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Voorwoord
Grensoverschrijdend#HTISAsloopt#wetoo#notsorry

J

a, ook wij. Te midden van allerhande hashtags en grensoverschrijdend gedrag werden er ook
op onze school heel wat grenzen
opgezocht en bakens verzet. De
hoogste tijd voor een naar goede
gewoonte gevarieerde en kleurrijke Holstraat-update.
In
onze
schoolorganisatie
werken het voltijds en het deeltijds onderwijs steeds nauwer
met elkaar samen, gezien de vele
gelijkaardige uitdagingen. Om de
schooldynamiek en de onderwijskwaliteit nog verder aan te wakkeren, werkt het personeel sinds
september samen in zelfsturende,
vakoverschrijdende teams.
Ook in ons onderwijs worden
meer en meer de schotten tussen de vakken weggenomen. In
het deeltijds onderwijs konden
de leerlingen hun creativiteit
kwijt in een meer dan geslaagd
‘cultuurproject’, en verkennen
we momenteel de mogelijkheden van ‘duaal leren’ en
‘equicoaching’. In het voltijds

onderwijs onthouden we onder
meer de innovatieve vakoverschrijdende projecten in het
beroepsvoorbereidend
leerjaar
en in de 2de graad elektrotechnieken.
In het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers - voltijds
en deeltijds onderwijs - blinken leerkrachten uit in samenwerking, interessante projecten
en maatwerk voor onze nieuwe
leerlingen. Grensoverschrijdend,
of liever grensverleggend.
Dat de projecten werken, horen
we van zowel leerlingen als leerkrachten. De leerlingen hebben
een grotere motivatie en beleven meer plezier aan de lessen.
Het resultaat? Leerlingen zetten
grote stappen vooruit, hebben
meer zelfvertrouwen, zoeken
hun grenzen op en stijgen boven
zichzelf uit. Zo ontvingen de
leerlingen van 2BVL voor hun
‘onzichtbare boekensteun’ uit de
handen van schepen Matthias
De Clercq de prijs voor de nut-

18 juni 2017 – Uma, dochter van Liza Braem (verantwoordelijke BGV DBSO)
en Klaas, zusje van Wolf en Titus.
12 juli 2017 – César, zoon van Helena Van de Sompel (lerares PAV en geschiedenis)
en Koen, broertje van Leonie.
15 augustus 2017 – Gustave, zoon van Hannelore Malfait (lerares PAV) en Harold
29 september 2017 – Noa Lou, dochter van Peter De Knock ( leraar PAV DBSO)
en Andrea , broertje van Simeon en Mattia.
16 oktober 2017 – Ayden, zoon van Samir Assam (leraar elektriciteit)
en Hanane, broertje van Maysa.
7 november 2017 – Siska, dochter van Veerle Vion (lerares keuken DBSO)
en Gunther, zusje van Vince en Xander
We wensen hen een goeie vaart
9 juni 2017 – Sharon Van Wynsberge en Robbe Bastiaens
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Het bestuur van onze school
zet op dit moment alle zeilen
bij om op middellange termijn
een volledig nieuwe school te
bouwen. Hoe grensverleggend
zou dat zijn? We duimen dat het
hen lukt.
Samen zetten we onze schouders onder al deze vakoverschrijdende en grensverleggende projecten met een grensoverstijgend
team van medewerkers en leerlingen. Deze grensoverschrijdende school sloopt in ieder
geval nu al vele muren!

Familienieuws

We verwelkomen

tigste inzending op ‘Boetiek
Techniek’.
De leerlingen van
4TET werden in het stadhuis in
de bloemetjes gezet en kregen er
van schepen Elke Decruynaere
de ‘Jong en wijs’-prijs voor hun
project ‘Welkom in Gent’. Deze
prijs beloont mensen en organisaties die zich inzetten om van
Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad te maken. Een dikke
proficiat aan alle leerlingen en
leerkrachten. Grensoverstijgend.

De vlucht uit

Miyake

Bezoek

CIAC

D

onderdag 30 maart was een
prachtige zomerdag, in de
namiddag genoten we van de
zon en een streepje cultuur.
Filip Claus een bekende fotograaf
stelde immers tentoon voor zijn
60e verjaardag. Hij deed dit niet
in een museum maar gebruikte
gevels van huizen in Gent als zijn
museummuren. Hij daagde 30 andere Gentse fotografen uit om telkens
1 beeld te selecteren bij een van zijn
foto’s. We oefenden onze oriëntatievaardigheden en genoten van de
foto’s tijdens deze wandeling. De
namiddag werd afgesloten met een
drankje in het Patershol. Een mooi
afsluiter voor de paasvakantie en tevens afscheid van Nadim.

O

p het Openschoolmoment
werd het bordspel De vlucht
uit Miyake voorgesteld. Het bordspel is een coöperatief spel dat leren leren aanmoedigt. Spelenderwijs worden kinderen uitgedaagd
om nieuwe strategieën te ontwikkelen om informatie te onthouden,
te decoderen, te structureren enzovoort. Daarbij worden ze voortdurend gestimuleerd om met
elkaar in gesprek te gaan en te leren van elkaar.
Het spel is het resultaat van een
vruchtbare samenwerking tussen
Elise Burny (sinds dit schooljaar
coördinator De Rotonde), Hans
Steenbeke die het vliegtuigje ontworpen heeft en vier Gentse basisscholen: De Triangel, SintSalvator, Klimrek - Van Beverenplein en Klimrek - Reinaertstraat.
Heel wat Gentse basisscholen
ontvingen dit spel om met leren leren aan de slag te gaan in de klas!
Mooi werk!

Nieuws
uit de
Holstraat

cultuurdag

De Rotonde
C

reativiteit stimuleren, samenwerken tijdens culturele activiteiten, elkaar beter leren kennen en respecteren: dat is het idee dat schuil gaat achter ons cultuurproject. Begin september, tijdens de onthaaldagen, maakten de leerlingen een klein kunstwerkje om kennis
te maken met elkaar. Zo gingen we op zoek naar uitwisseling tussen achtergronden, interesses en verschillende culturen van onze jongeren. Tijdens de cultuurdagen in oktober vonden de leerlingen het heel leuk om zich artistiek uit te leven door graffiti panelen te maken.
We keken hen ook bewonderend toe hoe ze op creatieve manier bewogen via breakdance
en moderne dans en luisterden naar hun eigen, unieke muziekstijl die ze creëerden via djset. Onze leerlingen maakten ook typische, heerlijke desserten uit verschillende landen. Wat
waren ze enthousiast toen ze kruidenrekjes mochten ontwerpen voor de opleiding horeca!
De prachtige zetel die ze met paletten in elkaar knutselden, is te bewonderen in de ontspanningsruimte.
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Bezoek Beroepenhuis
Enkele getuigenissen
Anoniempje C

Ik vond het echt leuk om naar
Beroepenhuis te gaan. Metsen
vond ik leuk en de spelletjes
vond ik ook leuk (fabriekspel, badge maken). We zijn
naar boven gegaan en boven
moesten we activiteiten doen
(met vrachtwagen rijden, andere beroepen uitproberen
en iets doen). Er waren heel
veel beroepen maar sommige
waren niet leuk. Maar het was
leuk om naar het Beroepenhuis te gaan. Bij één spel
moesten we een woord vinden met conservenblikken
en het woord was: “zout”. Het
was een makkelijke opdracht.
Er was ook een opdracht, je
moest een touw recht trekken. Die opdracht was niet
leuk. Dat vrachtwagenspel
was het leukste voor mij en
metsen ook.

Ferhat

Ik ben Ferhat en ik heb echt
genoten van de activiteiten.
Het was super leuk met mijn
groep en ook met het tweede
jaar erbij.
We hebben veel dingen
gedaan (tabletspelletjes, een
dop voor op je t-shirt, stenen opbouwen, enz.). De
leukste opdracht was varen
met die boot. En ook met de
vrachtwagen. Geslaagde dag!

Noor Rahman

Het was leuk om naar het
“Beroepenhuis”
te
gaan.
We hebben veel spelletjes
gedaan. Voorbeelden: horeca, lassen en nog zo veel
dingen. Ik heb de puzzelstukken gemaakt. Dat was alles.
Ik vond... die muur bouwen...
Dat was niet goed.

Anoniempje B

Het was leuk. De beste opdracht was het metsen, maar
het tekenen was niet leuk. Ik
had ook commentaar op een
ander gegeven en meneer
was boos. Het tabletspel, dat
viel mee! Onderweg zijn vond
ik ook leuk. De klassen waren
leuk. Het was een leuke voormiddag. Nog eens excuseer
meneer voor mijn fout

Ahmet

Het was echt leuk om te metsen en om badges te maken.
Maar ik vond het een beetje
saai. Het varen met een boot
vond ik het leukst. Ik heb
genoten van de uitstap en
van “geen les’”. Ik hoop dat
we meer op uitstap gaan. Ik
denk dat ik nog steeds autotechnieken wil studeren. Kort
samengevat: Een geslaagde
dag!

DOEDAGEN
I

n de week van 13 tot 17 november bezochten een 200-tal leerlingen van 8 Gentse lagere
scholen het HTISA. Ze kwamen kennismaken met onze school en de opleidingen die we
aanbieden én kregen een eerste les in het solderen bij Guy of Hassan.
We zagen heel veel blije en nieuwsgierige gezichtjes. Ook de leerkrachten waren erg
enthousiast over dit initiatief.
We hopen dat onze school een blijvende herinnering achterlaat en dat we sommige gezichtjes dan ook volgend jaar kunnen terugzien.

Gezond
snacken
in 4BEIb

E

en gezonde snack maken! Kunnen jullie dit? Wat een opdracht…
Binnen het vak PAV werden de leerlingen
van 4BEIb uitgedaagd om samen met de
leerlingen keukenmedewerker van het
deeltijdsonderwijs om hierrond te werken.
Na het proeven van gezonde en ongezonde dingen zijn de leerlingen beginnen
mixen en combineren.
Look, koriander, olijven, gember, tomaat,
avocado, …
Wat een mengelmoes, wat een geuren!!
Benieuwd naar het resultaat op uw bord?
Binnenkort meer...
Koen Cannaert
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Prijsuitreiking

HTISA wint Jong & Wijsprijs

Fonds Lode Verbeeck

O

nze school heeft de Jong &
Wijsprijs van de Stad Gent
gewonnen. Deze prijs gaat naar
een initiatief die van de stad
Gent een kind- en jeugdvriendelijke stad maakt. We wonnen
deze prijs voor ons mobiel infopunt ‘Welkom in Gent’. Op 19
oktober vond de prijsuitreiking
plaats. Een aantal van de leerlingen is van school veranderd.
Het was fijn om elkaar allemaal
terug te zien!

HTISA in de prijzen
van het 2de beroeps hebProjectwerk 2BVL Debenleerlingen
in het schooljaar 2016-2017 op een
totaal andere manier les gekregen dan voor-

heen. De lessen Nederlands, wiskunde en metaal kregen zij in één lokaal. Alle oefeningen
Nederlands en wiskunde werden gegeven
in functie van de oefeningen in de praktijk
metaal/mechanica. Het jaarthema was boek,
alle oefeningen hadden bijgevolg een link
naar dit thema. Met de oefening “onzichtbare
boekensteun” hadden de leerlingen zich ingeschreven op wedstrijd georganiseerd door
Boetiek Techniek. De leerlingen stelden hun
oefening woensdagnamiddag voor op de universiteit van Gent, dit voor een volledige jury
met vakdocenten mechanica, zaakvoerders,
Tofam, … Een interview voor AVS, afgenomen
door Tatjana Beloy was de tweede te nemen
hindernis voor de leerlingen.
Zaterdagmiddag, prijsuitreiking onder de
stadshal in Gent. De leerlingen konden
uit handen van Tatjana Beloy en schepen
Mathias De Clercq de prijs van 150 euro,
een radio interview met Ugent en een gratis
bezoek voor alle leerlingen aan het beroepenhuis ontvangen, dit onder de categorie “meest
bruikbare oplossing”. Fier als een gieter stonden zij te blinken op het podium, hun eigenwaarde een stuk opgekrikt, goodie-bag in de
hand en een kus van Tatjana later keerden zij
tevreden huiswaarts terug.
Door het enthousiasme van de leerlingen
vorig schooljaar, wordt er ook dit schooljaar
weer projectmatig gewerkt.

Middagactiviteiten

O

p donderdag 18 en vrijdag 19 oktober hebben
wij, Benedicte en Eline, als stagiaires orthopedagogie activiteiten georganiseerd in het
thema Halloween. Samen met
de leerlingen hebben we wonden nagemaakt. Dit hebben we
zoveel mogelijk met huis-, tuinen keukenmiddeltjes gedaan.
Zo hebben we onder andere
vaseline en bloem gebruikt om
de wonden na te maken. Zo
kunnen de leerlingen het zelf
ook nog namaken. Volgens ons
was het resultaat toch wel goed
gelukt!

O

p 24 november 2017 mochten Nicole
Engelschenschilt en Tom Vanhoutte
(cdo De Rotonde) in het auditorium van
het Provinciaal Administratief Centrum,
Woodrow Wilsonplein 2 in Gent, de prijs
Fonds Lode Verbeeck (10.000€ ) in ontvangst
nemen.
Fonds Lode Verbeeck schenkt 10.000€ aan
een innovatief project rond hippotherapie,
waarbij het ingestuurde kandidaatsdossier
van Tom weerhouden werd. Het dossier
bevat onder andere een aantal sessies PPG:
‘paard en persoonlijke groei’. Dit is een training sociale vaardigheden (cfr. TOCI’s) met
behulp van paarden. Dit kadert in het belang
van de te ontwikkelen arbeidsattitudes die
naast technische competenties heel belangrijk zijn in de aanloop naar de reguliere arbeidsmarkt. Belangrijker dan ooit met het
oog op duaal-leren in de nabije toekomst.
Ook onze partners van de Persoonlijke
Ontwikkelingstrajecten (POT’s ) vzw De
Werf, vzw Lejo en vzw Groep Intro kunnen
zowel met hun team als met de jongeren
beroep doen op een aantal sessies, waarvoor
wordt samengewerkt met Equi Mare en vzw
Young Horses.
Het initiatief dankt zijn bestaan aan de familie Verbeeck die een Fonds oprichtte als herinnering en eerbetoon aan hun overleden
zoon Lode die erg sociaal was en veel van
paarden hield. Het Fonds lanceert jaarlijks
een oproep via de Koning Boudewijnstichting en steunde de voorbije jaren een divers
aantal projecten, zowel in de jongeren- , ouderen - als gehandicaptenzorg.
Het Fonds heeft al vele jaren een structurele
samenwerking met de Provincie OostVlaanderen. De Provincie schenkt jaarlijks
5.000 euro aan een gezamenlijke Prijs voor
Hippotherapie in Oost-Vlaanderen. Daarnaast stelt de Provincie haar infrastructuur
ter beschikking voor de Prijsuitreiking.

7BAE organiseert HTISA
Cup voor papa’s en zonen

H

et 7e Auto-Elektriciteit organiseert in de lessen PAV een minivoetbaltornooi voor alle leerlingen en hun papa’s. Momenteel
brainstormen de 7e jaars volop over tornooi-organisatie, reclame
& communicatie, randanimatie enzovoort. Op het voorbije oudercontact van begin oktober werden de papa’s al een eerste keer
aangesproken om zich in te schrijven voor de HTISA Cup. Eén datum staat alleszins vast: tornooifinale op het Open School Feest van
vrijdag 25 mei!

Heeft jouw papa zin om mee te voetballen?
Stuur een mailtje naar jonas.vanpuymbroeck@htisa.be

5

laatste
schooldag

[Korpsmaaltijd] 2016-2017

eerste schooldag 2017-2018
O

nze leerlingen van de 3e graad gingen op donderdag 5 oktober met de bus
naar Puyenbroeck in Wachtebeke. Er wachtten daar meerdere sportieve
activiteiten zoals mountainbike, teambuilding, zelfverdediging en initiatie
golf. Ondanks het wisselvallige weer zetten zij hun beste beentje voor. Enkele
sfeerbeelden

SPORTDAG
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PROJECT

SLAAP
D

e leerlingen van 3TET en 4TET
realiseren dit jaar een project
rond het thema slapen. Ze gaan
op zoek naar waardevolle weetjes,
maar met een wetenschappelijke
onderbouw!
In eerste fase onderzoeken ze het
thema in samenwerking met de
universiteit, maar denken ze ook na
over de praktische kant.
Op een druilerige dinsdag namiddag trotseerden de leerlingen van
3TET en 4TET een lange staptocht
;-) (1,5km) naar het STAM museum!
Dit is het stedelijk museum van de
stad Gent. In het museum kregen ze
een rondleiding door Kris en Yves,
de verantwoordelijke en een elektrotechnicus.
We kregen er een zicht op de technische onderdelen van het museum, maar werden ook geïnspireerd
door de professionele aanpak van
het museum.
Na het bezoek gingen de leerlingen
onmiddellijk creatief aan de slag en
dachten vormelijk na wat ze zouden
kunnen realiseren.
De creatieve fase is dus nog volop
aan de gang! Wij houden u op de
hoogte...

7BCS debatteert over
gemeenteraadsverkiezingen

O

p 8 mei 2018 organiseert de
Stad Gent een uniek evene-

ment in de Vooruit naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.
Met het project “Onze eeuw” wil
de Jeugdraad van Gent de laatstejaars van het secundair onderwijs
informeren en prikkelen over
verkiezingen, politiek, burgerschap en stedelijk beleid.
Met workshops, speeddates met
politici

en

politieke

debatten

worden 1.000 Gentse leerlingen
ondergedompeld

in

verschil-

lende thema’s. Voor onze school
neemt het 7e Carrosserie en
Spuitwerken deel.
Heb je een vraag die je aan een

7BVI en 7BIE op
studiereis naar

Barcelona
W

aarheen gaan we op studiereis?
Die spannende vraag mochten
de leerlingen van het 7e Verwarmingsinstallatie en Industriële Elektriciteit
zelf beantwoorden in de lessen PAV. In
de voorronde kozen de leerlingen elk een bestemming. Werd het
Amsterdam, Parijs, Londen, Praag of Barcelona? Een eerste stemming leverde alvast twee finalisten op: Barcelona en Praag. De
leerlingen werkten in teams een voorstel uit voor hotel, transport
en activiteiten en presenteerden dat aan de directie. Het resultaat:
een ruime meerderheid voor Barcelona. Afspraak in de stad van
Gaudi, de Sagrada Familia en de Ramblas tussen 24 tot 27 april.
Meer foto’s volgen!

politicus wil stellen? Geef ze zeker
door aan een leerling van 7BCS!

2
1
5
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ZOMERKLUSSEN 2017
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1. Vernieuwing telefooncentrale
2. Nieuwe lokalen A200/A201/A202
3. Nieuwe gespreksruimtes B102/B103/B104
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4. Nieuwe bureauruimte B001
5. Gordijnen in lokalen
6. Nieuw lokaal C201/C202/C203

7. Nieuws koffie- en waterautomaat
8. Inrichting nieuw fietsatelier
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H

allo, ik ben Viktor. Ik
ga vertellen over onze
foto. We gaan met onze
klas naar Zottegem. Op de
sportdag, we gaan paard
rijden met onze vrienden.
Mijn vriend trekt veel foto’s van de paarden. Dat is
voor thuis te kijken.
Viktor

O

p 22 september, wij koken in de
keuken. Wij hebben pannenkoeken gemaakt. Wij waren met 5 mensen.
Wij hebben 2 groepen gemaakt. Ik was
samen met Nana. Wij mixen de bloem
met eieren en melk en suiker. Dan wij
mixen een saus. Wij zetten de pan op
het fornuis. Wij dan doen de boter in
de pan en bakken de pannenkoeken.
De pannenkoek is lekker!
Esther

W

ij gaan naar de kinderplaneet op woensdag 15 november. Daar spelen wij met alle
dingen. Met computer en tafelvoetbal. Viktor en ik spelen met
andere vrienden tafelvoetbal. Ik
speel met Ameer en dan wisselen
we met andere vrienden. Ik vind
dat een heel leuke dag. Wij gaan
van 10u tot 11u40. De andere leerlingen waren ook blij. Ik ben samen met Ameer gewonnen en
met mevrouw Nele.
Vasil

I

n oktober zijn we gaan klimmen met alle
leerlingen van de okan klas. Het was een
mooie dag. Wanneer we daar waren, heb ik
Esther
gezien.
Zij
heeft
geklommen.
Viktor heeft ook geklommen naast Esther aan
de muur. Ik heb ook geklommen.
Laeth

OKA
E

H

en paar weken geleden ging ik met
mijn klas naar Zottegem. Wij hadden
een goede dag. Wij hebben daar verschillende dingen gedaan, maar mijn lievelingsspel was voetbal spelen met meneer
Luuk. We hebben ook paardrijden gedaan.
Alie

D
O

p 13 november de Okan klas gaat
naar de bibliotheek. Richmond zit
vooraan in de foto. Nana lacht. Thomas
staat rechts. Atiqulah zit op de grond. Wij
hebben een oefening gemaakt. Ik vond
deze dag heel interessant.
Prince
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onderdag 16 oktober wij zijn met okan
geel naar het Gravensteen
geweest. Wij hebben veel
dingen gezien. Dat waren
mooie dingen die ik heb
gezien. Wij zijn ook naar
de kerk geweest en wij
hebben ook een steenhuis
gezien. Dat was een leuke
dag.
Ameer

allo
ben
Somalië
Elke wo
dag ga
met m
spelen
puter en
steren n
zingen.
bal. Wo
onze kla
blauw n
vind he
mijn ok
daar te g

O

O

p 5 oktober zijn we
naar de boerderij

p 5 oktober gingen wij
naar Zottegem. Op deze
dag hebben wij veel activiteiten gedaan. Wij hebben met
een paard gereden en melk
gedronken. In dit foto spelen
we voetbal. Nana samen met
King David en Helena. Ik vond
deze dag heel leuk.

van mevrouw Anke geweest. We hebben met
paarden

gereden

en

we hebben ook voetbal
gespeeld met meneer
Luuk. Dit is onze klas!

Nana

O

p 5 oktober hadden we een sportdag. Wij
gingen naar Zottegem. Bij de ouders van
onze mevrouw. Zij noemt mevrouw Anke.
De ouders zijn boeren. Zij heeft veel dingen
op de boerderij. In mijn groepje hadden wij
zeven personen. Wij hebben verse melk gedronken. De papa van mevrouw Anke heeft
een koe gemolken. Het was lekker!
Richmond

AN

o, ik ben Bashir. Ik
n 12 jaar. Ik kom uit
ë. Ik woon in Gent.
oensdag en elke vrijik naar VZW Jong
mijn vrienden. Wij
daar met de comn playstation, wij luinaar muziek en wij
Mijn hobby is voetoensdag ga ik met
as okan geel en okan
naar VZW Jong. Ik
et heel leuk om met
kan klas samen naar
gaan.

Sjorren en knopen maken
met de Scouts voor de
.

Dag van de
Jeugdbeweging

Uitstap naar het

Naar de

SMAK

kringloopwinkel
voor het vak Godsdienst

Bashir
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Open
School
2017
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HALLOWEENVERHALEN

Evgeni en ik werken samen in een garage.
We werken er als automechanieker.
De telefoon gaat. Het is een anoniem nummer.
Een oude vrouw met een enge stem zegt dat haar auto
kapot is.
Ze vraagt of wij haar willen helpen.
Het adres is: Engstestraat 666 in Spookdorp.
Evgeni en ik gaan er na het werk naar toe.
Het huis is in de bossen. Het is heel groot en kapot.
Het is donkergrijs.
Buiten ligt het vol met rommel: een kapotte wasmachine
en kapotte auto.
De deur waait door de wind op en dicht. De vloer kraakt.
Evgeni trekt aan de bel.
De deur slaat open en het wordt koud.
Wij wachten…
Waarom slaat de deur open?
Door de wind?
We zijn bang maar toch gaan we binnen.
Ik kijk achter mij en Evgeni ontploft.
Ik loop weg. Ik sluit me op in de kast.
De oude mevrouw komt…
Ze steekt een mes in mijn hart.
Ik word wakker en lig mijn bed.

Leerling
In de
kijker
stripverhaal door Ebenezer Ankrah (4BMB)

Ahmed Mouharemov (1BB)
Een mens staat ’s morgens op om naar het werk te gaan.
Hij voelt zich niet normaal. Hij voelt zich krachtig.
Hij gaat naar het toilet om zijn gezicht te wassen. Opeens
kijkt hij in de spiegel.
Hij schreeuwt heel hard.
Hij ziet dat hij een zombie is.
Hij wordt gek. Hij begint alle mensen op te eten.
De UFO’s zien de zombie. Zij pakken hem mee naar de
maan.
Ze proberen hem normaal te maken maar hij was al dood.

Sunay Ibrahimov (1BA)

Het was ’s nacht op 31 oktober. Een man zat TV te kijken.
Opeens kwam er een spook uit zijn TV.
Het kroop in de man zijn lichaam.
De man kreeg het heel warm en hoorde het spook in zijn
hoofd spreken.
De man belde de politie.
De politie vroeg: “Wat is er aan de hand?”
De man kon niet spreken door het spook in zijn lichaam.
Hij schreef op een briefje: “Er zit een spook in mijn lichaam. Help!”
De politie belde een ziekenwagen.
De ziekenwagen kwam.
De man schreef opnieuw op een briefje: “Er zit een spook
in mijn lichaam. En het spook praat in mijn hoofd”.
Ze namen de man mee naar het ziekenhuis.
Daar maakten de dokters een snede en trokken het spook
uit zijn buik.
Ze gaven hem spuiten om geen pijn te hebben.
De volgende dag voelde de man zich beter.
Het spook was helemaal verdwenen.
De dokters lieten hem naar huis gaan.
De man was vrolijk en hij leefde nog fijn en gelukkig.

Diyan Vasilev (1BC)
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Interview met Elise Burny,
coördinator deeltijds onderwijs
Hoe heb je onze school leren kennen?
Ik heb vroeger nog samengewerkt met meneer Boute.
Toen hij vorig jaar iemand zocht om een project te doen
over leren leren heeft hij mij gebeld. Ik vond het een leuk
project maar vooral een leuke school. Vorig jaar werkte ik
maar 1 dag per week op school maar dat was genoeg om te
zien dat dit een fijne plek is.
Waar werkte je voordien en wat was je job daar?
Vorig jaar werkte ik in Aalst, bij een vzw met de naam ‘schulden op school’.
Daar gaf ik les aan leerkrachten over hoe ze best kunnen omgaan met leerlingen die in armoede leven. Naar school gaan kost geld en steeds meer
ouders kunnen dat niet betalen. Het is belangrijk dat scholen zich daar bewust van zijn er ervoor zorgen dat elk kind of elke jongere naar school kan
gaan.
Waarom koos je voor deze job?
Het leek me een hele grote uitdaging. Ik werk graag samen met mensen
dus ik vind het geweldig dat ik hier met een groot team kan samenwerken.
Maar ik koos vooral voor deze job omdat ik graag iets wil doen voor
jongeren die het niet altijd gemakkelijk hebben.

PASTORAAL
Advent is een tijd van verlangen
en verlangen doen we allemaal wel, min of meer.
Verlangen doen we naar geschenken,
zeker in de dagen die komen,
maar ook naar bevestiging
en naar veilige geborgenheid
en naar geluk,
al weten we niet zo precies
wat we daaronder moeten verstaan.
Er zijn er die het onmogelijke verlangen
en illusies koesteren.
En er zijn er ook die - zo ontgoocheld en gekwetst niet meer durven te verlangen,
en de hoop hebben opgegeven.
Komt ons dromen eens uit?
wordt het leven goed?
Is er ook voor ons een bron van levend water?
Er zijn er die wachten tot het antwoord komt.
Er zijn er ook die er meteen aan beginnen.
Bij de enen wordt verlangen kracht,
bij de anderen verlamming.

Was er al iets dat je je op voorhand helemaal ander in gedachte had?
Ik had gedacht dat ik meer tijd zou hebben om eens in de klassen te komen
maar dat lukt door de vele vergaderingen bijna nooit. Ik probeer daar wel
tijd voor te maken.

(Carlos Desoete)
Een zalige en vredevolle Kerst

Alweer een topvoetballer
onder de LO-leerkrachten
Sam : Abdallah, kan je je even kort voorstellen?
Abdallah : ik ben Abdallah Bouchaala, 28 jaar, leraar
LO op HTISA, woonachtig in Gent en speler van KFC
Mandel United.
Sam : Is dit een nieuwe ploeg?
Abdallah : Mandel United is een fusie van 2 ploegen,
namelijk KFC Izegem en OMS Ingelmunster. Ons
team speelt in 2e klasse amateurs, het vroegere 3e
nationale. Het is mijn 1e jaar bij Mandel en we staan
voorlopig in de middenmoot, na een moeilijk seizoensbegin.
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taties op en transfereerde me. Daar heb ik 3 mooie
jaren gekend, speelde er eindronde, werd kampioen, speelde in nationale (een droom die uitkwam)
scoorde veel doelpunten en leverde veel assists. Ik
speelde op het middenveld op de “8”, beter bekend
als “box-to-box”.
Sam : Wat zijn je kwaliteiten?
Abdallah : Ik moet het hebben van mijn duelkracht,
ben balvast, loop veel kilometers op het veld en geef
goeie passes naar de spitsen.
Mijn minpuntje is mijn kopspel.

Sam : Wanneer ben je eigenlijk met voetbal begonnen?
Abdallah : Toen ik 10 jaar was ging ik met een
vriendje meetrainen bij VC Zevergem Sportief,
een 4e provincialeploegje naast Zwijnaarde en
Merelbeke. Ik heb er 6 jaar gespeeld, tot aan de scholieren. KSK Lovendegem merkte me op en gaf me de
kans bij de junioren.
Op mijn 18e kwam ik bij de 1e ploeg terecht en de
trainer zag in mij een spits. Dit jaar werd ik topscorer
in 1e provinciale.

Sam : Wat zijn je ambities en je toekomstbeeld in
het voetbal?
Abdallah : Vroeger was mijn ambitie om in nationale reeksen te voetballen, dit heb ik gerealiseerd bij
Dikkelvenne en nu bij Mandel United. Maar ik blijf
ambitieus, ik wil zolang mogelijk in nationale spelen,
liefst bij een club die dezelfde ambities heeft als ik,
namelijk strijden voor de kampioenstitel, om uiteindelijk op latere leeftijd uit te bollen in de provinciale
reeksen en mijn ervaring doorgeven aan de jonge
spelers.

Sam : Toch vrij spectaculair op zo’n jonge leeftijd…!
Abdallah : Ik speelde 2 jaar in de aanval, maar de volgende trainer plaatste me in de verdediging, rechtsback. Ik speelde samen met voetballers die ooit prof
waren in 1e nationale. Van die jongens heb ik veel
geleerd. Na 6jaar Lovendegem ging ik 1 jaar voor FC
Merelbeke (1e provinciale) spelen. SC Dikkelvenne,
spelend in dezelfde reeks, merkte mijn goeie pres-

Sam : Hoor ik daar een toekomstige trainer spreken?
Abdallah : Indien het trainerschap te combineren
valt met mijn gezin, waarom niet? Ik werk graag met
jongeren, daarvoor dat ik ook leraar LO werd.
Sam : Ben je bereid om eens een minivoetbalwedstrijd te spelen tegen onze leerlingen?
Abdallah : Laat ze maar komen !!

Column
VARIA

Paspoorten
nieuwe leerkrachten
naam: Anke De Saedeleer 			
geboortedatum: 8 november 1995
Op school ben ik leerkracht OKAN
Ik hou van goeie films, dansles, reizen, weggaan met vrienden... en frietjes! Altijd frietjes.
Ik hou niet van slechte films, file en arrogante mensen.

naam: Bart Dewaele 			
geboortedatum: 10 december 1970
Op school ben ik leerlingenbegeleider in het voltijds onderwijs.
Ik hou van muziek, natuur.
Ik hou niet van onrecht, vuil achterlaten.

naam: Celine Wauters			
geboortedatum: 26 oktober 1991
Op school ben ik leerkracht PAV.
Ik hou van zon en lekker eten.
Ik hou niet van oneerlijke mensen en regen.

naam: Céline Debyser 			
geboortedatum: 30 april 1987
Op school ben ik leerlingenbegeleider in het deeltijds onderwijs.
Ik hou van desserts (met chocolade), reizen, naar concerten gaan, mijn kindjes :-).
Ik hou niet van pestgedrag.

Meneer Hassan zet al graag eens een boompje
op over actuele thema’s. Voor deze editie van de
SAM laat hij zijn licht schijnen op de man-vrouwdiscussie.
Wie is de ideale man volgens meneer Hassan?
(En het rijmt nog ook).
“Na een heftig debat in de leraarskamer wilde ik
toch graag een artikel schrijven over hoe de ideale
man zich volgens mij moet gedragen. Uiteraard
benadruk ik ‘volgens mij’. Elke man moet volgens
mij steeds de vuilnisbakken buitenzetten. Ook
kuisen mag hij eens goed leren. Veel mannen kunnen enkel zichzelf onderhouden en zelfs dat lukt
niet zo bijster goed. Kinderen maken lukt hen, maar
ervoor zorgen is een stap te ver: stel je voor dat ze
eens een pamper verversen of huiswerk moeten
maken waar ze zelf niks van snappen… Op het vlak
van eten, planten sommige mannen het liefst hun
voeten onder tafel. Ook de was, de plas en de strijk
is een groot struikelblok voor veel mannen.
Zo. Ik hoop met deze aandachtspunten bepaalde
mannelijke collega’s ertoe aan te zetten om zich wat
vrouwvriendelijker te gedragen. Voor ons mannen,
zou het leven er ook wat eenvoudiger op worden.
Ik heb ook nog aan aantal vraagjes opgesteld voor
de vrouwelijke collega’s. Wat zouden zij beter willen zien op deze mannelijke school? Waar storen ze
zich aan bij de mannelijke collega’s? Uiteraard blijven de antwoorden volledig anoniem.
Een greep uit de antwoorden.
Wat vinden jullie erg storend aan de mannelijke
collega’s?
Sommige vrouwelijke collega’s niks . Anderen vonden het storend dat er collega’s rondlopen met
gaten in hun broek. Dat de mannen eerst denken
en dan doen. Het gedrag van sommige mannen
wordt als storend ervaren, maar de collega in kwestie denkt dat dit eerder met hun persoonlijkheid te
maken heeft dan met het feit dat ze man zijn.
De laatste vrouwelijke collega’s formuleert het als
volgt: ik hou niet van veralgemeningen; niet op
basis van ras, geloof, gender,… Ik ben van mening
dat veralgemeningen leiden tot een eerste stap naar
discriminatie.
Welk gedrag laten wij mannen beter achterwege?

naam: Ans De Daele			
geboortedatum: 23 augustus 1991
Op school ben ik leerlingbegeleidster 1e graad en OKAN.
Ik hou van zwemmen, surfen, badminton, avontuur, reizen, natuur,…
Ik hou niet van liegen, vechten,…

naam: Pieter Van den Broecke 			
geboortedatum: 22 mei 1981
Op school ben ik leerkracht centrale verwarming/sanitair.
Ik hou van reizen, lekker eten en plezier maken met mijn gezinnetje.
Ik hou niet van stilzitten.

naam: Nathalie De Backer 			
geboortedatum: 12 oktober 1969
Op school ben ik leerkracht koken op vrijdag.
Ik hou van de natuur, mensen, dieren, mooie dingen, zon,...
Ik hou niet van onrecht, discriminatie, oneerlijkheid,...

naam: Abdallah Bouchaala 			
geboortedatum: 2 juli 1989
Op school ben ik leerkracht lichamelijke opvoeding.
Ik hou van voetballen, reizen en eten.
Ik hou niet van het circulatieplan in Gent.

naam: Sophie Flamen 			
geboortedatum: 30 april 1990
Op school ben ik leerkracht AV deeltijds onderwijs.
Ik hou van reizen, Scandinavische series & mijn Engelse bulldog Oscar.
Ik hou niet van sla, wachten, pessimisten & vroeg opstaan.

We moeten het haantjesgedrag achterwege laten.
Ook doen alsof we werken in plaats van effectief
werken hebben vrouwen snel door. Vrouwen behandelen zoals we mannelijke collega’s behandelen is een must .
Hoe gedraagt de perfecte gentlemen zich volgens
jullie?
Ten eerste moet een gentlemen hoffelijk zijn omdat
hij dat graag is , niet omdat hij dat moet doen. Verder
is een gentleman een man die proper gekleed is,
hoffelijkheid van vrouwen aanvaardt en zelf ook
hoffelijk is met een doosje humor. Verder heeft
een gentleman aandacht voor de gevoeligheden
van een vrouw maar overdrijft hij er ook niet in.
Ten slotte nog dit: het feit dat er geen vrouwelijke
tegenhanger is voor de term gentleman (beschaafde man, man van nobele afkomst) zegt op zich al
iets. Laat er ons even van uitgaan dat gentlewoman
zou bestaan (beschaafde vrouw), dan
zouden we kunnen besluiten dat de perfect gentlemen en gentlewoman beschaafde mensen zijn, die
elkaar gelijkwaardig, hoffelijk en respectvol behandelen.
Als ik niet elke vrouwelijke collega bevraagd heb ,
sorry hiervoor maar ik hoop dat jullie allemaal wat
hebben aan mijn man / vrouw- betoog. Dat we er
allemaal iets mogen uit leren!“
Hassan Oussehmine
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