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… vertrekken we al 

wandelend naar een 

spaghetti-avond; en 
belanden we via de 

herkomst van die 

‘zwarte Piet’ en een 

positief vervolg op ‘on 
wheels’ in een strip. 

Daartussen natuurlijk 

nog meer. 

  
 

W.D.P. 

 

-



2 

 

Jongeren van 11 tot 14 jaar ontdek-

ken in Het Beroepenhuis een waaier 

aan beroepen en informatie over stu-
dierichtingen. Vooral de technische 

en praktisch uitvoerende beroepen 

staan in de kijker. Zo worden de tie-

ners geholpen bij een bewuste en po-
sitieve studie- of beroepskeuze. 

 

In de doe-tentoonstelling maken de 

jongeren op een speelse manier ken-
nis met beroepen uit de volgende 

sectoren: 

 

(1) metaal en technologie, (2) metaal 
en technologie: bedienden, (3) trans-

port en logistiek, (4) horeca, (5) che-

mie, kunststoffen en life-sciences, (6) 

voedingsindustrie, (7) haven en bin-

nenvaart, (8) bouw, (9) social profit, 
(10) grafische industrie, (11) kapper 

en schoonheidsspecialist. 

 

Daarnaast gaan de bezoekers die met 
de klas komen ook aan de slag met 

concreet materiaal in de beroepenate-

liers. 

 

 

Welkom in het beroepenhuis! 
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Deze opleiding ging door op 

dinsdag 4 november in het op-

leidingscentrum VDAB te Won-
delgem. 

 

Een kantlijmer is een machine 

die op de zijkanten van een 
plaat alle soorten van afwer-

kingslatten kan verlijmen. Dit 

kan gaan van Melamine -stroken 

tot massief fineer -of latten tot 
4 millimeter dik. Enkele voor-

beelden zijn keukenkasten, op-

bergkasten, TV -meubelen, enz. 

 
Onze ‘leerkracht’ was Gert Ste-

vens, een professioneel vakman 

op het gebied van kantlijmen en 

andere machines bij de VDAB. 

De indeling van de dag was be-
ginnen met een introductie ge-

volgd door een powerpoint over 

wat er allemaal mogelijk is met 

de verschillende types van kant-
lijmers.  

 

Na de ochtendpauze van onge-

veer 15 minuten gingen wij over 
naar het praktijkgedeelte, bekij-

ken van de machine zelf en al 

zijn aggregaten. Na een uitge-

breide uitleg van alle werkende 

onderdelen en zijn veiligheden 
mochten wij overgaan tot het 

instellen van de eenvoudige me-

lamine -stroken en ALS -banden 

(opgerond en 2 mm. dik).  
Nadien was het tijd voor een 

middagpauze in de grote refter 

van het opleidingscentrum. Daar 

kon je van alles krijgen om te 
eten -en te drinken.  

 

 

Kantlijmen 
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Na de pauze herhaalde de les 

zich met het uitleggen en voor-

bereiden van de kantlijmer voor 
het verlijmen van fineerstroken. 

Dit was steeds een totaal ande-

re toepassing dan de voorgaan-

de instelling.  
Als laatste demonstratie moch-

ten de leerlingen de machine 

klaarstellen voor het verlijmen 

van massieve latten op een 
plaat. Alle voorbereidend werk 

was ook voor hen. Dus verzagen 

van latten en platen tot zelf in-

wrijven van een primer op Laminaatfineer. Nadien alle instellingen uitvoeren 
die hen door Gert voorvertoond waren. Om tenslotte het aanbrengen van de 

massieve latten zelf. Als laatste bewerking mocht men nogmaals deze machi-

ne aanpassen voor het rondfrezen van de opronding aan de zijkanten.  

 

Zo was de dag gevuld van 8 uur tot 16 uur in de namiddag. En wat vooral be-
langrijk was, is dat de leerlingen een praktische ervaring rijker zijn en met 

een certificaat over de gevolgde opleiding naar huis gaan. 

 
PG 

Zoals iedereen wel weet werkt Sinter-

klaas niet alleen: hij wordt vergezeld 

door een knecht, Zwarte Piet, die de zak 
met cadeautjes draagt en door de schoor-

stenen kan kruipen om de pakjes in de 

schoenen van de kinderen te stoppen. 

Zijn herkomst is heel vaag: volgens be-
paalde legendes was hij oorspronkelijk 

een demon die de door de heilige ge-

dwongen werd om enkel goede daden te 

verrichten.  

Zo is er ook het verhaal over Piter, een 

Ethiopische wees die als slaaf na zijn vrij-
lating uit dankbaarheid bij de oude bis-

schop in dienst is gebleven. Een andere 

verklaring: tijdens de 17de en 18de eeuw vond de Europese adel het heel 

sjiek om een Moorse knecht of page in dienst te hebben. Kleine Italiaanse 
jongetjes deden lange tijd in het oude Europa dienst als schoorsteenvegers; 

ze kropen voor hun werk door de rookkanalen. Hiervoor hadden ze een roe 

nodig om de schoorsteen schoon te maken en een zak om al dat roet in te 

verzamelen.  

Iets na datum; maar toch…   
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Op woensdag 5 november had ik een 

pedagogische uitstap geregeld met de 

heer Roel Overmeire, vertegenwoor-

diger van Santens.  

Omstreeks 10.15 uur zijn wij te voet 

vertrokken richting Rozenbroecken 

langs onze school van Sint - Baaf-

skouter naar de Dendermondse 

steenweg langs de “vijfhoek” tot aan 

Gentbrugge-brug.  

Langs de waterkant, een beetje verder gelegen, ligt aan uw linkerzijde San-

tens metaalwaren.  

De ontvangst was zeer vriendelijk en wij werden ontvangen met een drankje 

(koffie of chocolademelk).  

Vervolgens mochten wij in de vergaderruimte luisteren naar een demonstratie 

over de historie van Santens. Van het ontstaan door de familie (grootouders) 

van een kleine handel in de Gentbruggestraat tot het uiteindelijk concern San-

tens/ Vertommen en d’Hondt.  

Na de demonstratie kregen wij een uitgebreide rondleiding doorheen de toon-

zaal langs de magazijnen tot zelfs in het kleine werkatelier. Na de rondleiding 

die een dik uur duurde, kwamen 

wij opnieuw samen in de verga-

derzaal om nog enkele documen-

tatie folders in ontvangst te ne-

men. Elke leerling kreeg  ook nog 

een rolmeter, een klipmap met A4 

papier en een balpen als souvenir 

mee. Ikzelf kreeg nog een dikke 

catalogus van alle Santens pro-

ducten mee. Na een uitgebreide 

bedanking van onze leerlingen 

zijn wij samen tot aan de uitgang 

gegaan en heeft iedereen afscheid 

genomen van elkaar.  

Onze voormiddag was mooi gevuld met veel didactisch materiaal op meubel-

gebied en met tal van souvenirs.  

PG 

Bezoek Santens metaalwaren 
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Onthaaldag OKAN 
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Prijsuitreiking  

op donderdag 13/11 

In oktober namen de leerlingen 

van 4 verzorging deel aan de ac-

tie “On Wheels”, waarbij we de 

toegankelijkheid van handelsza-

ken en toeristische plaatsen in 

Gent  in kaart hielpen brengen. 

De medewerking van onze leerlingen werd door de organisatie opgemerkt 

en  Hilal Albayrak en Rukiye Cankirli werden verkozen tot beste en meest ac-

tieve “opmeters”. 

Als beloning kreeg dit team een smartphone cadeau en deze werd op 13 no-

vember persoonlijk door de organisatoren  aan de leerlingen bezorgd. 

Proficiat aan dit team en aan alle andere leerlingen die deze opdracht met 

veel enthousiasme uitvoerden! 
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  . fruit voor het grootste deel uit water   

bestaat? 

 

  . seizoensfruit meer vitaminen bevat? 

 

  . de aardbei als bijnaam zomerkoninkje 

heeft? 

 

  . er bloemen aan de bloemkoolplant ko 

men wanneer je bloemkool niet oogst, 

maar door laat groeien? 

 

. fruit energiearm is, maar je toch veel werkenergie kan geven? 

 

. 1 sinaasappel je dagelijkse behoefte aan vitamine C dekt? 

 

. het eten van tomaten je huid voor 30% minder gevoelig maakt voor het ver-

branden in de zon? 

 

. Cambodjanen enkele fruitsoorten koninklijke titels geven?  

 

. de kiwi oorspronkelijk uit China komt? 

 

. je de verdere rijping van de komkommer 

kan verstoren door ze in de koelkast te be-

waren? 

 

. dat de appel erg praktisch is?  Hij ligt 

makkelijk in de hand, is gebruiksklaar en 

kan overal worden gegeten.  

Wist je dat… ???  

Weetjes over groenten en fruit 
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. er ook vierkante wa-

termeloenen bestaan? 

In Japan worden ze 

met behulp van een 

vierkanten glazen bo-

kaal geteeld om ze tij-

dens het oogsten mak-

kelijker te kunnen sta-

pelen. 

 

. citroenen meer suiker dan aardbeien bevatten? 

 

. bananen hun kromme vorm aannemen omdat ze in de richting van het licht 

groeien? 

 

. dat de geur van een sinaasappel ervoor zorgt dat de hersenen serotonine 

aanmaken, een stof waardoor je vrolijk en opgewekt wordt? 

 

. je dagelijks 300 gram groenten en 2 à 3 stukken fruit dient te eten om te 

voldoen aan een evenwichtig voedingspatroon? 

 

. De meeste gezonde stoffen bij een appel in de schil zitten? 

 

. de smaak van paprika's varieert van pittig tot vrij zoet. Rode (eigenlijk rijpe 

groene paprika's), gele en oranje paprika's smaken het mildst en het zoetst. 

. prei familie is van de ui en knoflook? 

. sla een kalmerende en slaapverwekkende werking heeft? 

. tomaten hun rode kleur te danken hebben aan de stof lycopeen? 

. witloof volgens de legende per ongeluk ontdekt is door een boer uit het 

Brusselse?  

Uit 2x2.nl 

Wist je dat…  
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Eindelijk onze eerste schooluitstap! 

Maandag de 17° en dinsdag de 18° 

november stapten onze jongens en 

meisje van 2 Nijverheid A, B en C 

richting IJSTIJDBERG. 

Heu…wat is dàt nou weer, een ijstijd-

berg? Wel, dat is een heuvel die ont-

staan is tijdens een ijstijd. En we 

hebben hier in Europa wel enkele van 

die vreselijk koude perioden gekend. 

De laatste ijstijd is ongeveer 10 000 jaar geleden ‘gesmolten’, d.w.z. opge-

houden. En de volgende komt binnen zo’n 10 000 jaar terug. Dus je hoeft 

geen schrik te hebben. Kijk maar met plezier naar ‘Ice Age’, maar bang zijn is 

voorlopig niet nodig. Integendeel: de Aarde warmt op! Door onze eigen 

schuld! 

En die berg dan? Je moet weten dat het hier 

in Europa in de IJstijd zo koud was, dat er 

nooit zomer werd. Het vroor bitter de hele 

winter door, en in de maanden juli en au-

gustus hadden we hoogstens 10°. Het was 

te koud voor bomen en voor gras. Dus op de 

grond vond je…zand. En dat zand waaide 

maar rond. En op sommige plaatsen ont-

stonden duinen, net als aan de zee, maar 

hier lagen ze aan een rivier (de Schelde, de 

Leie). Deze duinen heten ‘rivierduinen’ of 

‘donken’ en je vindt ze in het hele Vlaamse 

rivierenland. 

De ‘berg’ van Sint-Amandsberg is 19 m hoog 

en dan moet je daar nog een kapel bij optel-

len, die op de top staat (zie foto). Om de 

kerk heen zie je graven. Men heeft er een 

kerkhof op aangelegd. Duizenden mensen 

liggen hier begraven. Soms zijn hun grafmo-

numenten echt spectaculair.  

De ijstijdberg 
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Er liggen ook beroemde kunstenaars, politici en wetenschappers begraven. 

Die liggen op een stuk met de naam ‘Campo Santo’, wat ‘heilig veld’ bete-

kent. Er ligt zelfs een meneer die negenmaal Eerste Minister is geweest 

(Wilfried Martens). 

Het waren leuke wandelingen. Ik heb ze driemaal meegedaan, ik kan je ver-

zekeren: ik voel het aan mijn schoenzolen. Jammer van het miezerige weer: 

regen, motregen, stroelregen, mistregen…maar die kleuren van de bomen 

en de struiken: prachtig! 

En ook leerden jullie het verschil tussen open en halfopen bebouwing ken-

nen, en een villa, en …ja, dat kan ik hier allemaal niet meer herhalen. 

Volgende keer trekken we naar de bossen van Destelbergen. Op 

‘sportwandeling’! 

Dan gaan we een echt kasteel zien, zelfs een spookkasteel! 

Tot dan! 

Van 3 tot 7 november: 
 

DE week van HET lidwoord;  
EEN noodzakelijk kwaad... 
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Op donderdag 6 november 2014 wa-
ren wij, de leerlingen uit 5 en 6 TSO, 

samen met de 4 godsdienstleerkrach-

ten de 50 jarige migratie in MIAT gaan 

bezichtigen. Wij moesten te voet gaan 

wegens de staking/betoging, maar dit 
kwam goed van pas als ochtendsport. 

Wanneer we aan het MIAT arriveerden, 

werden we begeleid door een gids. 

Eerst namen we deel aan een quiz die 
o.a. ging 

over de mi-

gratie. Maar 

vooral over 
wat we juist 

vonden aan 

de migratie. 

De beste 

vraag was 
dan ook ‘WAT 

IS DE MIGRA-

TIE?’.  

 
Ja, wat is de 

migratie juist? Iets heel anders doen, 

weggaan van je geboorteplaats, niet 

noodzakelijk weg uit je land, maar je 
geboortestad verlaten. Zelfs van regio 

veranderen hoort bij de migratie. 

Wij vonden het allemaal interessant 

en we apprecieerden het dat de leer-
krachten ook deelnamen aan de quiz, 

wat de quiz voor ons aangenamer en 
veel leuker maakte. 

 

 

Na de quiz mochten we een kwartier à 

twintig minuutjes lang de tentoonstel-
ling bezichtigen Wij werden in 4 groe-

pen verdeeld en elk groepje kreeg als 

opdracht  een onderdeel van de ten-

toonstelling deze grondig te bestude-
ren om ach-

teraf aan de 

volledige 

groep uit te 
leggen. Later 

vertelden we 

in groepjes 

van twee een 

woordje 
meer over de 

verschillende 

zaken die we 

zagen aan 
onze mede-

klasgenoten 

en leerkrachten. Dus waren we deels 

ons eigen gids. 
 

De 50-jarige migratie ging over hoe 

de mensen een grote stap zetten in 

hun leven; zoals de boeren uit België 
die naar de stad trokken wegens een 

Uitstap MIAT ‘De straffe gasten’  
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mislukte aardappeloogst.  

 

Of de migranten uit Turkije die 
hun land verlieten en naar Bel-

gië kwamen, waar ze de taal, 

de levensstijl en vooral de cul-

tuur en mensen niet kenden. 
De migrerende mannen uit 

Turkije hadden enkel en alleen 

maar een valies mee waar er 

maar enkele typische Turkse 
spullen in zaten. Het was niet 

bepaald hun droomjob die ze 

mochten uitoefenen, integen-

deel. 
 

Toen we de tentoonstelling verder be-

zichtigden, zeiden wij: “Dat is nu een 

typische Turkse huis”, terwijl de leer-

kracht van zedenleer het tegendeel 
beweerde; dat het typisch Belgisch 

was omdat het leek op het huisje van 

haar grootouders. Nou, het was ui-

teraard zeer normaal dat er zulke re-
acties gaven want de migrerende 

mensen kwamen enkel met een valies 

dus hadden ze geen meubelstukken 

en dergelijke dingen bij. Waar kwa-
men de meubelen dan vandaan? Na-

tuurlijk uit België. De huizen waren 

dus tegelijk typisch Turks en Belgisch. 

 

 

Het was een zeer interessante en leer-

zame tentoonstelling waar we veel 

hebben bijgeleerd over de migratie 

van 50 jaar terug. We hebben gezien 

wat voor moeilijkheden het voor onze 
(groot)ouders allemaal hebben mee-

gemaakt. 

 

Na de tentoonstelling kregen wij nog 
een drankje van de leerkrachten 

waarvoor we hen allen dankbaar wa-

ren. 

 
Tot slot danken wij de leerkrachten en  

MIAT omdat we deze zeer interessante 

tentoonstelling mochten bezichtigen. 

 

Sayin Kübra, 5 handel 
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Veel mensen kennen het begrip 

Doe-dagen, Opendeurdagen en 

ja zelfs de Beroepenbeurs klinkt 

bekend in de oren. Maar kennen 

jullie SAS. Dit is een initiatief 

van de scholengroep Panta Rhei 

voor alles basisscholen en alle 

SO-scholen. Dis is een samen-

werking tussen een secundaire 

school en een lagere school en 

waar de leerkrachten van de se-

cundaire school les geeft aan de 

leerlingen van de lagere school. 

Hebben jullie daar al eens over 

nagedacht? Je geeft als leer-

kracht les in de “Harde Sector” 

aan jongeren tussen 14 en 18 

jaar en plots moet je een inlei-

dende les over techniek geven 

aan kinderen van het 5° en het 

6° leerjaar? 

Wel wij hebben het gedaan! Op 

dinsdag 25 november 2014 heb-

ben 4 leerkrachten uit de Jef 

Crickstraat 72 leerlingen van de lagere school “De Vogelzang” in Sint-

Amandsberg techniek proberen 

bijbrengen. 

Ze zijn op 4 u tijd ondergedom-

peld in de wereld van elektriciteit, 

mechanica  en overbrengingen. 

Maar ook de veiligheid is aan bod 

gekomen, alsook brand en evacu-

atie en natuurlijk zeker niet min-

der belangrijk de persoonlijke be-

scherlmingsmiddelen. 

 

Samen Sterk – Lesgeven in het lager onderwijs  



15 

 

Na deze morgen hebben we veel 

lachende en tevreden gezichtjes 

zien vertrekken naar de refter, 

waardoor wij moe maar zeker 

tevreden terug naar KTA Gito 

Groenkouter konden gaan. 

Zeker een ervaring die de moei-

te waard is ! 

 

Pieter – Jasper – Björn en Ann 

T-shirtprints — 3 Verzorging 
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Handen — 2 nijverheid 
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Wordt vervolgd... 
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Wist je dat… 
 we in het nieuwe kalenderjaar  onze 

koers verder zetten? 
 mijn dank uitgaat naar iedereen die 

de moeite gedaan heeft een bijdrage 
te leveren ? 

 alle andere bijdragen eveneens wel-

kom zijn — liefst via smartschool - 
en nog steeds bij Wim De Pelsmae-
ker... ? 

 ik aan alle lezers—en ook aan de 
anderen—een ontspannende vakan-
tie en een gezonde start van het 

nieuwe jaar wens. 
 
 

 Tot volgend jaar!!!! 
 
   


