsof hij iemand anders is en
daar ergert hij zich zo hard aan.
Het verhaal is echt super mooi en is ook echt goed
gespeeld. De acteurs kunnen hun goed inleven en je
denkt bijna dat hij echt Parkinson heeft. Ook de gedachten achter het verhaal zijn zeer mooi en emotioneel. Het lijkt me niet makkelijk om te spelen dat je
ziek bent maar ze kunnen er wat van echt waar.
Wat de moeilijke woorden bevat valt het nog goed
mee. Je zou denken als ze het over een ziekte hebben
dat het snel te ingewikkeld wordt maar je kunt perfect volgen. Het verhaal is goed opgebouwd dus het
blijf duidelijk. Je moet je hierover dus geen zorgen
maken.
Wat de zaal betreft moet je niet al te groot zijn want
de beenruimte valt een beetje tegen. Het geluid
daarentegen is perfect je kunt altijd alles horen. Alleen de rookmachines mogen misschien wat zachter
want het werd al snel iets te stoffig. Ook het decor
was in orde, misschien iets te saai maar het kan er
mee door.
Het was een goed stuk over het algemeen. Het was
vrij duidelijk, soms moest je wel goed nadenken. Ook
is het geschikt voor onze leeftijd. Het is wel een aanrader. Alleen zou ik het op een ander moment gaan
kijken. In plaats van net na een overlijden van een
vriend want ze hebben het vrij vaak over de dood.

Fee Lauwers 5TW
Jef is een businessman van 25 jaar oud. Op een dag moest hij van zijn baas voor het werk op zakenreis gaan.
Dus, hij nam zijn koffer en stapte op de trein naar het hotel. Hij zou voor vijf dagen weg blijven. Toen hij in het
hotel aankwam, ging hij naar het onthaal om zich aan te melden. Hij groette de receptionist genaamd Benny
heel vriendelijk en beleefd. Benny verwees hem naar zijn kamer, nummer 623. Dus, Jef ging naar de lift, drukte op de knop en stapte in. Hij drukte op de knop van de zesde verdieping. Na één verdieping stapte er nog
iemand in. Het was een beeldschoon meisje, ze zei dat ze Lara heette. Ze zei ook dat ze uit IJsland kwam. Ze
waren net diep in gesprek toen de lift plotseling tot stilstand kwam, ze stonden stil tussen de derde en vierde
verdieping. Toen ze merkten dat de lift niet meer zou bewegen, kreeg Lara het wat benauwd dus probeerde Jef
haar gerust te stellen, het zou immers allemaal goed komen. Jef zelf was helemaal niet bang, hij was zeker van
zichzelf dat hij het probleem zou oplossen. Jef kwam met het idee om Benny aan het onthaal te bellen, maar
zijn gsm had echter geen bereik in de lift. Ze probeerden het met Lara’s gsm maar die had ook geen bereik in de
lift. Nu begon ze zich pas echt zorgen te maken dat ze er nooit meer uit zouden geraken. Jef zou hen er dus uit
moeten halen en hen moeten redden. Jef zou Lara heel graag willen kussen, ze was zo’n mooi meisje. Ze waren
nu alleen in het donker, het perfecte moment dus, dacht hij. En Jef had Lara wel al een paar keer zien kijken.
Maar hij moest zich beheersen, hij zou hen uit deze lift moeten halen. Hij was namelijk vastbesloten om Lara en
zichzelf uit de lift te redden. Maar hoe? Jef keek omhoog en zag aan het plafond een rooster, hij klom omhoog
aan de leuning en opende het rooster. Hij zag dat ze dichtbij de vierde verdieping waren. Hij hielp Lara omhoog
en gaf haar een zetje zodat ze op de lift kon gaan staan, Jef kon zichzelf optrekken. Met zijn spierkracht trok hij
de liftdeuren open en hij liep de gang van de vierde verdieping in met Lara aan zijn zijde. Samen gingen ze hulp
halen bij Benny, de receptionist. Hij belde de hulpdiensten om de lift te repareren. Later ging hij met de trap
naar zijn hotelkamer en bleek dat Lara de kamer naast hem lag.
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ONTWERPEN VAN EIGEN DRONE MET 6TW
De leerlingen van 6TW hebben tijdens de lessen STEM hun eigen
drone onderdelen ontworpen en in 3D geprint (met zelfgebouwde
printers).
Met deze onderdelen en Arduino kunnen ze specifieke dronebewegingen (Yaw, Pitch, Roll) simuleren.

Taak 6BSO
6BSO kreeg de opdracht een brochure te maken voor de 5de jaars om hen voor te bereiden op hun eerste stage.
Jarne Maho en Michiel Vandendael van 6 duaal
Notre brochure pour les nouveaux
stagairs
Voici un check-list
ü N ‘oubliez pas d’ envoyer votre rapport de
stage
ü Ne soyez pas en retard
ü N ‘oubliez pas votre matériel
ü Transmettez toujours votre adresse de
travail
ü Ayez du respect pour le personnel

Quelques conseils:
Ø Osez poser des questions!
Ø Prenez des initiatives!

Nos témoignages:
Michiel : Nous faisions des travaux de terrassement.
Je creusais avec la grue. Malheureusement j’ai cassé un
câble qui se trouvait dans le sol.
Jarne: Je conduisais le tracteur.
Et mes pneus ont explosé en route .
Donc il y avait beaucoup de trafic.
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Recensie ‘Geef me mijn hand terug’

Alexander Cool 3TP
Het Brussels jeugdtheater Bronks voert op
verschillende plaatsen in België het toneelstuk “Geef me mijn hand terug” op. Het vertelt het verhaal van twee vrienden, waarvan
één lijdt aan een ongeneeslijke ziekte. Er
ontstaan grappige, ontroerende en ongemakkelijke momenten tussen de vrienden.
Zo tonen ze hoe ze omgaan met tegenslag.
Het toneelstuk begint met het uitleggen van
de ziekte van één van de vrienden. Ze beslissen om dit te doen aan de hand van een
powerpoint. Hierop tonen ze wat er allemaal
gebeurt met je lichaam. Ze stellen het heel
bevattelijk voor in een begrijpelijke taal voor
jongeren : “het is dikke shit”.
Ongemakkelijke momenten ontstaan als anderen vragen of het wel goed gaat met hem.
Hij kaatst dit terug door te zeggen dat het
met de andere blijkbaar niet zo goed gaat.
Dit is best grappig. Ook de winkelkar die hij
van zijn vriend krijgt volgeladen met eten om
er “zijn laatste dagen mee door te brengen”.
De dansjes waren ook een leuke afleiding.
Ontroerend wordt het als ze het hebben over
familie en hoe die er mee omgaan. Eigenlijk
wil hij gewoon zijn alledaagse leven kunnen
verder zetten zonder nog gauw even allerlei
uitzonderlijke dingen te gaan doen.
Ik zou dit toneelstuk zeker aan andere jongeren willen aanraden. Het toont hoe je open
over bepaalde moeilijke onderwerpen kan
praten. Je kan hier veel uit leren. Het is een
aangrijpend thema dat op een bevattelijke
manier in jongerentaal wordt verteld.

Overzicht Vielsalm
Luca Vandenplas 3TP
Op 8 november 2019 gingen we met het derde jaar naar een toneelstuk
gaan kijken dat plaats vond in het Wagenhuys. De hoofdrolspelers van
het stuk, die in het dagelijks leven een dj duo vormen, waren Joris Hessels
en Joris Van den Brande. Het stuk werd geschreven door Joris Van den
Brande. De schrijver heeft dit stuk geschreven omdat de licht-decoratieman ernstig ziek werd, hij heeft namelijk Parkinson. Dit stuk werd dus
geschreven om de licht-decoratieman te vereren.
Ik vond het een zeer leuk stuk, vooral omdat er een geweldige verhaallijn
in zat. Ik vond deze verhaallijn heel goed omdat het stuk niet altijd even
realistisch was, maar tegelijk ook heel realistisch was. Het einde maakte
het toneelstuk af. Doordat er luide muziek en veel rook gebruikt werd,
werd de aandacht van iedereen getrokken. Ik vond de belichting goed
omdat het heel vaak afgewisseld werd. Ik vond de acteurs zelf ook heel
goed omdat ze duidelijk heel professioneel te werk gingen. De uitleg die
gegeven werd over Parkinson werd heel duidelijk omdat er goede vergelijkingen werden gemaakt met het dagelijkse leven. Ik vind ook dat er
zeker voldoende humor gebruikt werd.
Ik vond het jammer dat er af en toe ineens een stilte viel. De acteurs
stopten soms uit het niets met praten om het stuk dramatischer te maken. Ik kon niet altijd even goed volgen omdat er volgens mij soms een
te moeilijke woordkeuze gebruikt werd. Ik vond het heel jammer dat het
toneelstuk zo snel gedaan was, want ik vond het een heel goed stuk. Ik
vind ook dat er meer aandacht besteed mocht worden aan de decoratie.
Ik vond de decoratie te sober in vergelijking met de goede verhaallijn.
Soms werden de acteurs moeilijker verstaanbaar omdat ze te ver van het
publiek stonden.
Ik vond het toneelstuk in het algemeen heel goed. Ik verwachtte dat het
stuk heel saai ging zijn, maar het heeft mijn verwachtingen overtroffen.
Het was tot op de laatste seconde heel spannend en grappig. Ik zou dit
stuk zeker aanraden aan anderen, omdat je veel bijleert over de ziekte
Parkinson en omdat het op een grappige manier verteld wordt.
Ik geeft dit stuk vier sterren omdat ik vind dat er bepaalde details zijn
waar meer aan gewerkt moet worden, maar in het algemeen was dit een
heel goed stuk.

Voorbereidingen
stage Estland
Ook dit schooljaar gaan de leerlingen van
Se-n-Se Agro- en groenbeheer op 14-daagse
stage naar Estland.
Ze kunnen opnieuw rekenen op een mooie
samenwerking met de gespecialiseerde winkel Condor Safety uit Menen. Na de deskundige uitleg over de verschillende PBM’s hebben ze allemaal kunnen passen zodat elke
student de juiste veiligheidsuitrusting heeft
om in de Estse bossen op een veilige manier
te kunnen gaan zagen.
Ook de winterjassen en de pullovers met hun
eigen ontwerp erop zijn al besteld.
Ze kijken er naar uit om op 12 januari te vertrekken!
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5TNG Staf Verhard
Ik heb me enorm geamuseerd tijdens deze projectweek, er is zeer veel gelachen en getierd.
Zowel de activiteiten als de maaltijden waren zeer zeker de moeite waard om een weekje van huis weg te zijn.
Het is zeer fascinerend om in het leven te kijken van een leerkracht zoals Mr. Abts en zijn kennis en passie aan
ons te tonen. Het huisje waar we in verbleven gaf een huiselijk gevoel en met zo een kleine groep maakte het
alleen maar gezelliger.
Zo waren de ritten met het busje ook wel zeer leuk ook al was ik in de avond zeer druk en hyperactief, dit was
voor de ene leuker dan voor de andere. Nachtelijke voedbalwedstrijden op tv kijken met Sooi was ook zeer
grappig, zo bleven we wakker tot na middernacht terwijl we de volgende ochtend moesten opstaan rond
4:30u. om edelherten in de gietende regen te gaan spotten. Toen we bij schemeravond tussen de weide wild
gingen spotten werden we verrast door een Duitse boer die met zijn koeien terug kwam van de melkerij. Dit
was voor velen de schrik van de dag maar voor Mr. Abts was het duidelijk de schrik van zijn leven.
Ik kan zeer zeker nog door praten over de gezellige avonden en activiteiten die we gedaan hebben maar eerlijk
gezegd ik zou u niet kunnen laten ervaren wat wij ervaren hebben, ik kan niet zomaar zeggen wat er gebeurd is
ik kan het enkel maar herinneren en hopen dat de projectweek langer zou geduurd hebben.
Ik ben dankbaar naar Mr. Abts toe en naar de mede werkende leerkrachten voor deze geweldige projectweek.
Moest u nog meer willen weten over deze week, via mijn ogen laat ik het graag weten tot zover ik het me kan
herinneren, zonder dat me vragen gesteld worden, een leukste moment kan ik niet geven want de hele week
was gewoon top.

PROJECTWEEK

De projectweek was een heel leerrijke ervaring. We hebben niet alleen veel dingen bijgeleerd maar
ook veel plezier gemaakt, vooral tijdens de pauzes. Ten eerste waren
de leerkrachten er even niet en ten
tweede konden we vooral even relaxen. We moesten tijdens de pauze niet werken, wat natuurlijk ook
een pluspunt was.
Een van de meest grappigste momenten was wanneer Niels ineens
een gek dansje deed en helemaal
los ging. Heel deze week stond er
muziek op. Dit maakte de werksfeer natuurlijk wat aangenamer.
Door de muziek had iedereen ook
meer energie. Soms waren er wel
minder goeie momenten. Het plaatsen van de omheining verliep niet
altijd even vlot. Vooral het boren
en meten waren niet gemakkelijk.
Dit werd al snel opgelost met wat
muziek uit de jaren 80 en 90, terug
naar de goede oude tijd. De teamspirit was er zeker. Natuurlijk maakten de leerkrachten Mr. Goossens
en Mr. van Humbeeck deze week
ook wel grappig. Ze daagden elkaar
soms eens uit en maakten grappen
over elkaar. Natuurlijk vonden we
dit kei plezant. Het weer viel soms
wel tegen maar dit weerhield er
ons niet van om verder te werken.
Spijtig waren er geen verborgen camera ongelukjes. Vorig jaar was er
namelijk iemand tussen de planten
gevallen.
Tom Vannotten 5TP

Bezoek siergrassenkwekerij Gernée

Op 30 september bezochten wij het bedrijf Gernée. Dit is een siergrassenkwekerij, deze werd opgericht in 2007 door Gert Gernée. Hij
studeerde tuinbouw aan de tuinbouwschool in Sint-Truiden. Toen hij
8 jaar was, kweekte hij zijn eerste plantjes en later heeft hij van zijn
hobby zijn beroep kunnen maken. Het bedrijf is zo’n 7 hectare groot
en er kunnen ongeveer een 8 miljoen P9-potjes staan op het bedrijf.
Er werken een 12-tal mensen en in de zomervakanties komen er ook
jobstudenten helpen. Het bedrijf is het ganse jaar open van maandag
tot zaterdag. Een belangrijke machine in het bedrijf is de inpotmachine, deze staat aan een band waardoor de meeste handelingen automatisch gebeuren o.a. vullen van potten, meststoffen toedienen, potten in bakken plaatsen… Deze machine heeft hij sinds 2017 en kostte
ongeveer €135 000. Zijn toekomstplannen zijn om de mensen die nog
aan de machine werken te kunnen vervangen door robots, dit zou naar
schatting nog eens €120 000 kosten. De machine is afgesteld op P9-potjes, deze waren het gemakkelijkste om heel het inpotproces te laten
gebeuren door de machine. Waarom gebruikt Gert geen grotere of kleinere potten? Omdat hij anders in een andere soort markt terechtkomt
(bv. bij een ander type pot moet er een sticker opgekleefd worden en
een naamkaartje aanwezig zijn aan iedere plant). Natuurlijk heeft Gert
Gernée niet alleen gekozen voor deze potjes omdat het gemakkelijk is
voor zijn machine, maar ook omdat de P9-potjes iets typisch zijn voor
Vlaams-Nederlands. Gert Gernée verkoopt ongeveer 8 miljoen plantjes per jaar. Van dit aantal mislukken er door omstandigheden bij het
opkweken ongeveer een 100 000 bij. Enkele goedverkopende planten
zijn Pennisetum alopecuroides (heel gemakkelijk te kweken), Ammophila arenaria, Carex, … Enkele planten die hij niet meer verkoopt zijn
Vinca, Hedera, … Zijn toekomstvisie is om verder te investeren in de
groei van het bedrijf en nog meer aandacht te besteden aan het milieu door o.a. geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken.
Robrecht Van Goethem. 6TP
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PLANT DIER MILIEU NATUUR & GROEN

Recensies ‘Geef me mijn hand terug’

GROENTEN EN KRUIDEN
De leerlingen van 2BA en 2BB hebben een bezoek gebracht aan het groentenmuseum in Mechelen. Ze leerden kennis maken met de geschiedenis van land -en
tuinbouw, hoe groenten geoogst werden, de vergeten
groenten en het weerstation.
In de namiddag hebben ze een bezoek gebracht aan
het Tivoli park in Mechelen. Waar ze aan de hand van
een taak de kruidentuin ontdekten en de verschillende
dieren.

7VI
Rond 10u40 komen we aan bij Daikin Europe NV in Oostende. We krijgen een korte presentatie over het bedrijf en wat
ze doen. Daarna nog een presentatie over de verschillende producten van Daikin, hun verschillende modellen van
warmtepompen. Na de middagpauze volgt een rondleiding
in de fabriek waar we kunnen zien hoe Daikin zijn toestellen
vervaardigt. Men werkt er opvallend veel met de hand en
gebruikt bijna geen robots bij de productie. Na de rondleiding op de productie-afdeling nemen we nog een kijkje in
de testruimtes. Hier worden de laatste testen uitgevoerd
op het product. Men doet dit in sterk geïsoleerde ruimtes
waarin je verschillende weersverschijnselen kan simuleren,
door bijvoorbeeld de luchtvochtigheid te beïnvloeden. Na
de rondleiding in de fabriek krijgen we tot slot nog wat uitleg in de showroom, waar men ons de afgewerkte warmtepompen en dergelijke presenteert. Dan is het tijd voor de
terugreis richting Leuven.

BIOTECHNIEK

Op uitstap met 6 BIO naar Isotopolis

Vrijdag 25 oktober 2019 vertrokken we met de bus naar Isotopolis. Het radioactief centrum
ligt in Dessel, dat is goed een uur met de bus. Ter plaatse kregen we een presentatie (met
een powerpoint en een video) over hoe Isotopolis werkt en wat we allemaal gingen doen
die dag. Om eerlijk te zijn vonden we dit nogal langdradig en saai. Dan volgde een rondleiding
door het centrum; het eerste waarover we uitleg kregen waren de soorten radioactief afval.
Ahmed vond dit het meest interessante onderwerp, want de basis van wat we moesten weten. Ook Robin kon
het boeien. De rest van de dag werkten we meer rond straling en de veiligheid hieromtrent. De radioactieve
stralingen werden voorgesteld door proefjes, die best wel boeiend waren.
Na een redelijk aangename pauze, ging het verder over veiligheid bij het opslaan van het radioactief afval. Het
belangrijkste wat we geleerd hebben is dat veiligheid boven alles gaat. Dan namen we een bus om wat meer
over geothermie te leren. Men gaf ons uitleg over de soorten boren die het warme water naar boven kan brengen zodat er energie ontstaat. Ahmed was erg geboeid over dit onderwerp. In het laatste deel kregen we het
nog eens via een Virtual Reality helm voorgesteld, voor ons beiden het leukste moment van de dag. We deden
ook enkele quizjes, waarmee je fluostiften kon winnen. Niet gewonnen helaas, maar we hebben er wel veel uit
geleerd. De tweede quiz kwamen we op de 2de plaats - echt een topervaring. Tot slot werden we in een escape
room geplaatst; het kostte ons een kwartier om eruit te geraken. En daarmee zat de dag erop. Terug naar Leuven, en klaar voor de vakantie.
Ahmed en Robin – 6BIO
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Basismechanica

Basismechanica, waar je loon voor je voeten stroomt.
Anoniem (16) zit sinds kort in de richting basismechanica: “Ik deed
vorig jaar tuinbouw en vond dat tof, maar wou eens iets anders
proberen. Ik leer hier veel bij, en weet zeker dat dit goed is voor mijn
toekomst.”
Anoniem doet dit graag.
Be like Anoniem.
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BM, CV EN VI

Bedrijfsbezoek Daikin Europe NV in Oostende

11 - 2019
+ARNO3 -DEWALS

Arno Dewals, één van onze meer dan 700 leerlingen die
onze school tot unieke school maakt. Arno is het voorbije
weekend plots overleden, op veel te jonge 15- jarige leeftijd.
Zijn grootste passie was land- en tuinbouw. Met zijn handen
bezig zijn kon hem alles doen vergeten. Hij was dan ook een
‘harde werker’, zowel op school als op de boerderij, waar hij
opgroeide. Arno was een stoere bolster, met binnenin een
mooi gevoelig hart. Zijn vrienden vonden steun bij hem, en
waren blij om hem in de klas te hebben. Arno zorgde met
zijn grapjes voor een goede klassfeer en een vrolijke
noot, die het naar school gaan net iets leuker kon
maken. We wensen zijn familie veel sterkte toe
in dit grote verlies. Lieve Arno, we zullen je
erg missen...

JOHN DEERE MET ARNO DEWALS
Onze leerling Arno Dewals, die een grote liefde kende voor John Deere,
siert vanaf nu onze beide tractors.
Op deze wijze brengen zijn klasgenoten, leerkrachten en de school ode aan Arno, die begin november overleed.
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