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… valt er niet veel te 

lezen, maar des te 

meer te kijken.  
Zoals het steeds op 

het einde van een 

jaar betaamt, krijgt u 

van mij een 
‘jaaroverzicht’ in 

beeld. In dit geval 

dan wel een 

“schooljaaroverzicht” 
Vooral de niet-in-de-

schoolkrant-

verschenen zaken ko-

men aan bod. Het is 
een grote greep uit 

de activiteiten (en 

beeldmateriaal) van 

dit schooljaar. 

Veel kijkplezier 
 

W.D.P. 
 

september... 

Nieuwe opleidingen in KTA-GITO 

SINT-AMANDSBERG  

 

Het KTA-GITO Groenkouter organi-
seert vanaf dit schooljaar twee nieu-

we specialisatiejaren: het zevende 

jaar BSO Interieurinrichting en het 

zevende BSO Pijpfitten-lassen-
monteren.  

De twee nieuwe opleidingen komen 

er omdat er veel vraag is naar beide 

profielen op de arbeidsmarkt.  
 

 

 

 

De industrie vraagt om gespeciali-
seerde lassers’, zegt directeur Benny 

Vandevoorde. ‘En er zijn ook polyva-

lente interieurinrichters nodig omdat 

steeds minder mensen een nieuw-
bouw zetten. Onze studenten kun-

nen dan oude interieurs renoveren, 

net als winkels, cafés en kantoren.’ 

In dit overzicht (lees: dwarsdoorsnede) van de activiteiten 
werd zeker niet alles wat op onze school heeft plaatsgevon-
den, vermeld. Maar hopelijk krijgt u toch een vrij goed idee 

van wat er zich het (bijna) voorbije schooljaar heeft afge-
speeld. 

 
W.D.P.  
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Teambuilding 1A— Cubben 
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Teambuilding 2 NHB 

Teambuilding 3 verzorging 

Sportdag 3de graad TSO en 7 de jaren 
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Met 2 NH a naar Gent  

oktober 

Teambuilding 1ste jaar 

Ik kook van woede  
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Pedagogische studiedag 15/10/2013 

Taalweek 1 : 21/10/2013- 25/10/2013 

week van het lidwoord (1e, 2e en 3e graad) 

Gent tegen racisme (2e en 3e graad)  

De of h
et? 

Het  
 
          
           De 
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Plaatsen van parket 6 hout  

november 

Geboorte van ‘t Groen Kriekske 

Campo Santo 2 B 
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ATS - Uitstap elektrotechnisch  

Teambuilding 6TSO (EM-Handel-PT)  
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december 

Minivoetbaltornooi leerkrachten 

Taalweek 2 : 9/12/2013 – 10/12/2013 

het mini-ambassadeursproject (1e graad) 

Projectdagen maatschappij 

Millenniumdoelstellingen  
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Projectdagen maatschappij 

Kinderrechtenwandeling  
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Forever Young 

Delicious 

De miniondernemingen 
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Bezoek Woonzorgcentrum Het Heiveld 

Bezoek U.Z. Gent 
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Citytrip London 07/12/13 

Bowling 2 MVV 
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Bezoek Huis van Kina 

Daktimmeren met 6 hout 

Taalweek 3: 13/01/2014 – 17/01/2014 (vervolg taalweek 2) 

  het ambassadeursproject (2e en 3e graad) 

Taalweek 4: 

27/01/2014- 

31/01/2014 

Thema: Poëzie en ver-

wondering nav gedich-

tendag op 

31/01/2014) zelf ge-

dichten schrijven rond 

het thema 

‘verwondering’ 
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Startclinic Gezond scoort  04/02/2014 

februari 

Lang leve de TV  
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KTA GITO SCHENKT DIKKE TRUIEN AAN GOED DOEL OP Valentijn 

Op bezoek bij: 60 jaar TV!  

Dikke truiendag 
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Kantlijmen 7 Interieur  

Speelgoedbak voor kinderen 2 NIJV A  

Succa 
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Beroepenbeurs 2014 

Babbelbox 

Londen 
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Opleiding ‘Labo Houttechnologie’ 

Maart  
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Projectweek hout 

Een zelfportret-mugshot 1B  



20 

 

Gentsche gruute kuis 

Uitstap 2 MVVV 

Stokken verven! ARte povera  
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Doe dagen  
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Bezoek opleiding CNC -VDAB Wondelgem 
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Bezoek Pianofabriek 

5EI - SMAK  

Hand- en nagelverzorging wzc Het Heiveld 4 Verzorging  

April 
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Slimme soep 

Teambuilding met 2nijv  
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Doe-aan-sport-beurs  

Vervangen spandoeken met hoogtewerker  
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mei 

Achter de schermen van de Ghelamco Arena  
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Open atelier avond 
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Leerlingen KTA-GITO Groenkouter en personeel OCMW 

Gent leren ‘verzorgen’ over grenzen heen in project 

Anders(G)enten 
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GWP Rome 

Techniek is sjiek  
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GWP Durbuy 1ste jaar 
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Onze 4de jaars zijn op GWP naar Westmalle.  

Brussel 3 Verzorging  

 

3 Verz. De tuin van Kina  
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Mannen met baarden 
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Wist je dat… 
 ik gepoogd heb de zaken min of 

meer chronologisch weer te geven. 
 ik volgend schooljaar verder wil wer-

ken aan de schoolkrant, 
 je nu alvast een zonnige vakantie 

toegewens. 
 Maar vooral...  
 ...dat alle bijdragen blijvend welkom 

zijn via smartschool bij mij, zijnde: 
Wim De Pelsmaeker...  

 
   

D 
eze bladzijde blijft voorlopig leeg. Je moet er enkel zelf nog de foto’s 

op plaatsen… sportdagen, de laatste projectdagen, de laatste uitstap-

pen, de proclamatie, het einde van het schooljaar…  

Tot volgend schooljaar 

JUNI 


