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Voorwoord

Soms voelt het aan alsof het 

schooljaar nog maar net begon-

nen is. Tegelijkertijd betekent het 

verschijnen van deze SAM dat het 

eerste semester erop zit. Ik hoop 

van harte dat je kan terugkijken op 

een boeiende, aangename en leer-

rijke eerste jaarhelft. Hopelijk zit je 

ook op koers om op het einde van 

het schooljaar een volgende stap te 

kunnen zetten.  

Voor wie momenteel nog niet (he-

lemaal) op koers zit, biedt het tweede 

semester nieuwe kansen.  Leer-

krachten en begeleiders slaan graag 

de handen in elkaar om je daarbij 

te helpen. Dat kan op verschillende 

manieren: via gesprekken, gerichte 

ondersteuning, bijlessen,...  Maar dé 

sleutel heb je zelf in handen. Alleen 

wie écht wil en bereid is om inspan-

ningen te doen, raakt op het juiste 

spoor.  Wie nu de moed heeft om te 

investeren, heeft straks een grotere 

kans om zijn dromen waar te maken.  

Als dat geen energie geeft om er 

100% voor te gaan.

Vanuit een rotsvast geloof in de  

positieve kracht van onze leerling-

en, zijn er de afgelopen weken in 

nagenoeg alle teams initiatieven 

rond ‘leerlingenparticipatie’ opgezet.  

We zijn er immers van overtuigd 

dat we van onze school een betere 

plaats kunnen maken als onze leer-

lingen een stem krijgen. Het is heel 

fijn om zoveel vastberadenheid te 

proeven bij de leerlingen om zinvolle 

initiatieven op te zetten. Het deed mij 

bijvoorbeeld erg veel plezier dat heel 

wat leerlingen van de derde graad 

zich geroepen voelden om ‘peter’ te 

zijn van een van onze eerstejaars.  

De komende twee weken blijft onze 

schoolpoort gesloten. Leerlingen en 

personeelsleden kunnen genieten 

van een welverdiende kerstvakantie. 

Voor christenen betekent Kerstmis 

een tijd van rust, inkeer en bezin-

ning. De kerstperiode is verder ook 

een moment van hoop en nieuw 

leven.  Vanwege het schoolbestuur 

en de directie wens ik iedereen een 

leuke en deugddoende kerstvakan-

tie toe met veel tijd voor familie en 

vrienden.  

Op 7 januari 2019 beginnen we sa-

men met hernieuwde energie, moed 

en vastberadenheid het tweede se-

mester.

Wouter Boute

directeur

SAMEN OP KOERS

Familienieuws
We verwelkomen

26 juni 2018 – Flo, kleinzoon van Bart D’hont, godsdienstleerkracht VTO. 

20 oktober 2018 – Ariadne , dochter van Jeroen Baert, leerkracht OKAN

2 november 2018 – Susan, kleindochter van Jan Verpoest, voorzitter Raad van Bestuur

10 december 2018 – Svea, dochter van Sem Van Hamme, leerkracht elektriciteit

We nemen afscheid van

17 juni 2018 – Walter Rawoens, ex-collega secretariaatsmedewerker

23 juni 2018 – Lieve Van Malderen, zus van Brigitte Van Malderen, personeelsadministratie

5 oktober 2018 – Luc De Muynck, ex-collega coördinator Deeltijds onderwijs

3 december 2018 – Georgette Lobbens, moeder van Rik Callens, TAC

We feliciteren

Bart Steps, zoon van Guy Steps, en Lieselot Buyck  stapten op 30 juni in het huwelijksbootje
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Nieuws 
uit de 

Holstraat

Wij zijn met 3TET en 4TET 
naar de Brandweer ge-

weest op 17 oktober 2018. In 
Gent bevindt de brandweer 
zich in de Roggestraat 70. We 
hebben daar een rondleiding 
gekregen van een meneer die 
vertelde wat ze daar doen. 
De brandweerman heeft ver-
teld hoeveel water je nodig 
had om een huis te blussen, 
want per soort gebouw is dat 
verschillend. Ze hebben ook 
een sporthal om te trainen 
zodat ze fit zijn. Er is ook een 
lokaal waar ze middagpauze 
kunnen nemen, er waren ook 
tv’s. Als er een groot ongeluk 
is op de autosnelweg, vertrekt 

de grootste brandweerwagen. 
Dan blussen de brandweer-
mannen. Kleine brandweer-
wagens dienen voor onze stad. 
Op elke verdieping zit er een 
kamer waar je naar beneden 
kan glijden en je moet rap zijn, 
want als je niet op tijd bent 
moet je het gaan uitleggen aan 
je baas.
Dat was een leuke dag, ik heb 
veel bijgeleerd. 

Berdan Hyuseinov, 3TET 

Bezoek brandweer

Prijs Fonds Lode Verbeeck
Op 16 november 2018 waren Elise Burny en Tom 

Vanhoutte ( cdo De Rotonde) aanwezig op de 
prijsuitreiking Fonds Lode Verbeeck van de Koning 
Boudewijnstichting in het Provinciaal Administra-
tief Centrum te Gent.
Vorig jaar mochten we de prijs Fonds Lode  
Verbeeck (€ 10.000) in de wacht slepen en op 16 
november werd De Rotonde uitgenodigd om hun 
realisaties te presenteren.
Hoewel het kandidaatsdossier werd goedgekeurd 
voor een periode van 3 schooljaren, konden we 
ook dit schooljaar al enkele leuke resultaten voor-
leggen. Zo werden er heel wat sessies sociale vaar-
digheden met behulp van paarden georganiseerd 
voor jongeren van het Deeltijds Onderwijs, maar 
ook voor externe partners zoals de POT promo-
toren vb vzw Lejo, Groep Intro en vzw De Werf.
Er werd  ook een 10-tal sets winddichte regen-
kledij en rubberen laarzen aangekocht en Tom  
Vanhoutte kon in juni een Eagala Advanced 
opleiding volgen in Ierland. 
Kortom, het laatste jaar is er heel wat (p)aardigs ge-
beurd in CDO De Rotonde  … and more to come ! 

Tom Vanhoutte

Teambuilding 
tweede graad

Ik weet hoe je heet en 
waar je woont, dus ik 

ken jou…
Ik weet welke jas je draagt 
en welke rugzak je hebt, 
dus ik ken jou …
Ik weet welke taal je  
spreekt en waar je van de 
bus stapt, dus ik ken jou…
Maar om elkaar nog beter 
te leren trokken alle 3e 
beroepsklassen op ont-
moetingsdagen naar de 
Bourgoyen in de derde 
week van september.
Op die ontmoetingsda-
gen werden talenten aan 
elkaar uitgedeeld. De 
leerlingen mochten zelf 

hun behoeften als klas 
bepalen: wat hebben ze 
nodig om het komende 
schooljaar graag naar 
school te komen? Dit is 
hun top vijf: vriendschap, 
vertrouwen, eerlijkheid, 
veiligheid, rust en orde.
Deze top vijf bepaalt 
de centrale thema’s, 
de kapstokken waar de 
klasgesprekken aan op-
gehangen worden.
Volgend jaar graag 
opnieuw, om elkaar echt 
te leren kennen.

Bart Dewaele

Bedrijfsbezoek Volvo Trucks
Op 14 november zijn we 

met de drie klassen 2BVL 
op bedrijfsbezoek gegaan 
naar Volvo Trucks. 
De drie klastitularissen en 
mevrouw Mattens zijn toen 
met 32 leerlingen op de bus 
gestapt richting Oostakker. 
Toen we daar aankwamen, 
heb ik me aangemeld bij de 
portier: je geraakt daar niet 
zomaar binnen wat begrij-
pelijk is. De portier heeft me 
aangemeld bij de personen 
die ons de rondleiding ging-
en geven. Wij kregen toen 
allemaal een fluohesje, ja 
veiligheid boven alles!
Op dat moment kwamen de 
gidsen af. Het waren niet de 
gewone gidsen. Vorig jaar 
heb ik immers een bedrijfs-
stage gedaan bij Volvo en 
plots stonden de baas van 
het onderhoud en twee on-
derhoudstechniekers voor 
onze neus. Ze hadden bij 

de aanvraag mijn naam zien 
staan en wilden de gidsbeurt 
op hen nemen. Dat appre-
cieerde ik enorm, want die 
mannen kennen de fabriek 
door en door. 
Tijdens de rondleiding waren 
de leerlingen zeer gefasci-
neerd door alles wat ze za-
gen. Bij bepaalde processen 
zag je dat ze niet echt goed 
begrepen hoe dit gemaakt 
werd. Toen de gidsen ver-
telden dat er ongeveer 200 
vrachtwagens per dag ge-
maakt worden, geloofden de 
leerlingen hun oren niet. 
Ik kwam ook enkele oud-
leerlingen tegen zoals Kutlu 
Bayram die daar al enkele 
jaren werkt. De leerlingen 
waren onder de indruk toen 
ze hoorden dat studeren 
wel loont. Bij het buiten-
gaan hebben de leerlingen 
de gidsen uitvoerig bedankt. 
Ze vonden het echt de moei-

te waard. Ook de volgende 
dag spraken sommigen nog 
over de uitstap. De baas van 
het onderhoud wist me ook 
te vertellen dat de leerling-
en heel goed  meegewerkt 
hebben en zich voorbeeldig 
gedragen hebben. Een pluim 
dus voor onze leerlingen!  

Hassan Oussehmine

Stage leerlingen 7BVI

De jongens van 7 BVI lopen stage van 
maandag 19 november tot en met 

vrijdag 30 november 2018. Yunus, Jarne, 
Dzhem en Musab oefenen In het werkveld 
de kennis en vaardigheden verder in die 
ze op school leerden. 
Deze stage is ongetwijfeld een boeiende 
en leerrijke periode voor hen. Het zijn dan 
ook drukke dagen voor onze jongens. Ze 
leren vloerverwarming leggen, radiatoren 
en boilers plaatsen, condensatieketels 
ophangen en aansluiten, ventilatiesyste-

men monteren, … 
Uur na uur zien ze een project groeien. 
Hier kunnen ze echt proeven van hun 
toekomstige werkomgevingen. Ze doen 
het goed en tonen aan hun werkgevers de 
vaardigheden die ze op school leerden. 
Bij dit artikel vinden jullie, naast Yunes in 
actie, nog enkele beelden van de realisa-
ties van  de jongens van 7 BVI van deze 
week. 

Steven Van Laere



4

Koffiemoment 
ouders 
eerste graad

Op vrijdagochtend werden de ouders van de 
leerlingen van onze 1ste graad B-stroom 

verwacht voor een koffie- en theemoment. We 
mochten een tiental enthousiaste, nieuwsgierige 
ouders ontvangen. Na een stukje cake en een kof-
fietje kregen zij een rondleiding in onze school.

De refter, sportzalen, ontspanningsruimte, … zelfs 
de leraarskamer werd bezocht. Maar de absolute 
klap op de vuurpijl bleek een blik te mogen wer-
pen in de praktijkklassen. Onze ouders blonken van 
trots om hun zonen zo vlijtig aan de slag te zien.

Enkele uitspraken van onze ouders:

‘Mijn zoon is blij met deze school,  

nu begrijp ik waarom’

‘Ik krijg een warm gevoel van deze school’

‘Ik ben zo trots op mijn zoon als ik hem  

zo bezig zie’

Aline Van Aken, brugfiguur eerste graad

Project T Vorig schooljaar werd in het 
Deeltijds Onderwijs een nieuw 

Project opgestart; Project T. Tij-
dens 2 modules  over telkens een 
periode van 7 weken, hebben een 
aantal leerlingen een intensieve 
training gevolgd om hun kansen op 
de reguliere arbeidsmarkt te vergro-
ten. Hun deelname aan deze trai-
ning die vooral inzet op arbeidsat-
titudes (TOCI’s)  en persoonlijke 
ontwikkeling is niet zozeer gericht 
op sollicitatietraining, maar vooral 
op het kunnen behouden van een 
job en stevig in je schoenen staan 
op de werkvloer.
Elke dinsdag -en donderdagnamid-
dag gingen een 7-tal leerlingen sa-
men met hun trajectbegeleider op 
pad om een aantal attitudes zoals: 
initiatief nemen, omgaan met feed-
back, doorzetten, stiptheid, samen-
werken, aangepaste communicatie, 
…  te trainen via ervaringsgericht 
leren. Ook een doelgerichte werk-
plekverkenning en bedrijfsbezoek-
en kwamen aan bod in deze mo- 
dules. Kortom, de leerlingen kregen 
een intensieve opleiding en een ex-
tra duwtje in de rug om stevig in hun 
schoenen te staan op de werkvloer

Tom Vanhoutte.

Vakdoor-
brekend 
werken in 
de tweede 
graad tso

Sinds dit schooljaar wordt er in de 
tweede graad tso op een iets an-

dere manier gewerkt. Er wordt voor 
een aantal vakken vakdoorbrekend 
gewerkt. Dat betekent dat de leerling-
en niet langer al hun vakken apart 
krijgen, maar dat ze tijdens een vast 
aantal lesuren per week zelfstandig 
aan opdrachten mogen werken. We 
noemen dat de ‘persoonlijke werktijd’ 
(PWT). Bovendien staat elk eerste les-
uurtje van de dag in het teken van de 
actualiteit. 
We zijn nu een trimester ver in het 
project en hieronder kan je alvast lezen 
wat de leerlingen ervan vinden! 

“Persoonlijke werktijd vind ik heel 
nuttig . Je kan zelfstandig werken en 
ook hulp krijgen van een docent. De 
inrichting van het lokaal is iets leuks 
om te doen. Je mag zelf kiezen hoe je 

klas eruit zal zien. De nieuwe manier 
van werken in de tweede graad TSO 
is zeker en vast beter dan vroeger. Je 
wordt gewoon geduwd om erdoor te 
geraken en elk jaar te slagen en dat is 
iets goeds.” (Kwame)
“Ik vind PWT goed want je kan bewij-
zen dat je iets kan. Je krijgt bijna geen 
huistaak om thuis te doen, want je 
kan je taken op school maken. Ik vind 
het lokaal goed want wij hebben een 

smartboard gekregen. Ik vind de nieu-
we banken beter dan de vorige bank-
en.” (Deniz)

“Het lokaal is goed en mooi en we heb-
ben nieuwe stoelen en tafels gekre-
gen. We zijn daar heel blij mee. Ik doe 
mijn best voor mijn vakken.” (Said)

leerlingen 3+4TET

Technieklessen@HTISA
Op maandag zetten meneer 

Hassan en meneer Sem de 
deuren van hun technieklokaal 
open. Ze krijgen dan bezoek van 
leerlingen uit het zesde leerjaar.
Deze leerlingen maken zo op 
een uitdagende kennis met tech-
nische activiteiten. Het blijft niet 
bij kijken alleen, ze gaan ook zelf 
aan de slag en maken een doosje 
met ingebouwde verlichting zoals 
je op de foto’s kunt zien.
Op maandag 3 december kwam 
meester Didier van basisschool de 
Mozaïek langs met zijn leerlingen. 
De leerlingen werkte erg goed 
mee. We ontdekten zelfs opnieuw 
enkele goede toekomstige tech-
niekers!
Heb je als school ook interesse om 
een techniekles met je leerlingen 
te volgen, dan kan je steeds con-
tact opnemen met de school. De 
lessen worden gegeven door een 
technische leerkracht van onze 
school en mee begeleid door de 
leerkracht(en) basisonderwijs.

Sebastian Joye
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Multiculturele zoektocht in de Westhoek
In de Westhoek vochten tijdens de Eerste Wereldoorlog soldaten van meer dan 50 verschillende volksgroepen, nationaliteiten en culturen. Tijdens een 

bezoek aan het Memorial Museum Passchendaele en een rit rond Ieper ontdekten de leerlingen van 6B Carrosserie en 6B Centrale Verwarmingssystemen 
welke sporen deze mensen hebben nagelaten. Het werd een boeiende zoektocht.
Aan de Tyne Cot Memorial Wall, met de namen van 33.783 vermiste Britse soldaten uit WO1 op.  

Aan de Tyne Cot Memo-
rial Wall, met de namen van 
33.783 vermiste Britse sol-
daten uit WO1 op. 

Tyne Cot Cemetery, met 
12.000 oorlogsgraven van 
Britten, Zuid-Afrikanen, Ie-
ren, Australiërs, Nieuw-Zee-
landers en Canadezen.

Familie van de bekende Ierse 
MMA-vechter? 

Een mijn op Hill 60 in  
Zillebeke waar Britten, Fran-
sen, Algerijnen en Tunesiërs 
tegen Duitsers vochten.

Een Indisch monument aan 
de Menenpoort in Ieper 
herdenkt de Indische solda-
ten die in de Westhoek sneu-
velden.

Wil jij mijn peter worden?
‘Spannend’, ‘leuk’, ‘te kort’, ‘interes-
sant’, ‘gezellig’, ‘grappig’, ‘leren ken-
nen’, ‘boeiend’, ‘tof’,… 

Het zijn slechts enkele van de 
enthousiaste reacties die de leer-

lingen gaven na de kennismaking 
tussen de peters en de petekindjes 
op woensdag 21 november. 

Het idee om de eerstejaars een peter 
te geven was al even aan het borrelen 
in team 3de graad bso… De koppen 
werden samen gestoken en er werd 
nagedacht over hoe we dit vorm 
konden geven. Want wat betekent 
dat nu juist ‘het peterschap’? 

Concreet wil dit zeggen dat leer-

lingen van het 5de en 6de bso een 
petekindje toegewezen kregen. De 
bedoeling hiervan is om de over-
gang van het lager onderwijs naar 
het middelbaar vlotter te laten ver-
lopen. We willen hiermee ook een 
verantwoordelijkheid geven aan de 
leerlingen van de derde graad bso. 
Bij een voorbereidend gesprek met 
de peters gaven ze zelf aan dat ze de 
volgende zaken hieronder verstaan: 
vertrouwen opbouwen met hun pe-
tekindje, een voorbeeld zijn, de leer-
ling aandacht geven,… 

We stonden erbij en keken ernaar 
met glunderende ogen. Want wat 
zijn we trots om dit project voor 
de allereerste keer te mogen orga-

niseren. De wijze waarop de leerling-
en van de derde graad omgingen 
met de eerstejaars was fantastisch 
om te zien. De eerstejaars keken op 
hun beurt vol bewondering op naar 
hun peter. Als dit een succes blijft, 
kunnen we volgend schooljaar on-
middellijk van start met het peter-
schap met de bedoeling om dan ook 

de technische klassen hierin te be-
trekken!
In de loop van het schooljaar zullen 
nog verschillende activiteiten plaats-
vinden.  

KEEP YOU POSTED! 

Meeuwel Sabbe

Workshop 
Cacao in 
De Rotonde

(Oud-)leerlingen helpen elkaar op de werkvloer
DUAAL LEREN

Henock Ngama Bokuango volgt 
de opleiding 7de jaar Spuiter Car-
rosserie Duaal (7BSC). Dat is een  
nieuwe richting waarbij je je 
opleiding zowel op school als in 
een bedrijf krijgt. Bij Autogroep 
Declerck is hij in de goede handen 
van twee oud-leerlingen van onze 
school. 

Henock is één van de leerlingen 
in 7BSC die twee dagen naar 

school komt en drie dagen naar de 
werkplek. Tijdens de eerste kennis-
making met Autogroep Declerck in 
Gent kwam hij te weten dat twee 
werknemers van het bedrijf oud-
leerlingen zijn van onze school: 
Victory Ogbeiwi en Mustafa Alizada. 
Beiden behaalden ze hun diploma 
volgens de formule van het Werk-
plekleren, zeg maar de voorloper 
van Duaal leren. 

Mooie trajecten
Victory Ogbeiwi volgde een mooi 
traject aan CDO De Rotonde en 

studeerde in 2017 af als polyva-
lent mecanicien personenwagens 
en bedrijfsvoertuigen. “Kort daarop 
vond ik deze mooie en uitdagende 
job bij Autogroep Declerck”, 
zegt Victory.  
Mustafa Alizada volgde 
een opleiding als voorbe-
werker carrosserie. Hij is bij  
Declerck  tewerkgesteld als 
koetswerkhersteller. In het 
schooljaar 2014-2015 legde 
Mustafa een bijzonder tra-
ject af in CDO De Rotonde: 
al tijdens zijn opleiding was 
zijn werkplek Autogroep 
Declerck. Hij behaalde in 
amper een jaar tijd zijn cer-
tificaat, wat binnen de car-
rosserieafdeling zeer uit-
zonderlijk is. Daarna mocht 
hij meteen aan de slag. 

Grotere kans op werk
Zowel Victory als Mustafa bevesti-
gen dat het werkplekleren hen veel 
heeft bijgebracht. Grotere kansen 

op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld. 
“Het is niet gemakkelijk om een  
goede job te vinden”, vertelt  
Victory, “maar vooral mijn prak-

tijkervaring sprak werk-
gevers enorm aan.” Ook  
voor Henock is het een  
unieke kans om op de werk-
vloer van deze oud-leerling-
en bij te leren. 
Als school kunnen we alleen 
maar trots zijn dat bedrijven 
hun deuren openen voor 
onze leerlingen en hen kans-
en bieden.  Dit schooljaar is 
het aan Henock en zijn me-
deleerlingen om te bewijzen 
dat Duaal leren werkt! We 
wensen hen dan ook alle 
succes toe en bedanken al 
onze partnerbedrijven voor 

de kansen. 

Roeland Reynaert

100 jaar Wereldoorlog 1

Jonas Van Puymbroeck



6

OKAN
quotes

Hallo!
Ik ben Khaled. Wij maken pannen-
koeken en wij praten. Wij spelen in het 
bos blad-steen-schaar. Wij gaan al-
lemaal naar de brandweer.

Khaled

Wij zijn naar het bos geweest met 
onze vrienden van OKAN. Het was 
herfst, dus het bos was echt mooi met 
oranje bladeren op de grond en bo-
men zonder bladeren. Het was koud. 
Op de foto hebben wij een boom 
geknuffeld dus wij kunnen ons warm 
houden, haha! Ik vind de spelletjes 
die wij gedaan hebben leuk. Natuurlijk 
was een uitstap met mijn vrienden het 
beste. Ik wil dit graag nog een keer.

Roji, OKAN geel

We hebben een spelletje gespeeld. Het 
spelletje was in het bos. Wij moesten 
leerlingen vinden met nummer 1, 2, 3, 
4, 5. Dan moeten wij blad-steen-schaar 
doen. Met de tips kunnen wij de vlag 
zoeken.

Nicolas, OKAN geel

Wij waren in een brandweerwagen. De 
meneer heeft ons veel verteld. Hij heeft 
ons een coca cola gratis gegeven. Wij 
hebben veel geleerd van de brandweer.

Mihail, OKAN geel

In Okan hebben wij elke maandag 
keuzevakken. Voor de eerste twee 
maanden heb ik gekozen voor ge-
schiedenis. Het was heel interessant. 
In het keuzevak geschiedenis had ik  
geleerd over Wereldoorlog I. Op een 
dag gingen mijn klasgenoten en ik op 
uitstap. Wij hebben drie belangrijke 
plaatsen gezien:
1) De dodengang: wij hebben hier 
loopgraven gezien. Wij konden in de 
loopgraaf en het was echt interessant.
2) De begraafplaats: daarna hebben wij 
een begraafplaats gezien. Daar waren 
veel graven. Het was echt rustig en een 
mooie sfeer.
3) Het Flanders Fields Museum: ten 
slotte hebben wij een museum gezien. 
Wij hebben veel geleerd. Het museum 
was groot met veel informatie.

Priyal, OKAN geel

Op de driedaagse gaan we naar het bos 
en spelletjes blad-steen-schaar spelen. 
Iedereen OKAN is blij. Meneer Luuk tek-
ent henna op mij hand. Wij gaan naar 
de brandweer. Het is daar heel mooi en 
we kijken naar een brandweerwagen. 
Mevrouw Anke kan heel goed koken 
en het eten is heel lekker. Na het eten 
zitten we met okan rond het kampvuur.

Lara

Wij hebben het bed, de tafel, de stoel, 
de keuken proper gemaakt. Eerst dacht 
ik dat ik niet goed zou slapen. Maar 
ik heb heel goed geslapen en veel 
gelachen. Wij hebben lekker gegeten, 
veel gespeeld in het bos en in de speel-
tuin. ‘s Avonds hebben wij veel activi-
teiten gedaan: henna, uno, armbandjes 
maken en andere dingen. Wij hebben 
een kampvuur gemaakt en marshmel-
lows gegeten.

Agatha, OKAN groen

Deze nacht was de laatste nacht van 
OKAN driedaagse. Wij waren rond 
het kampvuur. Het was leuk en alle 
mensen waren blij en we zaten samen 
om te praten. Ik vind dat heel leuk.

Mumtaz, OKAN groen

Koken is goed. Wij maken pilavrijst. Dat 
is lekker. Na het koken gaan wij naar de 
brandweer. Het was koud. In het bos 
hebben wij een boom geknuffeld.

Abhishek

op uitstap

We hebben met Latif, 
Aziz, Omidullah, Mir-

wais, Dade Khoda, Liban, 
Geral en Eric onze namen 
met graffiti op de muur ges-
poten. Het was in het Graf-
fitistraatje. Om 1 uur in de 
middag op 9 november 
2018. Het was om het zelf 
eens te proberen.

Mirwais

Dit is de groep van graffiti 
in esthetica. Deze dag 

hebben we graffiti gespoten 
op de muur met de jongens 
van 16+. Het was in het graf-
fitistraatje. Het was op don-
derdag 9 november in de 
middag. 

Geral

De geschiedenis groep 
(Liban, Geral, Ashlyn, 

Jamila, Mumtaz, Priyal en 
Roji) is naar Ieper geweest. 
We hebben de grote oorlog, 
een loopgraaf van soldaten, 
zandzak, prikkeldraad, pis-
tool en kogels gezien. Het 
was op maandag 8 oktober 
2018, van de ochtend tot de 
middag om geschiedenis te 
studeren.

Liban

We hebben gekeken naar 
Franse, Belgische, En-

gelse en Duitse graven van 
soldaten met de geschiede-
nis groep. Het was in Ieper 
op maandag 8 oktober. We 
hebben dat gedaan om over 
wereldoorlog I te leren.

Jamila

Okan blauw, okan groen 
en okan geel fietsen samen 
naar het zwembad, allemaal 
samen. Het was in Gent, in 
de Rozenbroeken op 2 ok-
tober 2018. Zo hebben we 
elkaar beter leren kennen.

Rahim

OKAN

6
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Bezoek aan 
de BIS-beurs
Op dinsdag 9 oktober hebben de  

jongens van 6 BCVS een bezoek 
gebracht aan de BIS-beurs. Op die beurs 
stellen heel wat exposanten hun nieuwe 
producten voor aan het brede publiek. 
De leerlingen leerden heel wat nieuwig-
heden kennen uit hun vakgebied. Het 
was een leerrijke dag! 

Arvid Boecquaert

The sky is 
the limit

The sky is the limit voor de leer-
lingen uit 1A & 2TME. Tijdens 
de les LO gingen ze klimmen in 
Stadium Coupure.

Abdallah Bouchaala

3BM en 4BM aan de slag met de 3D-printer

Ayoub maakte deze 
zaklamp met de 

draaibank en 3D print-
er.
Ayoub: “Ik ben heel 
trots dat ik dit heb kun-
nen maken, ook al was 
het niet gemakkelijk.”

Behei maakte sleutel-
hangers

Behei: “Ik teken eerst 
sleutelhangers voor 
mij en mijn vrienden en 
daarna mag ik dit af-
printen en monteren”

Ridvan van 4BMA 
maakte met behulp 

van een 3D printer en 
solderen deze GSM-
zonnelader.
Ridvan: “Het is heel 
leuk om dit eerst te 
tekenen op de pc en 
dan te maken in het 
echt! Een GSM-oplader 
is ook heel cool om te 
maken.”

Onthaaldagen DTO
Fietstocht en BBQ als lunchstop

Theater “Buzz”
Goedendag allemaal vandaag zal ik 

mijn verslag  aan jullie voorstellen. 
Op 26/10 ben ik samen met mijn klas 
naar het theater geweest: “Buzz” in de 
Kopergietery.

We waren daar in de namiddag, er wa-
ren nog klassen mee van een andere 
school, dus we waren niet alleen. Voor 
dat we in het  gebouw binnen kwamen 
was er  te veel  volk. Daarna zijn we naar 
binnen gegaan. Binnen  was het zo als 
een cinema er waren ook mensen van 
andere scholen die meekeken.
En toen we in de zaal kwamen zag ik 
een vrouw op de grond liggen, ik wist 
niet waarom.
Op het podium was het aan het re-
genen. Dat was een effect van het the-
ater. 
Na 10 minuten was het theater al be-
gonnen en die vrouw, de actrice, was al 
opgestaan. Ze begon een lang verhaal 
aan ons uit te leggen.
Ze was niet alleen op het podium er 

waren ook nog een man en een vrouw 
die muziek met speciale geluidseffec-
ten maakten .
De voorstelling was meeslepend. Er 
waren in totaal 3 verhalen denk ik. De 
actrice heet Charlotte Vandermeersch. 
Ze kan mooi zingen. En mijn klas-
genoot werd buiten gezet omdat hij 
gewoon  gelachen heeft. Het theater 
duurde ongeveer 1 uur en 30 minuten 
en ik vond het mooi .
En dit was mijn verhaal bedankt voor 
jullie aandacht.

Radostin Enchev 

deeltijds onderwijs 
klas AVDV4 

Davy Hageman



SCHOOL@WORK#HTISA

Het HTI Sint-Antonius ontwikkelde de afgelopen jaren in leren en 
werken (CDO De Rotonde) en TSO/BSO een ruime expertise
inzake werkplekleren in de brede zin. Op vraag van de school 

bracht fotografe Nel Dheedene het werkplekleren op sprekende
wijze in beeld.

De fototentoonstelling werd feestelijk geopend op 25 mei 2018 in 
het bijzijn van schepen van onderwijs Elke Decruynaere.

Deze expo sluit aan bij een interactief inspiratiemoment over de 
succesfactoren voor duaal leren.

Het HTI Sint-Antonius wil in een intensief partnerschap met de 
bedrijfswereld sterke vakmensen met de juiste attitudes afeveren.

foto-expo
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Onze school organiseert de Duits-
landreis al sinds het schooljaar 

1999-2000. Oorspronkelijk was deze 
reis bedoeld voor de leerlingen van 
6TAT en 7TAT. Door veranderingen 
binnen de school werd de reis de 
laatste jaren georganiseerd voor de 
leerlingen van 5TAT, 6TAT, 7BAE en 
7BCS.

Het doel van de Duitslandreis is om 
de leerlingen een unieke kans te 
geven om, binnen hun vakgebied, 
een assemblagefabriek bij Audi, BMW,  
Mercedes of Porsche te bezoeken. 
Daarnaast bezoeken we musea van 
deze automerken en wordt er tijd 
voorzien om de stad, waar we over-
nachten, te bezichtigen.

De Duitslandreis werd de laatste ja-
ren georganiseerd door Rik Callens 
(TAC), Nick Loete (klastitularis 7BAE), 
Thomas Vanmeirhaeghe (klastitu-
laris 5BAB) en Stephaan Vantyghem 
(klastitularis 5TAT en 6TAT). Het ene 
schooljaar wordt een reis gepland 

naar BMW München waarna het 
volgende schooljaar Mercedes en 
Porsche in Stuttgart worden bezocht.

Vorig schooljaar trokken we richting 
Stuttgart waar we tijdens de heenreis 
een bezoek brachten aan het tech-
nisch museum te Sinsheim. Bovenop 
het dak kun je de originele Concorde 
en Tupolev TU-144 bezichtigen.

Naast de volledig toegankelijke su-
personische jets en vliegtuigen bevat 
het museum nog veel meer: hon-
derden oldtimers, snelle sportwa-
gens, kleurrijke dragsters, Formule 
1-bolides, reusachtige stoomloco-
motieven, omvangrijke militaire voer- 
tuigen, …
Om wat te bekomen van al dat moois 
is er voor de leerlingen ook nog wat 
ruimte voorzien om te ontspannen!

Tijdens de tweede dag brachten we 
’s morgens een bezoek aan het mu-
seum van Porsche te Stuttgart. Dit 
futuristisch ogend museum werd 

in 2009 geopend en bevindt zich 
nabij de hoofdzetel van Porsche in  
Zuffenhausen (Stuttgart). De leer-
lingen konden, op een expo-op-
pervlakte van 5600 m2 , meer dan 
80 wagens bewonderen en leerden 
er tal van interessante weetjes over 
Porsche.

In de namiddag van de tweede dag 
brachten we een bezoek aan de 
Audi-fabriek te Neckarsulm. Tijdens 
een rondleiding kregen de leerling-
en te zien hoe de Audi A4, A5, A6, 
A7, A8 en R8 werden geassembleerd. 
Jammer genoeg mochten er in de 
fabriek zelf geen foto’s worden ge-
nomen maar dit werd ruimschoots 
goed gemaakt toen de leerlingen in 
de toonzaal selfies mochten nemen 
bij alle tentoongestelde voertuigen.

Op de derde dag werd er ’s mor-
gens een bezoek gepland aan de 
Mercedes-fabriek te Sindelfingen. 
Tijdens het bezoek konden de leer-
lingen zien hoe de Mercedes C-, E- 

en S-klasse werden geassembleerd. 
Na de rondleiding was er nog wat tijd 
over om wat souvenirs te kopen en 
wat te ontspannen. 

In de namiddag van de derde dag 
brachten we dan een bezoek aan het 
museum van Mercedes te Stuttgart.  
Dit in 2006 geopende museum 
ligt naast de motorenfabriek van  
Untertürkheim wat als de bakermat 
van Mercedes wordt aanzien. De 
leerlingen konden er naast de meer 
dan 160 tentoongestelde voertuigen 
ook een fototentoonstelling bewon-
deren omtrent de meest belangrijke 
gebeurtenissen van de laatste hon-
derd jaar van de wereldgeschiedenis.

Tijdens alle Duitslandreizen hebben 
onze leerlingen en wijzelf al heel wat 
mooie plaatsen mogen bezoeken 
en heel veel bijgeleerd. Wij kijken 
dan ook al uit naar de volgende  
Duitslandreis!

Stephaan Vantyghem

De Duitslandreis

We like to
MOVE 9000 it
Op donderdagmiddag krijgen de leer-

lingen van de eerste graad training 
van een sportbegeleider van MOVE 9000. 
Zo krijgen de leerlingen de kans om nog 
meer te sporten en leren ze MOVE 9000 
kennen. MOVE 9000 wil heel wijkgericht 
mensen aan het bewegen krijgen en dat 
op een laagdrempelige manier.
Op de foto’s zie je de leerlingen tijdens 
een kracht- en uithoudingstraining van 
Abdelhafid.

Abdallah Bouchaala

Opendeurdag 
bij Welda

Op donderdag zijn we met de groep van lassen naar 
Welda geweest op een opendeurdag. Ik zal u ver-

tellen wat we allemaal hebben gezien.
In de winkel hebben we veel lasstoestellen, machi-
nes, beschermingsmiddelen, werkplaatsen, slijp-  en  
schuurmiddelen en metaal gezien.
Op de opendeurdag leerde ik nieuwe innovaties ken-
nen. Ik legde een digitale lasproef af en haalde 85%. Ik 
heb gezien hoe de robotlasser werkt. Ook de werking 
van de nieuwe fiber laser metal cutter werd ons voor-
gesteld.
Tijdens het bezoek bij Welda maakte ik kennis met 
nieuwe machines en technologieën. Ik vond dat leuk 
en interessant. 

Akindele Olasunkanmi
Lassen duaal

Bezoek aan 
de Krook

Tijdens een opdracht 
in De Krook liet  

Sander (2de graad winkel) 
zijn hersenactiviteit me-
ten. Deze hersenactiviteit 
werd gelinkt aan woorden 
uit boeken. En met deze 
woorden werd een gedicht 
gevormd. 
Originele poëzie... 

Sofie Vandekerckhove
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Een meisje in de klas!
Opnieuw een wonder in de 

Holstraat. Voor de eerste keer 
zat er een meisje in mijn praktijkles 
elektriciteit! Dat had ik niet me-
teen verwacht, maar wel al altijd 
stiekem gehoopt! Want we heb-
ben toch nood aan een tegenbe-
weging om op te kunnen tegen 
al die jongenshormonen. Minder 
geduw, getrek, grote bek, dikke 
nek en minder ‘what tha hack’. 
Dat meiden verstand hebben van 
elektriciteit, dat werd bewezen! 
Rust overwon de klas. De jong-
ens gaven op kousenvoetjes in-
structies. Draad ontmantelen hier, 
schroefje daar, einddekseltje op 
de buis en Priyal was klaar! Ef-
ficiënt en doelgericht ging ze te 
werk. Na nog geen lesuur brandde 
de eerste lamp al! Vrouw, vrouw, 
vrouw wat een aanpak. Het enige 
wat ik nu kan denken is: Who runs 
the world...?‘

Cannaert Koen

Omdat mijn Okan-klas drie 
dagen op uitstap was, ging 

ik voor enkele dagen voltijds les  
volgen in de afdeling elektriciteit  
bij de leerlingen van de tweede 
graad tso. Op woensdag was ik dus 
ook aanwezig in de les praktijk. Het 
was mijn eerste praktijkles ooit. Ik 
heb een elektrische schakeling 
gemaakt. Ik kwam erachter dat de 
dunne draden voor de verlichting 
is en dat een dikke draad voor het 
stopcontact is.Ik leerde al serie en 
parallel schakelen. Het was een 
geweldige ervaring. 

Priyal Patel

Leerlingenraad 1e graad
Op dinsdag 27 november zaten de leerlingen van de 1e graad voor een eerste keer bij elkaar op de leerlingenraad. De leerlingen die hierin gaan participeren 
het komende jaar stellen zich met vele plezier voor en vertellen wat zij graag willen veranderen op school:

“Wij willen beter en vaker kunnen 
voetballen op de speelplaats”

1BA

Albi Yigit

“We willen met leerlingen uit an-
dere klassen overleggen om ding-

en op school te veranderen”

1BB

Georgi Yahya

“We willen zorgen voor meer leuke 
ontspanning op school”

1BC

Yanko Yigitcan

“Wij willen graag meer groen op 
school”

1A

Gideon Can

“We zouden graag de speelplaats 
beter aanleggen”

2BEMA

Igor Baran

“We willen het leuker maken op 
school door meer activiteiten te 

organiseren”

2BEMB

Mustafa Nevzat

“We willen met de directeur eens 
over de schoolregels praten”

2BEMC

Abdil Nick

“We willen graag dat de school 
netter zou zijn”

2TME

Ameer Brian

Uitstap 
Drongen-
goed met 
2BVL
In het teken van de lessen mavo 

zijn de leerlingen van het 2de jaar 
beroeps op vrijdag 26 oktober naar 
het Drongengoed in Knesselare 
geweest. 

In de voormiddag kregen we een 
rondleiding door een gids van  
Natuurpunt Vlaanderen. Deze me-
vrouw vertelde ons over de ver-
schillende soorten planten en die-
ren in het Drongengoedbos. Zo 
hebben we zelfs vliegenzwammen 
gezien. 
Tijdens de middag bracht de bus 
ons naar het Katershoek in Ursel 
waar we konden eten en waar we 
soep kregen van de school. 
In de namiddag keerden we terug 
naar het bos waar we een bosspel 
speelden waarin we de verschillen-
de gemeentes van het Meetjesland 
konden veroveren. 
Rond halfvier vertrokken we terug 
met de bus naar Gent. 
De herfstvakantie kon beginnen! 

Carine Acke

HTISA-leerling scoort grappigste vraag 
van de gemeenteraadsverkiezingen

“Waarom groeit er geen gras 
op de Graslei?” Dat wilde 

één van onze laatstejaarsleerling-
en weten tijdens het Grote HTISA 
Verkiezingsdebat in de Gentse 
gemeenteraadszaal. Volgens een 
deelnemende politicus was het de 
grappigste vraag die hij de voorbije 
verkiezingscampagne had gekre-
gen. “En ik heb zeker al aan 30 de-
batten meegedaan.” 

De 100 meerderjarige leerling-
en wilden ook weten hoe de  
Gentse politieke partijen stonden 
tegenover onderwerpen als sluik-
storten, het circulatieplan, asiel-
zoekers, veiligheidscamera’s, en-
zovoort. Het leverde geanimeerde 
discussies op, maar vooral ook 
bewustere kiezers: leerlingen die 
wisten hoe, op wie en om welke 
reden ze op een bepaalde politicus 

zouden stemmen. 
Precies dat was de bedoeling van 
deze Verkiezingsdag, een geza-
menlijke organisatie van de PAV-
leerkrachten van het voltijds en 
deeltijds onderwijs. Naast een 
verkiezingsdebat namen de leer-
lingen ook deel aan drie work-
shops. Daarin leerden ze hoe ze 
politieke propaganda konden 
herkennen en hoe ze politieke 
kandidaten konden beoordelen. 
Maar vooral: ze konden zelf eens 
politicus voor een dag spelen. Wie 
weet zien we binnenkort een be-
kende naam op een kieslijst staan? 

Jonas Van Puymbroeck

Joke Zwanckaert
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Teambuilding 4BEI Blaarmeersen

OverKop, een aanrader 
voor elke leerling!
We bezochten met de leerlingen 

van het vierde jaar bso OverKop 
in Gent. We deden dat om enerzijds 
kennis te maken met het jongerenhuis, 
maar ook omdat we samen met hen 
een vakoverschrijdend project gaan 
uitwerken. Om te beginnen kregen we 
een enthousiaste uitleg van Joy, de 
jongerenwerker van het huis. Verder 
mochten we ook even genieten van alle 
activiteiten die je er kan doen. Tot slot 
hebben we gebrainstromd over hoe we 
het vakoverschrijdende project zouden 
aanpakken. 

Wat is het OverKop-huis?

Het OverKop-huis is ontstaan met de 
opbrengst van Rode Neuzen Dag 2016. 
Er werden vijf OverKop-huizen opge-
richt, één in elke Vlaamse provincie. De 
bedoeling is om een plaats voor jong-
eren te creëren waar iedereen welkom 
is en zichzelf kan zijn.
Je kan er zonder afspraak binnenwan-
delen, genieten van een drankje en van 
alle activiteiten. Maar als het nodig zou 
zijn, krijg je er ook hulp bij problemen 
met bijvoorbeeld school, werk, fami-
lie, papieren, rechtzaken of emotionele 
problemen. Het OverKop-huis helpt 
jou verder wanneer je er zelf klaar voor 
bent, ze zorgen ervoor dat jij bij de juiste 
organisaties terechtkomt en dat je goed 
geholpen wordt.

Op de Facebookpagina kan je alle acti-
viteiten terugvinden. Zo wordt er weke-
lijks gekookt, kan je er elke woensdag 
gevechtssporten beoefenen, worden 
er allerhande workshops gegeven. 
Laatst kon je gratis naar de bioscoop 
of zelfs een voetbalmatch bijwonen. Je 

mag zelf ook ideeën voor een activiteit 
geven, dan kijkt een medewerker of die 
activiteit samen met jou kan georgani-
seerd worden. 

Onze samenwerking met OverKop

De leerlingen van het vierde jaar basis-
mechanica gaan samenwerken met het 
OverKop-huis. Ze kregen de opdracht 
om alle ruimtes goed te inspecteren en 
te omschrijven. Na wat denkwerk kon-
den de leerlingen hun ideeën de vrije 
loop laten en dingen bedenken die ze in 
praktijk zouden kunnen maken om de 
ruimtes nog toffer, functioneler, gezel-
liger, … te maken.

Binnen de lessen PAV onderzoeken de 
leerlingen welke jongerenorganisaties 
er nog bestaan. Verder brengen we in 
een mindmap alle informatie samen, 
schetsen we ons ontwerp, berekenen 
we de kostprijs, … Uiteraard bereiden 
we ook de voorstelling van ons eind-
product voor en zorgen we voor de ge-
paste uitnodigingen.

Tijdens de lessen praktijk gaan de leer-
lingen samen met de meneer Hageman 
kijken hoe ze een haalbaar ontwerp 
kunnen maken en welke materialen ze 
hiervoor nodig hebben. Ze tekenen het 
ontwerp uit en in de laatste fase gaan 
de leerlingen het ontwerp ook echt uit-
voeren.

Wanneer alle stappen doorlopen zijn 
gaan de leerlingen hun creatie voor-
stellen aan het OverKop op een officieel 
toonmoment. We kijken er al naar uit!

Hannelore Malfait 

Drabstraat 18
9000 Gent
0498/ 51 05 32
Gent@overkop.be
www.overkop.be

Fietsuitstap naar Agristo
We zijn met de fiets naar de fa-

briek gefietst, we waren een  
tijdje onderweg maar we zijn er ge-
raakt. Toen we binnen waren moes-
ten we een haarnetje en een jasje 
aandoen. Toen begon de rondleiding 
in de fabriek. We hebben de verschil-
lende machines gezien waarmee ze 
verschillende aardappelproducten 
maken. 
We mochten ook proeven van die 
producten, en erna gingen we ook 
in de koelcel. We zagen het volledige 

proces van aardappel tot afgewerkt 
product. Ik vond het een leuke erva-
ring. Ik heb nieuwe dingen bijgeleerd 
over het proces.
Op het einde van de dag is Herman 
Verbruggen nog eens langs geko-
men, ook al kenden weinigen hem, 
toch was het een leuke ervaring.
We zijn, toen hij vertrok met een heli, 
ook vertrokken met onze fietsen.

Francis De Sutter, 4TET

- Enkele sfeerbeelden -

Wil je ook eens langs bij OverKop?



Onze school richt sinds vorig 

jaar opnieuw het 7e speciali-

satiejaar Industriële Elektriciteit in. 

Onder meer met de aankoop van 

ultramodern Festo-opleidingsma-

teriaal verschijnen de leerlingen van 

deze opleiding goed voorbereid aan 

de start van hun loopbaan. 

Geautomatiseerde productiesyste-
men vind je nu al in elke industriële 
sector. En de komende jaren zal 
automatisering nog verder toene-
men. Techniekers met kennis van 
deze geautomatiseerde systemen 
hebben, dat spreekt voor zich, een 
streepje voor op de arbeidsmarkt. 
Precies daarom heeft de opleiding  
Industriële Elektriciteit stevig geïn-
vesteerd in dergelijk nieuw leerma-
teriaal. 

Praktisch GIP-materiaal

“We hebben drie Festo-stations 
aangekocht die een vereenvoudigd 
model bieden van typische geau-
tomatiseerde productieprocessen”, 
legt klastitularis Christian Speliers 
uit. “Dankzij dit nieuwe leermateri-
aal kunnen we onze leerlingen nog 
beter voorbereiden op hun stap 
naar de arbeidsvloer: ze leren de in-

dustriële productie kennen, vakjar-
gon op de juiste manier  gebruiken. 
schakelschema’s lezen, technische 
tekeningen maken en gebruiken, en 
ga zo maar door. Bovendien gaan 
drie leerlingen elk een station bestu-
deren én leren gebruiken voor hun 
Geïntegreerde Proef.” 

Drie geautomatiseerde producties-
ystemen

1. Station stapelmagazijn
In iedere geautomatiseerde pro-
ductie moeten werkstukken worden 
opgeslagen en op een geordende 
manier aan het productieproces 
worden toegevoerd. Hiervoor zorgt 
het station stapelmagazijn.
 
2. Station transportband
Het transport van werkstukken van 
het ene bewerkingsstation naar het 
andere, is een belangrijke taak in een 

productieproces. Hiervoor worden 
in de meeste sectoren transport-
banden gebruikt. De transportband 
van Festo maakt het mogelijk om het 
industriële werkstuktransport na- 
tuurgetrouw te simuleren. 

3. Station handling
In de automatisering worden hand-
lingsystemen toegepast om pro-
ducten te positioneren of te mon-
teren. Het station handling van Festo 
bestaat uit pneumatiekcilinders met 
geleiding en beschikt over twee as-
sen. Het werkstuk wordt met behulp 
van een, eveneens pneumatische, 
grijper vastgehouden. Het handling-
station kan het werkstuk van het ene 
naar het andere station transport-
eren of de twee werkstukhelften sa-
menvoegen.

Jonas Van Puymbroeck
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Waarheen gaat 
de studiereis 
van de zevendes 
dit jaar? 

Wordt het opnieuw Barcelona, of kiezen 
de leerlingen van 7BAE, 7BIE en 7BVI 

deze keer voor een andere bestemming? Tij-
dens de voorronde gingen de meeste stem-
men alvast naar deze vier steden: Barcelona, 
Istanboel, Valencia en München. 
In de finale werken vier teams elk van deze 
bestemmingen verder uit en presenteren die 
aan hun medeleerlingen en directie. De stu-
diereis 2019 gaat naar de bestemming die 
het meeste stemmen krijgt én voldoet aan 
alle voorwaarden. Check de winnaar in de 
volgende SAM!

Jonas Van Puymbroeck

Knap, nieuw gerief voor leerlingen 
Industriële Elektriciteit

De eerste weken 
in de Rotonde: 
screenen, screenen, screenen.
Het team van het deeltijds onderwijs ob-

serveert de nieuwe leerlingen de eerste 
twee weken intensief. Dat gebeurt zowel in 
de praktijkles als tijdens de algemene vak-
ken, maar ook door de trajectbegeleiding. 
De trajectbegeleiders doen dit via speelse 
opdrachten: een leesopdracht en twee sa-

menwerkingsopdrachten. De leerlingen 
maken ook kennis met Mijn Loopbaan van 
de VDAB.  We willen elke jongere zoveel 
mogelijk op maat een traject laten lopen dat 
hen voorbereidt op werk. 

An Jacobs

Sportdag derde graadOndanks de stakingen van 
De Lijn, de vrees voor een 

minimale opkomst en een 
minder zonnige dag, kunnen 
we toch spreken van een zeer 
geslaagde sportdag voor de 
3e graad in Poperinge onder 
leiding van Outside Adventure. 
De leerlingen konden proeven 
van het hoge touwenparcours, 
de grachtentocht en de death-
ride. Hun durf werd op de proef 
gesteld bij de ‘pamperpaal’, een 
klimpaal van 8 meter van waar-
uit ze moeten ‘jumpen’ naar 
een trapeze. Tijdens de paint-
ball toonden enkelen hun skills 
als toekomstige militair.

Peter Vanoutryve
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Kersverse 
trajectbegeleider 
aan het woord

Sinds eind augustus kreeg ik de eer om in de 
voetsporen te treden van Roeland en trajectbe-

geleider te worden voor de harde sector in het deel-
tijds onderwijs. Na 7 jaar algemene vorming vond ik 
het een nieuwe leuke uitdaging om aan te gaan. Het 
was erg fijn om terug te kunnen vallen op de expertise 
van Roeland en de andere trajectbegeleiders. Bij deze 
nogmaals dank Roeland. Het is ook erg boeiend om 
een heel andere job te kunnen doen binnen eenzelfde 
context, ik kan het iedereen aanraden. 

Als leerkracht algemene vorming ervaarde ik dat het 
moeilijk was om zicht te krijgen op de bezigheden van 
de leerlingen als ze niet op school zijn. Sommige leer-
lingen gaan naar POT, anderen naar een voortraject 
of brugtraject waar ze klaargestoomd worden om te 
werken en nog anderen gaan effectief aan het werk.  
Maar wat ze juist deden en wie hen begeleidde, bleef 
meestal vaag. Je kan wel eens vragen aan een leerling 
in de klas hoe het loopt op het werk, maar het beeld 
blijft beperkt. 

Daar wil ik nu verandering in proberen brengen. Ik ben 
begonnen met een Facebookgroep waar leerkrachten 
AV en BGV, leerlingenbegeleiders en andere be-
trokkenen toegang kunnen tot krijgen. De bedoeling 
is dat leerlingen hun traject in beeld brengen en dat ik 
zelf communiceer over nieuwe werkplekken en zaken 
die gaande zijn binnen de diverse trajecten. Leerling-
en kunnen me foto’s toesturen van realisaties op hun 
werkplek. Dat kan gaan van lasconstructies en plaats-
ing van sanitair of werken aan auto’s.  Zelf probeer ik 
de evaluaties op de werkplekken en de andere trajec-
ten in beeld te brengen zodat leerlingen zicht krijgen 
op hoe het eraan toe gaat. Op termijn kan dit beeld-
materiaal ons ook helpen om leerlingen die nieuw wil-
len inschrijven een beeld te geven van de werking van 
ons centrum.

De bedoeling is dubbel: Als trajectbegeleider krijg ik 
zicht op de werkplek vanuit het perspectief van de 
jongere, leerkrachten AV en BGV zien waar hun pap-
penheimers mee bezig zijn, idem voor leerlingenbe-
geleiders en anderen betrokkenen en het belangrijk-
ste van al, leerlingen kunnen trots hun werkstukken in 
beeld brengen. 

De Facebookpagina heet ‘peterdeknock cdodero-
tonde’, stuur me een verzoek en ik kan je toegang 
geven. Het lijkt me ook leuk als je af en toe een post 
van de leerlingen bekijkt en er een korte commen-
taar bij schrijft. We gaan zien hoe dit project loopt en 
misschien beginnen we dan volgend jaar met een ge-
meenschappelijke groep voor alle opleidingen. 

Peter De Knock

    Ontbijt in 
De Rotonde
De week van 17 september werd 

er in het Deeltijds Onderwijs een  
stiptheidsactie (TOCI stiptheid) ge-
houden en werden alle leerlingen die 
stipt op tijd waren door de school  
getrakteerd op een ontbijt.
Proficiat aan allen die op tijd waren, 
ook proficiat aan de organisatoren!

Tom Vanhoutte

Mattias De Muynck was op bezoek 
geweest bij Gardec een scheeps-

renovatiebedrijf in Zeebrugge waar 
Sammy Chaieb werkt. Tijdens het 
bezoek zag Mattias een rek staan waar 
buizen en plaatmaterialen op lagen. 
Het inspireerde hem om een gelijk-
aardig rek te realiseren samen met de 
leerlingen lassen. Nice job, Matthias 
en leerlingen! 

Peter De Knock

Nice job!

Sportdag eerste graad

Ondanks de stakingen 
van De Lijn en een 

minder zonnige dag kun-
nen we toch spreken van 
een massale opkomst en 
een geslaagde sportdag. 
De leerlingen namen deel 
aan 4 activiteiten: SUP  
(= stand up paddling), la-
crosse, teambuilding en 
voetbal. 

Abdallah Bouchaala
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VARIA

Writer’s block

Hans Steenbeke

Column

Paspoorten    
nieuwe leerkrachten

naam: Jeroen Baert    
geboortedatum: 1 maart 1990
Op school ben ik leerkracht OKAN.
Ik houd van sporten, motorrijden en verhaaltjes schrijven.
Ik houd niet van files en onrechtvaardigheid. 

naam: Johanna Vantrappen    
geboortedatum: 25 april 1992
Op school ben ik leerkracht Nederlands.
Ik hou van skydiven, bungeejumpen en canyoning.
Ik hou niet van koude winters.

naam: Margot Claeys   
geboortedatum: 5 november 1993
Op school ben ik leerkracht alfa en vervolgschoolcoach in okan. In het vto geef ik taalondersteuning.
Ik houd van kamperen, frietjes eten, lezen en mooi weer.
Ik houd niet van leugenaars, spinnen en champignons.

naam: Marlies Verduyn   
geboortedatum: 29 april 1987 
Op school ben ik er voor de leerlingen die extra hulp nodig hebben tijdens de les.
Ik houd van dieren, wandelen in de bergen, een kampvuur maken
Ik houd niet van drukke winkelstraten en vuile vingernagels.

naam: Rani Vanhaesebroeck   
geboortedatum: 31 december 1993
Op school ben ik leerkracht PAV 3e graad.
Ik hou van reizen, familie, eten, films en geschiedenis.
Ik hou niet van regen.

naam: Hanna Eeckhout    
geboortedatum: 11 februari 1993
Op school ben ik leerkracht godsdienst.
Ik hou van lesgeven, sport (vooral voetbal en basketbal) en vakantie.
Ik hou niet van pesten en roddelen. 

naam: Florian Micholt    
geboortedatum: 8 juni 1997
Op school ben ik leerkracht OKAN.
Ik houd van lekker eten, warme zomerdagen en KAA Gent.
Ik houd niet van katten.

naam: Basile Van Hecke    
geboortedatum: 13 maart 1996
Op school ben ik leerkracht PAV en wiskunde.
Ik houd van sporten en eten.
Ik houd niet van spinnen en dansen.

De Advent, 4 zon-
dagen op weg 

naar Kerstmis. 4 zond-

agen op weg naar de 

herdenking van de ge-

boorte van Jezus, Isa.

Wij noemen Jezus “het 

Licht in de duisternis” omdat Hij goed deed voor de 

mensen, mensen moed gaf, een boodschap van lief-

de bracht, mensen steeds opnieuw kansen gaf.

Hij vraagt ook aan ons, om voor anderen “licht in de 

duisternis” te zijn, goed te doen, zwakken te help-

en, mensen steeds opnieuw kansen te geven, zijn 

boodschap van liefde door te geven.

Dan wordt Kerstmis een echt feest van VREDE, van 

te-VREDE-nheid.

Een Zalig Kerstfeest en een gezond, gezegend en 

een gelukkig 2019!

werkgroep schoolpastoraal

De Advent

INSCHRIJVINGEN 2019-2020
Wie zich wil inschrijven in 1A of 1B voor het schooljaar 2019- 2020 kan ons 
telefonisch contacteren op het nummer 09 235 04 20 om een afspraak in te 
plannen.

• Op dinsdag 19/3/2019 organiseren we om 18 uur een infosessie voor 
12-jarigen die de overstap maken naar het secundair onderwijs (1A of 1B). 
We hopen u hier alvast te kunnen verwelkomen.

• Vanaf maandag 1/4/2019 tot en met vrijdag 26/4/2019 kunt u zich digi-
taal aanmelden voor een inschrijving op onze school. Dit kan via de web-
site https://meldjeaansecundair.gent.be. Wie bij deze aanmelding hulp 
kan gebruiken, mag ons steeds contacteren.

• Op vrijdagavond 24/5/2019 zetten we alle deuren van onze school open 
en is iedereen welkom in onze ateliers en klassen (tussen 17u en 20u).

Leerlingen die voor het schooljaar 2019-2020 willen inschrijven voor 2e t.em. 
het 7e leerjaar/OKAN/deeltijds onderwijs/duaal leren kunnen bij ons terecht 
vanaf dinsdag 23/4/2019.

Soms kiezen jongeren tijdens het schooljaar voor een heroriëntering naar 
onze school. Wie interesse heeft in wetenschap en techniek, kan terecht in 
TSO of BSO. Jongeren die graag al doende een vak leren, zijn welkom in ons 
centrum deeltijds onderwijs De Rotonde of kunnen een opleiding duaal leren 
volgen.  Een overzicht van ons aanbod is te vinden op www.htisa.be/aanbod.

Wie wil inschrijven, maakt best eerst een telefonische afspraak en brengt bij 
inschrijving zijn of haar identiteitskaart mee.

PASTORAAL
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