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Voorwoord

Op onze nieuwe website staat 
te lezen: ‘Jongeren voor-

bereiden op volwaardige deel-
name aan de maatschappij, ver-
dere studies en/of een succesvolle 
beroepsloopbaan.  Ze kansen ge- 
ven om op te groeien tot vak-
mensen met de juiste attitudes, 
beroepsfierheid en een open blik 
naar technische ontwikkelingen.’  
Dat is waarvoor we in het HTI 
Sint-Antonius echt willen gaan.

Om sterke vakmensen af te 
leveren hebben het onderwijs en 
de bedrijfswereld elkaar brood-
nodig. Daarom zet onze school 
sinds jaar en dag in op de sa-
menwerking met bedrijven en op 
werkplekleren in de meest brede 
zin.  In het ‘deeltijds onderwijs’ 
combineren jongeren twee dagen 
school met drie dagen werken of 
een traject dat daarop voorbe- 
reidt.  De vele succesverhalen van 
onze jongeren bewijzen dat dit 
leersysteem werkt. 

Sinds dit schooljaar investeert 
het HTI Sint-Antonius daarnaast 
ook in ‘duaal leren’. Dit nieuwe 
en zeer uitdagende leersysteem 
biedt jongeren de kans om hun 
opleiding gedeeltelijk op school 

en gedeeltelijk in een bedrijf te 
volgen.  Een goede samenwerk-
ing tussen de school enerzijds en 
het bedrijf anderzijds is dan ook 
cruciaal.  Dit schooljaar loopt er 
al een pilootproject ‘lassen con-
structie duaal’ (3de graad bso), 
volgend schooljaar willen we van 
start gaan met de opleidingen 
‘spuiter carrosserie duaal’ (7de 
jaar bso), ‘grootkeuken en ca-
tering duaal’ (3de graad bso) en 
‘zorgkundige duaal’ (7de jaar bso).  
Net zoals in het ‘gewoon’ onder-
wijs leveren deze opleidingen een 
studiegetuigschrift (3de graad) of 
een diploma (7de jaar) op. Alleen 
de leerweg verschilt grondig.

Ook in het voltijds onderwijs (tso 
– bso) lopen tal van initiatieven 
met als doel leerlingen intrin-
siek te motiveren en sterke vak-
mensen af te leveren.  Al in onze 
eerste graad worden de leerling-
en via vakoverschrijdend pro-
jectwerk voorbereid op de vaar-
digheden en attitudes die nodig 
zijn in hun latere werkomgeving.  
De leerling-en van de tweede 
graad voerden de afgelopen 
maanden elektriciteitswerken 
uit op meerdere externe werven 
(o.m. in Sportschool 9duust, de 

sportclub in de Brugse Poort en 
project van Averroes). Vanaf de 
derde graad tso/bso doen de leer-
lingen werkervaring op via de 
‘stages’.  Het doet plezier om vast 
te stellen dat heel wat van onze 
leerlingen nadien een aanbod 
krijgen om op hun stageplaats 
te blijven.  Dat ook leerkrachten 
inspanningen doen om voeling 
te houden met het werkveld kun 
je lezen in het verslag van de re-
cente bedrijfsstage van leerkracht  
Hassan Oussehmine. 

Op 25 mei gaat ons open school-
feest door. Dan willen we de vele 
vormen van werkplekleren op 
onze school voorstellen van-
uit de persoonlijke ervaringen 
van vijf leerlingen, leerkrachten 
en werkgevers.  Aansluitend 
wordt de fototentoonstelling  
‘SCHOOL@WORK#HTISA’ feeste-
lijk geopend in het bijzijn van 
de schepenen Decruynaere en  
Coddens.  We hopen je te mogen 
verwelkomen!

SCHOOL@WORK#HTISA

Familienieuws
We verwelkomen

21 februari 2018 – Elena, dochter van Stéphanie Schauvliege en Dirk Bosschem.

We nemen afscheid van

4 december 2017 – de heer Simon Vanmeirhaeghe, grootvader van Thomas Vanmeirhaeghe 

11 maart 2018 – Jo Vanhoutte, broer van Patrick Vanhoutte

2 februari 2018 – Lorenzo Pieters, oud-leerling van HTISA en petekind van Hassan Oussehmine

6 maart 2018 – Rik Bevernage, schoonvader van Koen Cannaert 

2



3

Nieuws 
uit de 

Holstraat

Opleiding Bouwen van rolsteigers

Op donderdag 22 februari volg-
den de leerlingen van 4BEIA en 

4BEIB een opleiding voor het bouw-
en van rolsteigers. In de voormid-
dag kregen leerlingen theorielessen 
om die in de namiddag in de prak-
tijk om te zetten. Op het einde van 
de dag kregen de leerlingen die 
slaagden in de proeven een diploma 
voor het bouwen en werken op rol-
steigers. 

Op vrijdag 2 maart vierden de leer-
lingen van het zesde en het zevende 

jaar hun 100 dagen. De leerlingen van 
7BIE EN 7BVI kozen paintball als activi-
teit. “Na een lekker ontbijt, aangeboden 
door de school, reden we naar Paintball 
Waasland in De Klinge. De twee klassen 
streden om de hoogste eer. Wie er ge-
wonnen heeft? Laten we gewoon zeggen 
dat het er vrij hard aan toe ging..... 
Na de activiteit kozen de leerlingen om 
een “gezond”  middagmaal te verorberen 
in een Turkse pitazaak in de Brugse Poort. 
Dat het gezellig en leuk was bewijzen de 
foto’s.” 

(VOP en BM)

100 Dagen

Autosalon 2018
dream cars en 
clean cars
Bugatti Chiron en Veyron, Lamborghini, Ferrari, Lotus, Bentley, Mercedes  

Maybach, … De leerlingen van het 6e en 7e Auto en Carrosserie liepen op het 
Autosalon bijna in een snoepwinkel rond. Tegelijk hadden ze oog voor milieu- 
vriendelijkere wagens en energiezuinige technologieën. Enkele hoogtepunten in 
woord en beeld.

De sfeer was goed want 
iedereen is geïnteres-
seerd in auto’s. De mooi-
ste auto voor mij was de 
BMW Alpina: dat is echt 
een supersnelle wagen. 

Kadir Kazan, 7BAE

Ik vond de nieuwe  
Bentaygo, de eerste SUV 
van Bentley, de mooiste. 
Ook BMW met zijn auto-
show was erg spectacu-

lair. 

Burak Hüyük, 7BAE

Het was de leukste dag 
van het jaar!

Hamza Hanif, 7BAE

Tijdens het eten keken 
we naar een spectacu-
laire moto-show waarbij 
ze allerlei stunts deden. 
Ik ben daar tot 18.30 uur 
gebleven, het was een 

topuitstap.  

Biser Ognyanov, 7BAE

Ik vond Jeep het aange-
naamste merk en dan 
vooral de Jeep Wrangler. 
Jammer dat de nieuwste 
versie er niet stond, maar 
toch was het nog altijd 

prachtig om te zien. 

Diogo Ferreira, 7BAE

Het was fantastisch om 
te kijken naar de Bugatti 
Chiron. Die had nieuwe 
designs, nieuwe opties en 
mooie koetswerken. Ook 
de hybridewagens trokken 
veel bezoekers omdat die-
sel over een paar jaar ver-

boden zal zijn.

Tunay Unal, 7BAE



4

Werkplekleren 
werkt!

Uit onderzoek blijkt dat 
leerlingen die hun 

opleiding op school com-
bineren met leren op de 
werkvloer na hun opleiding 
meer kansen krijgen. Le-
ren op de werkvloer tijdens 
jouw opleiding kan op vele 
verschillende manieren: een 
stage bij een bedrijf, met de 
klas op de werkvloer, half- 
tijds leren en halftijds 
werken (duaal leren of 
deeltijds onderwijs), … .
Wil jij ook meer kansen op 
de arbeidsmarkt? Een goed 

resultaat bij werkplekleren 
zal alvast helpen. De juiste 
attitude en motivatie heb-
ben is vooral belangrijk 
maar ook een goede relatie 
met het bedrijf. Want vraag 
het maar na bij medeleer-
lingen: het is niet gemak-
kelijk, er wordt verwacht dat 
je stipt en correct bent en dat 
je je open stelt om veel bij te 
leren. Maar als dit lukt kan je 
er heel veel bijleren!
Deze kansen willen we als 
school zeker niet laten lig-
gen. We zetten in op een 

brede samenwerking met 
bedrijven om goede werk-
plekken, stageplaatsen of 
andere opleidingen op de 
werkvloer te voorzien. Ook 
in de toekomst zullen we 
inzetten om jou meer kans 
te bieden! 
Meer weten over werkplek-
leren en ervaringen van 
leerlingen, leerkrachten, be-
drijven kom dan op 25 mei 
om 15u30 naar het inspira-
tiemoment voor duaal leren: 
“SCHOOL@WORK#HTISA”.

Een pluim voor de sa-

menwerking tussen 

leerlingen, bedrijven, 

leerkrachten en traject-

begeleiding!

Jeugdboekenmaand
In maart is het Jeugdboekenmaand! Het thema dit jaar was wetenschap en tech-
niek. Dat konden wij als technische school niet laten liggen! In heel wat klassen 
werd er rond lezen en boeken gewerkt. De leerlingen leerden 
- dat boeken niet per se saai hoeven te zijn
- dat vijftien minuten lezen heel wat kan doen voor je taalontwikkeling
- dat er prachtige prentenboeken bestaan waarin ze kunnen blijven kijken 

De Kleine Cervantes
De leerlingen van 1A nemen deel aan de Kleine Cervantes. Leerlingen van de eerste 
graad van verschillende Gentse scholen reiken aan prijs uit aan hun favoriete 
boek. Onze leerlingen lazen het boek Hoe Tortot zijn vissenhart verloor van Benny  
Lindelauf. Ze lazen stukken zelf, en meneer Maes las ook voor. Op vrijdag 30 maart 
namen ze deel aan een workshop rond het boek: het werd een heus verkleerdfestijn! 

15 minuten lezen
Lezen brengt je ver in het leven. Daarom willen wij al onze leerlingen 4 keer 
per week vijftien minuten laten lezen. Na de paasvakantie experimenteren 
we in het eerste en het vierde jaar. De OKAN-klas experimenteerde er nu al-
vast mee en ze vonden het superfijn! 

Boekenplezier

We gingen op maandagnamiddag 5 maart naar 
De Fabriek, het ontmoetingscentrum voor jeugd 

in Gent. Gelegen in een echte fabriek, een gewezen 
leerlooierij gebouwd op het einde van de 19e eeuw 
kunnen jongeren tussen 8 en 21 jaar hier allerlei leuke 
activiteiten doen. De Fabriek heeft een aantal topat-
tracties in huis: een 16 meter hoge klimcanyon, een 
knusse cultuurzolder en een coole boksring.

Ahmed 1BB:
Het boksen was leuk, ik deed dit voor de eerste keer.

Roland 1BC: 
Ik heb tafelvoetbal gespeeld, ik vond het leuk.

Nevzat 1BB:
Ik heb alle activiteiten geprobeerd, de speleobox was 
een echt doolhof.

Jetsadakon 1BC:
Het hoogteparcours was leuk en spannend, we kro-
pen door een ton.

De Fabriek
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Interview met de directeur

Ameer: dag directeur, wanneer werd jij 
geboren? 
Ik ben geboren op 24 maart 1980. Ik ben dit 
jaar dus 38 jaar geworden. Dit jaar ben ik op 
een zaterdag verjaard. Het was een mooie 
lentedag tussen allemaal regenachtige da-
gen.

Nana: hoelang ben je al directeur?
Ik ben nu 6 jaar directeur. Op 1 september 
2012 ben ik directeur geworden. Ik heb dat 
goed onthouden omdat ik in dat jaar ook 
getrouwd ben.

Ameer: wie heeft deze school gebouwd?

Dat weet ik eigenlijk niet. Wat ik wel weet 
is dat de school bijna 100 jaar geleden ge-
bouwd is. 

Nana: in welk jaar was deze school ge-
bouwd?
Bijna 100 jaar geleden, in 1920. 

Ameer: waarom zijn er op deze school al-
leen richtingen mechanica en elektrici-
teit? 
De school is altijd al een nijverheidsschool 
geweest. Maar eigenlijk zijn er hier veel 
meer richtingen want we hebben bijvoor-
beeld ook deeltijds onderwijs waar er bij-
voorbeeld opleidingen keukenmedewerker 
en verzorging zijn. 

Hakim: was je ook leerkracht voor je  
directeur werd?
Ja, maar ik gaf les aan mensen die zelf leer-
kracht wilden worden. 

Bashir: wat heb je gestudeerd om di-
recteur te worden?  
Ik heb pedagogische wetenschappen 
gestudeerd. Daarin leer je veel over opvoe-
ding, onderwijs en kinderen.

Ameer: vind je dat de leerlingen de regels 

van de school goed volgen? 
De meeste leerlingen wel. Ik vind dat zeer 
belangrijk want als er geen afspraken zijn 
dan kan je geen fijne school hebben.

Bashir: wat vind je leuk aan de leer-
krachten? 
Ik vind het fijn dat de leerkrachten jullie veel 
willen bijleren.

Nana: vind je OKAN belangrijk, zo ja 
waarom?
Zeer belangrijk omdat ik jullie bewonder. 
Jullie moeten Nederlands van 0 leren. Daar-
voor moet je doorbijten en dat doen jullie 
ook. Jullie gaan zo snel vooruit!

Nana: ben jij een christen?  
Ja. In april ga ik mijn kinderen dopen. Ze 
zijn nu vijf en twee en ik ga ze samen laten 
dopen.

Bashir: wat vind jij van Pasen? 
Pasen is een belangrijk christelijk feest. Het 
is het feest van de hoop, want Jezus is weer 
uit de dood opgestaan. Maar het is ook een 
lekker feest, want de kinderen kunnen paas- 
eieren rapen.

Ameer, Nana en Bashir uit de OKAN-klas interviewden de directeur!

Via de Kopergietery kregen we de 
kans om op een unieke manier 

kennis te maken met het theater. Het 
theater is een plaats waar leerlingen 
niet spontaan naartoe gaan. Maar door 
de specifieke persoonlijke aanpak 
werd het een heel fijne ervaring voor 
leerkrachten en leerlingen. Ook de 
acteurs leerden de school en de leer-
lingen kennen

Op 22 maart kwamen de acteurs 
naar onze klas, we gingen met hen 
in gesprek over het thema revolutie. 
Zijn we zelf revolutionair, komen we 
nog op voor onze idealen, waarvoor 

zouden we protesteren. De acteurs 
vuurden heel wat vragen op ons af. Met 
die input gingen ze verder sleutelen 
aan hun stuk. Twee weken later kregen 
we een unieke inkijk in hoe zo’n voor-
stelling tot stand komt, we konden een 
deel van de repetitie bijwonen letterlijk 
vanop de eerste rij. Op vrijdag 23 maart 
volgde de apotheose. We mochten met 
de ganse klas naar het volledige stuk 
gaan kijken. 

De persoonlijke en stapsgewijze aan-
pak bleek een sleutel tot succes, zowel 
acteurs als leerlingen vonden dit een 
unieke ervaring. 

Naar de Kopergietery

Bosklassen
Ook dit jaar gingen de eerstejaars op bosklassen naar Het Leen in Eeklo. Enkele sfeerfoto’s



Solidariteitsmaaltijd

De Levensloop is een 24-uren-
loop aan de Blaarmeersen 

waarbij telkens minstens 1 teamlid 
aan het lopen is. Tientallen teams 
lopen mee en onze school is er een 
van. Wij hebben namelijk ook een 

leerkracht gehad die is overleden 
aan kanker: Claude Van Gele. Hij 
was een mens die nooit zijn glim-
lach liet vallen. Hij was bekend om 
zijn glimlach.    

Startschot op school
Om de Levensloop aan te kon-
digen, hebben de leerlingen van 
7BIE en 7BVI een presentatie 
voorbereid voor alle leerlingen uit 
HTISA en OKAN. Veel leerlingen 
waren enthousiast over onze pre-
sentatie en luisterden aandachtig.
Lag het aan de aantrekkelijke 
prijs voor de klas die het best 
vertegenwoordigd zal zijn op de  
Levensloop? De prijs is een uitstap 
op een schooldag voor een budget 
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bezoek
Kristallijn

Op 28 maart zijn we met de leer-
lingen van de 3de graad cen-

trale verwarming en sanitair de 
technieken gaan bezoeken van de 
ijsschaatsbaan de Kristallijn te Gent. 
De weergoden waren ons gunstig 
gezind tijdens onze fietstocht rich-
ting schaatspret. Voor we onze kun-
sten konden tonen, kregen we een 
heel interessante rondleiding over 
het produceren van koude in de 
ijshal. Zo zagen we de imposante 
ijsmachine die dagelijks het ijs vlak 
schraapt. Het afgeschraapte ijs wordt 
vervolgens in een put geloosd en te-
rug gebruikt om de compressoren af 

te koelen. De compressoren zorgen 
ervoor dat het koelmiddel (ammo-
niak) afgekoeld wordt tot -40°C. In 
een uitwisselingsvat wordt een grote 
watermassa met glycol afgekoeld tot 
-10°C. De afgekoelde glycol wordt 
rondgepompt via een buizennet 
(een soort vloerverwarmingsnet) in 
de betonlaag onder het ijs. Er stond 
ook een luchtontvochtigingsinstal-
latie om waterplekken te vermijden 
op het ijs. En dan was het de beurt 
aan onze leerlingen om hun eerste 
pasjes op het ijs te wagen, en dit 
kon niet zonder vallen en opstaan…  
(Arvid Boucquaert)

Loop jij ook mee 
 tegen  kanker?

Op zaterdag 5 en zondag 6 mei doet onze school mee aan de Levensloop, om mensen te 
herinneren die aan deze ziekte overleden zijn; en samen te vechten tegen kanker. 

Loop jij met ons mee?

Naar Brussel!
De leerlingen van het  

vierde jaar gingen op  
uitstap naar Brussel. Tijdens 
de lessen PAV kwam het 
thema België aan bod. De 
leerlingen kregen in de voor-
middag een rondleiding 
door het parlement en ging-
en in de namiddag op stap 
door Brussel. 
Het was een fijne dag! 

De solidariteitsmaaltijd was een succes: ongeveer 120 deelnemers 
schoven aan voor de heerlijke soep, gemaakt door de leerlingen van  

De Rotonde, ten voordele van het project van Broederlijk Delen in Oeganda. 
We hebben genoten van de sfeer van warmte, samenwerking en solidariteit. 
De werkgroep pastoraal dankt van harte iedereen die op de een of andere 
manier een bijdrage heeft geleverd. Wij bedanken ook de werkgroep pas-
toraal voor het prachtige initiatief!”

Ooit al eens gedacht om een eigen 
zaak te beginnen? Droom je ervan je 
eigen baas te zijn? Je eigen droom 
realiseren?
 De leerlingen uit het zevende jaar 
Deeltijds Beroeps Onderwijs start-
ten de afgelopen weken met een 
acht weekse lessenreeks “YouthStart” 
waar ze hun eigen zaak vormgeven.
Dé uitgangspunten zijn steeds: Wat 
zijn jouw talenten? Waar krijg jij  
energie van? Wat maakt jou geluk-
kig?
Eens de leerlingen een antwoord 

hebben op deze vragen stampen 
ze hun droomzaak, stap voor stap, 
uit de grond. Dit gebeurt onder be-
geleiding van heel ervaren coaches.
 Na acht weken geven ze een pre-
sentatie, over hún bedrijf, aan een 
professionele jury. De jury leden, 
die heel veel ervaring hebben in het 
bedrijfsleven, geven onze leerlingen 
dan tips om hun bedrijf verder uit te 
bouwen.
De beste leerlingen worden gese-
lecteerd om hun project voor te 
stellen aan nationale jury. Youth-
Start ondersteunt ook leerlingen die 
hun bedrijf na dit traject verder uit- 
bouwen.

Youth Start



leerkracht gehad die is overleden 
aan kanker: Claude Van Gele. Hij 
was een mens die nooit zijn glim-
lach liet vallen. Hij was bekend om 
zijn glimlach.    

Startschot op school
Om de Levensloop aan te kon-
digen, hebben de leerlingen van 
7BIE en 7BVI een presentatie 
voorbereid voor alle leerlingen uit 
HTISA en OKAN. Veel leerlingen 
waren enthousiast over onze pre-
sentatie en luisterden aandachtig.
Lag het aan de aantrekkelijke 
prijs voor de klas die het best 
vertegenwoordigd zal zijn op de  
Levensloop? De prijs is een uitstap 
op een schooldag voor een budget 

van € 100. De klastitularis telt zelfs 
dubbel mee! 

Start 2 Run
Met onze Start 2 Run Actie kan je 
je voorbereiden op de Levensloop. 
Elke vrijdagmiddag kan je toertjes 
lopen rond de Coupure.  We ver-
zamelen om 12 uur aan de refter. 
Wel je sportgerief niet vergeten! 
Wil je nog inschrijven voor de 
Levensloop? Dat kan. Laat het nu 
weten aan je klastitularis en breng 
€ 10 inschrijvingsgeld mee!

Abdülkadir Kocabas, 7BIE
Samed en Suad Hoxhaj, 7BVI
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Loop jij ook mee 
 tegen  kanker?

Op zaterdag 5 en zondag 6 mei doet onze school mee aan de Levensloop, om mensen te 
herinneren die aan deze ziekte overleden zijn; en samen te vechten tegen kanker. 

Loop jij met ons mee?

Project SLAAP

De leerlingen van 3TET en 4TET werken naarstig verder aan 
hun project Sleeping People dat op het Openschoolmoment 
wordt voorgesteld.

Volg hun avonturen via de website 
www.sleepingpeople.weebly.com

Ik had een droom die prachtig was op 
een soort donkere manier. Het was 

als een droom en een nachtmerrie sa-
men. De manier waarop de droom zich 
afspeelt is een van de mooiste dromen 
die ik ooit gehad heb. Ik zal het pro-
beren te beschrijven, maar ik denk niet 
dat mijn woorden de droom recht zul-
len aan doen.
In het begin van de droom, werd ik 
wakker. Ik was in een behoorlijk donk-
ere, vochtige gang. Die was nauwe- 
lijks verlicht door een zwak blauw licht 
op het plafond. Met elke ademhaling 
die ik in de gang nam, kon ik het zout 
in de lucht proeven. Ik keek omhoog 
en ik zag een meisje die met haar rug 
naar me toegekeerd was. Ze had lang, 
wit haar en ze droeg een witte jurk. 
Meteen wist ik dat ik dit meisje moest 
volgen. Ik plaatste mijn palmen op de 
vochtige, ruwe vloer om op te staan. 
Toen ik opkeek, was het meisje weg. 
Een gevoel van verdriet stortte neer 
op mijn ‘droomhart’ zoals ik het in het 
echte leven nog nooit meegemaakt 
had. 
Er begonnen tranen te rollen over 
mijn wangen. Ik begon te lopen langs 
de gang op zoek naar haar. Ik sloeg 
linksaf maar botste enkel op een 
muur vol aquariums. Daarin zaten de 
mooiste maar gruwelijkste vissen die 
je maar kon bedenken. Ik weet niet 
waarom, maar het zicht van die muur 
veroorzaakte een diepe oerangst in 
mijn buik. 
De lucht begon vochtiger en zoutiger 
te worden en ik wist dat ik dat meisje 

moest vinden. 
Ik liep weg van de aquariums. Het 
waterde spetterde onder mijn voeten. 
Ik begon te stikken door de vochtige 
lucht. Ik stopte vlak voor een andere 
bocht. De gangen waren nog steeds 
zwart en verlicht door een blauw licht 
op het plafond Aan mijn rechterkant 
waren lukraak gestapelde vissentanks 
met een soort miniatuur zeeduivel 
erin. De aquariums waren gebarsten, 
het water begon te lekken. 
Op dit moment begon ik te stikken, 
ik deed mijn ogen dicht en probeerde 
blindelings rechtsom te keren. 
Ik haalde het, maar dan gleed ik uit en 
viel in wat leek op een oceaan met een 
oneindige bodem. Mijn lichaam was 
verlamd, de lucht in mijn longen was 
bijna op en wanneer ik al mijn hoop 
begon te verliezen, zag ik een klein 
maar zuiver wit licht dat groter werd. 
Toen het licht vlak voor mij was, kon ik 
zien dat het een meisje was met ogen 
als zuivere parels, ‘ruby-achtige’ lip-
pen en haar dat leek op de vlammen 
van een feniks. Ze kwam dichter en 
gaf me een knuffel. Opeens was al de 
druk op mijn borst weg en kon ik weer 
ademen. 
Wanneer ik wakker werd, lag mijn 
hoofd op de borst van mijn vriendin. 
Ze zei met een glimlach: ‘hey’. Die 
simpele ‘hey’ en die glimlach zorgden 
ervoor dat deze droom mijn favoriete 
droom is! 

(Andrid Suknaj – 3TET) 

Sportschool 
9duust verbouwt…
…en de leerlingen van 4BEIa, 4BEIb en 5BEI helpen daarbij! Op school heb-
ben ze alle elektrische schema’s voorbereid en een tijdelijke zekeringskast 
opgemaakt om ter plaatse op te hangen. Ter plaatse hebben ze alle oude 
elektriciteit uitgebroken. 

Tijdens de verbouwingswerken trainen de jongens van Sportschool 
9duust met meneer Samir in de sportzaal van de Holstraat. 

Meneer Samir hoopt tegen juni terug naar de vernieuwde sportzaal in de 
Brugse Poort te kunnen. 
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Studieuitstap naar Batibouw
Op donderdag 1 maart gingen wij met 

onze klas naar Batibouw te Brussel.
Batibouw is een zeer grote nationale 
bouwbeurs.  
Iedereen was stipt op tijd aanwezig aan 
het Sint-Pietersstation in Gent.
Met een overvolle trein en metro spoor-
den wij naar de Heizel in Brussel. Voor 
sommigen onder ons was het de eerste 
maal dat ze in een metro zaten. De me-
trostellen zijn wel al wat verouderd.  
Mijnheer Steps vertelde ons dat er bin-
nen enkele jaren nieuwe komen en 
dat er geen chauffeur meer nodig zal 
zijn. Op de Heizel zagen wij links het  
Koning Boudewijnstadion en rechts het  
Atomium. Nog even aanschuiven aan de 
ingang en samen met duizenden andere 
bezoekers konden wij op ontdekking. 
In de lessen techniek hadden wij al heel 
wat over bouwen en wonen gezien. Het 
was boeiend om bouwmaterialen, bouw-
technieken, nieuwe technieken en ma-
terialen in de elektriciteit, domotica,  
sanitair, verwarming, enz..  nu in het echt 

te kunnen zien. Wij zagen er ook toe- 
passingen met alternatieve energievorm- 
en zoals zonneënergie en windenergie.
Iedere leerling had ook een eigen op-
dracht meegekregen.  Wij moesten elk 
naar een ander  paleis om  informatie en 
documentatie te verzamelen die we bin-
nenkort in de klas nog nodig hebben. 
Wij leerden ook al snel dat het leuk is als je 
de Franse taal begrijpt en een beetje kunt 
spreken. Eenmaal terug op de afgespro-
ken plaats in paleis 5 hebben wij deze 
zeer originele klasfoto kunnen maken.     
(FOTO op stand van Wienerberger)
Wij waren wel blij dat wij terug naar huis 
konden vertrekken. De beurs was heel 
interessant maar wij waren wel moe van 
dat vele stappen. Gelukkig konden wij 
deze keer zitten in de metro en op de 
trein. Wij danken mijnheer Steps voor 
het organiseren van deze mooie uitstap.

Cihan, Ferhat, Berdan, Ahmet en Nour-
rahman uit 2TME

TEAMBUILDING

Uitstap Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Op 8 en 20 februari trokken we met de leer-
lingen van de 3e graad AV naar de Kamer 

van Volksvertegenwoordigers. Het bezoek paste 
binnen de lessen rond politiek en democratie. De 
meeste leerlingen waren nog nooit in de Kamer 
en Senaat geweest, toch het kloppend hard van 
onze democratie. De rondleiding door de gids 
werd afgesloten met een gesprek met een volks-
vertegenwoordiger van Groen. Evita Willaert en 
Wouter De Vriendt maakten tijd voor ons om 
met de leerlingen in gesprek te gaan. Door het 
gesprek met de politici werd politiek concreet en 
menselijk en geen ver-van-mijn- bed show.

Week tegen pesten
De leerlingen van het eerste en tweede jaar toonden dat ze zich inzetten 

tegen pesten tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten. Ze zetten 4 stippen 

op hun hand om zo te tonen dat ze pesten niet oké vinden. (ZJ)
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OKAN

Op vrijdag 9 maart heeft de 
OKAN-klas hun mooiste 
woorden op hout geschreven. 
We hebben dat in de klas ge-
maakt. We hadden nagels in 
onze mooie woorden op het 
hout geklopt met een hamer. 
Sommige leerlingen hadden 
woorden zoals kussen, liefde, 
vertrouwen, BMW en Audi. Ik 
vond deze les echt leuk.

Nana

Crea

Wij zijn OKAN geel en blauw 
en wij hebben geschaatst en 
dat was heel leuk. De hand 
van Tomas was kapot. Ik 
was twee keer gevallen. Me-
vrouw Hanne, Hakim, Geral,  
Ashlyn, Adam en Tomas 
kunnen goed schaatsen. Ik 
kan een beetje schaatsen.

Bashir

Schaatsen
Wij maken samen een ver-
haal. Wij maken tekeningen. 
Wij gaan ons verhaal vertel-
len aan kinderen op scholen. 
Het is leuk. Wij zijn ook naar 
de bibliotheek geweest.

Viktor

Kamisjibai

Wij zijn met OKAN geel en 
blauw naar de Centrale ge-
weest. Daar waren ook an-
dere leerlingen van andere 
scholen. Drie mannen zong-
en veel liedjes en dat was heel 
leuk. Vier leerlingen deden 
een wedstijd. Een jongen van 
Somalië was gewonnen. Ook 
Zia van onze klas deed mee. 

Bashir

Toneel voor 
OKAN-leer-
lingen “Zing 
mee met de 
Bonski’s”

Op maandagmiddag kreeg 
OKAN blauw een opdracht 
over naar de dokter gaan. 
Geral, Renate en Tomas staan 
op deze foto. Geral is de dok-
ter. Hij geeft informatie aan 
Tomas en Renata. Zij vonden 
het project interessant.

Nana

Okan blauw 
leert over de 
dokter

Op woensdag 28 maart kre-
gen OKAN geel en de andere 
leerlingen van 1A en 2TME 
samen les. Wij gaan samen 
een filmpje maken over mu-
ziek met nog andere leerling-
en van een andere school. 
Het project heet Muziek in de 
wereld. Wij leren over muziek 
en hebben uitnodigingen ge-
schreven. We praten samen 
over muziek. Wij mochten 
onze lievelingsmuziek laten 
horen aan de andere leer- 
lingen. Ik vind het project in-
teressant.

Prince

“Muziek in 
de wereld”

Ik vertel aan mijn klas over 
het nieuws. Wij kijken naar 
het nieuws zonder geluid. 
Dan vertellen wij wat wij zien. 
Soms was dat niet juist. Het 
was leuk.

Vasil

Okan  
nieuwslezers

OKAN geel speelt het spelletje 
Time’s Up in de klas. Dat was 
maandag. Wij hadden nieuwe 
woordjes geleerd over ma-
teriaal: hamer, boormachine 
en zaag. Ik vind het leuk. Wij 
gaan samen een mooie klas 
maken.

Viktor

“Klas op 
stelten”

Wij oefenen Nederlands en 
maken huiswerk met stu-
denten van Sint-Lievenscol-
lege en de lerares van me-
vrouw Nele. Wij waren elke 
woensdag aan het lezen in 
onze klas. Wij praten en schrij- 
ven ook veel. De student-
en helpen Nana en Ameer 
met wiskunde en Richmond  
krijgt computerles. Ik vond 
deze les goed.

Esther

Huiswerk-
begeleiding 
& conversa-
tietafels op 
woensdag-
namiddag

Wij zijn OKAN geel en wij zijn 
naar het beroepenhuis ge-
weest. Daar waren nog leer-
lingen. Dat was heel leuk. Wij 
hebben veel jobs gedaan. Wij 
waren ober. King David heeft 
een glas laten vallen. Wij heb-
ben geleerd over onze talent-
en.

Ameer

Beroepen-
huis

Op donderdag gingen wij 
naar Future Fest. Vier mensen 
van OKAN verven een muur. 
De meneer geeft les aan 
Eric over een muur maken.  
Helena leert over eerste hulp. 
Ik kijk naar Geral. Hij probeert 
een constructie te maken. Ik 
vind de activiteit leuk.

King David

Future Fest 
VDAB



We zijn met onze klas 
naar de CIAC-garage in  

Ledeberg geweest.
Een gids leidde ons rond. Hij 
gaf eerst uitleg in de show-
room met de allernieuwste 
wagens van het merk Ford en 
Peugeot.  Er stond ook nog één 
old-timer van iemand die niet 
meer met de wagen kon rijden.
Daarna bezochten we de werk-
plaats. In de carrosserie-afde-
ling werkten er verschillende 
oud-leerlingen van HTISA. Er 
werd ons ook gezegd dat de 
klanten hoge eisen stellen: hun 
wagen moet zo snel mogelijk 
gerepareerd worden, en liefst 
tegen een lage prijs. Daarom 
wordt er van een werknemer 
verwacht dat hij altijd op tijd 
komt en zijn werk perfect uit-
voert. 
In de kelder was er iemand die 
de auto’s netjes wast en klaarzet 
voor de klanten. In het maga-
zijn zagen we in de rekken veel 
materiaal: oliefilter, luchtfilter, 
uitlaten, … Alles stond netjes 
gerangschikt.
Het was een leerrijke namid-
dag! Ik heb meer inzicht gekre-
gen in de werking van een 
garagebedrijf. Later zou ik 
ook graag in een merkgarage 
werken!!

(Cekic Burak, 6BA)

12

In de week van 12 maart ging meneer 
Hassan ‘op stage’ bij Volvo Trucks. 

Tijdens die week hield hij een dagboek 
bij. Lees hier zijn avonturen!

Maandag 12 maart
Stipt om 4 uur ’s morgens ging mijn 
wekker af. Pff, was me dat vroeg. Maar 
ik wilde zeker op tijd komen en ik wist 
niet goed hoeveel verkeer ik mocht ver-
wachten. Om 5u35 moest ik beginnen. 
Ik werd heel vriendelijk ontvangen door 
Alexander Dujardin. Hij gaf me werk-
kledij en toonde me de kleedruimte. 
Toen ik mij omgekleed had, vertelde  
Alexander hoe de dag er zou uitzien. 
Ik kreeg een grappige fiets: een drie-
wieler met een grote bak achteraan waar 
allerlei materiaal in kan. Toen ging- 
en we op weg naar de eerste panne. En 
er zouden er nog heel wat volgen die 
dag: een toestel resetten, een hijstoes-
tel volledig uit elkaar halen, monteren, 
testen,… Rond 14u mocht ik naar huis. 
Ik kijk uit naar morgen!

Dinsdag 13 maart
 Vandaag begon met een teamverga-
dering over wat er tijdens de vorige 
shiften al gebeurd was en nog moest 
gebeuren. Voor mij was dat soms wel 
moeilijk te volgen: want de speci-

fieke termen kende ik nog niet. Na de  
meeting mocht ik meelopen met Yves, 
die de opvolging van de herstellingen 
doet. 
Verder ontdekte ik weer een groot stuk 
van de fabriek met mijn driewieler. Na 
twee dagen heb ik wel al een gevoel 
dat dit een plek is waar ik mij wel op 
mijn gemak zou voelen. Maar ik ga 
niet van werk veranderen, want daar-
voor geef ik te graag les. 

Woensdag 14 maart
Ik stond weer fris op: mijn lichaam heeft 
duidelijk geen probleem met vroeg op-
staan. In het jaar 2000 werkte ik nog in 
ploegen, en toen was ik dat gewoon. 
Dus dat helpt wel, denk ik. 
Vandaag moest ik werken op de onder-
houdsafdeling van het magazijn. Wat 
kan er in het magazijn nu mis gaan, 
dacht ik? De mensen die daar onder-
houd doen moeten vaak kleine inter-
venties doen: een alarm herstellen, vul-
bakken weer rechtzetten,…
Ik merkte dat je wel heel creatief moet 
zijn in deze job: voor elk probleem 
moet je een oplossing kunnen vinden!

Donderdag 15 maart
Mijn voorlaatste dag! Vandaag mocht 
ik meedraaien in ‘Cabtrim’, staat voor 

Cabin Trimming. Dat is het fabrieksdeel 
waar men het lege omhulsel van de 
cabine die men zo vanuit Zweden krijgt, 
opvult met bijvoorbeeld het dashobard, 
de zetels, de bedieningspanelen,… Daar-
door wordt het een echte vrachtwagen. 
Ik kreeg er een volledige rondleiding en 
ik kwam ook een oudleerling tegen die 
een onderdeel aan het monteren was. 
Hij schrok toen hij mij zag. Ik kwam 
overigens heel wat oud-leerlingen en 
kennissen tegen die mij vroegen of ik 
van werk veranderd was. Ik stelde hen 
gerust: daarvoor geef ik veel te graag 
les! 

Vrijdag 16 maart
Mijn laatste dag bedrijfsstage, die ik 
weer startte om 4u ’s morgens. Wat mij 
opviel bij Volvo Trucks is dat iedereen 
elkaar elke ochtend een hand geeft 
bij wijze van begroeting. Misschien 
moeten we dat bij ons op school ook 
invoeren? Tegen deze laatste dag had 
ik al goed mijn routine gevonden en 
weet ik al goed hoe alles reilt en zeilt op 
de onderhoudsafdeling. De dag kab-
belde voort van de ene herstelling naar 
het andere probleem. Tegen 14u was 
het tijd om mijn versnaperingen uit te 
delen die ik meebracht omdat het mijn 
laatste werkdag was. 

Bezoek aan de 
CIAC-garage

Op de 
Werkvloer

Leerkracht op stage

Oud-leerlingen schooljaar 2016-2017
Waar komen ze terecht?

Mohammad Omer Zubair (6TAT) Garage Vernaeve (Jaguar- Landrover)
Yüksel Oguz Han (6TAT) Garage Renault/Dacia (automecanicien)
Aydanov Merin (7BAE) Primark (kledingwinkel)
Calik Yunus Emre (7BAE) Garage Steenbeke (Peugeot) (automecanicien)
Civilek Emre Can (7BAE) Volvo Cars (operator)
Ivanov Asen (7BAE) Gent Motors Fiat Garage (automecanicien + magazijnier)
Keskin Berker (7BAE) Honda (auto’s op zijn plaats zetten)
Kirpik Resul (7BAE) ISS (schoonmaakbedrijf)
Mitano Kpikindi Moise (7BAE) Werkzoekend
Ohemeng Ayim (7BAE) Momenteel in Engeland, wil daar autotechnologie studeren.
Önder Ozan (7BAE) Mercedes Jacobs (automecanicien)
Simeonov Simeon (7BAE) ABOG Wetteren (vrachtwagenmecanicien)
Yaldizkaya Yigit (7BAE) Volvo Trucks (operator)
Yasharov Yalchin (7BAE) Plastal Gent (toeleveringsbedrijf Volvo) 
Bushaj Adenis (7BCS) Carrosserie Bijloke (carrossier)
Cangaj Samir (7BCS) Bediening in snackbar (Overpoortstraat)
Maharjan Erick (7BCS) Nissan Bauwens (carrossier)
Mazdooryar Hamid (7BCS) Brose Gent (toeleveringsbedrijf Volvo) 
Mehmedov Mehmed (7BCS) Volvo (productiemedewerker – zetelbekleding)

Wanneer zat je op onze school, 
welke richting?
Van 2013 tot 2016 in het  5de, 6de en 7de 
jaar carrosserie.

Was het gemakkelijk om een geschikte 
job te vinden?
Geen probleem, ik mocht beginnen op 
mijn stageplaats. Ik werk bij Carrosserie 
Bijloke  in Ledeberg. Ze repareren er alle 
merken. 

Hoe ziet je dag eruit?
Ik werk van 8u tot 17u.
In de voormiddag doe ik hoofdzakelijk 
demontage van beschadigde wagens. 
Deuren, bumpers, binnenbekleding, … 
demonteren. Afhankelijk van de schade.
In de namiddag worden de onderdelen 
hersteld en weer gemonteerd.
Ik moet ook soms voorbereidingen uit-
voeren, schuren en plamuren. Af en toe 
kleine onderdelen spuiten. Soms moet ik 
ook een vervangwagen op schade con-
troleren. 

Ben je tevreden met deze job? 
Zeker en vast, het is mijn droomjob!

Houd je goede herinneringen over aan 
de Holstraat?
Het was een mooie tijd, de leerkrachten 
waren altijd vriendelijk. 
Ze stonden tussen ons. Ik vond het inte-
ressant dat we basisvaardigheden leerden  
zoals plamuren en schuren. Graag had ik 
nog wat meer aan wagens gewerkt.

Heb je nog een goede raad voor de leer-
lingen van nu?
Mijn neef zit nog in de Holstraat (Alci  
Ilhan 3BMB)
Ik zou zeggen dat ze goed hun best 
moeten doen om later iets te bereiken in 
het leven!

Interview met Süleyman Alci, 
oud-leerling van de school.
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Cabin Trimming. Dat is het fabrieksdeel 
waar men het lege omhulsel van de 
cabine die men zo vanuit Zweden krijgt, 
opvult met bijvoorbeeld het dashobard, 
de zetels, de bedieningspanelen,… Daar-
door wordt het een echte vrachtwagen. 
Ik kreeg er een volledige rondleiding en 
ik kwam ook een oudleerling tegen die 
een onderdeel aan het monteren was. 
Hij schrok toen hij mij zag. Ik kwam 
overigens heel wat oud-leerlingen en 
kennissen tegen die mij vroegen of ik 
van werk veranderd was. Ik stelde hen 
gerust: daarvoor geef ik veel te graag 
les! 

Vrijdag 16 maart
Mijn laatste dag bedrijfsstage, die ik 
weer startte om 4u ’s morgens. Wat mij 
opviel bij Volvo Trucks is dat iedereen 
elkaar elke ochtend een hand geeft 
bij wijze van begroeting. Misschien 
moeten we dat bij ons op school ook 
invoeren? Tegen deze laatste dag had 
ik al goed mijn routine gevonden en 
weet ik al goed hoe alles reilt en zeilt op 
de onderhoudsafdeling. De dag kab-
belde voort van de ene herstelling naar 
het andere probleem. Tegen 14u was 
het tijd om mijn versnaperingen uit te 
delen die ik meebracht omdat het mijn 
laatste werkdag was. 

Ik heb iedereen uitvoerig bedankt, want 
je moet het maar doen zo een hele 
week een leraartje met je meezeulen. Ik 
voelde mij echt behandeld als hun col-
lega, als een van hen. Dat deed mij echt 
deugd. Bedankt aan iedereen die mij 
die week begeleid heeft! 

Eindconclusie:
Ja, ik zou dit nog eens doen als het me 
werd aangeboden. Na een lastige week 
van vroeg opstaan, zware arbeid en veel 
denkwerk mijn respect opgepoetst voor 
mensen die in een fabriek werken. Het 
was bij mij zo lang geleden dat ik al wat 
vergeten was hoe lastig het kan zijn. 
Nu kan ik mijn leerlingen weer met 
leuke verhalen, anekdotes en effec-
tieve werksituaties warm maken om 
toch te kiezen voor een beroep waar 
techniek heel belangrijk is. Waar je 
zelf moet leren nadenken, waar je de 
handen uit de mouwen moet steken en 
waar collegialiteit erg belangrijk is. 
Ik denk dat het belangrijk is dat men 
vanuit de privésector eens nadenkt hoe 
men meer tijd en geld kan vrijmaken 
om jongeren op te leiden en te stimu-
leren. Misschien geeft dat technisch 
geschoolde mensen ook meer fierheid 
op wat ze doen? 

Op de 
Werkvloer

And if at first you don’t succeed. 
Then dust yourself off and try again

Ik was geen gemakkelijke leerling. Opge-
groeid in een zeer arm éénoudergezin, 

waar schoolresultaten onbelangrijk waren. 
Discussies leerde ik via geweld oplossen.  In 
het lager onderwijs was ik op zoveel scho-
len buiten gegooid dat ik enkel nog naar het 
Bijzonder Lager Onderwijs kon. Twee jaar, 
om “met mijn woede om te leren gaan”. Dat 
leek daar te lukken dus mocht ik terug naar 
het regulier onderwijs. Dat ging een jaartje 
goed, dankzij meester Raoul. Maar in het 5de 
leerjaar liep het terug fout. Ik mocht mijn jaar 
uitdoen, maar voor mijn 6de leerjaar moest 
ik op zoek naar een andere school. De di-
recteur zag, volgens mij terecht, geen andere 
oplossing. Maar geen enkele lagere school 
wou me inschrijven. Men stelde mijn moe- 
der voor naar het 1ste beroeps te gaan. 
Maar dan moest ik wel Mijnheer Thomas, de 
studiemeester, overtuigen. Dat lukte maar ik 
moest beloven dat ik mijn best ging doen om 
niet te vechten. Hij geloofde in mij, hij wou 
me de kans geven. Hij zag, zo bleek ook na 
vele jaren, altijd het beste in de leerlingen. 
Hij gaf ze steeds het voordeel van de twijfel.
En zo begon mijn avontuur op het HTISA, 28 
jaar geleden. Zowat iedere week was ik ofwel 
in een hevige discussie met een leraar gewik-
keld, of was ik tot bloedens toe aan het vech-
ten met medeleerlingen. Mijnheer Thomas 
had héél veel geduld met mij. Gelukkig maar. 
Hij wist dat ik de vechtpartij nooit zelf startte 
maar ze nooit uit de weg ging. Ondanks de 
vele vechtpartijen had ik toch goede cijfers. 
Ik slaagde in het 1ste  beroeps, en een leraar 
Wiskunde, Mijnheer De Pestel (een gewel-
dige leraar EN een geweldig mens), over- 
tuigde me over te stappen naar een tech-
nische richting, al moest ik dan wel het 
eerste jaar opnieuw doen. De resultaten 
waren goed tot zeer goed. Thuis ging het 
minder goed. Ik was 13 jaar toen we onze 
woning verloren. We stonden letterlijk op 
straat met een paar tassen, gevuld met kledij. 
Meer dan 6 maand brachten we door in een 
opvangcentrum voor vrouwen met kinderen 
zonder woning. Een paar keer kwam één van 
de leraren, Mijnheer Horvath, ons bezoeken 
om te kijken hoe het met ons ging. Blijkbaar 
niet enkel een goede leraar maar ook een 
goed mens. Maar na zes maanden moesten 
we ook daar vertrekken want de maximum-
termijn was verstreken. 
Nog steeds te arm voor een gewone won-
ing dus huurden we een studentenkamer. 
Gedurende 1,5 jaar met 5 op een zeer klei-
ne kamer,…dit had zware gevolgen. Na de 
les naar huis? Blokje omlopen zodat vrien-
den niet zagen dat we binnengingen in een 
studentengebouw. Stel je voor: met vijf op 
een kamer van 3 op 4 meter: een tafel, vier 
stoelen, drie matrassen onder 1 bed, en ge-
meenschappelijk toilet en 1 wasbak (geen 
douches). Iemand wil zich wassen? Ok, de 
rest naar buiten. Studeren? Succes. Laat je 
vooral niet afleiden door de televisie, radio, 
pratende broers en zus, chronisch zieke moe- 
der, of beter nog, fuivende studenten. Mijn 
twee jaar oudere broer, toen rebellerende 
puber, liep ook school op het HTISA. Hij kon 
de problemen niet meer aan en kraakte. Hij 
kwam terecht in een neerwaartse spiraal van 
drugs, geweld en problemen op school. Ik, 
toen nog jonger (wat mijn redding was, want 
als puber heb je al zoveel andere problemen), 
slaagde er in, mede dankzij een geweldige 
vriendenkring, redelijk goede schoolresul-
taten te behouden. Tot het 3de middelbaar 
want toen werd IK de rebellerende puber. 
De thuissituatie was zo erg geworden dat ik 
geen energie, noch het geduld had om be-
grip op te brengen voor de (terechte) eisen 
van (sommige) leraars. Dit resulteerde in een 
herexamen wiskunde waar ik niet in slaagde. 
Ik had dus maar 1 keuze, namelijk Industriële 
Wetenschappen (IW) verlaten, en overgaan 
naar Elektromechanica. Ik slaagde redelijk 
gemakkelijk in het vierde middelbaar en ver-

trok voor er eerst in mijn leven op vakantie. Ik 
was toen 17 jaar en leerde toen mijn huidige 
echtgenote kennen (we huwden 6 jaar later 
en zijn nu nog steeds gehuwd). Bij mijn ter-
ugkeer van deze geweldige vakantie besloot 
ik om na het middelbaar onderwijs naar de 
universiteit te gaan om Criminoloog te wor-
den. Ik besloot terug te keren naar IW om zo 
voldoende gedisciplineerd te blijven om hard 
te studeren.  Het 5de en 6de middelbaar was 
heel zwaar. Eerst en vooral omdat ik 1 jaar 
achterstand had opgelopen voor een aantal 
vakken (waaronder wiskunde) maar ook en 
vooral omdat ik heel vaak na de schooluren 
en in het weekend werkte. Iedere woensdag-
namiddag tot 20u00, iedere dinsdag en vrij-
dag van 17u00 tot 21u00, iedere zaterdag en 
zondag van 10u00tot 18u00. Dat was zo ver-
moeiend dat ik soms tijdens de lessen che-
mie en fysica maar ook wiskunde, in slaap 
viel. Mijnheer Vuyle, een geweldige leraar EN 
geweldig mens, begreep het en liet me vaak 
ook gewoon indommelen. Ongelooflijk maar 
waar, in 1997 slaagde ik in het 6de middel-
baar, weliswaar met zeer slechte cijfers (55 
%). Een aantal leraren vroegen me wat ik nu 
wou doen, en velen vonden dat hogere stu-
dies niet voor mij waren gezien mijn zwakke 
schoolresultaten. Er was echter één leraar die 
zei: “Christian, we weten beiden waarom je 
resultaten minder goed zijn dan ze zouden 
kunnen zijn. Als je gemotiveerd bent, ga je 
de universiteit zeker aankunnen. Daar zijn 
heel wat van je leraren overtuigd van”. 
Zo gezegd, zo gedaan. In 1997 schreef ik me 
in aan de Gentse Universiteit. Maar ik moest 
ook gaan werken want we waren thuis nog 
steeds straatarm. Ik werkte steeds als ar-
beider, in ploegensystemen. In weer en wind, 
met de fiets, naar het industriepark, 20 km 
van huis. Om de drie maanden ging ik eens 
naar de les. Studeren deed ik iedere dag, 2 a 
3 uur na of voor het starten van mijn shift, 
en zaterdag en zondag studeerde ik de hele 
dag. Vier jaar lang zag ik enkel de muren van 
mijn slaapkamer en mijn machine op het 
werk. 1 maand voor de examens stopte ik en 
begon ik de reeds geleerde leerstof te herha-
len. Na vier jaar zwoegen behaalde ik mijn 
diploma en was ik Licentiaat in de Crimi-
nologische Wetenschappen.  In mijn derde 
jaar trouwde ik met mijn echtgenote. Zij stu-
deerde toen ook nog. Na vier zeer zware jaren 
studeerde ik met grote onderscheiding af.  
Nothing short of a miracle. 3 maand later be-
gon ik mijn eerste job.
Na een carrière van meer dan 17 jaar maak-
te ik een analyse van mijn loopbaan en 
van mijn dromen. Dankzij Meester Raoul 
uit het 4de leerjaar had ik altijd al voor de 
klas willen staan. Het lot had er anders over 
beslist maar nu nam ik terug de touwtjes in 
handen.  Een wens die doorheen mijn jeugd 
sterker was geworden dankzij leraren zo-
als Mijnheer Horvath, Thomas, Denocker,  
Dermout, Stevens, De Pestel, Vanhonacker,  
Vandevelde, Vanderborght, en last but not 
least,  Meester Raoul. Maar er zijn er nog veel 
meer die een positieve impact hebben gehad.  
En dus start ik in september 2018, als 40-ja-
rige, met een nieuwe opleiding. En wie weet 
sta ik in 2020 voor de klas!
Moraal van het verhaal? Er zijn heel wat le-
raren die gepassioneerd zijn door hun job 
en het beste met je voorhebben. ECHT!!!  
Luister naar hen als ze je advies geven. 
Vraag hen raad als je nergens terecht kan. 
Maar er is een tweede les te trekken uit mijn 
verhaal. Je kan bereiken wat je wil, zolang je 
gemotiveerd bent. “Moeilijk” is niet “onmo-
gelijk”. Ben je thuis zeer arm, heb je slechte 
schoolresultaten? Zie je geen licht aan het 
eind van de tunnel? Steek dan zelf het licht 
aan! Die kracht heb je! Kies een doel, hou het 
doel in zicht en bepaal wat er nodig is om dat 
doel te bereiken. En ga er dan keihard voor! 
En vergeet niet: “and if at first you don’t suc-
ceed, just dust yourself of and try again”.

Oud-leerling in de kijker: Christian Sigrit

Oud-leerlingen schooljaar 2016-2017
Waar komen ze terecht?

Mohammad Omer Zubair (6TAT) Garage Vernaeve (Jaguar- Landrover)
Yüksel Oguz Han (6TAT) Garage Renault/Dacia (automecanicien)
Aydanov Merin (7BAE) Primark (kledingwinkel)
Calik Yunus Emre (7BAE) Garage Steenbeke (Peugeot) (automecanicien)
Civilek Emre Can (7BAE) Volvo Cars (operator)
Ivanov Asen (7BAE) Gent Motors Fiat Garage (automecanicien + magazijnier)
Keskin Berker (7BAE) Honda (auto’s op zijn plaats zetten)
Kirpik Resul (7BAE) ISS (schoonmaakbedrijf)
Mitano Kpikindi Moise (7BAE) Werkzoekend
Ohemeng Ayim (7BAE) Momenteel in Engeland, wil daar autotechnologie studeren.
Önder Ozan (7BAE) Mercedes Jacobs (automecanicien)
Simeonov Simeon (7BAE) ABOG Wetteren (vrachtwagenmecanicien)
Yaldizkaya Yigit (7BAE) Volvo Trucks (operator)
Yasharov Yalchin (7BAE) Plastal Gent (toeleveringsbedrijf Volvo) 
Bushaj Adenis (7BCS) Carrosserie Bijloke (carrossier)
Cangaj Samir (7BCS) Bediening in snackbar (Overpoortstraat)
Maharjan Erick (7BCS) Nissan Bauwens (carrossier)
Mazdooryar Hamid (7BCS) Brose Gent (toeleveringsbedrijf Volvo) 
Mehmedov Mehmed (7BCS) Volvo (productiemedewerker – zetelbekleding)
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Paspoorten    
nieuwe leerkrachten

naam: Helena Van De Sompel    
geboortedatum: 3 januari 1986
Op school ben ik leerkracht PAV ern geschiedenis.
Ik hou van lezen, series kijken en reizen.
Ik hou niet van een oneerlijk wereldsysteem. 

naam: Sem Van Hamme    
geboortedatum: 21 december 1992
Op school ben ik leerkracht elektriciteit.
Ik hou van eten, citytrips en een festival of concertje meepikken.
Ik hou niet van leugenaars.

naam: Ariane Gunst   
geboortedatum: 27 mei 1971
Op school ben ik leerkracht Winkelbediende CDO De Rotonde.
Ik hou van allerliefste zoontje Neo, reizen, terrasjes doen en gezellig kletsen.
Ik hou niet van oneerlijke figuren. 

naam: David Uytterschaut    
geboortedatum: 11 januari 1977 
Op school ben ik leerkracht autotechnieken.
Ik hou van lekker eten en drinken, concerten, mijn gezinnetje en brandjes blussen bij de brandweer.
Ik hou niet van oneerlijke mensen en stilzitten. 

naam: Meeuwel Sabbe   
geboortedatum: 24 januari 1987
Op school ben ik leerlingbegeleidster 3e graad.
Ik hou van reizen, genieten van de kleine dingen in het leven, artistieke projecten.
Ik hou niet van blaaskaken & bountyrepen.

Hor(r)o(r)scoop

WATERMAN
21/01-20/02

Deze week zal je een vlieg-
ende koe zien, die over-
geeft op je hoofd. Daarna 
zal al je hoofdhaar uitvallen. 
Je wordt kaal. Helaas krijg 
je vervolgens een lange 
snor met een lange baard 
en met een lange vlecht in. 
Daar wordt je zo zot van dat 
je in vuur stapt, waardoor 
je vreselijke brandwonden 
krijgt.   

Ali, 4TET

VISSEN
21/02 - 20/03

Eerst zal je een koe zien 
die aan het vliegen is. Die 
gaat jou opeten. Dan zal 
het sneeuwen en dan zal 
je bevriezen. Daarna zal je 
vallen en je been breken. 
Om uit te rusten zal je op 
een stoel gaan zitten op het 
strand, waarna de zee je zal 
meesleuren. Je zal naar de 
kapper gaan, maar die gaat 
al je haar afknippen. Je haar 
groeit nooit meer terug.

RAM
21/03 - 20/04

Deze week zal je veel eten 
omdat je zwanger bent. He-
laas zal je spaghetti eten. Je 
gaat verdikken, waardoor je 
ziek zal worden. Daar komt 
nog bij dat je moet begin-
nen sporten. Dat gaat je 
wel goed doen.  Gelukkig 
voor jou zal je een mooier 
lichaam krijgen. Dankzij je 
mooier lichaam ga je een 
levenspartner vinden.

LEEUW
23/07-22/08

Deze week zal je jouw fiets 
kapot maken door er te veel 
mee te rijden. Helaas zal je 
een nieuwe moeten kopen, 
maar uw nieuwe fiets zal 
ook kapot gaan. Daar komt 
nog bij dat je een arm zal 
breken. Daarna kan je jouw 
arm niet meer gebruiken. 
Maar gelukkig voor jou zal 
er een nieuwe arm worden 
geplaatst. Geen nood, na-
dien zal je veel geluk heb-
ben want alles komt goed. 

Brian, 1A

MAAGD
23/08-22/09

Deze week zal je kat in een 
vissenkom zitten waarna 
de kat er nat uitkomt. De 
kat maakt alles nat en je 
struikelt. Helaas zal je jouw 
rug breken, en dan zal je in 
bed liggen. Daar komt nog 
bij dat je uiteindelijk zal 
genezen en verder moet 
werken. Maar gelukkig voor 
jou zal je veel geld verdie-
nen en voor je kinderen 
kunnen zorgen. 

WEEGSCHAAL
23/09 - 22/10

Deze week zal je een on-
geval hebben door met je 
fiets tegen en auto te rijden, 
daarbij breek je je schouder. 
Je gaat heel erg gewond zijn. 
Helaas zal je vier tanden 
verliezen en een snee in je 
tong hebben. Daar kom nog 
bij dat je een maand in het 
ziekenhuis zal liggen. In het 
ziekenhuis zal je een kamer 
delen met een man die in de 
vuilnisbak zit. Maar gelukkig 
voor jou zal je wel nieuwe 
tanden krijgen.

Wat staat er deze week in de sterren geschreven?
Misschien wist u het nog niet, maar de leerlingen uit de taalondersteuning hebben bijzondere gaven. Ze vertrouwden ons toe dat ze in de toekomst kunnen kijken. We 
daagden hen uit om een horoscoop te schrijven. De leerlingen begonnen enthousiast de sterren te bestuderen, maar kwamen geschokt terug van hun studie. Na lang 
aandringen stemden ze ermee in hun voorspellingen neer te schrijven, en we moeten u waarschuwen: De toekomst ziet er niet rooskleurig uit… Sommige leerlingen kozen 

er dan ook doelbewust voor, uit veiligheidsredenen, om anoniem te blijven. Onthoud echter: een gewaarschuwd man is er twee waard! 
Esmée, Nele en Yaninka

Nieuwjaars-
brieven van de 
leerlingen 1B 
naar hun leer-
kracht van de 
basisschool

Beste juf 

Verhit een laagje vrijheid in een pan-
netje.
Verwarm er liefde in. Voeg vriendschap 
en pure humor toe.
Snijd plezier in plakjes. Doe deze samen 
met 10 gram vrede en 10 eetlepels 
gezondheid in een coupe. 
Strooi er succes met gehakt respect 
overheen. 
Ook lekker met een gezonde familie.

Uw oud-leerling
Abdil Yanar
HTISA 1BC

Beste juf Femke

Meng vrijheid met een snuifje vrede.
Voeg al roerend plezier, vriendschap 
en humor toe. Roer dit tot een gladde 
massa.
Doe er respect bij en roer voorzichtig 
om. 
De kruimige topping laag maak je door 
familie met vrienden te mengen.
Vul de harten met deze deeg tot ze bijna 
helemaal gevuld zijn. Strooi er dan wat 
gezondheid over.

Smakelijk 2018!

Uw oud-leerling
Vasil Krok
HTISA 1BB

Beste juf 

Maak plezier schoon en verkruimel 
rijkdom.
Verdeel de helft van liefde over de bo-
dem van de glazen.
Schep hier 2 eetlepels humor overheen 
en smeer deze uit zodat 2018 helemaal 
bedekt is.
Doe hetzelfde met 2 à 3 theelepels 
vriendschap.
Eindig met een laagje gezondheid.

Uw oud-leerling
Ahmet Yildrim
HTISA 1BC

Thema Valentijn
Gedichtendag: Blijf je-gedichten

Blijf je als ik
naar de maan kijk en er jouw gezicht in zie?

Blijf je als ik
op de maan zit en alleen jou zie?

Blijf je als ik
een foto van een hart zie en het jouwe hoor kloppen?

Blijf je als ik
jou een stuk van mijn hart geef?

Blijf je?

Igor Garbar 1Ba

Blijf je als ik
je de hele wereld laat zien?

Blijf je als ik
je alle volkeren leer kennen?

Blijf je als ik
je alle gerechten laat proeven?

Blijf je als ik
jou de hele wereld geef?

Blijf je?

Nick Viane 1Bc
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Sprookje van de mooie lamp 
en de stoffige kabel

Ergens diep in één van de zeldzame bossen die  
Vlaanderen nog rijk is, lag een mooi boerendorp. In dat 
mooie boerendorp, verholen achter braamstruiken en 
andere stekeligen, lag een diep donker magazijn en het 
was aldaar dat aan een klein, onpersoonlijk en lelijk rek 
een welgevormde mooie LED-lamp eenzaam donker 
hing te wezen. Verlicht door slechts koud TL-licht, vond 
zij nergens de aansluiting om haar licht te laten schijnen 
over datgene waar zij voor gecreëerd is: leerstof verhel-
deren, leerstof toelichten, zich buigen en verlichten op 
donkere uren én warme nachten. Ja, een bureaulamp 
was wat zij worden wou.

Binnen de vesten van de mini-metropool Gandus, een 
achterafweg diep verscholen tussen de braamstruiken, 
stekeligen en tumble-weed, lag een ambachtenclub. 
Leerknapen worden hier vermeend opgeleid, onder 
het gewalde oog van gildemeester Stienbeke G. van de 
afdeling ferritische wetenschappen en ambachtelijk  
sacreren. Zijn knapen gaven vorm aan hout van de  
Hevea brasiliensis, uitgemolken en verstoten door 
mensen aldaar krijgen zij in de Vlaanders een tweede 
leven. Door fusie van hout en aluminium omgevormd tot 
voet en arm van een bureaulamp. Lampfitting en stekker 
waren aanwezig. Op zoek naar een mooie aansluitkabel 
stapte de gildemeester met zijn knapen naar de koopwin-
kel “LUX” gelegen tussen café René en de bende van “de 
gebroeders van de Velde”. De knapen hadden de keuze 
te over aan stroomleverdraad. De koopwarendame hielp 
de knapen in hun keuze, gaf tips ter aansluiting, ont-
ving per kabel slechts vier zilverlingen, en verkocht haar 
koopwaar aan minder dan de inkoopprijs… omdat ze het 
“zulke leuke eunuchen” vond. Dit beeld van de eunuch 
werd ontbloemd door de gildemeester, de korting ech-
ter behouden onder het adagium “gegeven is gegeven”. 
Van de markt komende verwonderde gildemeester Gans 
zich over de kleurkeuze van de kabel door de leerkna-
pen… Benjaminus vond het luipaardmotief wel passend, 
de gildemeester vond dat ook… een ander het fluo-geel 
(fluo-roze ware echter beter geweest voor de betreffende 
leerknaap), nog een ander wit, bruin, zwart, kortom allen 
anders van kleur. Want achter de kleur zijn we allemaal 
hetzelfde… (naar bard Eddie Vedder uit “I am mine”)

Het “Hosha na” bleef echter uit! Alles klopte, stekker, 
stroomdraad, schakelaar, fitting, hout en aluminium 
mooi versmolten tot een bureaulamp,… echter zonder 
lamp. Geen nood, de gildemeester startte zijn paard,  
koerste opgejaagd langs Vlaamse wegen, door donker 
geloverte, langs grimmige herbergen en andere he-
donistische tempels en zo eindelijk naar Daar. Daar, 
gelegen tussen de braamstruiken, stekeligen en andere 
obscure al dan niet parasiterende vegetatieve levensvor-
men vond hij de mooist gevormde, wulpse lamp die hij 
zocht. Hossana in den hooghe, hefted uw lied aan en 
spoort uwen knol naar het verre Gent om uw vondst te 
tonen. Hossana verlicht ons en vooral mijn leerknapen, 
die zeker geen eunuch zijn!

De mooie, blije LED lamp werd verenigd met fitting 
(ze vond haar draai), ze werd eventjes geprikt door de 
stroomkabel (vond zij en de stroomkabel leuk), gekietel 
op het einde van haar Edison-schroefdraad (goed voor-
zien middels maatje E27). De stekker werd ingeplugd, de 
schakelaar ingeduwd… de kriebeling in haar onderbuik 
werd haar te veel en ze kon doen waar ze voor bedoeld 
was… Schijnen, verlichten en stralen dankzij door haar 
aura. Eindelijk zijn wie ze moet zijn!

In pure harmonie straalden ze nog 50000 zomeruren 
samen, menig geest verhelderend, alvorens de epiloog  
samen te schrijven na nog eens 25000 branduren.  
Koning winter kwam, samen met hem, ook, de prelude 
van een nieuw begin. De (stroom) cirkel is eindelijk rond.

Column

Hor(r)o(r)scoop

RAM
21/03 - 20/04

Deze week zal je veel eten 
omdat je zwanger bent. He-
laas zal je spaghetti eten. Je 
gaat verdikken, waardoor je 
ziek zal worden. Daar komt 
nog bij dat je moet begin-
nen sporten. Dat gaat je 
wel goed doen.  Gelukkig 
voor jou zal je een mooier 
lichaam krijgen. Dankzij je 
mooier lichaam ga je een 
levenspartner vinden.

STIER
21/04  - 20/05

Deze week zal je  heroïne 
dealen. Je verdient veel 
geld. Helaas zal je dood-
gaan omdat je te veel rookt. 
Maar gelukkig voor jou zal 
je een mooie begrafenis 
hebben. 

Ahmed, 1BB

TWEELINGEN
21/05 - 20/06

Deze week zal je hond een 
varkensneus krijgen omdat 
hij slecht gegeten heeft. 
Je hebt een dure ijsbeer 
gekocht maar helaas zal je 
ijsbeer doodgaan door het 
koude water. Daar komt 
nog bij dat je partner naar 
de gevangenis moet gaan 
omdat hij/zij een man heeft 
gedood. Maar gelukkig 
voor jou zal je partner al na 
5 jaar terugkomen. 

Roland, 1BC

KREEFT
21/06 - 22/07

Deze week zal je een tas 
met geld vinden, maar di-
rect daarna zal je dood 
gaan. Opeens zal je een 
spook worden voor 2 we-
ken. Helaas zal je als spook 
in bed vallen en moet je er 
3 weken liggen. Daar komt 
nog bij dat je opnieuw mens 
wordt en weer sterk genoeg 
zal zijn om te werken. Maar 
gelukkig voor jou zal je leven 
beter worden. Ooit wordt je 
rijk en gezond.  

Viktor, 3BMB

WEEGSCHAAL
23/09 - 22/10

Deze week zal je een on-
geval hebben door met je 
fiets tegen en auto te rijden, 
daarbij breek je je schouder. 
Je gaat heel erg gewond zijn. 
Helaas zal je vier tanden 
verliezen en een snee in je 
tong hebben. Daar kom nog 
bij dat je een maand in het 
ziekenhuis zal liggen. In het 
ziekenhuis zal je een kamer 
delen met een man die in de 
vuilnisbak zit. Maar gelukkig 
voor jou zal je wel nieuwe 
tanden krijgen.

SCHORPIOEN
23/10-22/11

Deze week zal je veel geld 
krijgen, zeker 1 miljoen 
euro, maar je moet dat aan 
arme mensen geven. Helaas 
zal er geen geld meer over 
blijven maar je zal gelukkig 
zijn omdat je iets goed hebt 
gedaan. Daar komt nog bij 
dat je gaat trouwen na 6 
maanden. Na 2 jaar zal je 2 
kindjes hebben. Maar geluk-
kig voor jou zal je een hond 
ontmoeten dan zullen je 
kinderen blij zijn.  

Halmi, 4BEIB

BOOGSCHUTTER
23/11 - 21/12

Deze week zal je een 
slechte toets maken en 
ziek worden. Helaas zal je 
slechte punten hebben. 
Daar komt nog bij dat je 
twee benen breekt door 
voetbal te spelen. Maar ge-
lukkig voor jou zal je binnen 
twee maanden genezen. 

Alli, 4TET

STEENBOK
22/12-20/01

Deze week zal je gek wor-
den in je hoofd. Je gaat 
brood in een hond stoppen 
en de hond in stukken snij-
den. Helaas zal iemand je 
een snoepje geven waar je 
nog gekker van wordt. Daar 
komt nog bij dat ze je niet 
willen opnemen in het zie-
kenhuis.

Wat staat er deze week in de sterren geschreven?
Misschien wist u het nog niet, maar de leerlingen uit de taalondersteuning hebben bijzondere gaven. Ze vertrouwden ons toe dat ze in de toekomst kunnen kijken. We 
daagden hen uit om een horoscoop te schrijven. De leerlingen begonnen enthousiast de sterren te bestuderen, maar kwamen geschokt terug van hun studie. Na lang 
aandringen stemden ze ermee in hun voorspellingen neer te schrijven, en we moeten u waarschuwen: De toekomst ziet er niet rooskleurig uit… Sommige leerlingen kozen 

er dan ook doelbewust voor, uit veiligheidsredenen, om anoniem te blijven. Onthoud echter: een gewaarschuwd man is er twee waard! 
Esmée, Nele en Yaninka

Beste juf 

Verwarm de over op 180 graden vriendschap.
Vet de muffinvormen in met wat gezondheid. 
Doe dit voorzichtig om de liefde niet te laten 
scheuren.
Kluts de warmte in een kom en voeg hier 
vrede aan toe. Klop dit tot een glad, succesvol 
geheel.
Snijd humor in kleine stukjes en voed deze  
samen met vrijheid.
Vul ieder vakje met plezier en haal de bakvorm 
er na 20 minuten uit.
Strooi de andere helft samenzijn erover en zet 
deze nog eens in een oven van respect.

Uw oud-leerling
Suktharworn Jetsadakon
HTISA 1BC

Thema Valentijn
Gedichtendag: Blijf je-gedichten

Blijf je als ik
je de hele wereld laat zien?

Blijf je als ik
je alle volkeren leer kennen?

Blijf je als ik
je alle gerechten laat proeven?

Blijf je als ik
jou de hele wereld geef?

Blijf je?

Nick Viane 1Bc

Poëtische zinnen

Blijf je als we
samen lopen en de zon enkel voor jou schijnt?
Milan Lendel 1Ba

Blijf je als ik
de Titanic weer zou doen varen?
Abdil Yanar 1Bc

Blijf je als ik
je zeg dat elke dag met jou Valentijnsdag is?
Mustafa Ahmedov 1Ba    

Blijf je als ik 
jou het hoofdpersonage van jouw 
lievelingsboek maak?
Shermin Ivanov 1Bb

Blijf je als ik
je de hele wereld koop?
Blijf je als ik
jou koningin van deze wereld maak?
Makli Nevzat Hasan 1Bb

Blijf je als ik
alle zeeën weer proper maak?
Roland Ziga 1Bc
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