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Open brief aan het personeel van HTI Sint-Antonius - Gent, 1 mei 2019

Beste collega’s

Ik vermoed dat het krantenartikel ‘School bepaalt je resultaat, nog meer dan afkomst’ in De Standaard van maandag jl. jullie niet 
ontgaan is. Daarin toont Ides Nicaise (KU Leuven) begrip voor ouders die ervoor opteren hun kinderen niet naar een concentratie-
school te sturen. Hij deed de uitspraak naar aanleiding van een onderzoek dat hij samen met een doctoraatsstudente voerde. 
Op basis van internationale PISA-data blijkt daaruit dat een 15-jarige kansarme leerling op een Vlaams college gemiddeld signifi-
cant beter presteert in vergelijking met een gelijkaardige 15-jarige kansarme leerling op een Vlaamse concentratieschool. Voor 
wiskunde zou dat verschil zelfs oplopen tot 150 punten, hetgeen gelijk staat met 4 leerjaren. 

Behoorlijk alarmerend dus. Op het eerste gezicht toch. Wie de tijd neemt om de resultaten van het onderzoek wat grondiger 
te bestuderen, zal echter vaststellen dat enige nuance op zijn plaats is. Het onderzoek van Ides Nicaise doet immers geenszins 
uitspraken over de ‘leerwinst’ die kansarme leerlingen boeken. Op basis van longitudinale studies in het basisonderwijs blijkt alvast 
dat de lagere scores voor kansarme leerlingen in concentratiescholen op het einde van het lager onderwijs gemiddeld genomen 
vrijwel volledig toe te schrijven zijn aan  achterstanden die al bij het begin van het eerste leerjaar bestonden. Ik zeg ‘gemiddeld’ 
omdat er tussen concentratiescholen grote verschillen blijken te bestaan op het vlak van de leerwinst die ze realiseren, net zoals 
tussen ‘witte’ scholen trouwens.

Verder zal het jullie wellicht niet verbazen dat de gemiddelde kansarme leerling in het aso op een identieke toets beter scoort voor 
wiskunde dan de gemiddelde leerling in het bso.  En moet het ook gezegd dat twee gezinnen die in dezelfde mate als kansarm 
omschreven kunnen worden hun niet kinderen niet per se op dezelfde manier opvoeden.

Samengevat: rekening houdend met de beperkingen van het onderzoek, kunnen we allerminst concluderen dat er een verband 
zou zijn tussen de populatie van een school en de onderwijskwaliteit. Bijzonder jammer dat de publieke opinie in de krantenkop-
pen van de afgelopen dagen ongetwijfeld opnieuw de bevestiging zag van de bijzonder negatieve beeldvorming over de onder-
wijskwaliteit in ‘concentratiescholen’. 

Zoals jullie weten, kiest onze school er resoluut voor om élke leerling alle kansen te geven.  Samen willen we voor (maatschap-
pelijk kwetsbare) jongeren een ‘springplank’ betekenen en hen een toekomstperspectief bieden. Vanuit een rotsvast geloof in 
de mogelijkheden van onze leerlingen, geven jullie élke dag het beste van jezelf, zoeken jullie naar innovatieve pedagogisch-
didactische methodieken, creëren jullie kansen op verbinding, slaan jullie bruggen met de thuiscontext, maken jullie samen met 
de jongeren werk van de juiste attitudes, spelen jullie in op de vele individuele verschillen, bieden jullie permanent een luisterend 
oor,…  En zo kan ik nog wel even doorgaan. Samen krijgen we kippenvel als leerlingen aangeven dat ze zich voor het eerst echt 
gerespecteerd voelen op een school. Of als we erin slagen om leerlingen vanuit de B-stroom te laten ‘opstromen’ naar het tso en 
dus de ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ kunnen counteren.  Je hoort mij niet zeggen dat werken op onze school elke dag even 
gemakkelijk is. Maar jullie maken het verschil in de schoolloopbaan en het leven van jongeren en daar ben ik ongelooflijk trots op. 

Behalve trots ben ik echter ook bezorgd.  Ik stel vast dat jullie grote gedrevenheid en vastberadenheid soms ten koste dreigt te 
gaan van jullie eigen draagkracht. Het profiel van onze leerlingen is de afgelopen schooljaren -samen met het Vlaamse gemiddel-
de- nog kwetsbaarder geworden. En de verwachtingen ten aanzien van scholen –en daarmee ook leraren- blijven maar groeien.  
Op basis van de Onderwijs kansarmoede-indicator (OKI) krijgen we voor onze bijna 500 leerlingen amper 2,5 voltijdse equiva-
lenten personeelsomkadering.  Deze gekleurde middelen waarmee de Vlaamse overheid de gelijke onderwijskansen beoogt te 
stimuleren, zouden in principe moeten volstaan om op onze school ondersteuning te bieden in 2 klassen. Op zich al ruimschoots 
ontoereikend maar rekening houdend met de structurele besparing op de personeelsomkadering sinds jaren kunnen we quasi 
spreken van een nuloperatie.

Ik houd mijn hart vast en hoop -samen met jullie- vurig dat de verkiezingen van 26 mei óók over onze leerlingen zullen gaan. Over 
hoe we in het belang van alle leerlingen écht werk kunnen maken van een gezonde sociale mix op elke school. Over de compen-
satiefinanciering en omkadering die onontbeerlijk zijn om te kunnen inspelen op de grote individuele verschillen tussen leerlingen. 
En over hoe we van de start tot het einde van de schoolloopbaan van leerlingen werk kunnen maken van gelijke onderwijskansen 
voor iedereen. 

Draag ondertussen zorg voor jezelf, collega’s, en wees terecht fier op wat jullie dag in dag uit realiseren. Blijf volhouden ondanks 
het schrijnende gebrek aan middelen en de vaak negatieve maatschappelijke beeldvorming over de kwaliteit van jullie werk. 
 

Vriendelijke groeten,

Wouter Boute



Voorwoord

De afgelopen jaren was er 
heel wat te doen rond de 

‘modernisering van het se-
cundair onderwijs’.  In media 
en politiek woedden fel op-
laaiende discussies over hoe 
‘breed’ de eerste graad zou 
moeten ingevuld worden, hoe 
‘hoog’ de lat van de eindter-
men zou moeten liggen en 
welke studierichtingen leer-
lingen voldoende garanties 
kunnen bieden op doorstro-
ming naar hoger onderwijs 
en/of een succesvolle school-
loopbaan.  

Hoe we de kwaliteit van 
het onderwijs dan wel kun-
nen verbeteren kwam in het 
maatschappelijke debat maar 
heel beperkt aan bod.  Wie het 
Gentse onderwijslandschap 
een beetje kent, weet nochtans 
dat er in tal van schoolteams 
creatief gezocht wordt naar 
innovatieve antwoorden op de 
uitdagingen van vandaag.  

Ook onze school zet bewust in 

op diverse vormen van onder-
wijsinnovatie en teamwerk.  
Als eerste Gentse school zul-
len we de twee komende 
schooljaren kunnen beschik-
ken over een halftijdse brug-
figuur voor de tweede en de 
derde graad TSO/BSO.  Zo 
trekken we nog meer de kaart 
van de ouderbetrokkenheid.  
Via duaal leren maken we 
werk van een intensieve wis-
selwerking tussen onderwijs 
en de bedrijfswereld.  Een 
nieuwe, hoogtechnologische 
schoolinfrastructuur moet er 
op termijn voor zorgen dat de 
leerlingen nog meer leerwinst 
kunnen boeken.  Ons school-
bestuur maakt financiële mid-
delen vrij om de vakoverschrij-
dende samenwerking op onze 
school te stimuleren en nog 
verder te verankeren.  En zo 
zouden we nog even kunnen 
doorgaan.

Nadenken over onderwijs 
in de éénentwintigste eeuw 
is reflecteren over hoe de 

maatschappij de komende de-
cennia zal evolueren, inschat-
ten hoe we jongeren zo goed 
mogelijk kunnen voorberei-
den op participatie aan die 
maatschappij, dromen los van 
bestaande structuren, linken 
zoeken met de domeinen 
‘werk’ en ‘welzijn’,…   In onze 
school gebeurt die oefening 
steeds met veel aandacht voor 
kwetsbare doelgroepen.  Voor 
hen zou onderwijs immers een 
krachtige ‘hefboom’ moeten 
zijn.

Ik nodig iedereen van harte 
uit om op vrijdag 24 mei (17u-
20u) op ons jaarlijks open 
schoolmoment.  Tussen 16u 
en 17u kan je het panelge-
sprek ‘onderwijs in de 21ste 
eeuw’ bijwonen.  Aansluitend 
is er een foto-expo over in-
novatieve projecten in Gentse 
scholen.  Heel graag tot dan!

Wouter Boute
directeur

SAMEN OP KOERS

Familienieuws
We verwelkomen

11 december 2018 – Romain, zoon van Helena Van de Sompel en Koen 

7 januari 2019 – Lina, dochtertje van Abdallah Bouchaala en Sara 

We nemen afscheid van

17 december 2018 – mevrouw Agnes Mouton, grootmoeder van Annelies Dhondt

24 december 2018 – mevrouw Marie Josée Desmedt, moeder van Bjorn Van Boven 

21 maart 2019 – mevrouw Christiane Derese, schoonmoeder van Luc Hauters
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Nieuws 
uit de 

Holstraat

    Samenwerking 
tussen HTISA en Audi

De evolutie van de auto-
technologie is erg snel. 

Het is voor onze school dan 
ook niet gemakkelijk om de 
nieuwste technologie in ons 
wagenpark binnen te breng-
en. 
Autofabrikanten zijn steeds 
op zoek naar goed op-
geleide autotechniekers met 
een grondige kennis van 
moderne autotechnologie. 
Ze begrijpen dat de scholen 
maar een goede opleiding 
kunnen geven met behulp 
van moderne auto’s.
Dankzij de goede relatie die 

mijnheer Callens heeft met 
Audi werd aan onze school 
een moderne Audi A1 ge-
schonken. Met deze auto 
kunnen onze leerlingen 
kennismaken met moderne 
technologie zoals de TFSI-
motor, netwerktechnologie, 
de automatische airco, … 
De leerlingen carrosserie 
hebben, onder leiding van 
mijnheer Martens, de Audi 
volledig operationeel ge-
maakt. Nu kunnen de leer-
lingen van de afdeling tso 
en bso auto via opdrachten 
kennis maken met de mo-

derne technologie van Audi.
Binnen de vakgroep auto 
zijn we uiterst tevreden met 
deze auto waardoor we in  
staat zijn onze leerlingen nog 
beter voor te kunnen berei-
den op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast hopen wij onze 
relatie met de autofabrikant-
en nog verder uit te bouwen 
zodat er in de toekomst nog 
meer moderne auto’s naar 
onze school zullen komen.

Stephaan Vantyghem, 
namens de vakgroep Auto

Pedagogische 
studiedag team 
tweede graad
De pedagogische studiedag van het team 

tweede graad stond in het teken van drug-
preventie en vond plaats in het algemeen poli-
tiecentrum Gent-Ekkergem.
Rudy Goossens van vzw Eclips gaf uitleg over de 
verschillende producten en hoe je in de school 
moet omgaan met middelenmisbruik.

Daarna was het de beurt aan Hassan Ben-Azouz, 
hoofdinspecteur/officier van de gerechtelijke 
politie en oud-leerling van het HTI Sint-Antonius.
Hassan gaf uitleg geven over hoe de politiezone 
Gent de drugsproblematiek aanpakt en hoe het 
gerecht achteraf omgaat met deze dossiers.
De leerkrachten vonden het een boeiende voor-
middag die inspiratie en motivatie gaf om verder 
aan drugpreventie te werken! 

Wim Horvath De schoolweek die beter was 
dan vakantie

1 april - TSO united! Vandaag trokken de 
leerlingen van het tweede tot het zesde 
jaar tso met de trein naar Oostende. We 
brachten een bezoek aan C-Power waar 
we uitleg kregen over de windmolenparken 
in de Noordzee. Na al dat luisteren hadden 
de leerlingen hun pita wel verdiend. In de 
namiddag gingen we op bedrijfsbezoek bij 
Daikin waar we een rondleiding kregen in de 
fabriek.

2 - 4 april - Tijdens deze drie dagen was er 
erg veel bedrijvigheid in A210, de projectklas 
van 3 en 4 TET. Ze werkten namelijk hard aan 
professionele instructiefilmpjes over het vak 
elektriciteit. Onder deskundige leiding van 
regisseur Cannaert namen we in een hele 
week alle instructiefilmpjes op. Benieuwd 
naar het resultaat? Kom dan zeker eens bij 
ons langs op het Openschoolmoment!

5 april 
Meneer Steps organiseerde een uitstap naar 
de Zonneberg in Zelzate. We kregen uitleg 
over dit gigantische zonnepanelenpark en 
deden allerlei proefjes rond duurzame en 
hernieuwbare energie. 

Jawel! De titel van dit artikel is een uitspraak van een leerling uit 3TET die enorm genoten 
heeft van de week voor de paasvakantie. Hoe dat kwam? Dat lees je in het verslag hieronder. 

Uitwerken 4&5 BEI

4BEI bouwde in de gang 
van de A blok een stelling 
om lampen te vervangen.

5BEI werkt samen met 
4BEI en mr. Samir om de 
elektrische kast in A112 
en A111 te vernieuwen en 
veilig te maken.
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24-uurse in 
Oudenaarde

Verslag mevrouw Malfait 

Om te werken aan een warme 
klassfeer en om de leerling-

en op een avontuurlijke manier 
uit te dagen vertrokken we met 
de leerlingen van het vierde jaar 
beroeps naar Oudenaarde op 
24-uurse.
De leerlingen gingen met de bus 
naar het station in Oudenaarde 
en moesten met een kaart zelf 
hun weg vinden naar het moe-
rashuis. Dat ging heel vlot, want 
ze stonden er op één, twee, drie!
‘s Middags maakten de leerlingen 
zelf een fantastische lunch klaar. 
Zo zou het eigenlijk elke dag 
mogen zijn. Met nieuwe energie 
beklommen we een gebouw en 
sprongen er via een death ride 
van af. Enkelingen hadden last 
van hoogtevrees en moedigden 
ons aan vanop de begane grond. 
Daarna stond een moeraspar-
cours op de planning. Dankzij 
voldoende focus en inspanning 
bleven sommige leerlingen en 
leerkrachten droog. Anderen 
hadden na het parcours nood 
aan warme douche!
‘s Avonds lieten we ons bedienen 
en werd er spaghetti voor ons 
gemaakt. Terwijl de leerlingen 
van 4BEI gedropt werden en zelf 
hun weg terug moesten vinden 
in het pikkedonker zonder kaart 
staken de leerkracht een gezellig 

kampvuur aan. De leerlingen en 
leerkrachten waagden zich aan 
een dansje. Dit bracht bijzonder 
lachwekkende momenten met 
zich mee. 
Het opstaan verliep wat moei-
zamer. Onder het motto ‘wie 
kan uitzetten moet ook kunnen 
opstaan’ haalden we potten en 
pannen uit de kast en maakten 
de leerkrachten de leerlingen 
wakker. 
Een ongelofelijke’ dank u wel’ 
aan de leerkrachten voor de or-
ganisatie en aan de leerlingen 
voor hun wild enthousiasme!

Verslag meneer Vanoutryve 

Op dinsdag 2 april stonden de 
leerlingen van 4e mecha-

nica om 8u45 aan de bushaltes 
van St-Pietersstation paraat om 
24 uren samen door te brengen 
in en rond het Donkmeer van 
Oudenaarde.
Eerst kregen ze een stevig uit-
gestippelde wandeltocht langs 
alle bezienswaardigheden in 
de prachtige natuur van Oude-
naarde. Ze trotseerden regen en 
wind om hun opdracht tot een 
goed einde te brengen. 
Aangekomen aan hun verblijf-
plaats werden ze beloond met 
een uitgebreide lunch. Lang 
konden ze er niet van genieten 
want in de namiddag stonden 

er meerdere activiteiten op het 
programma, zoals een via fer-
rata (‘ijzeren weg’), een klim-
muur, een death ride en een 
moeraspiste. 
De via ferrata is gebouwd rond 
de 9 meter hoge klimtoren. 
Eenmaal de top bereikt, is er en-
kel nog een sprong in het diepe 
mogelijk.
Sommigen stonden ‘doodsang-
sten’ uit, maar verlegden hun 
grenzen.
Door een wolkbreuk, met 
donder en bliksem, werd de  
moerastocht wegens onvei-
ligheid geschrapt, en vervangen 
door ‘Trabol’, een vorm van bol-
len die gespeeld wordt op een 
holle baan van 18m. Er wordt 
getrabold naar een geverfde 
cirkel. Wie het dichtst bij/in de 
cirkel ligt, wint het spel. De er-
varing van de leerkrachten won 
van het jeugdige geweld.
De pasta bolognese van me-
neer Dewaele werd gesmaakt na 
zoveel inspanning. Nadien werd 
er nog ettelijke uren bijgepraat 
en bijgedanst aan het  kampvuur.
Een te korte nachtrust (voor 
sommigen toch) zorgde voor 
een aangename stilte tijdens het 
ontbijt.
Kortom: de afwezigen hadden 
weer eens ongelijk!!

De leerlingen van het 4e bso trokken op 
24-uurse naar Oudenaarde. Hieronder vind 
je twee verslagjes: eentje van mevrouw  
Malfait en eentje van meneer Vanoutryve. Wie 
van de twee leerkrachten geeft de 24-uurse 
het meest waarheidsgetrouw weer? Aan de 
SAM-lezers om het uit te vissen!

Peters en petekindjes 
reunited

Voor de vakantie was het weer 
zo ver…

Het zonnetje straalde, de drankjes 
en hapjes stonden klaar en de 
leerlingen hadden er zin in!
Na een woordje van dank voor 
alle leerlingen die zich inzetten 
voor dit project, gingen we van 
start met ‘over de streep’.
Aan de hand van ludieke vragen, 
lieten we de leerlingen bewust 
worden van hoe verschillend of 
gelijkend ze zijn. Naar het einde 
toe werd meer en meer duidelijk 
wie al een hechte band heeft met 
zijn peter. Na een bemoedigend 
woordje van ons was het dan 
ook tijd voor de aperitief. Hierbij 
aansluitend waren er fotokaders 
voorzien met leuke accessoires. 
Dit met de bedoeling om de pe-
ters en petekindjes samen op de 
foto te laten stralen als een leuke 
herinnering voor later!

Meeuwel Sabbe

Uitgelezen 
op school

Op donderdag 25 april 
gingen we met het 6e 

en 7e jaar bso en het 5e en 
6e jaar tso naar de Vooruit. 
Daar vond op maat van 
onze school het boeken-
programma Uitgelezen 
plaats. In aanloop naar 
Uitgelezen maakten de 
leerlingen kennis met drie 

boeken waarover gede-
batteerd werd met Joris  
Hessels (acteur) en Hafsa El-
Bazioui (gemeenteraadslid 
stad Gent). Ook onze leer-
lingen namen deel aan het 
debat. Fatih Devos zorgde 
voor wat rapnummers tus-
sendoor. Het was een ver-
rijkende voormiddag! 
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BOWLEN 
We leren over emoties, familie en de 

dagen van de week. We gaan ook op veel 
uitstapjes naar Ikea, dierenasiel en bowlen. 

Ik kreeg 176 punten in bowlen. Het was 
mijn eerste keer. 

Noel

FITNESS NA SCHOOL OP VRIJDAG 
Meneer Florian helpt ons altijd om Ne-

derlands te leren. Wij spelen Kahoot met 
meneer Taron. Hij leert ons over tijd en 
wiskunde. Vrijdag na school gaan mijn 
vrienden en ik soms mee met meneer 

Florian naar de fitness. 
Fahad

DIERENASIEL FOTO 
In OKAN we leren veel denken door 

mevrouw Anke, meneer Florian en meneer 
Taron. Met de OKAN-klas, ga ik naar IKEA 

en naar het dierenasiel. Ik leer over familie, 
emoties, hobby’s, uiterlijk. 

Tanvir

BEZOEK AAN HET RUSTHUIS
Wij gingen samen met de leerlingen van 

OKAN Geel, Groen en Blauw naar het rust-
huis voor de les godsdienst. Wij hebben in 5 
groepjes een activiteit gedaan met de oude 
mensen. Een groepje ging naar ‘liefde voor 
muziek’. De anderen deden sportoefening-

en of hebben koffie gedronken met de 
oude mensen. We hebben ook met de 

rolstoel gereden. Een ander groepje mocht 
ook dansen met de oude mensen. Het was 

heel interessant voor ons en wij vonden het 
een heel leuke namiddag!

Priyal & Abishek

NAAR HET STATION
We gingen met de klas naar het station. We 

hebben eerst in de klas veel oefeningen 
gemaakt met de treintickets. We hebben 

ook geoefend om de treinuren op te zoek-
en met de Ipad. In het station moesten we 
een vraag stellen aan het loket. De tweede 

opdracht was foto’s maken. Het was niet 
gemakkelijk en we hadden veel stress.

Dzhem & Ömer

DADEN VAN LIEFDE
Tijdens de les Godsdienst leerden we over 
daden van liefde. Met de 5 klassen is er nu 
een wedstrijd. De klas die eerst 100 daden 

van liefde heeft gedaan, wint een prijs! 
OKAN Oranje heeft al 26 hartjes gekleurd.

Jarko

KEUZEVAK KOKEN 
We doen kookles met mevrouw Anke. We 
moeten het recept lezen. We hebben taart 
gemaakt. Het was lekker! 
Liliane en Aicha

OPENKLASDAG 
We hebben Openklasdag. Alle ouders en 
begeleiders zijn welkom op school. We 
hebben Nederlands geleerd samen. De 
ouders helpen met koken. We geven een 
presentatie over Afghanistan. Ik heb kleren 
aan van mijn land. 
Haroon

KAMISHIBAI 
Wij gaan met OKAN naar de Mozaïek, 
de lagere school. We hebben onze tekst 
gestudeerd en een Kamishibaiverhaal 
verteld aan de kinderen. We hebben onze 
tekeningen getoond. 
Agatha

PODCAST – KEUZEVAK 
Op maandag hebben we altijd keuzevak. 
Wij leerden een podcast maken over een 
voorwerp dat belangrijk is voor ons. We 
hebben veel spreekoefeningen gedaan. 
Bij één oefening we moesten wandelen 
en zeggen wat we zien en opnemen met 
onze gsm. Dan moeten we een voorwerp 
verstoppen. Na de oefening we luisteren 
naar de gsm van een ander groepje en de 
weg proberen  volgen. Wij hebben veel 
gelachen.
Roji & Mumtaz

DE DIRECTEUR OP BEZOEK
Het was mijn verjaardag vandaag. Bij OKAN 
zingen wij dan altijd een liedje lang zal hij 
leven. Vandaag was ook de directeur op 
bezoek in onze klas. Hij heeft ook meege-
zongen voor mij! We hebben een leuke 
selfie gemaakt samen. 
Liban

ACTUA OVER DE KOERS
Op vrijdag hebben we actua. We leerden 
over de koers, bijvoorbeeld de ronde van 
Vlaanderen. We hebben ook geleerd over 
de delen van de fiets.
Tomas

OKAN
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Boekskes met koekskes: 
en toen werden de leerlingen stil...

De leerlingen van het vierde jaar bso lazen elk 
een boek uit de reeks Fahrenheit. Het ene boek 

viel al meer in de smaak dan het andere, maar een 
echt aanrader is In de ban van een onbekende van 
Nicole Boumaâza. De leerlingen die dit boek lazen 
namen het zelfs mee naar huis! Andere leerlingen 
vonden hun verhaal minder boeiend en schakelden 
over naar informatieve boeken en strips. Leerlingen 
die het iets moeilijker hebben met lezen mochten 
in de okan-klas een geschikt boek uitkiezen. Zo was 
er voor ieder wat wils! 

Niet te vergeten! Het was mooi weer dus waar-
om niet in het park gaan lezen? De leerlingen la-
zen rustig en kwamen zelfs elk om beurt een stuk 
voorlezen bij de leerkracht en mevrouw Charlotte 
van de taalondersteuning om te werken aan hun 
uitspraak! 

In de komende maanden zal er voorgelezen wor-
den in de klas. Misschien vergelijken we zelfs een 
boek met een film en gaan we op uitstap naar de bib 
zodat de leerlingen zelf een boek kunnen uitkiezen. 
Dat boek kunnen we dan volgend jaar eventueel op 
de boekenlijst zetten! 

Hannelore Malfait

Ontspanningsruimte
Sinds het begin van het 

schooljaar werd de ontspan-
ningsruimte nieuw leven inge-
blazen.
De leerlingen van de eerste 
graad stelden samen afspraken 
op en leerden op een respect-
volle manier met elkaar en het 
materiaal omgaan.

Sinds oktober kunnen zij twee-
wekelijks per klas uit de eerste 
graad in de ontspanningsruimte 
kickeren, poolen, Playstation 
spelen, ... 
De leerlingen zijn blij dat ze op 
deze manier een leuke invulling 
kunnen geven aan de middag-
pauze!

Voltijds 
engagement 

in beeld
Jongeren in deeltijds onderwijs komen 2 dagen naar 

school, maar moeten de andere drie dagen ook “aan 
de slag” om een voltijds engagement te hebben. Er zijn 
een aantal voorbereidende trajecten, om onze leerlingen 
voor te bereiden op het werkveld. Dit kan een voortraject, 
brugproject of een persoonlijk ontwikkelingstraject zijn. 
Het ultieme doel is effectief werken uiteraard. 
Sinds kort maken we vanuit de trajectbegeleiding een vi-
suele voorstelling van alle leerlingen en hun voltijds en-
gagement. Dit stimuleert de jongeren die nog “te oriën-
teren” zijn om ook de stap naar een voltijds engagement 
te zetten. 
In de toekomst zullen we ook sociale media meer inzetten 
om onze jongeren met een voltijds engagement meer in 
de kijker te plaatsen! 

Opleiding werken op 
hoogte module 2
The sky is the limit voor de leerlingen van onze afdeling centrale verwarming 

en sanitair tijdens de opleiding werken op hoogte (module 2). In de voormid-
dag was er een gedeelte theorie. Het testje achteraf was voor velen geen pro-
bleem. Zelfs één leerling van 5 BCVS had een foutloze toets afgelegd. Wat een 
schitterende prestatie! In de namiddag gingen we vooral aan de slag. Iets dichter 
bij de zon konden de leerlingen genieten van een zalige dag. Uiteraard gebeurde 
dat op een veilige manier conform alle voorschriften.

Arvid Boecquart
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Claudia van Egmond
Managing director TAJO

talent atelier voor jongeren

24 mei 2019
PROGRAMMA O  pen

school
Panelgesprek onderwijs in de 21e eeuw   16 u. – 17 u.

Een mul�disciplinair panel van experten deba�eert over hoe onderwijs er in de 21e eeuw zou moeten uitzien.  
Het panel bestaat uit Claudia van Egmond (managing director TAJO), Khalid Benhaddou (imam in de Gentse El 
Fath moskee en coördinator Netwerk islamexperten), Patrick Danau (CEO Audi Brussels en oud-leerling HTISA), 
Jan Bosschem (ex-CEO SWECO en expert infrastructuur & scholenbouw) en Heleen Rijckaert (leerkracht Neder-
lands HTISA en hoofdredacteur van vak�jdschri� FONS).
Dit boeiende gesprek bijwonen kan door in te schrijven via panelgesprek.h�sa.be. 

Foto-expo innova�ef onderwijs  doorlopend 

Innova�eve pedagogisch-didac�sche projecten van binnen en buiten de school in beeld gebracht door fotograaf 
Lode De Decker.

Info opleidingsaanbod en (her)inschrijvingen 17 u. – 20 u.

Informa�e over onze studierich�ngen en opleidingen in TSO, BSO, DBSO, OKAN en duaal leren.  Voor het TSO is 
er een afzonderlijke infostand.  
Nieuwe leerlingen kunnen inschrijven voor volgend schooljaar. Wie wil inschrijven voor het 1ste leerjaar, kan 
info krijgen over de schoolwerking en zijn gegevens achterlaten.
Alle leerlingen beves�gen samen met hun ouders de inschrijving voor volgend schooljaar in de zaal Flora.

Open ateliers    17 u. – 19 u.

De werkplaatsen techniek, mechanica, elektriciteit, auto, sanitair & carrosserie openen hun deuren.  Stel zelf 
vast hoe onze leerlingen opgeleid worden tot echte vaklui!

Voorstelling projecten  doorlopend

Preview project ‘tegengeluiden’ De leerlingen van OKAN stellen met trots hun zelfgemaakte stopmo�onfilmpjes 
tegen ‘geweld en radicalisering’ voor, die ze realiseerden in samenwerking met kunstenaar Koen Vroman.  
Project ‘Luister!’ Luister naar de verrassende ‘oergeluiden’ van de Holstraat,  verzameld door de leerlingen van 
4BEI in samenwerking met Aifoon vzw.
Voorstelling instruc�efilmpjes elektrotechnieken De leerlingen van het TSO ‘elektrotechnieken’ presenteren 
het resultaat van een intensief jaartraject rond vakoverschrijdend projectma�g werken.

Straa�eest met muziek, food & drinks  doorlopend

Radio Holstraat voor en door onze leerlingen in samenwerking met vzw Minus One.
Terugkomdag oud-leerlingen 2017-18 Onze ‘jongste’ oud-leerlingen mijmeren over hun �jd in HTISA.
Centraal café met pastabar Trakteer jezelf op een heerlijke take-away pasta met saus naar keuze, met liefde 
bereid door de leerlingen van het deel�jds onderwijs.  
Broodje duaal Kom alles te weten over duaal leren en geniet ondertussen van een braadworst die we  
klaarmaken op onze zelfgemaakte barbecue.
Recep�e schoolwinkel Maak kennis met onze schoolwinkel, uitgebaat door de leerlingen van de opleiding  
winkelbediende.

Startschot 100 jaar HTISA  18 u. 

We geven samen het startschot voor de viering van het feestjaar ‘100 HTISA in de Holstraat’.

Compe��es & anima�e  doorlopend

Pannavoetbalcompe��e Kan je binnen de 3 minuten een panna scoren bij je tegenstander? Probeer het op de 
speelplaats.
Gekke fietsen parcours Test de gekke fietsen van de opleiding fietsmecaniciën.  Wie rijdt het snelste rondje?
Kamishibai Laat je door onze OKAN-leerlingen onderdompelen in de eeuwenoude Japanse tradi�e van het ver-
teltheater.  
Kinderanima�e Ook de kleinsten kunnen meegenieten van een aangepast programma.  
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Bruxelles Ma Belle
Uitstap Brussel - 4e jaar bso

Met de leerlingen van de vierde jaren bso gingen we 2 februari op 
uitstap naar Brussel, de hoofdstad van België en de Europese Unie! 

In de klas bereidden we deze uitstap grondig voor. De leerlingen kwa-
men te weten hoeveel inwoners er in Brussel zijn, wat ze van Brussel 
vinden en hoe dat nu precies zit met die klimaatbetogingen. Daar-
naast leerden de leerlingen dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
maar liefst 19 gemeenten telt en dat we spreken over een agglomera-
tie. Dit is een aaneenschakeling van steden en dorpen waarvan de in-
woners zich gedragen alsof zij in één stad wonen, in dit geval Brussel. 
Ook maakten de leerlingen kennis met enkele bezienswaardigheden 
en hoe de leerlingen een wegbeschrijving moeten geven in het Frans, 
“expliquer le chemin”! Kan jij alle nuttige plaatsen vertalen van het 
Frans naar het Nederlands? 

We bezochten het parlement waarbij we een grondige uitleg kregen en 
de prachtige zalen van de senaat en de kamer konden bezichtigen. De 
borstbeelden van de eerste ministers en de prachtige schilderijen van 
de koninklijke familie waren overweldigend. Erna wandelden we via het 
Warandepark naar het Koninklijk Paleis, de plaats waar de koning werkt.
Tijdens de middagpauze kregen de leerlingen de tijd om de winkelstraat 
en snackbars te verkennen. Aan eten ontbrak die dag niets!
Het andere deel van de dag kregen de leerlingen een uitdagende fo-
tozoektocht voorgeschoteld. Ze moesten verschillende plaatsen zoals 
de Koninklijke galerijen, Manneke Pis, de Grote Markt, de Koninklijke 
bibliotheek zoeken. Op die manier leerden ze Brussel kennen. De leer-
lingen mochten dit in groepjes van vier doen. Het mag gezegd zijn dat 
de leerlingen zeer goed hun best hebben gedaan!
Wanneer we de trein namen werd onze school heel even bekend, kijk 
maar naar de foto. Leuk toch?

Wij zijn alvast benieuwd wat we volgend jaar in Brussel gaan ontdekken!

Hannelore Malfait

Bosklassen eerste jaar
Enkele sfeerbeelden
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In de praktijkzaal 
mechanica
Ook de afgelopen maanden maakten de leerlingen weer heel wat mooie 

werkstukken in de praktijkzaal van mechanica!

Nieuw in de praktijkzaal 
mechanica!
Leerlingen zijn heel vertrouwd 
met verschillende informa-
tiekanalen. Die mogen ze ook 
gebruiken bij het maken van 
oefeningen in de praktijk! Zo 
zoeken ze tutorials op. Dat zijn 
filmpjes gemaakt door andere 
leerlingen of iemand anders 
die het vak mechanica goed 
kent. Zo leren ze zelfstandig hun oefeningen afwerken. Dat komt hun zelf-
redzaamheid ten goede en de leerkracht ondersteunt hen hierbij.

Leerlingen leren dat het bijna Moeder-
dag is. Niet alle culturen kennen die 
feestdag. Als dank voor hun moeders 
maken de leerlingen een hartje met 

LED-verlichting. 

In samenwerking met het vak PAV heb-
ben de leerlingen kapstokken voor 

Overkop gemaakt. 

Projectweek zachte sector
In onze projectweek kregen we 

de opdracht om met een bepaald 
budget een gezonde maaltijd te 
maken. In kleine groepjes gingen 
we aan de slag. We zochten lek-
kere gerechtjes op, vertrokken sa-
men naar de winkel en maakten 
daarna onze menu in de kook-
klas. We bezochten ook enkele 
veiligheidsdiensten zoals de politie 
en brandweer, we kregen er een 
rondleiding en mochten verschil-

lende hulpmiddelen zoals de wa-
terslang gebruiken. De politie gaf 
ons ook nog alle nuttige info mee 
over de werking van de noodcen-
trale. We kregen de kans om met 
de verschillende soorten brand-
blussers te spuiten en weten nu 
wanneer we welke brandblusser 
het best gebruiken. 
Terug op school ondergingen we 
een spoedcursus basis EHBO. Re-
animatietechnieken hebben wij al-

vast onder de knie! Een uitstap met 
woon- en zorgcentrum De Refuge 
maakte onze projectweek com-
pleet: elke leerling kreeg de kans 
om met een oudere zorgvrager 
een dagje op stap te gaan. Na een 
wandeling door de Vrijdagmarkt, 
gingen we samen lekker lasagne 
eten in het rusthuis.

Steffie Vervust

Stage bij 
   Colruyt     

De voorbije 3 weken liepen de 
leerlingen winkelbediende een 

praktijkstage in de Colruyt te Lede-
berg. Ze gingen er aan de slag als 
aanvuller. Ze beoefenden er ver-
schillende taken zoals het aanvul-
len van de rekken, voorraadbeheer, 
de winkel aantrekkelijk maken voor 
consumenten, enz. De leerlingen en 
leerkrachten hebben genoten van 
het project. Dit smaakt naar meer. 
Hieronder kan je het verslag van  
Patricia lezen die er stageliep.

De eerste week van de stage in de 
Colruyt waren we verdeeld in twee 
groepen. Aisha en ik werkten sa-
men. We stonden bij de conserven, 
de vis, de Zwanworstjes, de soepen 
en het Aziatisch eten. We leerde van 
elkaar, hielpen elkaar en we kregen 
veel informatie over wat en hoe we 
makkelijker kunnen werken. Ik vond 
alles duidelijk en kon het werken 
liep vlot. Wij hechten veel belang 
aan de werksfeer in de Colruyt. Met 
de groep verliep alles vlot en ef-
ficiënt. Het is een actieve job met 
afwisselende taken. Ik vond dat het 
personeel vriendelijk en respectvol 
was. Ik heb ook veel bijgeleerd van 
de winkelverantwoordelijke. In het 
begin was ik bang om op ladder te 
gaan staan maar dan viel het toch 
nog mee. In de tweede week liep 
alles wat makkelijker en werkte ik op 
een goed tempo. 

Dankjewel aan het personeel van 
Colruyt! We vonden het fijn een 
stukje van jullie team te zijn!

Patricia Ribarova
leerling winkelbediende 

bij mevrouw Ann Verdegem

Franstalige zoektocht

Tijdens het thema Brussel hebben de leerling-
en geleerd hoe ze de weg moeten uitleggen 

en vinden in het Frans. Om deze nieuwe leerstof 
in te oefenen, kregen de leerlingen een zoek-
tocht doorheen de stad die ze zo goed ken-
nen…Gent. Het startschot werd gegeven aan 
de schoolpoort en de zoektocht leidde tot een 
aantal onopvallende, maar prachtige stukjes in 
Gent. Na deze stevige wandeltocht eindigen de 
jongens van 4BEIB in de abdijtuin van de Sint-
Pietersabdij. Ondanks het slechte weer hebben 
de jongens van 4BEIB genoten van de wande-
ling en zijn ze allemaal goed aangekomen door 
hun Franse kennis, volharding en inzet. 

Basile Van Hecke
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Kerstkaartjes maken

Op vrijdag 14 december 
en maandag 17 decem-

ber maakten de leerlingen 
uit het eerste en tweede jaar 
beroeps kerstkaartjes onder 
begeleiding van stagiaire 
Fien. 
De leerlingen kregen enkele 
nieuwe technieken aange-
leerd en maakten prachtige 
kerstkaartjes om thuis af te 
geven.

Driedaagse uitstap
naar de Gavers 
in Geraardsbergen 
met 2BVL
Op woensdag 3 april stonden we met het 2de 

BVL vertrekkensklaar om de trein te nemen naar  
Geraardsbergen. Daar gingen we net voor de paas-
vakantie 3 dagen vertoeven. De opkomst en deelname 
van onze leerlingen was zeer groot. Iedereen was bijna 
aanwezig wat deed vermoeden dat ze er allemaal zin 
in hadden. We kwamen in de namiddag aan op onze 
locatie. Het was een jeugdherberg waar alles goed 
voorzien was. Dank hiervoor aan Mr. Vandekerkhove 
die de locatie gevonden en vastgelegd had. Iedereen 
kon zelf beslissen waar hij sliep. Er waren verschillende 
gezamenlijke slaapplaatsen. Het eten werd bereid door 
mevr. Özlem en erg gesmaakt door zowel de leerlingen 
als door de collega’s. Nadat we ons geïnstalleerd had-
den, zijn we begonnen aan allerlei groepsactiviteiten. 
Die waren zowel lastig als leuk voor onze leerlingen. 
Ook toen Mr. Boute kwam en meedeed met de activit-
eiten was er een zeer aangenaam en leuk groepsgevoel 
te bespeuren tussen zowel de leerlingen als de leer-
krachten. Vrijdag zijn we allemaal met een leuk gevoel, 
maar zeer moe, terug op de trein gestapt richting Gent. 
Enkele leerlingen vertelden me dat ze het echt super-
leuk vonden en dat het eens iets anders was. Wat me-
teen ook de reden was waarom we deze driedaagse 
georganiseerd hebben. Bedankt aan alle collega’s die 
mee waren en ik ben er volgend jaar graag opnieuw bij! 

Hassan Oussehmine 

Zevendes bezoek-
en Volvo Trucks 
(en oud-leerlingen)

Quizvraag: waar worden de 
meeste vrachtwagens ter wereld 
gebouwd? Het antwoord: op 
8 kilometer van de school, in  
Oostakker! Meer dan 2.000 
medewerkers bouwen er dagelijks 
288 vrachtwagens in allerlei leng-
tes en kleuren. Bovendien is het 
bedrijf volop op zoek naar nieuwe 
collega’s, ook bij onze laatste-
jaarsleerlingen. Zo kwamen HR-
medewerkers van Volvo Trucks 
eind maart hun bedrijf voorstellen 
aan onze 7e jaars. We maakten 
van hun expertise dankbaar ge-
bruik om de leerlingen een inten-
sieve sollicitatietraining te geven. 
Enkele dagen later draaiden we 
de rollen om en gingen wij op 
bedrijfsbezoek bij Volvo Trucks. 
We kregen er een rondleiding 
doorheen de hele fabriek, van de 
twee stalen assen, tot het mo-
ment dat de vrachtwagen getest 
en goedgekeurd buitenrijdt. Tij-
dens die ontdekkingstocht kwa-
men we minsten 6 oud-leerlingen 
tegen die ons hartelijk begroetten. 
Werken bij Volvo Trucks: iets voor 
mij? Onze laatstejaars konden er 
zich meteen iets bij voorstellen.

Jonas Vanpuymbroeck

Activiteitendagen 4BEI
Op 18 december deed 4BEI allerlei leuke activiteiten om het 1e tri-

mester af te sluiten.
Eerst kregen we een boksinitiatieles van Samir. Daarna maakten we 
onze eigen lunch in de keuken van het deeltijds met Hannelore. In de 
namiddag gingen we zwemmen in de Rozenbroeken. 
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Vurige debatten in de raadzaal 
van het stadhuis

De leerlingenraden van het voltijds onderwijs zijn 
met vernieuwde energie het schooljaar gestart. 

Na een aantal overlegmomenten per graad was 
het op 11 februari tijd voor een gezamenlijk debat. 
De leerlingen selecteerden een aantal thema’s en 
zochten in gemengde groepen naar ideeën om de 
werking van de school te verbeteren.
Om de voorstellen samen met de voltallige groep 
te bespreken én voor te leggen aan de directeur 
trokken de leerlingen naar de raadzaal van het 
stadhuis. Geïnspireerd door zachte zetels en plooi-
bare microfoontjes voerden ze er een open debat 
met respect voor elkaars mening en een grote lui-
sterbereidheid. Proficiat aan alle deelnemers.  Ze 
stelden onder andere het volgende voor: 

1. We zouden het leuk vinden als er nog meer 
middagactiviteiten worden georganiseerd én 
ook voor het 3de jaar.

2. De school zou beter 20 minuten later starten.
3. We willen graag weten of leerlingen meer pro-

jectmatig willen werken.
4. We willen graag onderzoeken hoe de ideale 

school er volgens leerlingen moet uitzien.
5. We willen graag dat er meer meisjes zijn op de 

school.

Ondertussen wordt er achter de schermen door de 
leerlingen verder gewerkt aan de realisatie van een 
aantal ideeën. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Uitstappen 
derde graad
Ook de leerlingen van de derde graad gingen 

een aantal keer op uitstap de week voor de 
paasvakantie!
5BAA en 5BAB gingen naar de zoo van  
Antwerpen, 5BCVS en 6BCVS brachten een 
bezoek aan sluizen en 6BEI trok naar Brussel.

Meerdaagse uitstap 5BEI - Hengelhoef

Op dinsdag 2 april vertrokken de 
leerlingen van 5BEI vol goe-

de moed, na het nodige opzoek- 
werk tijdens de lessen PAV en elek-
triciteit, met de trein richting Genk. 
Vanuit het station namen de leer-
lingen de bus richting het vakan-
tiepark Hengelhoef, waar we tot 
vrijdag verbleven. Het doel van 
deze meerdaagse activiteit was 
om leerlingen op een respect-
volle manier te leren samenleven 
met elkaar. Hierbij hoorde dus ook 
zelf koken, de afwas doen, plan-
nen van de dag (en nacht),... . Tij- 
dens de meerdaagse hebben we 

ook het aangename aan het nut-
tige gekoppeld. De leerlingen 
hebben gezwommen in het sub-
tropisch zwemparadijs en de dag 
erna bezochten we het cultureel 
centrum C-mine in Genk, waar er 
nog oude mijnschachten en ener-
giegebouwen staan. Daarbuiten 
was er zeker nog voldoende tijd 
om te ontspannen met een tor-
nooitje Fifa of even samen te gaan 
voetballen. Het was dan ook een 
meer dan geslaagde meerdaagse 
en zeker voor herhaling vatbaar!

Sem Van Hamme

Zorg in de kijker Ik ben Davina en werk sinds dit 
schooljaar in een woon-en zorg-

centrum. Sinds 2017 zit ik op CDO 
De Rotonde. Ik ben er gestart als 
nieuweling en wist nog helemaal 
niets over de zorgsector. Ik ben 
begonnen in de opleiding logistiek 
en zit momenteel in het eerste 
jaar van de opleiding verzorging. 
Het is volledig mijn ding! Ik ga zo 
graag werken, ik heb hier zoveel 
voldoening van en geniet als onze 
oudere mensen genieten. Onze 
klasgroep ligt mij ook volledig, ie-
dereen is goed voor elkaar en wij 
helpen elkaar waar we kunnen. 
We leren van elkaar door samen te 
oefenen en ervaringen uit te delen. 
Ben je zorgzaam en help je graag 
mensen? Twijfel dan niet en kom 
gerust eens kijken in onze klas.

Bezoek aan 
Kristallijn 
De afdeling Sanitair-Centrale Verwarm-

ing bezocht op 30 januari de tech-
nische ruimte van de ijsschaatsbaan. 
De jongens van 7 BVI hadden afgesproken 
aan de ingang. Het was een ijskoude win-
terdag, maar dat deerde de stoere jongens 
van 5 BCVS niet. Ze trotseerden met hun 
fiets de sneeuw en kwamen enthousiast 
aan. 
Na een sneeuwballengevecht op de park-
ing, begon de rondleiding binnen. 
We leerden over de vloeropbouw van de 
ijsschaatsbaan, de indeling van de tech-
nische ruimtes en de werking van de 
technische installaties. Na de interes-
sante rondleiding mochten we nog onze 
schaatskunsten tonen op de piste. Plezier 
gegarandeerd! 

Steven Van Laere
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Dubbele winst 
voor leerlingen 
HTI Sint-Antonius

Op woensdag 13 maart von-
den de Oost-Vlaamse fi-

nalerondes plaats van de SVS 
scholencompetentie zaalvoetbal.  
Opmerkelijk: zowel bij de ca-
detten als bij de scholieren werd 
de competitie overtuigend ge-
wonnen door de leerlingen van 
het Hoger Technisch Instituut 
Sint-Antonius.  

De cadettenploeg versloeg 
achtereenvolgens Sint-Gertrudis 
Wetteren (2-2, winst na penal-
ty’s), EDUGO (7-1) en de broeder-
scholen Sint-Niklaas (8-3). Coach 
Abdallah Bouchaala : ‘Ik denk dat 
we intrinsiek het sterkste team 
waren. Maar mijn jongens heb-
ben ook hard gewerkt en gelo-
pen voor elkaar.  Ik ben super fier 
op dit resultaat en op de inzet 
van de leerlingen’. De scholieren 
wonnen van KTA Groenkouter 
(4-3), speelden gelijk tegen Sint-
Jozefscollege Aalst (3-3) en klop-
ten vervolgens KTA Oudenaarde 
(4-2). Coach Peter Vanoutryve : 

‘De spanning was enorm maar ik 
ben zeer opgelucht dat we het 
gehaald hebben.  Onze jongens 
hebben een traktatie verdiend’. 

De beide ploegen gaan door naar 
de finale van de Vlaamse com-
petitie op 8 mei.  Daarin nemen de 
winnaars van West-Vlaanderen, 
Vlaams-Brabant, Antwerpen en 
Limburg het tegen elkaar op.  

De cadetten van HTI Sint-Anto-
nius: Daoud Ennakaba (3BMb), 
Driland Kukaj (1A), Igor Garbar 
(2BMa), Albion Koci (3BEIb), Suat 
Aliev (3BEIa), Dorent Balaj (3BEIb), 
Joel Owusu (3BEIb), Bugra Yavas 
(3BMb), Elijah Otoo (3BMb).

De scholieren van HTI Sint-
Antonius: Yorben Lescrauwaet 
(5BAa), Khalid Al Hauari (4BEIa),  
Benaissa Boumourra (4BEIa), Ormir  
Spahija  (4TET), Tahiraj Ermal 
(5BCVS), Yuceer Berkan (4BMb), 
Amiri Amir (4BMa), Chtiba  
Nasreddine (4BMa).

Leerlingen plaatsen 
kunstwerk
De oplettende SAM-lezer zal dit kunst-

werk misschien nog herkennen. Het 
werd twee jaar geleden gemaakt door 
de leerlingen van Sint-Lucas in het 
kader van ons project Welkom in Gent. 
Mevrouw Popelier wilde het kunstwerk 
graag een plaats geven in haar tuin. Voor 
de plaatsing van het kunstwerk zorgden 
de leerlingen van POG, onder leiding 
van Bram Martens. 

Hoe hebben ze dat gedaan? Eerst moes-
ten ze de put opmeten om de hoeveel-
heid beton in te schatten. Vervolgens 
hebben ze de put uitgegraven. Daarna 
stelden ze de werkplek op om het beton 
in te gieten. Nadat het beton erin was 
gegoten, werd het kunstwerk bevestigd 
en verankerd. Uiteraard lieten ze de tuin 
van mevrouw Popelier proper achter! 

Bruggen bouwen 
tussen school 
en gezin

Op vrijdag 9 februari was een afvaardiging van onze 
school aanwezig op de studiedag ‘Wij slaan de brug, ook 

in het secundair’ van het Onderwijscentrum Gent.  Bruno 
Vanobbergen, Vlaams kinderrechtencommissaris, bracht er 
een zeer gewaardeerde lezing.  Onze school investeerde 
de afgelopen zeven schooljaren fors in ouderbetrokkenheid 
en heeft sindsdien ook een ‘brugfiguur’.  We geloven rots-
vast dat het schools traject maar kwaliteitsvol kan vorm krij-
gen vanuit een sterk partnerschap tussen de ouders en de 
school.  We waren dan ook heel blij met het ‘certificaat’ dat 
we uit de handen van schepen Elke Decruynaere mochten 
ontvangen.  Bijzondere dank aan onze huidige brugfiguur, 
Aline Van Aken, om zoveel zinvolle bruggen te slaan.  De 
twee flessen wijn gaan naar Katrien Vanommeslaeghe, de 
eerste brugfiguur ooit op onze school, die pionierswerk 
verricht heeft op dit domein.
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VARIA
Paspoorten    

nieuwe leerkrachten

naam: Eva Gryp    
geboortedatum: 11 juni 1995
Op school ben ik leerkracht OKAN.
Ik houd van lekker eten.
Ik houd niet van koriander. 

naam: Taron Akopian    
geboortedatum: 21 november 1990
Op school ben ik leerkracht Nederlands.
Ik hou van lachen.
Ik hou niet van wortel op mijn broodje.

naam: Nanja Monas   
geboortedatum: 12 augustus 1989
Op school ben ik AV leerkracht in het deeltijds onderwijs.
Ik houd van het zonnetje, kletsen, reizen en nog veel meer.
Ik houd niet van regen en sneeuw.

naam: Anne-Louise Gevaert    
geboortedatum: 16 februari 1996
Op school ben ik OKAN-leerkracht en stagiair PAV-leerkracht.
Ik hou van de chiro natuurlijk, chiro 4 life!!! Ook maak ik ongelooflijk graag reizen.
Ik hou niet van champignons. 

naam: Hannah Van den Broeck    
geboortedatum: 24 september 1995
Op school ben ik leerkracht natuurwetenschappen / toegepaste fysica.
Ik ben een sportaholic (karate, rugby, fitness), adrenalinejunkie, ik reis veel en ik ben koffieverslaafd.
Ik houd niet van van small talk, ik ben er zelfs heel slecht in.

naam: Fien Degroote    
geboortedatum: 17 februari 1995
Op school ben ik leerlingbegeleider van de eerste graad en OKAN..
Ik houd van mijn planten en van koken.
Ik houd niet van komkommer of koude koffie.

Voor ouders, leerkrachten, opvoeders, trainers, 
jeugdbegeleiders,…

Indien jij vertraagt, zullen zij stoppen

Als jij verzwakt, zullen zij falen,

Als jij je neerzet, zullen zij gaan liggen,

Indien jij twijfelt, zullen zij wanhopen,

Indien jij kritiek uitbrengt, zullen zij afbreken.

Indien jij voorop gaat, zullen zij je voorbij steken,

Indien jij je hand geeft, zullen zij hun leven geven,

Indien jij bidt, zullen zij heiligen worden.

Rabindranath Tagore

Indien jij vertraagt

PASTORAAL

Op dinsdag 26 maart konden we weer genieten van 
een heerlijke solidariteitsmaaltijd ten voordele 

van Guatemala. Het was een mooie opkomst. Veel 
dank aan alle medewerkers! 
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