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J a a r f e e s t i n d e k i j k e r

Vrijdag 30 september vertrokken de twee 7e

klassen en klas 8 op uitstap naar de kust, in

Cadzand. We moesten een fort bouwen en bij

vloed moesten de verschillende groepen zolang

mogelijk op hun fort blijven staan. Ook was er

vrij spel en we hebben echt genoten. We keerden

moe terug, het was een geslaagde uitstap!

Alina Vanvlasselaer

V o o r w o o r d
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Eind oktober 2016: Ik blader door mijn

notitieschriftje en probeer op die manier zicht

te krijgen op wat me de voorbije twee

maanden geïnspireerd en bezig gehouden heeft. Tussen

kladversies van voorbereidingen en verslagen van

gesprekken vind ik regelmatig flarden van ideeën; de één

al realistischer dan de andere.

Ik overlees alles diagonaal en dan valt mijn oog op notities

van een gesprek met mensen van de lerarenopleiding van

UCLL. Deze mensen waren via via naar mij doorgestuurd

en zochten inspiratie en uitwisseling voor de vernieuwing

van het curriculum van hun lerarenopleiding.

Het werd inderdaad een interessant gesprek, dat steeds

draaide om de vraag: Hoe zien we de leraar van de

toekomst? We hadden het verder over de school van de

toekomst, de leerling van de toekomst, het onderwijs van

de toekomst, en kwamen steeds op hetzelfde uit. Als we

willen investeren in al die ‘zaken van de toekomst’, zullen

we moeten inzetten op zelfontwikkeling enerzijds en

verbindend samenwerken anderzijds, en dat voor

iedereen: leerlingen, leraren en ouders. Laat dit nu net

twee speerpunten in onze school en onze pedagogie zijn.

Een goede leraar moet over voldoende zelfkennis

beschikken om empathisch met de leerlingen, ouders én

collega’s om te kunnen gaan. We moeten onszelf kunnen

relativeren en toch ernstig met de zaak bezig zijn. We

moeten kunnen terugblikken op ons pedagogisch

handelen en leren uit ons falen. Dan pas kan het

verbindend werken een kans krijgen. En dan pas kunnen

we open staan voor andermans falen, kunnen we

vertrouwen dat het goed komt, kunnen we elkaar oprecht

hulp bieden en daadwerkelijk ondersteunen en kunnen we

samen gaan en staan voor eenzelfde visie. Maar laten we

echter één iets niet vergeten: het zijn de leerlingen, zowel

groot als klein, met hun vallen en opstaan, met hun

existentiële vragen, met hun jong enthousiasme, met hun

groot lawaai, met hun veelzeggende (maar oh zo

zeldzame) stiltes die iedereen met iedereen verbinden.

Laat deze Regenboog een middel zijn om deze verbinding

iets meer toonbaar te maken en laat de lezer voor zichzelf

uitmaken waar hij sporen van verbinding kan vinden.

Veel lees- en kijkplezier!

An De Vogelaere

Pedagogisch gevolmachtigde middelbare school

Sporen van verbinding

In Wijgmaalbroek en Cadzand

We gingen naar het strand, wat verder in het land.

Volgens mij duurde het jaren voordat we er waren.

Uiteindelijk aan zee viel het heel goed mee.

Ik zat in team blauw, soms had ik het wat kou.

Ik had er veel plezier, ik genoot van elk kwartier.

Maar al het leuke blijft niet duren, het was toch 

leuker dan tijdens de lesuren.

Mies Van Bael

Ayla, klas 3

Michaëlsfeest 

Sluipspel: wie oh wie zijn dat?

Skaïdra van klas 3 vond het zwaard. Tijdens
het Michaëlsfeest mocht zij, als een echte
held de draak verslaan.

Midden-
bouw

Lagere school
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VOLHARDEND ZIJN (Noa en Pema)
Michaël zat op zijn paard en was op weg naar de draak. Zijn

vader had in het verleden reeds gevochten tegen de draak,

maar werd daarbij gevangen genomen. Michaël was

vastbesloten om zijn vader te gaan redden uit de klauwen van

het monster.

Hij reed door het bos toen hij een vogeltje hoorde piepen. Het

was vast uit zijn nest gevallen. Hij stapte van zijn paard, maar

toen werd zijn paard heel bang. Het paard steigerde en liep

weg in gallop. Michaël liep er achter aan, maar dat was

tevergeefs. Het paard was foetsjie. Nu moest hij zijn

gevaarlijke tocht te voet doorzetten, zonder zijn trouwe

viervoeter aan zijn zijde. Hij vond het heeeeel erg. Maar hij

MOEST koste wat kost doorgaan om zijn vader te redden van

die vreselijke, woeste, wrede, stinkende draak. Hij moest

volharden in zijn taak!

ZELFZEKER (Elias en Ruben)
Michaël liep over een grindpad maar struikelde over een

boomwortel. Hij viel heel hard op zijn hoofd en verloor het

bewustzijn. Toen Michaël weer ontwaakte, zag hij dat hij in

een grot lag. Hij hoorde stemmen aan de uitgang. De stemmen

klonken zwaar en ruw. De woorden die te horen waren,

voorspelden weinig goeds. Michaël ging snel kijken aan de

uitgang. Hij zag dat het cyclopen waren: grote reuzen met

maar één oog. Hij zag ook dat ze zijn paard hadden

vastgebonden. Naast hen brandde een knapperig vuurtje.

Michaël dacht bij zichzelf:  Ik moet mijn paard gaan redden!

Hij voelde zich zeker van zijn stuk. Hij stapte vastberaden naar

de cyclopen toe, zei tegen hen: “Dat is mijn paard! Ik neem het

weer mee!”, maakte het dier los en ging verder op pad, op zoek

naar de draak.

MICHAËL &
DE DRAAK klas 6  

SLIM en DAADKRACHTIG (Yerodin,
Roan, Janis en Fernando)
Op zijn verdere tocht kwam Michaël een grote hoop stenen

tegen die zijn pad blokkeerden. Michaël zuchtte een keer. Wat

een hoop stenen… Maar er was geen ander plan. Hij stak dus

maar de handen uit de mouwen en begon steen voor steen

weg te dragen. Wat een daadkracht! 

Er kwam een klein pad vrij. Het was echter te smal voor het

paard om door te kunnen, dus Michaël beval het om weer

rechtsomkeer te maken. Het paard vertrok en Michaël liep te

voet en zwetend verder. Plots hoorde hij verder de struiken

ritselen. Dat waren zeker struikrovers die zich daar verscholen

hielden. Michaël moest hen te slim af zijn. Hij bedacht een

plannetje om hen te misleiden. Hij verschool zich achter een

boom. Hij nam een steentje uit zijn zak -  een herinnering van

zijn zwoegwerk bij het geblokkeerde pad - en gooide het een

heel andere richting uit. De rovers liepen snel op het geluid af.

En zo kon Michaël snel voorbij het gevaar sluipen. Wat slim

van hem!

GELUK (Isara, Alina)
Terwijl hij verder liep, raakte zijn weg steeds dichter bebost.

De takken groeiden dichter en dikker bij elkaar.  Hij kwam op

een donkere plek terecht en kon niets meer zien. Behalve…

Twee kleine, groen-gele bolletjes die hem aanstaarden. Het

waren ogen. De ogen van een poema! Michaël werd bleek van

angst en wist niet wat te doen. Hij wist dat hij al zijn moed

moest verzamelen. Hij nam de eerste de beste tak en mepte op

de kop van het wilde dier. De poema werd natuurlijk razend

en stond op het punt om Michaël aan te vallen. Michaël was

nu zo bang! Hij rende en rende en rende… De poema zat hem

op de hielen. Michaël kon nergens meer naartoe. Hij voelde de

adem van de poema in zijn nek. Maar het geluk stond aan zijn

kant. Een aapje, dat het tafereel had gadegeslaan, sprong

tussen hen in en trok de poema aan zijn staart. Nu kon

Michaël  snel ontsnappen. Wat een geluk!

STERK en HULPVAARDIG 
(Ruppel en Noah, Lynn en Robin)
Nadat de spanning wat gezakt was, kwam Michaël plots zijn

nonkel Fredo tegen in het bos. Zijn nonkel zag er een beetje

verdwaasd uit. Bleek dat hij de weg naar huis kwijt was. Een

stevige wind had het hele pad weggeveegd en een hoop

takken en boomstronken versperden nu de weg. Nonkel Fredo

was al oud, en het lukte hem absoluut niet al die takken weg te

krijgen. Maar Michaël voelde dat hij moest helpen. 

Weer stroopte hij de mouwen omhoog en begon weer te

trekken en te zeulen aan de takken, die hij één voor één weg

haalde van het pad. Het was een flink karwei, maar Michaël

was sterk. Hij bracht nonkel Fredo weer veilig en wel naar huis. 

ONBEVREESD (Riva en Clementine)
Michaël kon niet te lang blijven hangen bij zijn oom. Hij moest

verder op tocht en vertrok vol goede moed. Wat verder zag hij

echter een wolf liggen. De wolf huilde zachtjes. Michaël zag

dat het dier gewond was geraakt. Hij verzorgde de wonden

van het dier met wat bladeren. Toen de wolf weer beter was,

had het dier heel veel honger. Hij wilde Michaël opvreten.

Michaël was echter ONBEVREESD. Hij trok zijn zwaard en stak

het door het hart van de wolf. De wolf was nu dood (al vond

Michaël het toch ook best droef).

HUMORISTISCH (Nora en Luna)
Een tijdje later kwam Michaël bij twee trollen aan. Deze twee

trollen keken wel heel erg treurig.  Ze hielden Michaël tegen

en wilden hem niet verder laten gaan. 

De trollen spraken:  “Als je door wilt, moet je eerst drie dingen

doen. Je moet jongleren met deze drie egels! Dan moet je een

toneeltje opvoeren over een poema. En als laatste moet je ons

een goede mop vertellen.” Michaël deed wat van hem

verwacht werd. Maar de trollen vonden het maar niets. Ze

moesten niet lachen en voelden zich nog steeds bedroefd.

Michaël probeerde de ene mop na de andere uit, maar de

trollen werden er niet vrolijker van.  Michaël had net besloten

om zich maar zo snel mogelijk uit de voeten te maken.  Maar

hij struikelde en viel – poef- plat op zijn gezicht. De trollen

moesten zo hard lachen. Ze lachten zich dood en Michaël kon

verder gaan op zijn pad.

SPORTIEF (Menno en Mirko)
Op zijn verdere zoektocht naar de driekoppige draak, kwam

Michaël voorbij een everzwijn.  Het everzwijn was woest. Het

stormde op Michaël af. Michaël had geen tijd om zijn zwaard

te grijpen, dus hij maakte een koprol en dook zo naar de kant

om te ontsnappen aan het gevaarte. Maar het everzwijn zette

door en kwam weer Michaëls richting uit. Michaël trok een

spurtje en vluchtte de andere kant uit. Michaël kwam aan een

splitsing en wist niet welke kant hij op moest. Het everzwijn

zat hem op de hielen, dus hij koos snel om naar links te gaan.

Een grote rotsachtige muur blokkeerde echter zijn weg. Er was

geen enkele weg, behalve naar boven. Michaël, SPORTIEF als

hij was, klom de rots op. Daar was hij veilig. 

STRIJDLUSTIG (Joschka en Ravyl)
Boven aan de rots vond hij hoefsporen van paarden. Hij

volgde het spoor en kwam aan een open plek. Daar stonden

drie ridders hem op te wachten. Het waren de beschermers

van de draak. Ze wilden Michaël natuurlijk niet verder laten

gaan. Ze kwamen op hem af, maar Michaël kon twee van de

drie ridders doden. Een derde zette het op een lopen. Maar

Michaël was STRIJDLUSTIG en wilde niet dat deze derde ridder

de draak op de hoogte kon brengen van zijn komst. Hij rende

er achter aan, en het lukte hem om ook deze derde ridder uit

te schakelen. 

DOORZETTEN (Mirre en Merel)
Michaël kwam nu bijna bij het kasteel van de draak aan. Dikke

mistwolken belemmerden nu het zicht. Michaël sukkelde in

een moeras en kwam daar vast te zitten. Hij zakte dieper en

dieper weg. Hij probeerde zich los te maken, maar dat lukte

niet. Hij gaf bijna de moed op. Maar dan hoorde hij een klein

stemmetje hem moed inspreken en hem aanmoedigen om

DOOR TE ZETTEN. “Denk aan je vader!”, zei het stemmetje. “Je

moet DOORZETTEN, zodat je hem kan redden!”. 

Michaël vond toch nog kracht en na veel verwoede pogingen

klauterde hij toch uit het moeras.

Hij zette zijn tocht verder en kwam aan bij het kasteel.

STOER (Stan en Stefano)
Daar staat Michaël nu, oog in oog met de gevaarlijke draak.

Klaar om het woeste beest te verslaan. Michaël kent geen

angst. Hij voelt zich STOER.  En dapper. En moedig.

September. De start van een nieuw schooljaar. Samen met Michaël staan we allen stevig 
in onze schoenen. Dapper en met energie gewapend om aan dit nieuwe avontuur te beginnen.

Voor de zesde klas wordt dit op zoveel manieren een zeer bijzonder jaar. Al onmiddellijk krijgen 

we de uitdaging om te zorgen voor een nieuw Michaëlsverhaal, waarin alle eigenschappen van 'moedig zijn' 

uit de kast gehaald moeten worden om de strijd met de draak aan te kunnen en durven gaan. 

Met vlijt en 'goesting' kropen de kinderen in hun pen. Het resultaat mag er zeker zijn!  Juf Femke
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B i j l e r e n b u i t e n d e s c h o o l m u r e n L e e r k r a c h t i n d e  k i j k e r

In het speelklassenteam kregen we in de

grote vakantie het heugelijke nieuws dat we

samen met onze juf Marie mogen

toe leven naar de geboorte van haar

eerste kindje. Alhoewel we heel blij

zijn en met haar mee genieten,

betekende het ook dat we voor

haar klasje een nieuwe leerkracht

dienden te zoeken. Daarnaast was

er nog een heel aantal uren vacant bij

de speelklassen waardoor we op zoek

gingen naar twee nieuwe mensen die ons team konden

versterken. 

Zo hadden we het geluk om voor de klas van juf Marie een

gekend gezicht bereid te vinden om de klas op zich te

nemen. Dit in de persoon van juf Jolijn. Voor de andere

uren pikten we juf Jill op die eigenlijk initieel voor iets

anders solliciteerde in onze school, maar heel enthousiast

was toen we haar vroegen bij de speelklassen te komen

werken. 

We zijn intussen zo’n twee maand verder en ik schrijf dit

artikeltje in de eerste plaats omdat ik zo vol bewondering

sta over hoe deze twee dames deze, voor hen nieuwe,

opdracht opnemen. Ze zijn beiden met volle energie in

hun taak gevlogen en kenden de kinderen snel van naam

en karakter. Ze delen hun bezorgdheden of als er iets niet

lekker loopt en tonen een grote betrokkenheid en

aanpassingsvermogen. Bij het Michaëlsfeest merkten we

dat ze ook van wanten

wisten. Ik heb Jill met veel

daadkracht de verschillende

broden in de nieuwe oven zien

bakken, met steeds oog voor de

kinderen en een humoristische kwinkslag niet

ver weg. Mede door haar daadkracht en

manier van aanpakken was de voorbereiding

van het feest voor al onze kleuters en peuters

een heel bijzondere en fijne beleving. 

Juf Jolijn had op haar stille manier zo maar even met haar

klas tientallen appelmuffins uit haar hoed (of moet ik

zeggen uit haar oven) getoverd. Ook haar klasje heeft dus

met geuren en kleuren kunnen genieten van de

voorbereiding van het feest. 

Dit zijn enkele voorbeelden om mijn bewondering te uiten

voor onze twee nieuwkes die op zo’n energieke, vrolijke,

bewuste en verbonden manier ons team versterken dit

jaar. Al is er zo veel nieuw voor hen en komt er heel veel

op hen af, toch voelt het alsof ze al heel lang bij ons mee

draaien en hebben ze al een plekje in ons team en in de

harten van de kinderen en van ons allen verworven. 

Wij zijn dus heel blij dat wij zo’n twee bijzondere jufkes bij

de speelklassen (ook wel bekend als de Toverkant) bij

hebben gekregen en hopen nog veel van hun

sprankelende aanwezigheid te genieten.

Juf Inneke

VERBAZENDE ‘NIEUWKES’ 
aan de ‘Toverkant’

Juf Jill

Juf Jolein

Buitenklasje
In de 1e klas is alles nieuw behalve de buitendag, dan gaan

we weer vertrouwd samen met juf Emmie op avontuur. 

Eerst nog op bekend terrein, bij de geliefde klimboom. 

Later ontdekken we nieuwe velden en bossen. Pas op want

ook in deze bossen wonen jagers net als in het verhaal. 

Het wandelen vraagt heel wat moed, maar we zingen ons er

doorheen. Soms stappen we zó ver dat je kunt 

tellen tot 357… 

Onderweg zien we ganzen, reigers, (tijger)slakken en zelfs

een ijsvogeltje! Woensdag boffen we, er wordt een groot

vuur gestookt en wij mogen ons daar opwarmen onder het

genot van ons 10-uurtje. Genoeg te beleven dus, maar vooral

ook heel veel spelen! En wat kan dat fijn met onze nieuwe

fluo-vestjes, heel erg bedankt namens de hele buitenklas!

Klas 1, Juf Emmie en Juf Julie
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Bij de vierdeklasser verandert de blik. 
De kinderen kijken bewuster en kritischer om zich heen. 

Tijdens de periode aardrijkskunde was het dorp Wijgmaal ons
vertrekpunt. Hoe zag Wijgmaal er vroeger uit voordat er mensen
woonden? Wat gebeurde er nadat de eerste mensen zich hier

vestigden? Hoe heeft de mens in het landschap ingegrepen? We
gingen vaak op stap om de omgeving nauwkeurig te verkennen.
We hebben vanuit de Remy Toren gekeken hoe Wijgmaal van
boven eruit ziet en de horizon beleefd. We hebben wegen leren
beschrijven en kaarten met legendes getekend. Vanuit beelden
en verhalen zoomden we in op details en ontdekten hoe rijk aan

facetten de omgeving om ons heen is! Juf Julia 

Impressies 
uit de periode

aardrijkskunde 
Klas 4 Wandeling

door Wijgmaal
(Erin Crabbé,

Hanne Kennes
en Laura Camp)

Kaart van Wijgmaal
(Erin Crabbé)

Het Doewatjewilt
Eiland (Sione
Scheldeman)

Elfje van de
Horizon

(Kira
Bommerez)

Het Keizerlijk
Eiland (Jacques
Le Tellier)

Impressie van het
Dijlelandschap (Elias
Vandebriel de Quick)

In klas 8 kregen de leerlingen de opdracht om een gedicht te schrijven.  Ze waren

helemaal vrij om te kiezen in welke stijl ze dat deden.  Sommigen schreven een

limerick, anderen een haiku of  een elfje.  Veel leesplezier!  Juf Nina 

Schilderen & dichten

Er was eens een
vrouw uit Abcoude,
die graag op wat
kattenbrokken
kauwde.
Maar wat een lol,
na zes blikken zat
ze vol.
Ze praatte niet
meer, ze miauwde.
van Mika Gillioen

Er was eens een Leuvens konijntje,

geen grote maar ook echt geen kleintje.

Het huppelde hier,

en had veel plezier.

Ja, dat was een vrolijk konijntje.

van Linde FeijenElfje

Elf woorden

Elf elvige elfjes

Elf aparte even woorden

Elf

van Toni Ketels

Tranen
stromen snel
snel sneller snelst
over mijn rode wangen
verdriet
van Sterre Turcksin

Engelse rozen

Japanse kersenbloesem

voor eeuwig verbonden

van Kilaïm Panggih Purwoko

‘Zonsondergang’, Arthur, klas 10‘Zonsondergang’, Antoine, klas 10

S c h o o l a c t i v i t e i t e n i n d e k i j k e r

Klas 8Klas 10
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B i j l e r e n b u i t e n d e s c h o o l m u r e n

Op deze pagina willen we graag de practica of

stageweken in de bovenbouw in de kijker zetten.

In dit vak, officieel het vak ‘exploratie’, krijgen de

leerlingen van klas 9 tot 12 de kans om ervaring op te doen

op een echte werkvloer. Onze leerlingen krijgen de opdracht

zelf een stageplaats te zoeken, en gaan daar dan op locatie,

of ‘extra muros’ zoals we dat in de bovenbouw noemen, een

volledige werkweek meedraaien.  In de 9e en 11e klas werken

ze in het economische veld : in klas 9 in een winkel, in klas 11

in de productie van een bedrijf. De practica van klas 10 en 12

situeren zich in het sociale veld : in klas 10 lopen de

leerlingen stage in  een instelling waar het zorgen voor

mensen centraal staat, zoals een crèche of een

bejaardentehuis. Voor de ideële stage in klas 12 zoeken de

leerlingen een organisatie die vanuit een welbepaald

maatschappelijk ideaal actief is in de samenleving. Dat kan

gaan om een ngo,  bijvoorbeeld een organisatie die werkt

rond milieubehoud of eerlijke handel, maar evengoed om

een politieke partij of religieuze orde. 

Op de stageplek worden de leerlingen opgevangen door een

stagegever, die vooraf ook al contact heeft gehad met de

school, en administratief en op het vlak van verzekering,

veiligheid en gezondheid de nodige afspraken met de school

op papier heeft gezet. Tijdens de week krijgen de leerlingen

ook bezoek van een leraar, die komt kijken hoe het werk en

het contact met de andere werknemers verloopt. Tijdens en

na hun practicum maken de leerlingen een portfolio, een

persoonlijk verslag dat niet alleen het werk beschrijft, maar

waarin de leerlingen ook wordt gevraagd te tonen dat ze

inzicht hebben gekregen in hoe het werk op hun stageplek

was georganiseerd, hoe de menselijke verhoudingen een rol

spelen tijdens het werkproces, en vooral welke ervaringen zij

zelf hebben opgedaan, en hoe ze zichzelf hebben

waargenomen tijdens hun werk.  

Het aanbod van dergelijke practica binnen het ASO is

behoorlijk uniek in het Vlaamse onderwijslandschap, en elk

jaar opnieuw zijn wij als school overtuigd van de grote

pedagogische waarde van dit vak. Voor het overgrote deel

van de leerlingen gaat het om een erg rijke leerervaring, die

hen niet zelden heel concreet helpt hun eigen kwaliteiten

verder te ontdekken en zo hun toekomstplannen vorm te

geven. Hieronder leest u enkele uittreksels uit de portfolio’s

van klas 11, die vorig jaar een week in een bedrijf heeft

gewerkt. Het spreekt voor zich dat de stageplek heel

bepalend is voor de ervaring van de leerlingen.  In die zin

zijn wij altijd op zoek naar interessante contacten voor de

stages in de vier klassen, en als u dit leest en een idee hebt,

mag u die informatie altijd doorspelen naar het secretariaat

van de middelbare school.

Uit Portfolio 
Industriële
stage (herfst 2015) Het was een zeer speciale en andere week.

Anders dan anders. Ik moest er eerst echt wel

even inkomen, heel de tijd rechtstaan, steeds

weer dezelfde bewegingen maken. Je denkt

ook praktisch niet na, je hebt je brein echt

bijna niet nodig. Ik vond deze week eigenlijk

wel interessant en leuk omdat je veel andere

soorten van karakters en persoonlijkheden

leert kennen en hoe dat de mensen in secto-

ren zoals deze zijn. Zij hebben veel verschil-

lende meningen, over net hetzelfde

onderwerp. Maar één ding is toch bij iedereen

gelijk: ze zeggen allemaal, als je nog aan het

studeren bent, doe zo verder, blijf op school,

ga niet naar deze richting als je nog verder

kunt. Het is het anders gewoon niet waard. Je

loon is volgens sommige ‘geen vette’, niet

voor het werk dat ze hier doen. Diezelfden

denken dat ze meer waard zijn dan dat. Maar

wat ik dan denk is: doe uw best in de positie

waar je nu bent. Maak er het beste van, laat je

beste kant  zien, gebruik je kwaliteiten! Zo kan

je promotie krijgen en waarschijnlijk zelfs op-

slag. Desnoods, als je nog jong bent, stop met

dit werk en ga terug naar school. Maar goed,

ik ben nog jong, ik weet natuurlijk ook niet

alles.

Fabio Candel, practicum bij Facq (sanitair en

verwarming)

Deze week was de saaiste uit mijn hele leven. Ik weet nu heel zeker dat

ik nooit ofte nimmer in een fabriek of in die aard wil werken. Ik zou de

moed niet meer kunnen opbrengen om hele dagen lang hetzelfde te

doen, en dat voor meer dan een week. Het is gewoon niets voor mij.

Voor ik begon, dacht ik dat ik altijd hetzelfde moest doen, een hele dag

lang, en dat ik daar niet veel concentratie voor nodig had. In het begin

had ik wel wat concentratie nodig elke dag, om weer op tempo te

komen, maar zoals verwacht heb ik vaak in het niets staan kijken en

zonder nadenken altijd hetzelfde gedaan. Volgens mij was deze week

wel zinvol om ons in te laten zien dat studies echt belangrijk zijn, maar

toch kun je in een job zoals deze terecht komen als je wel een diploma

hebt. Als je bijvoorbeeld echt geen andere job vindt. Ik zou het uit

mezelf nooit gaan doen.

Volgens mij was het goed dat de school ons zelf alles liet doen, en een

keer op bezoek kwam. Dat maakt ons zelfstandiger, en dat is goed voor

in onze toekomst.. 

June Heene, practicum bij Omnipack 

(verpakking groenten en fruit)

Ik had nooit verwacht dat mijn week echt leuk zou worden. Ik
heb heel veel geluk gehad dat ik bij Java terecht gekomen ben.
Ze hadden al veel ervaring met stagiairs en ik werd heel goed
begeleid. Ze zorgden er ook voor dat ik niet de hele dag
hetzelfde moest doen en ik werd erg goed behandeld. Ik vond
het leuk om te praten tijdens het werk over echt van alles. Ik
heb veel leuke verhalen gehoord en ik heb zelf ook veel verteld
ook al kende ik die mensen niet echt goed in het begin. Ik heb
heel goede feedback gekregen en zo heb ik ook ontdekt dat niet
enkel het goed doen van je werk telt maar ook de manier hoe je
samenwerkt met je collega’s. 

Anne Bogaert, practicum bij Java (koffiebranderij)

Klas 11 (nu klas 12)

Sam Versweyveld

Uit het
stageverslag:

11
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Bovenbouw 
Expressie

Tijdens de lessen textiel & grafiek kregen de leerlingen de opdracht om te experimenteren met het kleuren van 

notenschillen, bladeren, bloemen, kruiden. Daarnaast doen ze onderzoek naar het printen op stof en papier door

het gebruik van verschillende printtechnieken zoals: zeefdruk, marmeren, lino, stempels,....

Vanuit expressie (Textiel en Grafiek):

Vanuit expressie (Hout):
Zoals iedereen heeft mogen zien op de feestelijke

opening van het schooljaar, heeft onze school een

nieuw podium.  Dankzij een groep harde werkers is

het oude podium afgebroken en het nieuwe geplaatst.

Met het oog op dingen hergebruiken in de plaats van

gewoon weg te gooien, kregen de leerlingen de vraag

wat er met het afvalhout zou kunnen gebeuren.  Zie-

hier het resultaat!  

Vanuit expressie (Metaal):
Voor het vak expressie metaal dienen de leerlingen eerst wat

basistechnieken onder de knie te krijgen, vooraleer ze met hun

individueel project van start gaan. Om dit te doen hebben ze

besloten om in groep een paar vuurkorven te maken, die dan op

de opendeurdag gebruikt zullen worden. Na gezamenlijk overleg

over de vorm en het maken van de nodige schetsen, zijn we over

gegaan tot het bepalen van de opbouw en alle onderdelen die

hiervoor nodig zijn. Vervolgens zijn de taken verdeeld en zijn de

leerlingen in kleine groepjes aan de slag gegaan.

Het éérste groepje heeft de dragende constructie gemaakt die

uit twee ringen en vier gebogen ribben bestaat. Deze werden in

elkaar gezet met klinknagels. 

Het tweede groepje maakte de handvaten waarmee de korven

verplaatst worden. De handvaten zijn sierlijk getorst en zo

gemaakt dat ze nauwkeurig aansluiten aan de bovenste ring van

de dragende constructie, waar ze aan werden vastgeklonken.

Het derde groepje maakte het decoratieve traliewerk dat er
voor moet zorgen dat het brandende hout in de korf blijft. Het is

een slingerplantachtig motief, bestaande uit gesmede

bladvormen en gekrulde stengels. 

INGREDIËNTEN

350 g kippengehakt 
bouillonpoeder
3 el pesto met zongedroogde tomaten 
2 stevige grote appels 
1 grote ui
250 g cherrytomaatjes
300 g spinazie
4 grote (volkoren) broodjes
4 dunne plakjes mager spek
2 el vloeibaar bakken en braden

BEREIDINGSWIJZE

Verwarm de gril voor. Meng de kip met het zout en de

helft van de pesto met zongedroogde tomaatjes. Maak

4 burgers. Zet de kipburgers tot gebruik in de koelkast.

Schil de appels. Haal het klokhuis eruit en snijd elke

appel in 4 partjes. Pel de ui. Snijd vier dunne ringen van

de uien en hak de rest fijn. Was en halveer de

cherrytomaatjes. Was en droog de spinazie. Voeg 

4 eetlepels koud water toe aan de rest van de pesto met

zongedroogde tomaatjes. Snijd de broodjes open.

Bestrijk de burgers en het spek licht met vloeibaar

bakken en braden en gril (of bak) 3 minuten. Draai ze

om, bestrijk ze opnieuw licht  en gril (of bak) nog eens 

3 minuten.

Laat in de tussentijd een grote pan op hoog vuur heet

worden. Doe bakboter  in de pan en wacht totdat de

boter begint te bruisen. Voeg als de boter bijna niet

meer bruist de appelpartjes met de uien ernaast in de

pan. Bak ze 2 minuten aan elke kant.

Toast de broodjes onder de gril of in een broodrooster.

Doe de broodjes op 4 borden. Leg er een paar blaadjes

spinazie op. Besprenkel met een beetje van de

verdunde pesto met de zongedroogde tomaatjes en

doe dan de burgers, bacon en gebakken ui erbovenop.

Meng de rest van de spinazie met de cherrytomaatjes,

de gesnipperde ui en de verdunde pesto. Serveer apart

erbij.

Recept voor 
kippenburgers met
appels en spek

Zita en Sofie,
zeefdrukKleuren met

natuurlijke
producten

Maken van een vuurkorf

In klas 11 en 12 wordt het steeds belangrijker dat
alle fasen van een zelfstandig leerproces doorlopen
worden. Deze vaardigheid zullen in een verdere
loopbaan zeker van pas komen. De leerling krijgt
de vrijheid om volgens zijn interesses te kiezen uit
de vakken Hout, Koken, Textiel, Grafiek, Metaal….
Onder begeleiding van een vakleerkracht worden
de basistechnieken aangeleerd en kan de leerling
zelfs multidisciplinair werken door aanvullend uit de
andere vakgebieden te kiezen om het 2-jarig
project te vervolledigen. 

Vanuit expressie (Koken):
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Meester Sven, we weten dat jij heel wat
buiten lesgeven op school doet: kan je
dat even opsommen?
Sven: Momenteel ben ik nog altijd

eigenaar van fitnesscentrum Hill Fit in

Heverlee, ik geef een aantal uren

zwemtraining en techniek analyse en

begeleid in de fitness en in het zwemmen

een aantal topsporters. Zelf speel ik 1X

per week, als het lukt, nog zaalvoetbal.

Klopt het dat je ook zwemkampioenen
traint? Vertel daar eens wat over.
Sven: Ik sta 5 keer per week aan het

zwembad om training te geven. Vrijdag-

en zaterdagochtend zelfs om 6u30-9u.

Zo geef ik training aan zwemmers die

voor de Belgische jeugdkampioen-

schappen en voor de grote Belgische

kampioenschappen trainen om medailles

en titels te halen. Mijn zwemmers zijn op

Belgisch en Europees vlak zeer actief. Zo

heb ik een zwemmer onder mijn hoede

die 10 zwemtrainingen doet (deels

individueel) en 3 krachttrainingen per

week. Hij is hier ook professioneel mee

bezig. En we hopen naar het

Wereldkampioenschap in Canada te

gaan en naar de Olympische spelen van

Tokio 2020.

Was je er ook bij in Rio? Hoeveel van de
atleten had je onder je hoede, hoe
deden ze het, was je tevreden en wat
was jouw uiteindelijke inbreng?
Sven: Zelf had ik geen atleten op de

Olympische spelen die ik in het dagelijkse

leven train, maar ik begeleidde wel een

tiental zwemmers tijdens de wedstrijden

als fysieke trainer. Ik was daar dus mee

aan het zwembad voor hun opwarming

aan de kant en in het water. En ook na

hun wedstrijd voor mental coaching (=

mentale begeleiding). Zelf was ik heel

tevreden, ook met de zilveren medaille

van Pieter Timmers. En de ontlading van

de zwemmers en andere trainers was

zeer groot aangezien hier meer dan 4 jaar

keihard aan gewerkt was.

Ben je nu nog bezig met training geven
op dit niveau aan zwemmers? Heb je
speciale technieken die je gebruikt?
Sven: Ja, ik doe dit nog steeds. Ik geef o.a.

techniek analyse aan Belgische jeugd, op

Belgisch en Europees niveau met het

gebruik van onder- en bovenwater-

camera’s om zo via een analytische

manier zwemmers te ondersteunen.

Dit is wel een heel verschil met
zwemles geven op een school?
Zwemles op school geven is volledig

anders, maar het is super leuk om te

doen, aangezien iedereen het recht heeft

om te kunnen zwemmen en ik kinderen

in dit proces kan helpen. En dat ze

zwemvreugde beleven, want daar start

alles bij.

Je hebt dit goed geheim kunnen
houden: zijn er nog zo ‘geheimpjes’ die
we van jou mogen weten om je wat
beter te leren kennen?
Geen geheimen verder, enkel dat ik heel

graag les geef in de Zonnewijzer,

momenteel ben ik aan mijn 4de jaar

bezig en het is elke dag thuiskomen op

school ;-)

Een interview 
met onze 
sportieve
duizendpoot, 

meester Sven!

S c h o o l a c t i v i t e i t e n i n d e k i j k e r

Schildering mengkleuren geel en rood worden oranje,
daarop hebben we een herfsttekening gemaakt.

Impressies klas 2Taalschrift (eerste periode).

Schilderingen: dualiteit
vurig rood en rustig 
blauw (geschilderd 
door de kinderen, 
de tekeningen zijn 

van de ouders uit de
ouderavond).

Een bordtekening over de herfst.

L e e r k r a c h t i n d e  k i j k e r
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De stralend witte gang bij klassen 5 tot 12 al gezien? Is het
je opgevallen dat je de school vanuit de dreef weer een
pak beter kunt zien? En hoe spic-en-span de ramen in de
foyer & inkomhal zijn? Gemerkt dat het podium nu een
trapje heeft? Dat de vitrinekast met stenen weer fonkelt?
Ook twee bomen, waarvan 1 op het dak van de
kleuterklassen lag, werden vakkundig verwijderd. Alle
dakgoten en platte daken zijn klaar voor de winter, er
werden hopen waterplanten uit de vijver gehaald en de
wasbakken in de kleuterklassen kregen nieuwe silicone.

Jazeker, er werd een pak werk verzet op de
eerste klusdag van 't schooljaar! En wat een
gezellige bedoening was het! Ruim dertig vrolijke, vlijtige
ouders en leerkrachten pakten samen aan en leerden al
klussend mekaar weer wat beter kennen. Zelfs een aantal
kinderen gingen in de zandbak samen aan de slag
om een buis die boven was komen piepen,
terug diep in te graven. Fascinerend om te zien
hoe eentje van hen daarbij spontaan de leiding
nam. Ook de kleinsten verveelden zich niet,
dankzij Maurane, Anne & Jelte. Een voormiddag
hard werken maakt natuurlijk hongerig, dus de
soep, brood, fruit en sla (en koekjes) gingen
vlotjes naar binnen. Met verse energie werden
alle klussen na de middag netjes afgewerkt. 

J a a r f e e s t i n d e k i j k e r

Sinte Maarten had een konijn
dat leek op een everzwijn,

was het wit of was het zwart
het leek ook wat op meester Bart

Sinte Maarten had een paard
met een hele lange staart,
hinnikt hij al met een bries

dan lijkt hij wat op meester Dries

Sinte Maarten had een hond
die maakte het heel erg bond,
blaft zij hard of blaft zij fijn

ze leek ook wat op juf Jolijn

Variaties op het liedje 
“Sinte Maarten heeft een koe”

Sinte Maarten had een kat
die op haar gemakje zat,
heb je dat nu ooit gezien

ze leek ook wat op juf Katrien

Sinte Maarten had een das
die ontzettend pienter was,

soms gaf hij een harde gil
dan leek hij wat op jufke Jill

Sint Maarten door Breughel

E e n  o u d e r v e r t e l t

Aan wie er niet bij was: op 4 maart vindt de
tweede editie van dit schooljaar plaats, hou die
datum alvast vrij. Andere klussen, zelfde

enthousiasme! Tot dan!

Sommigen waren van de eerste tot de laatste minuut erbij,
anderen kwamen de ploeg een aantal uren versterken. 

En dat was helemaal goed zo! Thomas, Imka, Emmie,
Marleen, Maureen, Sarah, Els, Bruno, Ines, Wouter, Kim,
Marcel, Heidi, Frank, Barbara, Katalin, Cristiana,
Michael, Tomas, Leen, andere Marcel, Karel, Liesje, Bart,
Shamini, Brecht, Gunther, Philippe, andere Leen, Elke,
Wim, Marie-Paule, Toon en Sabien : jullie waren
geweldig! Dankjewel!

Josephine & Marcel, 

ouders van Freya (klas 2)

en Lasse (klas juf Jolijn)

Spic- en span

Klusdag 2

4 
maart

ZATERDAG
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TE KOOP: Houten winkeltje 
(Pinolino) + accesoires = 100 euro
Houten winkeltje (Pinolino) met 4 lades 
Houten kassa en houten centjes (Afmetingen : 75 x 66 x 95 cm
Houten winkelaccesoires van HABA
Miniatuur winkelaccessoires AH 
2 winkelmandjes : in gebruikte staat

Balletkleding = 12,50 euro
Roze balletzakje met balletkleertjes 4 - 6 jaar
Balletsloefjes maat 30-31

Skeelers = 20 euro
Skeelers oranje/zwart maat 30 - 33
met knie- en elleboogbeschermers

Z o e k e r t j e s

Alles af te halen in 

Kessel-Lo of “in den dreef”

Contact: Martine Snijder 

via 0474/ 247 661

TE KOOP: Wiegje / bus / trekegeltje
De afmetingen van het wiegje zijn 33x22cm en daar had ik nog graag €20
voor gehad. De bus is 25x10cm, hoogte 13cm. Daar vraag ik €10 voor. Ook dit
trekegeltje van Ostheimer heb ik nog te koop voor €10.
Contact: Ann Wolfs via wolfsann@hotmail.com

TE KOOP: Tandem 
(www.followme-tandem.nl)
Gebruikt maar in goede staat. 
Nieuwprijs: 265€. Vraagprijs: 175€
Contact: Wim Deveen, papa Wolf, klas 4 via wimdeveen@fastmail.fm

GRATIS af te halen: Harmonium 
Harmonium gratis af te halen in Roermond (NL). Voor meer informatie kan met
mij contact worden opgenomen op telnr 016/623205. (Juf Emmie)

Opmaak: Liesje Mentens 
Coverbeeld: Marco Mertens

Redactieploeg: Greet Vermeire, 
Nina Fluit, Marieke Tousseyn
en Lieve Cappelle 

Druk: Drukkerij Rubbens 

Fotografie: Ouders en medewerkers 
van Steinerschool De Zonnewijzer 

Sponsoring: 
lieve.cappelle@steinerschoolleuven.be

Steinerschool De Zonnewijzer,
Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal

C o l o f o n

Denk aan een klasreis, of de jeugdbeweging : hartjes,
kloppend van spanning, auto’s vol lekkers, veel materiaal om
iedereen een weekend bezig te houden, …
Wel, buiten het feit dat we geen jeugdbeweging of klas zijn,
maar groot-, oud- en huidige ouders van kinderen op school,
klopt de rest helemaal! Op vrijdag vertrokken we met wagens
volgeladen met veel wol, stofjes, naalden, scharen,
naaimachine en andere poppengroep-benodigdheden. 
We reden naar een knus huisje aan de oever van de Ourthe in
een slapend dorpje niet ver van Luik. Diezelfde avond, na een heerlijke
maaltijd, zijn we al meteen aan het werk gegaan. De dagen vlogen om
met gezellig babbelen, feestelijk eten en drinken, veel lachen,
gezelschapsspelletjes spelen, enne, ahja, ook wel vlijtig naaien voor de
beurs. We maakten verschillende popjes en droogviltwerkjes, die jullie
kunnen kopen op de geschenkenmarkt op 19 november. En dat alles
onder het goedkeurende oog van een bijna 90-jarige overgrootvader
die zat te genieten...

Lut, Helene, Nel, Trui, Mie, Maria, Ria, Frans & Greet.

De poppengroep gaat 

op weekend !

E e n  o u d e r v e r t e l t

Janne, klas 11

1918   



Handwerkatelier

* Naaien
* Poppen maken
* Breien
* En nog zoveel meer...

Cursussen:

www.ranonkel.be

greet@ranonkel.be

Wakkerzeelsebaan 60, 3018 Wijgmaal

Handwerkatelier Ranonkel

016/35.00.83
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greet@ranonkel.be

akkerzeelsebaan 60, 3018 WijgmaalW

 
 
 
 

akkerzeelsebaan 60, 3018 Wijgmaal

Handwerkatelier Ranonkel

016/35.00.83

D a n k j e w e l  s p o n s o r s  !  

Korte Dolagestraat 9 
3018 Wijgmaal

Walk Your Way
Talent- & Loopbaancoaching

ORDE DER ONVOORZIENIGHEID
IMPROVISATIETHEATER - TRAININGEN - VOORSTELLINGEN OP MAAT
WWW.INSPINAZIE.BE 
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