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...maken we o.a. 

kennis met de taal-

ambassadeurs (Wie 
zijn ze? Wat doen 

ze?). We lezen de 

winnende gedichten  

van de poëzieweek 
We trekken naar de 

beroepenbeurs en we 

brengen een bezoek 

aan het brandwon-
dencentrum van het 

UZ Gent. 

Ook nu weer gaat mijn dank uit aan allen die hun—het mag gezegd zijn—

vrijwillige medewerking hebben verleend aan dit nummer.  

Laten we dit keer alles catalogeren onder de noemer: ‘Verzamelde Werken’, 
die deel uitmaken van een hopelijk lange serie die steeds maar verder kan 

worden aangevuld door leerkrachten en leerlingen. Er staat dit schooljaar, 

hoewel het niet zo lang meer duurt, toch nog heel wat op het programma. 

Genoeg stof dus om dit in de vorm van woord en beeld via smartschool naar 
mij toe te zenden. Daarvoor krijgt u bij deze nu al mijn welgemeende dank.  

 

W. De Pelsmaeker 
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Onze opvoeder Zakaria kwam 

ons een woordje uitleg geven 

over hoe belangrijk de Neder-
landse taal is voor ons. Zaka-

ria is 30 jaar oud, is geboren 

in België en heeft Marokkaan-

se roots (2de generatie). Hij is 
getrouwd met Sarah en heeft 

twee dochtertjes: Insaf is vier 

maanden en Farah is 2,5 jaar. 

 
Zakaria is al acht jaar leerlin-

genbegeleider op KTA GITO 

Groenkouter. Hij liep eerst 

stage op onze school en wou 
hier heel graag blijven. Daar-

voor werkte hij bij de Integratiedienst van de Stad Gent. 

 

Hij is heel blij met zijn job als leerlingenbegeleider, omdat hij graag met tie-

ners en kinderen omgaat. Hij geeft ons graag een duwtje in de rug als we het 
moeilijk hebben en wil ons op weg helpen om een goede toekomst uit te bou-

wen.  

 

Zelf liep hij school op Sint-Joris en sprak daar altijd Nederlands. 
Zakaria heeft 6 broers. De oudste broer van Zakaria zei altijd tegen hem dat 

hij Nederlands moest praten, om een goede toekomst te hebben. Thuis 

spreekt hij altijd Nederlands met zijn vrienden en familie. Behalve met zijn 

ouders, met hen spreekt hij Marokkaans  en Frans omdat zij geen Nederlands 
spreken. 

Zakaria gaf ons ook een paar goeie tips: 

 

 Praat altijd deftig Nederlands; 

 Schrijf geen afkortingen, ook niet tijdens het sms’en; 

 Als iemand tegen jou in jouw moedertaal spreekt, antwoord jij in het 

Nederlands. 

Hij vroeg de leerlingen wie een app van bijvoorbeeld Het Nieuwsblad heeft op 

zijn gsm. De meeste van de leerlingen hadden dit niet. Zakaria vertelde dat 
het belangrijk is om zoveel mogelijk Nederlands te lezen. We moeten eigenlijk 

veel boeken en strips lezen en naar de Vlaamse tv kijken.  

 

Meneer Zakaria was heel benieuwd wie later wat wou worden. De leerlingen 

noemden van alles en nog wat op, maar sommigen haalden hun schouders op 
en zeiden dat ze dat niet wisten. Meneer Zakaria eindigde zijn mooi verhaal 

met deze wijze zin: Als je weet wat je later wilt worden, kom je gemotiveerd 

naar school. 



3 

 

 

 

 

Ik en jij  
 

Je weet wel dat ik van jou hou, 
Je bent mijn warmte in de donkere kou. 

 
Ik laat je niet gaan naar de verre maan, 

Je stal mijn hart, geef het terug dan. 
 

Als je gaat, vergeet het niet, 
Je bent een appel en ik ben jouw pit. 

 
 

Enes, 1A 

 

 

ë
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Puzzelplezier:  

Oplossingen vorig nummer: 

1. Marleen Meersman 

2. Willem Burgelman 
3. Didier Dupont 

4. Joke Flamant 
5. Ilber Redzepi 

6. Els Van Daele 
7. Arens Morina 

8. Patrick Vlaeminck 

 
Onze leerkracht Houttech-

nieken Arens Morina is ge-

boren in de stad Shköder in 

Noord-Albanië. Op 7-jarige 
leeftijd werd hij opgenomen 

in een pleeggezin in Italië. 

In 1987 verhuisde hij naar 

België en kwam zo terecht 
in een okan-klas in de 

school GITO Groenkouter. 

Hij was toen 12 jaar. Hij 

vond Nederlands een moei-

lijke taal maar hij was nog 
jong en daarom was het re-

delijk gemakkelijk om te 

leren. In zijn jeugd was 

voetbal zijn hobby en hij speelde in het jeugdteam van Ronse in 2de klasse. 
Na een drievoudige kniebreuk op 19 jarige leeftijd moest hij stoppen met 

voetballen. 

 

Arens was negen jaar leerling en nu al vijf jaar leerkracht op onze school. Hij 
doet zijn job erg graag en vraagt ons om met plezier naar school te komen. 

Hij vindt het ook belangrijk dat we onze Nederlandse taal zo goed en zoveel 

mogelijk spreken. Zelf spreekt hij Italiaans, Albanees, Nederlands, Frans en 

Engels. Naast zijn job als leerkracht runt hij samen met nog iemand een be-
drijf gespecialiseerd in verandabouw. 

Krantenkoppen… 

 

 Gevangenis houdt opendeurdagen 

 Vrouw rijdt tegen stilstaande boom 

 Agent schiet man met nepgeweer dood  

 Aantal deelnemers wandelvierdaagse loopt achteruit  

 Man aangehouden na verdrinking  

 Middelvinger krijgt staartje   

 Schizofreen opgepakt na geven valse naam  

 Goed om weten, maar niet aan te raden... 
 
Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit  uit in wlkee vloog-

dre de ltteers in een wrood saatn. Het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en de 

ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gple-

taast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we 
neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.  
 
… hoewel we er toch blijven voor ijveren de letters in de juiste volgorde te blijven schrijven... 
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Kleuren 
 

Het groen van de natuur 

Het blauw van de zee 

Het zwart van het donker 

Het wit wit van de sneeuw 

Ik verwonder en verwonder. 
 

 

Hüyük Burak, 3 KAN 
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Mazhar Köse is    

leerkracht 

elektriciteit op 

onze school. 

Hij is geboren 

in Turkije en 

opgegroeid in 

België. Hij was 

maar zes 

maanden toen 

hij naar België 

kwam en zijn 

gezin was een 

van de eerste 

gezinnen van gastarbeiders die in Gent aankwamen. Hij heeft jaar na jaar een 

grote toestroom van Turkse mensen gezien.  

 

Mr. Kose had het liefst rechten gestudeerd, maar zijn vader zei vaak dat ze 

misschien zouden terugkeren naar Turkije en dat daar andere wetten gelden 

dan in België. Daarom is hij elektricien geworden, dat zou hij overal kunnen 

gebruiken. Na zijn studies heeft hij als elektricien bij Alcatel gewerkt. Hij heeft 

ook vier jaar in een bibliotheek gewerkt. 

 

Zijn mama is nooit naar school kunnen gaan en zijn papa maar 3 jaar. Daar-

om is hij erg blij dat hij goed Nederlands spreekt want alleen zo kon hij als 

leerkracht beginnen werken. Hij werkt ook als tolk bij de rechtbank. Meneer 

Köse is gelukkig in België, as hij in de zomer op vakantie gaat naar Turkije, 

voelt hij zich daar eigenlijk een toerist. Hij heeft een gezin van 3 kinderen: de 

oudste is een dochter van 26 jaar en is oogarts, de middelste is een jongen 

van 22 jaar en studeert toegepaste economie en de jongste is een dochter 

van 19 jaar die rechten studeert.  

 

Mr. Kose gaf ons een paar gouden tips:  

 Als je de taal niet machtig ben, dan geraak je niet ver. Blijf altijd naar 

school gaan en spreek zoveel mogelijk Nederlands op school, want thuis 

hoor je meestal alleen maar Turks, Marokkaans…  

 Ook al denk je van niet, ons leven en toekomst liggen in België dus moe-

ten we ons hier inzetten voor een diploma en de taal; 

 Als je ooit iets verkeerds hebt gedaan, geef dat dan direct toe want an-

ders vertrouwt niemand je meer.  
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Poëzieweek over VERWONDERING 

 

Winnend gedicht 3de graad 

Het moet vooruit! 
 

Van Europa naar Afrika 
Van Azië naar Amerika 
Steeds de buik vol met 
goederen 
Is de wereld aan het 
verloederen? 
Piraten die glunderen 
Als ze mij openbreken en plunderen 
Tijd, oh tijd, 
Steeds opnieuw een strijd 
Snel omhoog, dan weer omlaag 
Nu naar ’t magazijn, weer te traag 

Oei, stuk! snel vervangen 
We racen door de gangen 
Pallet in, box uit,  
Rek in, winkel uit 
Alles voor het consumen-
tenverlangen 
want de wereld moet 
vooruit. 
 

Muhammad Imran (5KAN) 
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00K D1T N0G... 

 

D323 M3D3D3L1NG L44T J3 213N T0T W3LK3 GR0T3 PR35T4T135 0N23 
H3R53N3N 1N 5T44T 21JN. 

 

1N H3T 83G1N W45 H3T 23K3R N0G M031L1JK D323 T3K5T T3 L323N, M44R 

NU K4N J3 H3T W44R5CH1JNL1JK 
 

4L W4T 5N3LL3R L323N 20ND3R J3 3CHT 1N T3 5P4NN3N. 

 

D4T K0MT D00R H3T 3N0RM3 L33RV3RM0G3N V4N 0N23 H3R53N5. KN4P 
H3?  

 

1K W33T 23K3R D4T J3 V3R8445D 5T44T V4N J323LF  

 
Youssef werkt niet meer op onze school 

maar in december kon 2A nog even met 

hem kennismaken als mini-ambassadeur.  

 
Meneer Youssef is in België geboren. Hij is 

22 jaar. Hij was leerling op het KTA-Lokeren 

en hij volgde de richting Techniek. Hij heeft 

zijn jaar niet afgemaakt maar heeft wel een 
A3 diploma sanitair behaald. Hij volgt nu de 

opleiding Jeugd- en Gehandicaptenzorg en 

werkt als opvoeder op KTA-Gito Groenkou-

ter. Hij werkt al 3 maanden op deze school 

en hij vindt het leuk om te doen. Hij maakt 
ons wel duidelijk dat we meer Nederlands 

moeten praten want de taal is belangrijk 

voor iedereen die naar school gaat. Youssef 

heeft een zus en een broer die heel goed 
Nederlands praten maar zijn ouders spreken 

het bijna niet. 

 

Onder andere dankzij zijn taalkennis heeft 
hij de kans gekregen om als opvoeder te be-

ginnen werken op onze school. 

Puzzelplezier Sudoku 

Droedels. Welke woorden staan hier?  
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Poëzieweek over VERWONDERING 

 

Winnend gedicht OKAN 

Sterren 
 

Blij dat je bij mij bent 
Een dag zonder jou is saai 

Ik ben verliefd op jou 
 

Ik vind jou altijd nodig 
Zonder jou ben ik eenzaam 

 
Je bent goed genoeg voor mij 

Ik hou van de sterren in je ogen 
 

Huda (OKAN C) 

Aan alle winnaars een dikke proficiat; en een 

hartelijke dank aan allen die hun gedicht heb-

ben ingezonden.  
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Op dertien januari 2014 kwamen er 

verschillende ambassadeurs naar onze 

school. Het derde lesuur kwam de am-
bassadeur Nizio bij ons in de klas. Hij 

vertelde wat over zichzelf, zijn school-

lopbaan en zijn werkervaringen. 

 
Nizio is geboren in 1978 in Antwerpen. 

Zijn ouders zijn in 1977 uit Kaapver-

dië in Afrika naar België gekomen en 

ze woonden in Borgerhout te Antwer-
pen. Zijn moedertaal is Creools, een 

mix van Portugees en Afrikaans. Hij is 

getrouwd met Hanna en heeft een 

klein dochtertje, Loesje. Hij woont 
momenteel met zijn gezin in Gent 

maar werkt in Antwerpen. 

Toen hij voor het eerst naar school 

ging, verstond hij geen woord Neder-

lands. Omdat hij niet goed Nederlands 
sprak, moest hij zijn derde kleuter-

klasje opnieuw doen.  

Eenmaal in het lager onderwijs op een 

concentratieschool in Antwerpen, kon 
hij nog altijd niet perfect praten, toch 

niet zoals zijn Belgische klasgenoten. 

Hij kon ook geen hulp krijgen van zijn 

ouders bij zijn huistaken, want zij 
kenden geen Nederlands.  

Tot in zijn middelbare school hebben 

ze hem steeds gezegd dat hij nog te-

korten had op gebied van taal. Nizio 

vond het erg dat er telkens gezegd 
werd dat hij niet goed Nederlands 

sprak, en hij wou bewijzen dat hij het 

wel kan. Door onderzoeken te doen, 

veel meer te lezen en te schrijven 
heeft hij zijn Nederlands verbeterd. 

Hij studeerde zelfs woordenboeken!  

Wanneer hij gedaan had met zijn zes-

de middelbaar ASO ging hij van Ant-
werpen naar Gent om daar verder te 

studeren. Hij ging op kot en kreeg een 

studiebeurs. Nizio heeft psychologie 

gestudeerd aan de Universiteit van 
Gent. Toen hij voor het eerst de uni-

versiteit binnenstapte, vielen hem 

twee dingen op: 80% van de studen-

ten waren vrouwen en 95% van de 
studenten waren ‘wit’! Dat verbaasde 

hem geweldig. Zijn eerste jaar aan de 

universiteit was hij niet geslaagd. Dus 

i.p.v. vijf jaar heeft hij zes jaar aan de 

universiteit moeten studeren. 
Met zijn diploma van psychologie ging 

hij werk zoeken. Hij schreef zich in in 

interimbureau Randstad en daar kreeg 

hij automatisch arbeiderswerk aange-
boden. Een afgestudeerde allochtoon 

met een diploma, neen, dat kenden ze 

niet... Hij heeft twee weken bij Volvo 

gewerkt en daarna vond hij werk in 
een jeugdinstelling.  

Later heeft hij nog als psycholoog op 

een politiebureau en in een ziekenhuis 

gewerkt. Nu werkt hij sinds 2004 in 

het Team Interculturele Bemiddelaars 
als coördinator. 

 

Tot slot beweert Nizio dat als je erin 

gelooft, je alles kan bereiken. Je moet 
er natuurlijk wel iets voor  doen. Die 

woorden spraken ons erg aan. Nizio 

Dos Santos Santiago, vrijwillige am-

bassadeur voor de Stad Gent, heeft op 
een toffe en sfeervolle manier verteld 

over zijn schoolloopbaan en werkerva-

ringen. Het was zeer aangenaam om 

er naar te luisteren. Hij maakte ook af 
en toe een grapje. We hebben ons dus 

goed geamuseerd.  
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Op vraag van de school kwam mijn 

mama vandaag spreken in de klas.  

 

Mijn mama is in Gent geboren en ging 
er naar de kleuter- en lagere school. 

Op haar school waren er geen Neder-

landstalige kinderen. Toen zij in het 

6de  leerjaar zat, raadde de leerkracht 

haar aan om verder naar het BSO te 
gaan . Mijn mama wou dat niet, zij 

wou een opleiding volgen in het TSO. 

Daar merkte zij jammer genoeg dat 

zij onvoldoende Nederlands kon, zij 
had het erg moeilijk om de richting 

Handel te volgen. Zij veranderde 

daarom van studierichting en stapte 

over naar deeltijds onderwijs. Zij heeft 

daar nog altijd heel veel spijt van, ze 

beseft dat ze door onvoldoende kennis 
van het Nederlands niet veel kansen 

heeft gehad. Daarom vindt mijn ma-

ma de Nederlandse taalkennis heel 

belangrijk en drukt ze me altijd op het 
hart zoveel mogelijk Nederlands te 

spreken, zeker op school.  

Dit is zowel goed voor onszelf als voor 

anderen. Ze vindt ook dat wij goed 
Nederlands moeten kunnen spreken 

om later onze kinderen te kunnen hel-

pen. Mijn mama kan mij niet altijd 

helpen bij de taken omdat zij het 
soms niet begrijpt. Ook om een goede 

job te vinden, is Nederlands heel be-

langrijk. Mama vertelde ook nog dat 

wij respectvol moeten omgaan met 

onze leerkrachten en beleefd zijn te-
gen hen want zij zijn onze tweede ou-

ders. 

Als experiment sprak ik met mijn 

vriendinnen in het Nederlands en dat 
klonk heel goed.  

 

Ilayda Kahya (3 kantoor) 

A B R S U U         

A E L N R T U       

A E G K L N O S V W 

A F I T             

A I N N S S         

I K S U U Z         

A O O T T Y         

E E G O P T U       

C D E E E M R S     

A A D M Z           

Puzzelplezier—Deze keer geen namen, maar automerken.  

Welke merken staan hier vermeld?  
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Op 14 januari 

kwam Nadia, 

een Marok-
kaanse vrouw, 

babbelen over 

haar leven. Het 

wordt snel dui-
delijk dat het 

belangrijk is 

dat je de taal 

goed begrijpt 
en spreekt om 

later sneller en 

makkelijker werk te vinden. 

 
Nadia moest haar 3de kleuterklas op-

nieuw doen omdat haar rekenvaar-

digheid blijkbaar niet zo goed was. En 

toen ze 12 jaar was mocht ze op het 

einde van het 5de leerjaar eigenlijk 
meteen naar het middelbaar onder-

wijs. Haar vader was daar zeer blij 

mee maar Nadia wilde dat helemaal 

niet. Ze voelde er zich nog niet klaar 
voor en ze wilde bij haar haar vrien-

dinnen blijven.  Ze deed dus haar 

zesde jaar opnieuw en begon dan te 

studeren voor verpleegster. Haar gro-
te droom was verpleegster of vroed-

vrouw worden. 

Het eerste jaar volgde ze TSO in het 

O.L.V.I. en vanaf het tweede jaar 

ging ze naar het Sint-Janscollege. Ze 
was een strever en wou altijd de bes-

te van de klas zijn. Nadia had het 

moeilijk met wetenschappen en haar 

Russische vriendin had het moeilijk 
met Nederlands. Haar Russische 

vriendin was goed in wetenschappen 

dus die hielp Nadia met haar weten-

schappen en Nadia hielp haar met 
haar taal. 

 

In het 6de jaar vroeg haar godsdienst-

leerkracht Jean-Pierre (die JP ge-
noemd werd) wat ze later wilde doen. 

Ze zei dat ze 

graag als soci-

aal- assistente 
jongeren op het 

goede pad wil-

de brengen. JP 

vond dat een 
heel goed idee 

en toen ze haar 

diploma had 

behaald, 
schreef ze zich 

in op de 

Artevelde Hogeschool. Op de eerste 

schooldag was ze erg verbaasd: dit 
was een witte school, er was bijna 

geen enkele student met een andere 

huidskleur te zien!  

 

In haar 1ste jaar had Nadia geen 
vrienden, ze voelde zich voor het 

eerst in haar leven ‘anders’, ze was 

het enige Marokkaanse meisje. In 

haar 2de jaar begon ze vrienden te 
maken en voelde ze zich er al beter.  

Toen ze in haar 3de jaar na haar stage 

haar eindwerk moest maken, was 

haar vader gestorven aan longkanker. 
Ze had het daar heel moeilijk mee en 

vroeg haar leerkracht om uitstel. Die 

zei echter: maak wat je kunt en we 

zullen zien. Nadia heeft haar eind-

werk afgemaakt en ze was geslaagd 
in haar 3de jaar. 

 

Snel daarna werd ze aangenomen 

voor een boeiende job waarvan ze 
dacht dat ze die niet kon krijgen. En 

ondertussen is ze ook begonnen aan 

haar lerarenopleiding en begint ze nu 

in februari aan haar stage. Ze vindt 
het erg leuk om met tieners zoals ons 

te werken, en ze wordt vast en zeker 

een toffe leerkracht! 

We wensen Nadia heel veel succes 
met haar opleiding tot leerkracht! 
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Toen hij drie jaar 
oud was, verhuis-

den de ouders van 

Yilmaz uit Turkije 

naar België. Hij is 
een oud-leerling  

van onze school. 

Yilmaz behaalde 

zijn diploma na 
het 5de specialisa-

tiejaar (toen was 

er maar school-

plicht tot 16 

jaar!). In zijn 
jeugd keek hij al-

tijd op naar de 

grote stoere jon-

gens die veel uit-
gingen met meis-

jes, spijbelden, goed konden vechten, andermans dingen vernielden en rook-

ten. Gelukkig heeft Yilmaz op tijd ingezien dat dit niet de goede manier van 

leven was. Veel van die stoere jongens van toen hebben niks van hun leven 
gemaakt.  

 

Yilmaz werkte een paar jaar in een textielfabriek. Dankzij zijn diploma kon Yil-

maz in de GB in Oostakker beginnen werken, als eerste Turk trouwens. Na 
enkele jaren stelde een Belgische vriend hem voor samen een horecazaak te 

beginnen: het Vrijdagsgevoel op de Vrijdagmarkt. Nu is hij al 14 jaar de baas 

van het restaurant en heeft hij meer dan tien personeelsleden van allerlei na-

tionaliteiten. De zaak heeft voornamelijk Belgische klanten en hij wil zijn klan-

ten ontvangen in een sfeer van respect en beleefdheid. 
Yilmaz is getrouwd en is de trotse vader van 4 kinderen,  1 zoon en 3 doch-

ters . Zijn kinderen zijn tussen 23 en 29 jaar oud.  

 

Wij vonden het verhaal van Yilmaz echt interessant, we hebben er met plezier 
naar geluisterd. We hebben alweer gezien hoe belangrijk een diploma is. Zon-

der een diploma zou Yilmaz nergens geraakt zijn, zei hij. Nog een belangrijke 

boodschap is dat wij moeten beseffen dat we onze eigen weg moeten zoeken. 

Want als we alleen maar opkijken naar zogezegd stoere jongens, bereiken we 
niks, integendeel. 

Lachen mag wel eens 
 

Twee baby’s (een meisje en een jongetje) liggen in hun bedje. Zegt het jongetje: 

"Ik ben een jongetje!" Daarop reageert het meisje: "Hoe weet je dat?" "Nou, als 

onze moeders weg zijn, zal ik het je laten zien." Als even later de moeders de 

slaapkamer hebben verlaten vraagt het meisje: "Laat je me nou zien, dat je een 

jongetje bent?" "Natuurlijk!" Het jongetje doet de dekentjes opzij........ "Kijk 
maar: blauwe sokjes!" 
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Ik herinner me het nog zo goed. De laatste jaren in de lagere school en dan 
komt die vraag : "Wat wil jij later worden?" 

 

Daar sta je dan.  Jij !  als 11 of 12 jarigen een keuze maken voor je toekomst.  

 
En al die keuzes, wat moet je  dan wel kiezen. Veel liever breng je tijd door 

met je vrienden, achter je computer of met je telefoon, i-pad, i-phone en alle 

andere technologische snufjes.  

 
Gelukkig zijn wij de leerkrachten en leerlingen van KTA-Gito Groen-

kouter er.   

 

Opnieuw zetten wij enkele beroepen in de kijker voor jullie; zoals lasser, on-

derhoudsmechanieker en  elektricien. Voorbereid zoals we zijn met de gepas-
te projecten en doemomenten.  

 

Na enkele zenuwslopende weken is die week er dan : de week van de beroe-

penbeurs.  
Gepakt en gezakt en 2 wagens volgeladen met materiaal en 7 leerlingen ver-

trekken we richting het ICC Gent. Op maandagmiddag wordt immers ons 

"standje" opgesteld door enkele leerkrachten en leerlingen. Tot donderdag en-

tertainen leerlingen en leerkrachten zo'n 500 jongeren om een juiste keuze te 
maken. 

 

Diverse doemomenten zijn voorzien en men kan 

kiezen uit mechanische, elektrische  
en pneumatische doemomenten.   

 

Ook kan de jeugd eens kennis maken met het las-

sen : het kunststoflassen, een echte trekpleister. 

 
Maar dat is niet genoeg voor ons 

 

Er zijn ook filmpjes en elektro-spelletjes. En ook de 

meer technische en moeilijkere installaties zijn 
verhuisd naar het ICC : een CNC installatie die het 

logo van onze school graveert en als kers op de 

taart een heus automatisch cakesnijmachine met 

echt eetbare cake. 
  

Dit alles gebeurt onder begeleiding van enkele 

leerkrachten en onze leerlingen. 

 

Als we na 3 volle dagen terugblikken en even de reacties van de bezoekertjes 
en begeleidende leerkrachten overlopen kunnen we ook nu terug spreken van 

een geslaagde beroepenbeurs. 
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En zoals reeds gezegd, met en door de leerlingen van 5EM, 5LC, 6EM, 6EI en 

7IO en alle leerlingen die geholpen hebben met de voorbereidingen. 

 
En nu naar het volgende op : de doe-dagen en de openatelieravond ! 

 

Bedankt aan iedereen die heeft meegewerkt. 

 
                                  AVDM - BVDP 

Meer foto's vinden jullie op smartschool 

of op onze website. 
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Op dinsdag 17 december bezochten we het U.Z. 
We kregen een algemene uiteenzetting over de werking van het ziekenhuis en 

daarna meer uitleg over het brandwondencentrum. 

 

Het UZ Gent is met ruim 3.000 patiënten per dag en meer dan 6000 mede-
werkers een van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in 

Vlaanderen. Patiënten kunnen er terecht voor een volledig aanbod van hoog-

gespecialiseerde, kwalitatieve zorg. Het ziekenhuis beschikt hiervoor over 

uitgebreide voorzieningen en 1062 bedden voor eendaagse en meerdaagse 
opnamen. In de zorgverlening staan kwaliteit en klantvriendelijke dienst-

verlening centraal. Als universitair centrum investeert het UZ Gent ook in 

wetenschappelijk onderzoek en opleiding. Daarvoor werkt het ziekenhuis 

nauw samen met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 

van de Universiteit Gent. Artsen en artsen/specialisten worden er opgeleid en 
onderzoekers werken in tal van diensten aan nieuwe technieken voor diagnos-

tiek en behandeling.  

De ziekenhuiscampus wordt momenteel ingrijpend verbouwd. Het UZ wil te-
gen 2020 een moderne, toegankelijke en duurzame 'Health Campus' zijn die 

beantwoordt aan de noden van alle gebruikers.  

 

 
Het kinderziekenhuis 

“Prinses Elisabeth” werd 

twee jaar geleden inge-

huldigd. Er zijn in het zie-
kenhuis 36 verpleegeen-

heden. 

Van de 6.000 perso-

neelsleden werken er 
2.000 op hetzelfde mo-

ment. 

Het ziekenhuis is bekend 

om de transplantaties, de 

afdeling neo-natalogie, 
het nieuwe revalidatiecen-

trum, het brandwonden-

centrum en de dienst pal-

liatieve zorgen. Ook nieuw 
is de brug voor patiëntenvervoer die door de campus loopt: 

 

De campus is op dit moment een bouwwerf. Er worden nieuwe gebouwen 

voorzien voor de polikliniek en er worden parkeer- en groenzones aangelegd. 
 

Het brandwondencentrum bevindt zich op: P8, eerste verdieping en is bereik-

baar op het nummer: tel 09 332 34 90. 

Het werd opgericht in 1985 en telt 6 bedden voor intensieve zorgen. 
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Patiënten op het brandwondencentrum worden behandeld door een multidisci-

plinair team van medici en paramedici: 
 

Plastische chirurgen  

Anesthesisten 

Pediaters 
Fysiotherapeuten 

Psychiaters 

Consulenten 

 
De paramedici kunnen zijn: 

 

Verpleegkundigen 

Psychologen 
Kinesitherapeuten 

Ergotherapeuten 

Sociaal verpleegkundige 

Diëtiste 

 
We kregen uitgebreide uitleg over de soorten brandwonden en de oorzaken. 

Aan de hand van beelden konden we de behandeling van de wonden volgen. 

Bij brandwonden geldt algemeen:  

 
Eerst water, de rest komt later! 

 

Lauw water op de brandwonde gedurende de eerste 20 minuten zorgt ervoor 

dat de wonde minder diep wordt, en dat er dus ook minder littekenweefsel 
kan gevormd worden, het is bovendien pijnstillend. Daarna kan er een vetver-

band, plastiekfolie of handdoek rond de wonde geplaatst worden voor men 

naar het ziekenhuis gaat. 

 

Wat leerden we nog? 

1. Ernst van de brandwonde 

Diepte 

Algemeen 

De dieptegraad is afhankelijk van: 

· temperatuur van het agens (= de stof die brandwonden veroorzaakt) 

· duur van de blootstelling 

· leeftijd: bejaarden en kinderen hebben een dunnere huid 

· lokalisatie op het lichaam: de huid is dikker t. h. v. handpalm, voetzool 

en de rug, met op die plaatsen vaak minder diepe verbranding. 
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Indeling  

Sinds meer dan 30 jaar wordt de klassieke indeling in 3 graden vooropge-
steld. Tegenwoordig spreekt men ook van oppervlakkig ("superficial"or 

"partial thickness") of diep ("full thickness"); de eerste genezen spontaan, de 

tweede vereisen chirurgische behandeling. 

 

Fig. 1 : Brandwonden indeling in 3 graden. 

 

 

Fig. 2 : LDI (Laser Doppler Imaging). 
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Een schatting van de diepte van de brandwonde gebeurt vooral op basis van 

het klinisch aspect en via het testen van de gevoeligheid (pin-prick test) en de 

vasculariteit (refill-test) van de verbrande huid. (als je in je huid knijpt moet 
die zich vlug weer herstellen) 

Met Laser Doppler Imaging (Fig. 2) waarbij de flux van de huiddoorbloeding 

nauwkeurig wordt geregistreerd, kan de dieptegraad van de brandwonde nog 

beter geobjectiveerd worden. 

Eerstegraads brandwonde (epidermale brandwonde) 

 

 

Graad 1 brandwonde. 

Tweedegraads brandwonde (dermale brandwonde) 

tweedegraads brandwonden zijn altijd pijnlijk en typerend is de aanwezigheid 
van blaren 

 

Oppervlakkige graad 2 brandwonde. 

anatomisch: alleen beschadiging van het epiderm 

kliniek : hevige pijn; 

droog erytheem zonder blaren (Fig. 3) 

genezing : spontaan, binnen enkele dagen en 

zonder litteken 
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Diepe graad 2 brandwonde. 

Derdegraads brandwonde (volledig huiddikte brandwonde) 

 

Graad 3 brandwonde. 

 

Derdegraads brandwonden zijn pijnloos door vernietiging van de zenuwuitein-

den. 

2. Uitgebreidheid 

De uitgebreidheid of omvang van de brandwonde wordt uitgedrukt als het 
percentage van het totale lichaamsoppervlak dat tweede- of derdegraads ver-

brand is: het "% TBSA" (total body surface area). 

Voor het vaststellen hiervan wordt, bij patiënten ouder dan 15 jaar, gebruik 

gemaakt van de zgn. "Regel van 9" van Wallace. Het lichaam wordt hierbij in-

gedeeld in zones die 9% of een veelvoud van 9% van het lichaamsoppervlak 
innemen. 
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 Regel van 9 (Wallace) 

Een gemakkelijke vuistregel is dat een handpalm (met de vingers bijeenge-
houden) overeenkomt met ongeveer 1% van het lichaamsoppervlak. Dit is ui-

teraard een ruwe schatting. Er bestaan echter nauwkeuriger formules en 

schema's waarbij het oppervlak van de verschillende lichaamsdelen wordt be-

rekend in functie van de leeftijd. 
Bij het kind is het hoofd relatief veel groter en kan het ten opzichte van de 

rest van het lichaam, b.v. op 1 jarige leeftijd, tot 19% van de TBSA bedragen. 

Bij het registreren van de verbrande zones moet behalve de lokalisatie ook 

een onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende dieptegraden.  
Fig. 8 toont aan hoe op een eenvoudige manier zowel de plaats als de diepte 

van de brandwonden kunnen aangeduid worden in het dossier. 

 

Registratie van lokalisatie en diepte van de brandwonde 

3. Ernst en prognose 

De ernst en de prognose van een verbranding is voornamelijk afhankelijk van: 

· het % TBSA 

· de diepte van de brandwonden 

· de leeftijd van de patiënten 

· de eventuele geassocieerde luchtwegverbranding 

Ook de nazorg is belangrijk. Door thuisverpleging, het goed hydrateren van 

de huid, het dragen van drukkleding kan men littekens voorkomen. 

In het centrum heeft men ook mogelijkheid om littekens te laten behandelen 

en is er ook psychologische bijstand. Men kan geholpen worden bij de re-
integratie in de maatschappij en men kan in contact komen met lotgenoten. 

 

Besluit: het bezoek aan het U.Z. en de uitleg over het brandwondencentrum 

sloot heel goed aan bij de lessen Gezondheid over het ziekenhuis en wonden. 
 

4 Verzorging 
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Wist je dat… 
 het voor dit schooljaar nog niet ge-

daan is  en dat er nog een nummer 
volgt;  

 dat alle bijdragen blijvend welkom 

zijn via smartschool bij Wim De 
Pelsmaeker...  

   

Uit klachtenbrieven gevist…. 
 

 Wilt u eens naar mijn bovenkamer laten kijken, die zit vol 

beesten.  

 Het vocht dringt door de muur van de slaapkamer van mijn 
schoonmoeder, die helemaal beschimmeld en verrot is.  

 De buren klagen over mijn gas. Ik ben echter niet iemand, die 

zomaar gas laat vliegen.  

 Ik ben sedert 5 maanden in verwachting. Moet dat zo blijven?  
 De woning wordt te klein want ik krijg er iedere dag een kind bij.  


