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Wie dit is, en wat hij 

doet, kom je verder 
te weten…  

Back in time…  

 

… zetten we onze 

koers verder: up to 

the future, hoewel er 
hier en daar even te-

rug in de tijd is ge-

gaan...Archeologie, de 

school van vroeger, 
schrijven op een lei…  

Dat is natuurlijk niet 

het enige: dat er niet 

getalmd is en de leer-
lingen meer doen dan 

enkel maar aan de 

schoolbanken zitten, 

zal wel blijken uit wat 
u in dit nummer te 

zien en/of te lezen 

krijgt; daarbij een 

tweede niet onbelang-

rijk ‘verkeersveilig-
heidsrubriekje’ 

Zoals altijd: veel kijk– 

en leesplezier 
     

W.D.P.      
 

 

https://

www.youtube.com/

watch?

v=NAEemfCeVIE 
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Ook dit jaar: het ambassadeursproject 

Het project ‘Ambassadeurs’ werd in 2009 

opgestart binnen de schoot van Gent, Stad in 

Werking. Ambassadeurs zijn vrijwilligers van 

een andere origine met een persoonlijke mis-

sie: zij willen dat talent optimaal wordt benut 

in onze samenleving. Zelf hebben ze heel wat 

drempels overwonnen en zijn ze via hun stu-

die succesvol op de arbeidsmarkt. Om leerlin-

gen te motiveren, komen zij in de klas getui-

gen en vertellen ze over hun persoonlijke 

schoolloopbaan en werkervaring.  

In navolging van dit project organiseerde de 

school in de maand december zelf een 

‘Ambassadeursproject’ voor de leerlingen van 

het eerste jaar en voor de leerlingen van het 

vierde jaar (BSO). De gastsprekers waren al-

vast geen onbekenden: leraar Wissam Chat-

ha, lerares Hatice Karaaslan en opvoedster 

Rüneysa Colaker namen de rol van ambas-

sadeur op zich. Via hun eigen ervaring legden 

ze uit waarom een goede kennis van het Ne-

derlands belangrijk is en welke kansen een di-

ploma biedt.   

Bedankt aan de ambassadeurs voor het enthousiasme en de motivatie!    

En proficiat aan alle leerlingen voor hun luisterend oor! 

Rüneysa Colaker  
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Hatice Karaaslan  

De leerlingen zitten geboeid te luisteren naar Wissam Chatha 

Technology in progress@kta-groenkouter 

Het laatste jaar is er heel wat geïnves-

teerd in ons machinepark. Daarom orga-

niseerden we op dinsdag 15 december 

een officieel moment:  

Technology in progress@KTA-GITO 

Groenkouter.  

Het werd meteen een belangrijk PR-

moment met ook externe genodigden 

(GIP-juryleden, stagegevers, federaties, 

opleidingscentra, pedagogisch adviseurs, 

directies Panta Rhei, Raad van Bestuur, 

Schoolraad, ….). 
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Technology in progress@kta-groenkouter 

Waarnemend Algemeen Directeur 
Stephan Brynaert was een van 
de gastsprekers 

De leerlingen van 7 kantoor zorgden voor het onthaal—en het 

mag gezegd worden: ze deden het goed. 

De gasten werden rondgeleid en maakten kennis met de (nieuwe) infrastructuur 
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Archeologie in de klas 

In de les geschie-

denis ging het over 

archeologie. Nu 
mochten de leerlin-

gen tijdens de laat-

ste les van 2015 

zelf eens archeo-
loog spelen. 

 

Ze moesten met 

grote zorg en voor-
zichtigheid een di-

nosaurus(je) uit-

graven met een  

minibeitel en een 
miniborstel. 

 

En... met succes!  

De vloek van  

Toetanchamon 
 

Dit bekende verhaal werd 

in het begin van de 20e 

eeuw door de kranten 
rondgebazuind. Volgens de 

legende zouden enkele ar-

cheologen die de mummie 

van farao Toetanchamon 
hadden opgegraven op on-

verklaarbare wijze zijn ge-

storven. Een vloek van de 

overleden vorst zou hier-
voor verantwoordelijk zijn. 

Het klopt inderdaad dat 

meerdere leden van het 

onderzoeksteam enkele 

jaren na de ontdekking 
omkwamen.  

Lord Carnarvon, de be-

roemde geldschieter van 

de opgravingen, was een 
van hen. 

In het kader van de opgravingen: één van de grootste vervloekingen 
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Het resultaat: 2 nieuwe machines: Hapjes maken met 3 verzorging 

 

Hapjes maken: het is meer dan wat we denken. Het is kiezen, recepten op-

zoeken, hoeveelheden uitrekenen, aankopen, bereiden en natuurlijk: proeven!  

Nogmaals Back in time: griffel en lei of inktpot... 

Dit bleek dus toch niet zo simpel te zijn in vergelijking met de moderne middelen.. 
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Met okan naar de ‘caMpagne’ 

                                             

Ook buiten de schoolmuren valt er heel 

wat te beleven!  

 

Tijd dus voor een bezoek aan het ecolo-

gisch centrum en schoolhoeve ‘de Campa-
gne’ in Drongen.   

 

Bij onze aankomst staan een vriendelijke 

man en een sympathieke vrouw 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, gei-

ten, schapen, kippen, ezels, duiven, cav-

ia’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.  

       
 

Enkele leerlingen hebben een beetje 

schrik van sommige dieren, maar de 

meesten nemen een konijn 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 wei-
de en we leren ook dat het varken een 

heel proper dier is. 
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Na onze kennismaking met de 

dieren krijgen we een warme 

kop chocolademelk en hebben 
we nog even tijd om samen op 

de foto te gaan.   

                                                          

  
We rijden met de bus door het 

mooie historische centrum van 

Gent en arriveren voldaan terug 

op school. Het was een leuke, 

leerrijke uitstap! 

7 kinderzorg—grimeren bij de kleuters 
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Uitstap naar de rechtbank  

Op dinsdag 26 

januari zijn wij 5 

handel en 5 
kantoor naar de 

rechtbank ge-

weest.  

 
Toevallig was er 

een assisenzaak 

bezig.  De zit-

ting ging voor-
namelijk over 

een moord 

waarvan ze 2 jaar lang 

dachten dat het om een 
zelfmoord ging. Maar het 

bleek niet zo te zijn. De 

moordenaars Cindy De 

Laet (34) en Brigitte Van 

Raemdonck (46) zaten  
links van ons. Ondertus-

sen hebben ze elk 30 

jaar gevangenis-

straf gekregen.  
 

We zijn ook naar 

de politierecht-

bank geweest. 
Daar waren veel 

verkeer overtre-

ders aanwezig. 

De rechter kon 

verschillende 
conclusies trek-

ken o.a.: geld 

boetes met op-

deciemen(het bedrag x6), 
afbetalingsschijf, rijbewijs 

voor een bepaalde periode 

in beslag nemen, gevange-

nisstraf, uitstel van beslis-
sing… 

De advocate heeft ons veel 

geïnformeerd, 1 van ons 

mocht de toga aandoen.  
 

Daarna zijn we langs bij de 

vrederechter ge-

weest. Zijn func-

tie is mensen 
doen verzoenen 

met elkaar waar-

bij er geen advo-

caat of procureur 
nodig is. Hier 

gaat het dan wel 

meestal over  

problemen om 
het huur te beta-

len of een factuur 

die niet betaald is tussen 

een bedrijf en een klant. 
De rechter roept namen 

van de beklaagden indien 

ze aanwezig is. Toen wij 

daar waren ging er een 

verzoening door tussen 
een Turkse huisbaas die 

niet content was met zijn 

huurder. De 

rechter luisterde 
naar de beide 

kanten. Hij had 

2 keuzes name-

lijk: de huurder 
buiten het huis 

te zetten of hem 

nog de kans en 

tijd te geven om 

het omstandig-
heden te verbe-

teren. Hij ging 

ze per brief op 

de hoogte houden. Toen de 
klokken 11uur sloeg dan ging 

het bomalarm af.  Heel het 

gebouw werd ontruimd. En 

dus gingen we maar terug 
naar ons warme huis 

(school). Het was een onver-

getelijke uitstap.  

 
Met dank aan de leerkrachten 

die mee gingen.  
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Met okan naar de school van vroeger 

Een ‘beeldige’ impressie 
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I 

Hallo iedereen. Wij zijn Nele en Sasha uit 1A. We volgen NC Zedenleer en 

hebben de laatste weken gewerkt rond pesten. Wij gaan jullie vandaag iets 

meer vertellen wat het verschil is tussen pesten en plagen.  

Pesten is gemeen en kwetsend en gebeurt constant.  

Plagen daarentegen is iets dat af en toe eens gebeurd tussen 2 vrienden. 
 

Tijdens het pesten kan je verschillende partijen onderscheiden. Je hebt de 

pester, dat is iemand die heel veel aandacht opeist en stoer wil doen. Dan 

heb je de gepeste of die persoon de gepest wordt. Waarom wordt die per-
soon gepest? Omdat hij een bril moet dragen, puisten heeft, dik of klein is, 

een bepaalde nationaliteit heeft,… En dan heb je de meelopers, dat is een 

grote groep die gewoon meedoet met de pester. Eén boodschap hebben wij 

voor de meelopers: jullie kunnen het pesten stoppen. Julie zijn een grote 
groep, grijp in of geef de pester geen aandacht meer en help zo het pesten 

te stoppen. 

 

Er zijn verschillende manieren waarop mensen pesten. 

 
Lichamelijk :  duwen, slaan, schoppen, trekken,…. 

Geestelijk: uitschelden, bedreigen,… 

Negeren : als mensen iets dn of zeggen tegen u dat je er gewoon 

voor bij loopt zonder reactie. 

Cyberpesten : via internet dingen sturen  

Cyberpesten kan veel harder aankomen, het stopt niet wanneer de 

schoolbel rinkelt, je bent nergens meer veilig… 
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We hebben een anti-

pestcontract opgesteld 
om zo te voorkomen 

dat er in onze klas ge-

pest wordt.  

 
Sasha en Nele <3 

Een aangrijpend verhaal 

Negen jaar lang ben ik gepest op de meest verschillende manieren. Sommi-

ge mensen vinden het een wonder dat ik nog leef. 

Het begon al toen ik voor de 

tweede keer verhuisd was. Ik was 

pas vijf jaar oud en iets te slim 

voor mijn leeftijd. Alle andere 

kinderen wilden in de pauze niet 

samen spelen, want ja voor een 

kind uit groep 3, was ik nog maar 

een kleuter. Na twee jaar lang 

buitengesloten te zijn, werd het 

alleen maar erger. In groep vijf 

bleek ik een raar soort type huid 

te hebben, voor sommige kinde-

ren zag het er doodeng uit en dat 

was het ook. Een extreem droge 

huid waar ik nu nog mee zit en 

wat ook nauwelijks op te lossen 

is. Als ik dan buiten kwam om te spe-

len schreeuwden een paar: 'Kijk, daar 

heb je haar weer, kom we moeten 

wegrennen voor we zo lelijk worden 

als zij!' 

Heb je vragen? Dan kan je op de volgende site terecht: 

 

http://www.kinderrechten.be/

vraag_en_antwoord/waar-kan-ik-terecht

-met-vragen-over-pesten 
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Ik ben een paar keer weg-

gelopen van school, omdat 

het me teveel werd. Daar-

na zochten leraren mij op, 

pakten me stevig vast en 

hadden geen idee hoe ik 

me voelde. Ze hadden 

geen idee wat pesten ei-

genlijk was.Toen kwam er 

een jaar waar alle kinderen 

probeerden vrienden te 

verzamelen op Hyves. 'Hoe 

meer vrienden hoe popu-

lairder' was de grote regel. 

Tot een van de jongens 

dacht grappig te zijn en 

een nep account aanmaak-

te. Hij ging cyberpesten. Ik 

heb elke dag gehuild. Geen 

idee wat er mis met me 

was of waarom ik niet ge-

accepteerd werd. 

Toen ik eindelijk naar de naar de middelbare 

school mocht, dacht ik dat het allemaal wel 

afgelopen zou zijn. Dat bleek toch anders uit 

te pakken. Die vervelende kinderen van de 

basisschool zag ik nooit meer, alleen hadden 

ze nog wel wat aan de wereld nagelaten: 

vooroordelen. Alles begon weer opnieuw, 

precies zoals het toen een paar jaar geleden 

was. Dat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen. Ik deed 

een zelfmoordpoging, maar faalde. Ik durfde niet, ik dacht niet dat er een 

weg zou zijn om nog meer pijn te lijden. Elke dag met tegenzin naar school, 

mijn spullen verstoppen of afpakken en er voor de lol mee overgooien. En 

als ik dichter dan twee meter bij iemand in de buurt kwam, liepen ze zo 

weg. Nu zal je je vast dingen voorstellen en zo voelde ik me ook: zwartge-

maakt en achtergelaten. Twee jaar later ging dat ook nog eens verder op 

mijn schoolresultaten. Zelfs voor je vrienden opkomen was verkeerd in ogen 

van anderen. De directie van school kon me ook niet helpen, ze hebben na 

twee dagen proberen moeten vertellen: 'Er is geen hoop meer voor je, echt 

meisje, zoek het nu zelf maar uit, wij kunnen niks meer voor je doen'. 

Kwaad dat ik was!  
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Ik heb de hele school bij elkaar gescholden en zelfs een paar mensen neer-

geslagen. Omdat ik dacht dat je op die manier wel dezelfde pijn kon voelen. 

Gelukkig was dat aan het eind van het schooljaar, anders was ik zeker ge-

schorst. 

Een jaar later zat ik op een andere school, waar sommige mensen niet luis-

terden naar alle vooroordelen. Het beste jaar wat ik ooit gehad heb. Ieder-

een die toen in me geloofde ben ik nog steeds dankbaar. Hoe ik er uiteinde-

lijk bovenop gekomen ben? Die zomer kwam ik op een festival alle mensen 

tegen waardoor ik ooit gepest was, de hele avond heb ik gelachen. Ze kon-

den niet geloven dat ik nog leefde, en daar stond te dansen en te lachen. 

Sommigen hebben vijf minuten lang met open mond staan kijken. 

En als ik ze nu tegen kom? Gewoon lachen. Dat is echt wat ze niet kunnen 

hebben. Je moet vuur niet met vuur bestrijden. Dat wil ik met jullie delen. 

Worden jullie ooit eens gepest? Ga lachen, op welke manier dan ook. Lach 

ze uit, lach om iets wat in hun gezicht zit, of om een voorbijganger die wat 

raars doet.De laatste keer dat ik gepest werd is nu meer dan twee jaar gele-

den. Ik kom ze soms nog tegen en dan lach ik naar ze, maar ik praat niet 

met ze. Want die aandacht hebben ze een paar jaar geleden al van me ge-

kregen. Die eerste indruk maken ze niet opnieuw.” 

Verhaal opgezocht door Sasha de Schepper 1A 
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Op 28 januari bezochten de leerlingen 

van 6 verzorging het zeepreventorium in 

De Haan: het is een medisch-pediatrisch 

revalidatiecentrum gericht op kinderen en 

jongeren van 0 tot 18 jaar met chronische 

aandoeningen.  

Ze behandelen zuigelingen, kinderen en 

jongvolwassenen. 

Heel wat chronische aandoeningen wor-

den in het zeepreventorium behandeld: 

 Longaandoeningen 

 Huidaandoeningen 

 Obesitas 

 CVS ( Chronisch vermoeidheidssyn-

droom) 

 Diabetes 

Alle verschillende disciplines (artsen, ver-

pleegkundigen, diëtisten, logopedisten, 

opvoedkundigen, enz. ) werken samen 

om een individueel aangepast zorgtraject 

uit te tekenen voor elke patiënt. De pati-

ënten kunnen gebruik maken van een 

zwembad met gezuiverd Noordzee water, 

sportzalen en sportvelden. 

De jongeren verblijven er meestal 1 jaar, 

de meeste jongeren zijn intern.  

Een grote groep jongeren is opgenomen 

om te vermageren. Tussen de lessen door 

krijgen ze zeer veel bewegingsoefenin-

gen, allerlei sporten, zwemmen, … De 

voornaamste doelstelling is kennis  over 

gezonde voeding en gezond leven bij te 

brengen en het belang van bewegen in te 

zien.  

Bij de behandeling van obesitas wordt er 

ook aandacht besteed aan de ouders en 

de omgeving. 

In het Zeelyceum kunnen de leerlingen 

hun schoolse opleiding verderzetten, zo-

wel in het Nederlands als het Frans. De 

scholen op het terrein (Basisschool Aan 

Zee en Zeelyceum) kunnen de wettelijke 

getuigschriften en diploma’s van het ge-

wone voltijdse onderwijs afleveren. 

Algemene meningen van onze klas :  

We vinden het goed dat er zoiets be-

staat om mensen te helpen om ge-

zond te kunnen opgroeien.  

De opvoeders en de leerlingencoördi-

nator waren heel behulpzaam en 

lief, ze doen hun best voor het wel-

zijn van de patiënten. Maar, het 

nadeel is dat ze minder contact 

hebben met hun ouders en dat is 

niet zo gemakkelijk.  

Sommigen van ons zouden daar wel 

willen werken als diëtiste, kinesiste 

en opvoedster. Chapeau voor de 

mensen die er een jaar kunnen blij-

ven en het volhouden! 

6 Verzorging 

Bezoek aan het Zeepreventorium en het zeelyceum in De Haan 
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Ook dit jaar brachten de leerlingen een bezoek aan ATS. 

ATS Groep is een multidisciplinaire technologiegroep die zich specialiseert in 

het creëren van een duurzame, innovatieve en efficiënte productie- en werk-

omgeving door het realiseren van totaalprojecten 

in elektro,mechanica en distributie voor een waaier aan sectoren.  

 

 

 

Bezoek ATS—4 ei—4 em 

http://www.atsgroep.be/nl/elektro
http://www.atsgroep.be/nl/mechanica
http://www.atsgroep.be/nl/distributie
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In het kader van het project maatschappij 

kregen de leerlingen de film 

Boy in the striped pyjamas 
te zien.  

 
geregisseerd door Mark Herman 
met David Thewlis, Vera Farmiga en Asa Butterfield 

Berlijn 1943. De 8-jarige Bruno verhuist met 
zijn familie naar een plek die ver weg is, waar 
niets te doen is en waar niemand is om mee te 
spelen. Hun nieuwe huis staat naast een hek 
dat zich uitstrekt zover het oog maar reikt, een 
hek dat Bruno afschermt van de vreemde men-
sen die hij daarachter ziet bewegen. Bruno wil 
ontdekkingsreiziger worden en besluit op on-
derzoek uit te gaan. Op een van zijn tochten 
ontmoet hij een jongen wiens leven en omstan-
digheden zeer verschillen van dat van hem.  
 
Toch sluiten de jongens vriendschap, maar het 
is een vriendschap die niet zonder gevolgen 
blijft… 
 

 
Deze verfilming van het boek van John Boyne is zeker een aanrader, hoewel—zoals in vele 
gevallen—het boek beter is..  

 

Achtergrond 
 

Inleiding WOII en jodenvervolging 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden joden gediscrimineerd, joodse kinde-
ren mochten niet meer naar school met andere kinderen, er werden bordjes 

opgehangen met ‘verboden voor Joden’ er op. 

Later moesten alle joden een gele Davidsster met het woord jood erop op hun 

jas dragen, zodat iedereen kon zien dat ze Joden waren. Dat was makkelijker 

bij het discrimineren. 
 

Op het laatst moesten de Joden allemaal in een aparte wijk wonen. Ze werden 

opgeroepen om zich te melden of opgepakt op straat. Joden werden op de 

trein gezet naar de concentratiekampen in Duitsland en Polen. Daar werden 
ze gevangen gehouden of vermoord in gaskamers.  

 

De meesten van hen zijn er niet levend uitgekomen. 

Project maatschappij—deel 1 

http://www.moviemeter.nl/director/8415
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Tijdens de tweede projectdag trokken we met de leerlingen naar Gent.  

Project maatschappij—deel 2 

Tijdens de wandeling 'Recht door de stad' 

kregen de kinderen hun eerste juridische 

onderricht. Tien sites in de oude volkswij-
ken rond het Gravensteen vormen even-

veel aanknopingspunten om de kinder-

rechten uit de doeken te doen. Het Prin-

senhof en het Patershol zijn oude volkswij-
ken die rond het Gravensteen gedrapeerd 

liggen. Iedere steen ademt er een verle-

den uit.  

Gent als stad van Keizer Karel in de 16de 

eeuw, als industrieel eiland en socialistisch 

bolwerk in de 19e eeuw, als moderne toe-
ristische trekpleister in de 21ste eeuw.  

Het verleden wordt hierbij onder de loep 

genomen, maar tevens wordt benadrukt 

dat vele kinderrechten bij ons in het 

Noorden een verworvenheid lijken, in het 
Zuiden helemaal niet vanzelfsprekend 

zijn. Dat dit eerste juridische onderricht 

niet saai hoeft te zijn, bewijst het puzzel-

spel 'Recht' door de stad.  

De kinderrechtenwandeling 
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In een tweede gedeelte maakten de leerlingen kennis met 

‘Habbekrats’, wat onder de noemer ‘recht op ontspanning’ kan ge-

plaatst worden.  

- Op het Kinderrechtenplein (Lievekaai) wordt het 'recht op informatie' bij de in-

leiding verwerkt. 
- Situatieschets van het leven in het Prinsenhof tijdens de 18e en 19e eeuw: 'recht 

op (medische) verzorging'. 

- Het standbeeld van Keizer Karel en de maquette van het kasteel 'Prinsenhof' is 

het kader voor een verhaal rond 'recht op een eigen mening'. 
- In het Gravensteen wordt de bezetting door de studenten in 1950 uit de doeken 

gedaan en is aanleiding voor de verklaring van het 'recht op samenkomen'. 

- Aan de oude gevangenis ''t Galgenhuisje' wordt het 'recht op juridische be-
scherming' en 'geen kinderen in de cel' uit de doeken gedaan. 

- De bas-reliëfs op het oude postgebouw zijn dan weer een ideale aanleiding om uit 

te leggen dat 'iedereen gelijk' is. 
- De Gentse Kulders (weesjongens) kwamen met hun fanfare op de Koornmarkt 

spelen. Samen met hen zijn we op zoek naar al de rechten die we via ouders ver-

krijgen ('dak boven het hoofd' en 'voeding, kleding en liefde'). 

- In het imposante stadhuis komt het 'recht op een naam' (identiteit) aan bod. 
- De Stedelijke Jeugddienst is de plek bij uitstek om het 'recht op spel en ont-

spanning' toe te lichten, niet nadat we langs het Laurentinstituut zijn langs ge-

weest om het 'recht op onderwijs' te benadrukken. 

Wat zijn houden de kinderrechten in en waar en hoe worden ze ge-

koppeld aan de wandeling?  

 

Habbekrats is een kleurrijke jeugdorganisa-

tie die zich overal in het land inzet voor kin-
deren en jongeren van 8 tot 18 jaar, op zoek 

naar warmte, vriendschap, avontuur en 

hulp. Habbekrats zegt dat DE JEUGD GOED 
BEZIG IS en meent dat ook. Als bewijs heeft 

Habbekrats elf warme huizen ingericht waar 

in totaal 2500 jongeren per jaar elkaar ont-

moeten. 
 

In elk huis zijn er origineel ingerichte ruim-

tes waar je je kan verwonderen over kleine 
en grote dingen. Waar je dingen kan bele-

ven. Daarnaast gaat Habbekrats meer dan 

80 dagen per jaar op kamp met kinderen en 
jongeren. Niet zomaar kampen maar echte 

avonturen waarin jongeren uitblinken als 

helden. 

 
Om het helemaal af te maken biedt Habbe-

krats ook hulp aan jongeren. We verbinden 

jongeren met elkaar en met de samenleving. 
Daar wordt iedereen beter van. Maar we leveren ook snelle hulp aan jongeren in 

nood. Hier en nu. Meer info? http://www.habbekrats.be/ 
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Als school zijn wij bezorgd om jullie veiligheid, vandaar deze nieuwe rubriek 

‘Safety first’. Hier vinden jullie tips en tricks om jullie veiligheid op, rond en 

naar school te verzekeren.  

Komen jullie te voet, per fiets, met de auto, het open-
baar vervoer of zoals de hippe ‘klassebakken’ per taxi 

naar school…via onderstaande link vinden jullie and the 

old-folks alle info om slim op weg te gaan.  
 

 

   https://mobiliteit.stad.gent/met-de-auto/parkeren-op-straat 

 

WAT ALS… WIJ NIET 
DACHTEN AAN JULLIE VEILIGHEID? 

 

 
Voetentroef  

Safetyfirst@KTAGITOGROENKOUTER@ 

thesafewayisthebestway 

Hiernaast: 

Duidelijker kun 

je een ‘dode 

hoek’ bij een 
vrachtwagen niet 

aantonen.  

Alle personen op 

de foto zijn 

NIET zichtbaar 

voor de chauf-
feur.  

Iets om over na 

te denken als 

fietser of wande-

laar.  

https://mobiliteit.stad.gent/met-de-auto/parkeren-op-straat
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Op 16 februari hebben 5 en 6 hout een 

opleiding gevolgd " veilig werken op hoog-

te ". De opleiding ging door in het Schep-
persinstituut in Wetteren. 

s' Morgens begon de opleiding met 3 uur 

theorie met aansluitend een proefje waar-

bij de leerlingen moesten geslaagd zijn om 

daarna buiten een volledige opstelling van 
een stelling te maken. Het was heel mooi 

weer en de leerlingen vonden deze oefe-

ning heel leuk om te doen. 

RDB 

5 en 6 hout in de hoogte 
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Werken met tilliften 

 

10 lln van 6 verzorging  hebben op vrijdag 19/02 in het WZC Heiveld vorming 

gekregen door de kinesiste, Birgit Vanbockryck, en tevens coach “Hef-en til-
technieken”  

 

Het is voor de leerlingen steeds interessant om bepaalde handelingen op de 

werkvloer aan te leren. Eén van de vele taken die je als zorggever dagelijks 
moet uitvoeren is het verplaatsen van zorgvragers. Regelmatig wordt dit ge-

daan met een tillift, enerzijds voor het comfort van de zorgvrager, anderzijds 

om de zorggever zo ergonomisch mogelijk te laten werken. 

 
Eerst werden de onderdelen van de actieve en passieve tillift besproken, daar-

na mochten de leerlingen aan de slag wat af en toe de lachspieren prikkelde. 

 
Werken met de actieve tillift 

 

De actieve tillift wordt gebruikt om de zorgvrager voor korte afstanden te ver-

plaatsen en op voorwaarde dat de zorgvrager nog kan steunen op de voeten: 

Werken met de passieve tillift 

 

De passieve tillift wordt gebruikt om de zorgvrager voor korte afstanden te 

verplaatsen en om eventueel in bad te stoppen op voorwaarde dat de zorg-

vrager geen steunfunctie meer heeft, dus totaal lichamelijk afhankelijk is. 
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Luister tevens naar het radio-

fragment waar onze Nihal Kaya 
het heeft over de eigen ontwor-

pen GSM- houders gemaakt uit 

gerecycleerdeshampoo flessen.  

 

Het geluidsfragment vind je via 

onze facebooksite  

https://www.facebook.com/
groups/

KTAGITOGROENKOUTER/?

fref=ts  

Eventjes naar beneden scrollen 
en je geluidsvolume verhogen.. 

 

 

Zaterdag 20 februari 2016 was NKGreen van het KTA-Gito Groenkouter aan-

wezig in het Shopping Center van Sint-Niklaas. 

Dikke proficiat aan onze leerlingen van 6 Nihal, Kubra, Alicja en hun 2 assis-

tenten Ayoub en Imran uit 7 kantoor die een hele dag lang de producten van 
hun Mini-Onderneming aan de man brachten. Dit is een evenement die geor-

ganiseerd wordt door Vlaamse Jonge Ondernemingen. Deze organisatie on-

dersteunt en organiseert allerlei evenementen om de leerlingen op weg te 

helpen in de wereld van het ondernemen. 

 

 

Wat verkoopt NKGreen? 

* GSM houders om op te laden aan het stopcontact vervaardigd met 

gerecyclede materialen (shampooflessen als GSM houders) 

* GSM accessoires (usb-sticks en -kabels, hoesjes, oortjes enz.) 

Onze producten zijn dus ecologisch en goedkoper dan in de winkels. 

‘onze’ Mini-onderneming: NKgreen 
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Proficiat van ons allen aan de winnaars en dank aan allen die hun 

gedicht hebben ingestuurd.  
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Een regenachtige moeraswandeling naar de 

schelde: Hoe nat kan je zijn? 

maandag 22 februari 2016 

Eindelijk zouden we dan een 

keer een uitstap naar de Kaste-

lensite van Destelbergen gaan 

maken. De wandeling is al een 

keer uitgesteld. Maar we kijken 

enigszins ongerust naar boven: 

gaat het regenen of niet? Ze 

voorspellen regen, maar de ra-

dar en het KMI melden dat het maar ‘heel licht’ zal gaan regenen en nog niet 

de hele tijd door. 

Dus zetten we aan: we stappen dapper onder een grijs wolkendek naar de 

Rozebroeken. Hier legt de leraar uit dat dit eigenlijk een eeuwenoud moe-

rasgebied is. Broek is een oud Vlaams woord voor ‘moeras’. Ook het woord 

‘meers’ is zo’n moeraswoord. Het is hier en daar zelfs nog verwilderd, net als 

in de prehistorie! 

Dat is natuurlijk voor een leraar Geschiedenis een meevaller. Hij kan het 

landschap tonen zoals het er in de Romeinse periode bijlag! Achter de Roze-

broeken ligt een 

vochtig bos. Ze 

zijn er nu wel aan 

het werken met 

een kraan…

modder overal al-

om. De leraar 

geeft niet enkel 

Geschiedenisles. 

Hij geeft ook Plas-

tische Opvoeding. 

Euh…in een bos? 

Plastische Opvoeding. Jawel: fotografie. Het gaat over ‘tegenlicht’ en 

‘flashen’ en kleurverzadiging…en zelfs…(hou je vast) lichtcompensatie. Maar 

dat woord kunnen de kerels niet uitspreken zonder hun tong te verstuiken. 
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Voor Natuurwetenschappen kan de uitleg over het 

‘kleefkruid’ en over de ‘ragebol’ dienen. Deze planten 

gebruiken de pels van dieren om zich in te haken, en zo 

de zaadjes te verspreiden. 

Overal in dit oude bos liggen grote brokken steen. Het zijn resten van een af-

valstort. Alles, maar dan ook alles werd hier gegooid, jaren geleden. Een lijst-

je? Autobanden, flessen, brokken steen van kerkhoven, beton, oud ijzer, plas-

tic, olievaten met olie erin, vaatwerk, dode dieren, voeding, hout, volledige 

autowrakken, allerlei chemische middelen. De mensen leren moeilijk bij: in 

een hoek liggen wel tweehonderd blikjes (Jupiler, man, dit is uw bier) op een 

hoop. Ze maken hier vuurtjes, gooien nog steeds plastiek en papier op een 

hoop. Man, man, wat zijn mensen vuile beesten. 

We bereiken dan eindelijk 

onze ‘nationale rivier’ de 

Schelde. Eigenlijk is hij een 

‘stroom’, want hij mondt in 

de zee uit. Hij bevat hier in 

dit stuk niet al teveel water, 

ondanks de regen die inmid-

dels is beginnen te vallen. De 

Schelde is hier nog onderhe-

vig aan de getijden van de 

zee: eb (dalend water) en 

vloed (stijgend water). Dat komt door de Maan, waar de Aarde tweemaal per 

etmaal langs passeert. De zee ligt op nul meter, maar de Schelde slechts op 2 

m boven de zee. Aangezien het water wel vier meter kan stijgen, gaat het 

hier tot in Gent wel 2 m omhoog en omlaag, elke dag tweemaal. 

Arme jongens, ze regenen 

kletsnat. Mis gekozen. We 

bereiken op de Scheldedijk, 

die het water moet tegen-

houden, een klein café: In 

Het Schippershuis. Vroeger, 

héél lang geleden, wel hon-

derd jaar, kwamen de vis-

sers en schippers hier een 

pintje drinken en een hapje 

eten.  
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Ik weet nog, dat dertig 

jaar geleden, in dit huis-

je twee oude mensen 

het café openhielden. Er 

was een oude Leuvense 

kachel, met kolen, en 

een stel portretten van 

…Koning Albert I en zijn 

vrouw Elisabeth. Albert I 

is al dood van 1934. Dat 

is 82 jaar geleden. 

Het regent, regent en regent. Wat een vreemde regen: het zijn allemaal ron-

de druppeltjes die in alle richtingen vliegen. Mijn paraplu laat mijn hoofd 

droog, maar mijn broekspijpen en schoenen zijn al even nat als van alle ande-

ren. 

De Bergenmeersen zijn oude moerassen langs de rivier. Vroeger waren dat 

weiden, maar nu zijn het echte natuurgebieden. Hier komen duizenden vogels 

uitrusten van hun reis naar het Noorden of het Zuiden, naargelang het sei-

zoen. 

Je ziet hier meeuwen, reigers, ganzen, eenden en krokod… ik bedoel allerlei 

soorten watervogels. 
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Zo, de helft van de afstand 

zit erop. De jongens willen 

nu echt wel naar ‘huis’ op 

school. We stappen snel 

naar de Kastelensite van 

Destelbergen en snel toon 

ik links en rechts een villa, 

een kasteel, een klein 

zandheuveltje. Destelber-

gen wil eigenlijk zeggen: 

‘heuvel-heuvel’. Thesla is 

een oude benaming voor heuvel en bergen ook. Heuvelheuvel dus. 

Het kasteel Crabbenburgh is dat met de vier zuilen, uit de 19° eeuw. Kasteel 

Notax is een spookkasteel met eronder oude resten uit de Middeleeuwen. 

Kasteel Succa is van de rijke Italiaanse familie Succa in de 15° eeuw. Hier 

moet lang geleden ook een 

burcht in het water ge-

staan hebben. Nu is het 

een lustslot, dat wil zeg-

gen: een kasteel om ple-

zier te maken, als het wa-

re. 

Het kasteel Notax heet ook 

soms ‘het spookkasteel’, 

want hier gaat een oude 

legende over één of ander ambetant spook. 

Kom, meester, pak die bus. Maar jongen, die bus gaat naar Zele! 

We komen om half twaalf op 

school aan. Klets- en doornat. 

Maar we kijken in onze klas nog 

gezellig naar een paar video’s 

over NOG nattere dingen: de 

Tsunami van Japan in 2011. 

Daar voelen we ons in vergelijking echt wel droog bij… 

M.Dhoore 
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Het ziekenhuis is niet altijd een leuke 

plek om naar toe te gaan, omdat je 

er meestal terechtkomt bij een ziek-

te of een ongeval. 
 

Vandaag ligt dat anders.  We bezoe-

ken de kliniek om eens een kijkje te 

nemen achter de schermen en een 
beter beeld te hebben van wat er in 

een ziekenhuis allemaal gebeurt. 

We gaan naar het ziekenhuis AZ Sint-

Lucas te Gent.  
 

Als we in een ziekenhuis een dokter 

willen spreken, moeten we eerst een 

telefonische afspraak maken.  

We komen in het ziekenhuis  aan en 
nemen  een ticket  om 

ons in te schrijven. Dan 

nemen we plaats in de 

wachtzaal.  
 

Het is onze beurt en de 

loketbediende demon-

streert hoe alles in zijn 
werk gaat en in welke 

straat we de specialist 

kunnen vinden. We we-

ten nu dat we altijd on-
ze identiteitskaart moe-

ten meenemen als 

we naar het zie-

kenhuis gaan en 
dat we ons moeten 

aanmelden aan de 

receptie of het se-

cretariaat.  
 

We zoeken de weg 

door de straten 

(wat is dit zieken-
huis groot!) en 

vinden het kabinet 

van de specialist in 

kwestie. Dan mel-
den we ons aan bij 

het secretariaat en zoeken we de 

wachtzaal. 

 

We  ontdekken wat het ziekenhuis AZ 
Sint-Lucas nog allemaal te bieden 

heeft : een apotheek, een opticien, 

een kapper, een broodjeszaak, een 

cafetaria, een winkel, een postkan-
toor, een informatiebalie. 

 

We leren ook dat er niet enkel dok-

ters in een ziekenhuis werken, maar 
ook verpleegkundigen, cafetariame-

dewerkers, kinesisten, administratief 

personeel, veiligheidsmedewerkers, …  

Deze mensen zijn  allemaal te her-

kennen  aan een specifiek uniform. 

Met okan naar het ziekenhuis 
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We leren hoe we op een correcte ma-

nier iemand kunnen bezoeken in het 

ziekenhuis : we dienen de bezoekuren 
te respecteren, we moeten de kamer 

van de zieke verlaten als de dokter 

binnenkomt en we komen te weten 

welk cadeautje geschikt is om iemand 
op te vrolijken die in het ziekenhuis 

verblijft. 

Ook het vervoer naar en vanuit het 

ziekenhuis krijgt de nodige aandacht 
en het belang van de spoedafdeling 

wordt extra onderstreept. 

 

Om deze zeer geslaagde uitstap af te 
ronden  krijgen we een heerlijke soep 

met broodje aangeboden door onze 

leerkrachten OKAN. In de cafetaria 

kunnen we de invulbladen invullen. 

Het ziekenhuispersoneel is van me-

ning dat het zeer nuttig is om anders-

talige nieuwkomers kennis te laten 

maken met de werking van het zie-
kenhuis en we krijgen 12 exemplaren 

van de ‘Onthaalbrochure AZ Sint-

Lukas’ aangeboden, die we als hand-

boekje  in de lessen gebruiken. Zo le-
ren we waar we de juiste telefoon-

nummers kunnen terugvinden en wel-

ke verschillende ‘diensten’ en speciali-

saties er in een ziekenhuis zijn.  
 

We hebben weer veel bijgeleerd van-

daag. 

 

Hopelijk blijven we nog lang gezond! 

We hebben het 

gevoeld: na een 

weekje vrijaf en 

een paar koude 

nachten begon-

nen we aan een 

nieuwe periode, 

deze werd inge-

zet met een uur-

tje zonder elek-

triciteit en zon-

der verwar-

ming…  

We hebben toch moeten vaststellen dat we het toch niet zo slecht hebben.  

Misschien eens tijd om na te denken of we nu echt wel niet te veel energie verspillen…   
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Hallo,  

Wij zijn Rukiye, Hilal, Melek en Melike van 5 verzorging en wij willen ons 

verhaal van Londen vertellen.  
 

Dag 1 

 

Donderdag 25 februari zijn we ver-
trokken naar Londen. Wij zijn aange-

komen in de generator, we zijn begon-

nen met een wandeling bij Camden 

Market, een half overdekte markt met 
veel winkeltjes. Er waren ook andere 

nationaliteiten daar bv: Japanners, 

Arabische mensen en Afrikaanse men-

sen.  En dan zijn we naar het centrum 
geweest : Oxford Street, Bond Street 

en Piccadilly Circus.  

 

We zijn iets gaan eten bij Mc Donalds 

en natuurlijk iets lekkers gaan drinken 
bij Starbucks. Toen was het al donker 

en tijd voor iets anders.  Voor  we gin-

gen beginnen met de Jack The  Rip-

pertour hebben we de Londen Eye ge-

zien.  

 

We hebben dan ook nog de metro 

genomen en zijn we afgestapt aan 
Aldgate, in de buurt van Whitecha-

pel, waar Jack The Ripper mensen 

vermoordde. ‘s Nachts hebben we  

de Jack The  Rippertour gedaan sa-
men met een gids. Het duurde tot 

‘s nachts 12 uur, het was interes-

sant om te luisteren wat er allemaal 

gebeurde, waar het gebeurde, wie 
het was en waarom hij het gedaan 

heeft. 

 

 

Londen  



33 

 

Dag 2  

 

Vrijdag 26 februari zijn we begonnen aan 
Trafalgar Square.  

Iedereen heeft een opdracht gekregen die 

we zelfstandig moesten invullen: we heb-

ben verschillende museums gezien en sol-
daten. Sommigen van ons waren verdwaald 

en  konden niet terugkeren naar het Scien-

ce Museum en hebben  per groep een taxi 

genomen om naar de verzamelplaats te 
gaan. 

 

We vonden het zeer interessant,  we heb-

ben een beetje van alles gezien en ons En-
gels is wat verbeterd. We hebben met alle 

soorten nationaliteiten contact  gehad, 

maar omdat het zo leuk was vonden we dat 

het zeer kort was en dat we alle opdrachten 

achter elkaar moesten doen. 
 

The End 
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en deze waren terug: de ‘doedagen’ 

En dat het alweer een suc-

ces mocht genoemd wor-

den, mag blijken uit een 
aantal reacties die we 

mochten ontvangen;  

"uitzonderlijk professionele 

aanpak",  

"positieve sfeer", "bijzonder warme 

school", 

"zeker voor herhaling vatbaar"  

" leuke, stimulerende doe-activiteiten" 

" enthousiast schoolteam, en dit zowel 

de leerlingen als de leerkrachten" 

Nu hoorden we het eens van anderen…  

De Doedagen gingen door van maandag 22/02 tot en met vrij-

dag 26/02/2016.  

 
We kregen bezoek van 13 scholen. We mochten dan trots zijn op de massale 

interesse.  

 

318 leerlingen volgden de 
workshops in de zachte sector 
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348 leerlingen volgden de workshops in de harde sector. 
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na de ‘doe-dagen’: de BeroepenBeurs  

 

 

Ook dit jaar mochten we er trots op zijn. Vanaf 1 maart gingen we er samen 

met de collega's en leerlingen opnieuw voor!  

Ter info: De beroepenbeurs ging dit jaar door in de Eskimofabriek, Wiedauw-

kaai 25 Gent tijdens de 1ste stageweek 5 &6 BSO en 6TSO nl. de week van 

29.02.16 

De beurs was hét moment om onze school weer in de picture te zetten. 

Woensdag 2 maart 2016 was er een netwerkavond: rondleiding, panelge-

sprek en receptie waarop bedrijven en GIP-juryleden waren uitgenodigd. Hét 

moment om ook voor stages contacten te leggen. 
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Kingsley Ampofo uit Okan C werd Belgisch Kampioen Cadetten op de 

60m sprint.  

proficiat aan…  kingsley aMpofo  

Op de 200m won hij zilver.  

 

Voor de andere sportievelingen - of voor wie zich ge-

roepen voelt…  

Een aantal sportieve projecten 

The Great Escape From School voor leerlingen 

uit de 3de graad op donderdag 12 mei 2016. 

Voor meer info: http://run2escape.be/nl/
fromschool/ 

Olympic Moves voor leerlingen uit de 1ste 

graad: zie www.olympicmoves.be.  

http://www.olympicmoves.be
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS 



39 

 



40 

 

Wordt nog steeds vervolgd 
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Zoals steeds zijn jullie bijdragen 

blijvend welkom zijn bij Wim De 

Pelsmaeker.  
Dit via smartschool of via het  

e-mailadres  

depelsmaeker001 

@hotmail.com 

   

https://www.youtube.com/watch?v=NAEemfCeVIE 

 

Voor diegenen die het nog niet hebben gezien: surf zeker eens 

naar het volgende: 

U zal bekende en gekende zaken zien…  


