
 

 

Presentatie eindwerken klas 12  

Vrijdag 27 mei 2016 

 

 

18.15u:  v  e  r  w  e  l  k  o  m  i  n  g      e  n     z  a   n  g 
 

18.30u: Kess Vandermeulen Spelen is een kunst 

18.50u: Emma Vanvlasselaer       “De weg naar mijn roots” –  

                                                  Amand van de garde toont zijn talent 

19.10u:  Eleanor Winderickx Onze band met dieren, of onze dieren op de band 

19.30u: Louis Myard The hottest tub in town 

19.50u: Emma D’haemer Kleren maken de man, juwelen de vrouw 

20.10:  p  a  u  z  e (10 min)    

20.20u: Sam Timmermans De samadan, Sam zoekt contact met de  moslimcultuur 

  via de ramadan 

20.40u:  Githa de Jamblinne de Meux Githa goes wild - is ivoor een olifantenmoord waard? 

21.00u:  Chiara de Backere Onbeperkt beperkt: wat is psychosomatiek en  

                                                  welke invloed heeft pijn op je leven? 

21.20u: Bram Godts                                 Economische alternatieven voor een menselijkere wereld 

21.40u:  Mathilde Lepage Vivre: de mensen die we dagelijks ontmoeten 

22.00u: Vertoning film (40 min) van Mathilde Lepage   

 
 

Einde rond 22.40u  

Tijdens de presentaties blijven de deuren gesloten.  

Gelieve dus op tijd te zijn voor het blok waarin de leerling die u wil horen presenteert.  

 
  



 
 

Presentatie eindwerken klas 12  

Zaterdag 28 mei 2016 

 
09.15u:  v  e  r  w  e  l  k  o  m  i  n  g 
 

09.30u: Seppe Gielen Hoe lang kan een computer zijn adem inhouden? 

09.50u: Vincent Debulpaep                          Zelf een gitaar maken, wat doet dat met een mens? 

10.10u: Tim Taelman Reuzewerk aan mijn MINI auto 

10.30u: Amber Naenna See through my eyes, my adventurous life 

10.50u:  Vertoning film (15 min) van Amber Naenna   

11.05u: p  a  u  z  e (10 min)  

11.15u:  Ian Rosseel Een slide door mijn proces: bouw je longboard  

11.35u: Anna Van Wonterghem Yogalicious met Anna 

11.55u: Ruth Gysemans                            “Wanneer het donker wordt” – avond- en 

 nachtfotografie 

12.15u: Mélanie Morel           Over het bouwen aan motivatie: van kippenkerkhof  

 tot multiruimte 

12.35u: Orgil Oyundelger Tintelende enkels, poëzie 

12.55u: Vertoning film (10 min) van Orgil Oyundelger 

13.05u:  m  i  d  d  a  g  p  a  u  z  e   (45 min) 

13.50u: Valentin Derbaix Constructie en installatie van een zonneboiler 

14.10u:  Raphaël De Buck Arcade: van flipperkast tot wereldfenomeen  

14.30u:  Amy Yule                           De oorsprong van onze motivatie; ons water,  

 ons eten, ons leven 

14.50u:  Jonas Proesmans                   Je eigen permacultuurtuin als antwoord op 

 voedselverspilling 

15.10u:  Voorstelling toneel (20 min) van Robert Dopchie  

15.30u: p  a  u  z  e (10 min)  

15.40u:  Liesl Seyen Nihon, tekens met een verhaal 

16.00u: Robert Dopchie Parsifal op de planken 

16.20u:  Barend Casier De sneeuwplank 

16.40u: Amore Boonstra Het masker van Bali  

 

 

Einde rond 17.00u  

Tijdens de presentaties blijven de deuren gesloten.  

Gelieve dus op tijd te zijn voor het blok waarin de leerling die u wil horen presenteert.  


