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CNC, Doe-dagen,  

ambassadeurs, politie, 

boerderij, gezond le-
ven, spookkastelen, 

superhelden… en wat 

heeft Donald Duck 

met Finland te maken? 
Daarbij nog twee wis-

kundige vraagstukken 

en de winnende  

gedichten van de poë-
zieweek .  

Veel kijk–, denk- en 

leesplezier.  
 

W.D.P. 

 

Opleiding CNC

Onze taalambassadeurs

3 EI aan het werk

            Doe-dagen 
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Het was een hele hoop volk bijeen, 

daar in onze refter op de Groen-

kouter. Ze kwamen ditmaal niet 

enkel om te leren. Ze kwamen 

eten! 

Een gezond ontbijt aanbieden is 

misschien een goed begin van de 

dag. We weten dat veel mensen en 

dan vooral jongeren dat ontbijt 

overslaan. En als ze dan iets eten, 

is het vaak fastfood, zoetigheid, 

snoep, chips en nog meer van die 

dingen die eerder bij een tv-avond 

horen dan bij een ontbijt. 

We hadden dus geheel andere din-

gen in de aanbieding: bruin en wit 

brood (bruin is gezonder), yoghurt 

in alle kleuren en smaken, appelen 

en appelsienen, bananen, koekjes, 

toastjes, chocolademelk, koffie, 

melk, vruchtensapjes allerhande. 

Een kleurrijk aanbod! 

Ook was er worst, kaas, boter… 

 

Ondanks de grote massa volk was 

het toch gezellig en vrij rustig. 

Eten doet zwijgen! En er werd flink 

gebikt. De leerlingen zouden hun 

energie hard nodig hebben voor 

het verder verloop van de project-

dag 2014. 

Rond 10 u werd de hele bende in 

groepen verdeeld. De groepen waren niet homogeen. Er werden leerlingen 

van allerlei richtingen en klassen bijeen gezet. Dat zorgt voor ‘hernieuwde’ of 

nieuwe kennismakingen. We leren elkaar kennen. Meisjes, jongens, KVVV, 

Nijverheid…het werd allemaal in één groep gezet. 

 

Projectdag Gezond leven 
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Vijf leerkrachten hadden leuke en ver-

rassende workshops of – zo je wilt – 

spelletjes georganiseerd. Er was een 

spel rond ‘beleefdheid, respect en 

etiquette’ door juffrouw Marina. Bij het 

woord ‘etiquette’ haalden de leerlingen 

het etiketje van hun jas of trui tevoor-

schijn! Maar etiquette is iets geheel an-

ders. 

 

Grappig was het fluiten na de beschui-

ten, als ik het zo dichterlijk mag uitdruk-

ken. Een spel over ‘wat is het ge-

zondste?’. De kruimels vlogen in het 

rond. 

In een laborato-

rium mocht 

iedereen dingen 

in proefbuisjes gieten. De leraar zorg-

de voor de ingrediënten. Hij leerde ons 

over verzadigde en onverzadigde vet-

ten.  

 

Op het einde, toen de proef zo schitte-

rend aan het lukken was, stootte een 

jongedame alles omver. Jammer! Maar 

niet getreurd. 

 

Er is nog een spel met een bord, teer-

lingen en spannende babbels: het bab-

belspel. Hier zorgde juffrouw Emma 

voor. Nu de leerlingen mochten babbe-

len, ging het iets moeizamer. Het gaat 

vlotter als het niet mag. 

 

Tenslotte was er een grappig spel met lopen, rennen, kruipen, wringen en een 

geheugenkaartenspel; in de kleine turnzaal. Het was inmiddels etenstijd. 

 

Na de middag leefden de leerlingen zich uit in het enorme zwembad van de 

Rozebroeken. Een fijne dag, prima georganiseerd, waarvoor proficiat, beste 

organisatoren! 

RD 



4 

 

 

In het kader van ons gezondheidsbeleid, 

preventie en veiligheid hadden we op 
maandag 26 januari 2015 gastspreker  

Vincent Leus op bezoek. De lezing is een ge-

tuigenis van vader Vincent over het verkeers-

slachtoffer Emilie Leus, zijn dochter. Samen met 2 andere studentes werd zij 

van de baan gereden door een dronken 22 jarige chauffeur. De drie meisjes 

per fiets overleefden de klap niet. 
 

Het is een krachtig en beklijvend middel om leerlingen uit de 3de graad te la-

ten nadenken over hun eigen gedrag in het verkeer. Het is bovendien een 

goede aanvulling op andere lessen en projecten (vb. Rijbewijs op School) over 
verkeer en verkeersveiligheid. 

 

Dit project wordt aan-

geboden door vzw 
Rondpunt (via Slimme 

Mobiele Scholen) die 

eveneens de coördina-

tie verzorgt.  

Om het effect van de 
getuigenis te maxima-

liseren, was het van 

belang om zowel voor 

als na de komst van 
de getuige met de 

leerlingen in gesprek 

te gaan.  

 
De boodschap die we samen met Vincent Leus willen doorgeven aan onze jon-

geren is 'Alcohol en rijden...dat botst' 

Opmerkelijk was de aandacht en het respect van alle aanwezige leerlingen 

voor Vincent en de nabestaanden. 
 

Hilde 

 

Alcohol en rijden...dat botst 
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Politie ! Het woord alleen al jaagt veel leerlingen schrik aan.  

Want politie staat voor bekeuringen, boetes, straffen, uitwijzing, … 

Maar de politie doet zoveel meer dan dat. 

We trekken onze stoute schoenen aan en  gaan naar het hoofdbureau van de 

politie van Gent. 

Een vriendelijke agent stelt ons 

gerust. De politie is er ook om 

ons te helpen. 

Samen gaan we naar het onthaal 

waar we opgehaald worden door 

de verantwoordelijke van de edu-

catieve werking. Met haar badge 

mogen we binnen in het gebouw.  

Onze eerste stop is de grote binnenkoer met de vele politieauto’s en –busjes. 

We mogen eens plaatsnemen in zo’n bus en krijgen uitleg over de uitrusting 

die de agenten gebruiken bij bvb. voetbalwedstrijden of betogingen.  

We ontmoeten ook een man die deel uitmaakt van de ‘Draken’, dit is  de fiets-

brigade van de Gentse politie. Hij geeft ons uitleg over zijn opdracht en toont 

ons alle functies van zijn speciale fiets.  

Daarna gaan we verder naar de ruimte waar de vingerafdrukken en de foto’s 

van verdachten worden genomen. We krijgen uitleg over dit proces en mogen 

zelf ook eens onze vingers op het toestel leggen en poseren voor een foto.  

Vervolgens nemen we plaats in een 

vergaderruimte voor een uitleg over 

de verschillende wapens die de poli-

tie gebruikt. Er wordt echter wel be-

nadrukt dat de politie altijd grijpt 

naar het minst gevaarlijke wapen 

en men steeds probeert om te com-

municeren met de verdachte(n) om 

zo het gevaar in de kiem te smoren. 

Onze leerlingen hebben enkele vragen en daar gaat de agent graag op in.   

Okan op bezoek bij de politie 
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Verleden jaar had de politiehond een opdracht, dit jaar 

hadden we meer geluk. We kregen een politiehond in 

actie te zien. De politieagente gaf de nodige instructies 

aan de hond en de hond zocht weggestopte drugs en 

viel een misdadiger aan. De politieagenten die deze hon-

den trainen , kopen deze zelf aan en nemen die ’s 

avonds ook mee naar huis. Onze leerlingen waren erg 

onder de indruk! Enkele meisjes waren direct enthousi-

ast om ook bij de politie te werken met een politiehond. 

 

Het was alweer een boeiende uitstap die ons een goed 

beeld van de politie heeft gegeven! 

OKAN 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer weten over de politie—en ook over hun honden? Surf dan naar http://www.polfed

-fedpol.be/home_nl.php (WDP) 

Drie kinderen krijgen van hun ouders elk € 100,00. Ze kopen in de winkel een 

computer voor € 300,00. De kinderen vertrekken en de verkoper merkt dat 

hij de korting van € 50,00 vergeten is. Hij beveelt zijn medewerker die € 

50,00 te bezorgen aan de kinderen.  
 

De onbetrouwbare medewerker denkt “Ik geef ze elk € 10,00 terug; dus sa-

men € 30,00 en hou € 20,00 voor mezelf.  

 
De kinderen hebben nu elk € 90,00 betaald, of samen € 270,00 en de mede-

werker houdt € 20,00 over. Dit is samen € 290,00.  

 

Waar zijn de resterende € 10,00 van de € 300,00? 
Weten jullie het?  

Doordenkertje: wiskundig vraagstuk (1) 
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OKAN-bezoek aan de boerderij 

Mens en dier, de beste vrienden 

Ook buiten de schoolmuren valt er heel wat te beleven!  

Tijd dus voor een bezoek aan het ecologisch centrum en schoolhoeve ‘de Ca-

mpagne’ in Drongen. 
   

Bij onze aankomst staat een sympathieke mevrouw ons op te wachten. We 

krijgen een rondleiding, waarbij we alle dieren te zien krijgen en ze zelfs eten 

mogen geven.  
Het is zoveel leuker om de dieren eens ‘in het echt’ te zien. We zien konijnen, 

geiten, schapen, kippen, ezels, duiven, cavia’s, een kalfje, varkens, ganzen, … 

en we mogen hen brood, een wortel, maïs en granen  voederen.  

De leerlingen zijn hulpvaardig en 

gaan respectvol om met de dieren.  
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Enkele leerlingen hebben een 

beetje schrik van sommige dieren, 

maar de meesten nemen een ko-
nijn en cavia graag op de schoot 

om hen eten te geven en te aaien. 

Een knuffelmoment!  

 

We zien welke pony de baas is in 

de weide en we leren ook dat het 

varken een heel proper dier is. 

Na onze kennismaking met de dieren 

krijgen we een warme kop chocolade-

melk en hebben we nog even tijd om 
samen op de foto te gaan.   

  

We rijden met de bus terug via het 

mooie historische centrum van Gent 

en arriveren voldaan terug op school. 

Het was een leuke, leerrijke uitstap!    

OKAN  

 

Superhelden  - 1B 
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Wat is het mini-ambassadeursproject? 

Het project Ambassadeurs werd in 2009 opgestart 

binnen de schoot van Gent, Stad in Werking. Sinds 

2012 is het ingebed in de reguliere werking van de 

Integratiedienst. Voor meer info kan er gekeken 

worden op de website : https://www.gent.be/

samenleven-welzijn-gezondheid/diverse-stad/

integratie-migratie/ambassadeursproject 

 

Aangezien dit 

project bedoeld is voor leerlingen van de 

tweede en derde graad, organiseerde de 

school ook nu weer voor de leerlingen van 

het eerste jaar een eigen ‘mini-

ambassadeursproject’ met eigen am-

bassadeurs. Dit project heeft ook vorig 

schooljaar plaatsgevonden en daarom namen enkel 

de klassen van het eerste jaar en 2NHb deel aan 

dit GOK-project.  

Via dit project willen we werken aan een positieve 

beeldvorming van mensen van allochtone afkomst 

op de arbeidsmarkt. Onze collega’s Zakaria El Ba-

kali, Mazhar Köse en Rüneysa Colaker zijn de 

ambassadeurs van dienst! Via hun eigen ervaring 

leggen ze aan de leerlingen uit waarom een goede 

kennis van het Nederlands belangrijk is, welke 

kansen een diploma biedt, … Op deze manier wil-

len we de leerlingen motiveren om zich beter in te zetten voor school en 

om hun taalvaardigheid te verbeteren. 

ML 

 

Onze ‘mini’-ambassadeurs  
brengen een ‘maxi’boodschap 

Dhr. Zakaria El Bakali 

Mevr. Rüneysa Colaker  

Dhr. Mazhar Köse   

https://www.gent.be/samenleven-welzijn-gezondheid/diverse-stad/integratie-migratie/ambassadeursproject
https://www.gent.be/samenleven-welzijn-gezondheid/diverse-stad/integratie-migratie/ambassadeursproject
https://www.gent.be/samenleven-welzijn-gezondheid/diverse-stad/integratie-migratie/ambassadeursproject
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SVS-minivoetbaltornooi  

Op woensdag 28 januari stonden in de Hogeschool Gent de voorrondes ge-

programmeerd van het SVS-minivoetbaltornooi. Een aantal van onze eerste-

jaars namen het op tegen andere scholen uit het Gentse. 

Het werd een hoogstaand tornooi dat op een uiterst sportieve manier betwist 

werd. Onze leerlingen deden het heel goed en werden slechts tijdens één 

wedstrijd overklast. Andere wedstrijden deden ze het heel goed en behaalde 

ze 2 gelijke spelen. De 4de wedstrijd ging nipt verloren: 1-0. 

Kortom, onze jongens gaven het beste van zichzelf en konden terugblikken 

op een geslaagde sportieve namiddag! 

Miniemen: 

Alibeycan Sesli 1A 

Berkcan Dede  1A 

Ezdzhan Aydanov 1A 

Mohamed Al Harriki 1A 

Ercan Osman  1B 

Serkan Yurdaer  1A 
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als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt? 

- 

je niet aan je elleboog kunt likken? 

- 

Bill Gates in 2008 en 2010 niet de rijkste man ter wereld was? 

- 

Coca-Cola oorspronkelijk groen was? 

- 

en vroeger cocaïne bevatte? 

- 

een koe wel een trap op kan, maar niet af? 

- 

een varken fysiek niet in staat is om naar de lucht te kijken? 

- 

er een kwalachtige zoutwaterdwerg bestaat die theoretisch eeuwig zou kun-

nen leven? 

- 

net zoals de vingerafdruk ook de tongafdruk bij ieder mens uniek is? 

.  

er naast aardappelen ook aardperen bestaan? 

- 

- 

een krokodil wel 2 jaar zonder eten kan? 

- 

vrouwen bijna twee keer zoveel met hun ogen 

knipperen als mannen? 

- 

de langste hartstilstand die iemand overleefde 4 

uur duurde? 

- 

Donald Duck strips verboden waren in Finland, 

omdat hij geen broek draagt? 

Wist je dat…  
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OKAN-bezoek aan bibliotheek aan Gent Zuid  

Eind januari gingen we naar de biblio-

theek aan Gent Zuid.  

Samen gingen we naar de jeugdafde-

ling, waar we opgehaald werden door 
de verantwoordelijke voor een educa-

tieve rondleiding. De levendige uiteen-

zetting duurde een 50-tal minuten. Zij 

vertelde ons welke boeken we hier alle-
maal kunnen uitlenen, hoe het uitleen-

systeem werkt en hoe we een kaart 

kunnen aanvragen.  

We kregen van onze leerkrachten ver-

schillende opdrachten en moeten zelf 

zoeken waar we de informatie in de bi-

bliotheek kunnen terugvinden. Zo kon-

den we een antwoord geven op alle 

vragen. Het werd een hele zoektocht, 

maar het was ook leuk als we het juiste 

antwoord weten te vinden. 

Zo zochten we het woord ‘bibliotheek’ 

op in veel verschillende talen. De bibliotheek heeft wel tien rekken woorden-

boeken! 

We leerden wat XL-boeken zijn, dit zijn boeken met grote gedrukte letters, 

voor mensen die niet goed kunnen zien. Er zijn ook DAISY-boeken, dit zijn 

boeken ingesproken op CD, voor mensen die leesproblemen hebben. 

We ontdekten eveneens dat we met 

één bibliotheekkaart in alle Gentse 

bibliotheken boeken kunnen ontle-

nen. Het aanbod beperkt zich niet 

enkel tot Nederlandstalige boeken, 

maar we kunnen ook boeken in on-

ze taal  ontlenen. We kunnen zelfs 

gratis met een computer op inter-

net surfen. Het was een interessan-

te, leerrijke ervaring.    
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Bergenkruis Succa Spookkastelen en moerassen 
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Bezoek opleiding CNC -VDAB Wondelgem  

Op woensdag 25, 

donderdag 26 en 

vrijdag 27 februari 
zijn de leerlingen 

van 7 interieur 

naar de opleiding 

CNC - programme-

ren gegaan in het 
opleidingcentrum 

van de VDAB in 

Wondelgem. Door 

het gebrek aan 
een CNC - machi-

ne op school is dit 

een goed alterna-

tief om de leer-
plandoelstellingen 

voor 7 interieur te 

realiseren.  

 

De leerlingen wer-
den ontvangen in 

de werkplaats voor 

een eerste kennis-

making met twee 
types van CNC - 

machines, namelijk een vier-assig en 

een vijf-assig model. Later op de och-

tend zullen zij wel het verschil tussen 
de beide aanleren. Nadien mochten 

wij naar een groot computerlokaal 

gaan en kregen wij daar een uitge-

breide voorstelling via powerpoint, 
van wat eigenlijk een CNC (computer 

numberical code) 

allemaal kan(of 

niet) kan.  
 

Deze opleiding is 

mooi uitgewerkt 

met een duidelijke 

cursus die bestaat 
uit verschillende 

oefeningen. Alleen 

is er nog geen dui-

delijk schema of 
stappenplan van 

hoe exact te pro-

grammeren. Deze 

zal in de volgende 
lessen besproken 

worden en tevens 

gemaakt worden 

door de leerlingen 

zelf. 
 

Tijdens de volledi-

ge opleiding ging 

het telkens van 
eerst te volgen op 

de beamer (de verschillende stappen 

per oefening) en vervolgens zelf deze 

oefening uit te voeren. Nadien wer-
den de opdrachten via de computer 

verstuurd naar de machine, waar al-

daar de eventuele fouten werden op-

gezocht.  
 

Lees verder op  bladzijde 14 
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RD 

Niet te missen!!! 
 

Vrijdag 20 maart 
 

Gedeeltelijke  
zonsverduistering 

Van 9.28 tot 11.46 

Bij de eerste oefe-

ning waren nog en-

kele foutjes, maar 
naar het einde van 

de opleiding ging dit 

vrij goed! Uiteinde-

lijk hebben de leer-
lingen tien oefenin-

gen gemaakt op de 

CNC. Deze liggen 

vanaf volgende 
week op school.    

 

Onze leerlingen ge-

droegen zich heel 
voorbeeldig en wa-

ren steeds vriende-

lijk tegenover de 

leerkracht! Ik vind 

dat dit een dikke 
pluim verdiend! 

 

Deze opleiding is 

nog steeds een 

meerwaarde voor 

onze school en is 

voor herhaling vat-

baar! Maar normaal 

gezien (als alles vlot 

blijft verlopen) zal 

tegen volgende 

schooljaar deze op-

leiding niet meer 

nodig zijn omdat 

wijzelf een CNC-vijf 

assig op school 

gaan hebben! 

PG 
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Poëzieweek 
DE WINNENDE GEDICHTEN 

KARDELLEN CALLI (2KVVV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toen ik je de eerste keer zag, 

keek ik in je ogen. 

Ze waren meer dan prachtig 

en hadden mijn hart gestolen. 

Ik was duidelijk verliefd op je, 

maar kon het niet zeggen. 

Want elke keer ik je zag, 

was ik heel verlegen. 

 

Sindsdien zag ik veel dromen,  

allemaal over jou. 

Want ik dacht veel aan je, 

omdat ik van je hou. 

 

Ik zag je glimlach en wist het meteen: 

de wereld is veel leuker met jou om me heen. 
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MATTHIAS CREMERS (3EI) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Toen ik je zag 
gingen mijn ogen open. 

Ik zag alles wat ik nodig had, 
'k Laat je niet meer lopen. 

Jij zit vast in mijn hart 
en je kan daar niet uitkomen. 

De start van onze band zal nooit uitlopen, 
ik zie je zo graag! 
Te beschrijven?  

Daar heb ik meer woorden dan een woordenboek 
voor nodig. 

Moest ik kunnen zeggen hoe graag ik je heb... 
Wel, wij, vergeleken met Romeo en Julia, staan een 

level hoger. 
Ik kijk naar de sterren en voel jou in mijn hart  

verborgen. 
Weet wat er ook gebeurt: ik zal in jou blijven  

geloven! 
Want ik ben jouw jongen en dat is permanent. 

Zonder jou in mijn leven, 
weet dat ik dan geen liefde meer ken.  

Mijn liefde voor jou is voor eeuwig! 
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Krittika Rahong 
 (onthaalklas B) 

 
 

 
 
 

Is dit liefde ? 
 
 

Wat ik je vragen wil: 
waarom ben je zo knap ? 

Waarom ben ik zo gek op jou ? 
Waarom zie ik jou alleen echt graag ? 

Waarom fluister ik jouw naam in mijn dromen ? 
In de hele wereld zijn er 7.294.221.700 mensen. 

Maar ik hou alleen van jou. 
Ken je het antwoord op mijn vragen ? 

Is dit liefde ? 

A = B 
 

Vermenigvuldig beide leden met A 

A² = AB  
 

Trek van beide leden B² af. 
A² - B² = AB — B² 

 
Ontbind in factoren. 

(A—B) (A + B) = B (A—B) 
 

Deel beide leden door (A—B) 
A + B = B 

 
A was gelijk aan B, vervang A door B 

B + B = B 
2B = B 

 
Deel beide leden door B. 

2 = 1 

Doordenkertje: wiskundig vraagstuk (2) 
Hét grote vraagteken: Is 2 gelijk aan 1? 
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Doe-dagen: een succes 

 

De doe-dagen liepen van maandag 23/02 tot en met vrijdag 27/02.  
 

We mochten trots zijn op de massale interesse. Ongeveer 600 leerlingen  

(SBK en JC) volgden de geplande workshops.  

 

Dit was een unieke gelegenheid om onze school bekend te maken.  
En dat het een succes was, mochten we afleiden uit de positieve reacties van 

zowel de leerlingen als hun begeleiders. 

 

Hieronder een ‘beeldige’ impressie. 
 

WDP 
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En na de Doe-dagen: de beroepenbeurs 

Een voorsmaakje: de opbouw 
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De beroepenbeurs 

Dag 1:  

samen met de collega's en leerlingen van 7 Industrieel Onderhoud is alles opnieuw goed verlopen. 

Niet alleen onze ‘harde’ sector komt er aan bod. Ook de ‘zachte’ sector krijgt er zijn plaatsje. 
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Bouw je eigen kijkdoos 

Waarom een kijkdoos 

 

Zonder onze zon zou er geen leven mogelijk zijn. Haar straling zorgt 
voor licht en warmte maar is ook gevaarlijk. Je mag dan ook nooit 

zomaar naar de zon kijken. Zeker tijdens een zonsverduistering heb 

je de neiging om lange tijd naar de zon te kijken. 

Veilig kijken kan ook heel leuk zijn. Zo kan je zelf een heuse zonne-
telescoop in elkaar knutselen met heel eenvoudig materiaal. Het eni-

ge wat je eigenlijk nodig hebt is een kartonnen doos en wit papier. 

Met die twee alledaagse dingen en een schaar, lijm en een speld kan 

je in geen tijd je eigen zonnetelescoop in elkaar knutselen. De tele-
scoop die je bouwt wordt ook wel eens een kijkdoos genoemd en 

werkt op het ‘Camera Obscura’ principe. 

 

Het principe van een kijkdoos 
 

Zonder het te weten heb je wellicht al heel vaak het effect van een 

kijkdoos gezien. Als je in een donkere kamer zit en de kamer ernaast 

is verlicht dan zorgt het sleutelgat van de deur tussen beide kamers 

ervoor dat je op de tegenovergestelde muur een projectie van de 
verlichte kamer ziet. Wel, dat is nu het ‘Camera Obscura’ effect. Het 

licht gaat door een klein gaatje dat als een klein lensje gaat dienen 

zodat je op een vlak erachter een projectie krijgt. Wel staat alles op 

de projectie op zijn kop. 
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Aan de slag  

 

Benodigdheden: kartonnen doos (schoendoos met deksel is ideaal), wit 

papier, schaar, lijm, veiligheidsspeld.  

1. Kleef het witte blad papier aan 

de binnenzijde van de doos. 

2. Maak een gaatje met een vei-

ligheidsspeld in de tegenoverlig-

gende wand.  

3. Plaats het deksel terug en snij 

aan de zijde met het gaatje een 

kijkvenster uit.  

4. Je kijkdoos is klaar voor gebruik. 
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Gebruik van de kijkdoos  

 

Neem de doos mee naar buiten en richt het gaatje naar de zon. Door de ope-

ning kijk je naar het witte papier en daar zie je een projectie van de zon. Je 
doos is klaar, zo eenvoudig is het.  

Kwaliteit van het beeld 

 

De kwaliteit van het geprojecteerde beeld hangt af van enkele dingen: de 
grootte van het gaatje, de afstand tussen het gaatje en het papier, de grootte 

van het kijkvenster. Zo zal de helderheid van de zon op het papier beter zijn 

met een klein kijkvenster en een groot gaatje. De scherpte van het beeld is 

echter beter met een klein gaatje waar het licht doorheen moet. 

Een groter gaatje geeft een helderder 
beeld maar de afbeelding wordt wazig. 

Een klein gaatje geeft een scherp beeld 

maar de afbeelding wordt minder helder. 
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De grootte van het geprojecteerde beeld hangt dan weer af van de afstand 

tussen het gaatje en het papier. 

Hoe groter de afstand tussen het vlak met het gaatje, hoe groter het geprojecteerde beeld 

wordt. 

In de praktijk kan je voor een normale doos (formaat schoendoos) best een 

veiligheidsspeld gebruiken om het gaatje te maken. Als de doos langer is kan 

je eventueel het gaatje wat groter maken.  
Opdat je eigen kijkdoos optimaal presteert kan je vooraf wat experimenteren. 

Zo kan je in plaats van het gaatje in de doos te maken daar gewoon een klei-

ne rechthoek aanbrengen. Voor die rechthoek neem je dan een stukje karton 

waar het gaatje in gemaakt wordt. Door verschillende kaartjes te maken, elk 
met een andere grootte van het gaatje, kan je de kijkdoos uittesten om dan 

uiteindelijk het kaartje te gebruiken dat het beste beeld gaf.  

 

Creatief met de kijkdoos  

 
De kijkdoos maken is eenvoudig maar je kan er ook nog je eigen creativiteit 

op loslaten. Door een kartonnen buis aan te brengen aan de voorzijde verleng 

je de doos, je kan er zelfs kiezen voor een reeks buizen die in elkaar kunnen 

schuiven, of misschien een oude hengel gebruiken als buisje. Het gaatje komt 
dan wel op de voorste buis en zo krijg je heel eenvoudig een groter beeld in 

de doos. Je kan ook een reeks gaatjes maken in een mooi patroon of die je 

naam volgen zodat je eigen naam tijdens de zonsverduistering als een reeks 

sikkeltjes te zien is. En natuurlijk kan je de doos gaan versieren zodat ze een 

eigen tintje krijgt.  
Onthoud, op fantasie staan geen grenzen, veel succes.  

 

            WDP   Bron: 
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Puzzel— Zoek de 
8 verschillen 
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Vervolg... 
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Wordt vervolgd... 
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Wist je dat… 
 Er geen beperking is en de toe-

stroom der bijdrages mag blijven 
komen. 

 mijn dank uitgaat naar allen die op 

een of andere manier hun steentje 
hebben bijgedragen  

 mijn dank eveneens uitgaat naar 

iedereen die zich de moeite getroost 
om toch wat te lezen  

      
 WDP 

 Bijdrages kunnen steeds gestuurd worden naar mij 

(Wim De Pelsmaeker) via smartschool of via volgend 
e-mailadres: depelsmaeker001@hotmail.com.   

 Alvast bedankt 

: Wellicht lezen we er in het 

volgend nummer over... 


