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stippen we aan dat pesten echt 

niet kan, zien we archeologen 
in spé, blikken we met een 

aantal beelden terug op de 
nieuwjaarsreceptie, krijgen we 

een veiligheidsopleiding, con-
stateren we dat de leerlingen 

toch nog hun vrije tijd opoffe-
ren voor verfraaiingswerken… 

We maken eveneens kennis 
met theater Stap en de ac-

teurs, we stellen ook vast dat 
koekjes bakken voor Music for 

life niet voor niets was... 
 

W.D.P.      

Nummer 18. We stevenen langza-

merhand af op nummer 20, dat het 
volgende schooljaar hopelijk zal ver-

schijnen…  
Dit blijft natuurlijk enkel mogelijk 

door—naast heel wat opspeurings– 
en puzzelwerk mijnentwege—de bij-

drages van iedereen die mij hun 
beeld– en schrijfmateriaal bezorgt. 

Projecten, gastsprekers, uitstappen, 
minionderneming, gwp’s, 100 da-

gen… noem maar op: er valt veel te 
gebeuren op beide vestigingen en 

daarbuiten, en bij deze zien we in 
ons (ja, het is ‘ons’) Kriekske steeds 

een greep uit wat er gaande is of 

was... 
 

WDP 
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Theater stap te gast 

 

Het GO! steunde dit schooljaar tijdens “De Warmste 
Week” Theater Stap. 
 

Misschien doet Theater Stap niet onmiddellijk een 
belletje rinkelen, maar de mensen die naar “Tytgat 

Chocolat” gekeken hebben, konden in de serie ken-
nis maken met een aantal van hun acteurs. 

 
Theater Stap is een professioneel theatergezelschap dat voorstellingen maakt waarin 
mensen met een mentale beperking centraal staan. 

 
Door het GO! en Music For Life kregen wij onlangs de kans om de begeleiders en ac-

teurs op onze school te ontvangen. 
De leerlingen van het 3de en 4de jaar verzorging kregen eerst “Downside Up” te zien; 
een nieuwe kortfilm waarin bijna alleen acteurs met het syndroom van Down spelen. 

Na het bekijken van de film waren ze in volle verwachting van onze gasten. 
Voor veel van onze leerlingen was het dikwijls een eerste echte kennismaking met 

personen met een mentale beperking en een aantal onder hen waren zelfs een beetje 
bang. 
 

De schrik en de onwennigheid smolt als sneeuw voor de zon eens de begeleiders en 
acteurs startten met de workshops. 

Alle leerlingen waren heel enthousiast over het initiatief en vroegen na afloop wan-
neer we dit opnieuw zouden doen. 
Ook de acteurs en begeleiders vonden het een heel toffe samenwerking en keerden 

tevreden terug naar Turnhout. 

 
De leerlingen van 3 en 4 verzorging waren meer dan ooit geëngageerd om voor The-
ater Stap een actie op te zetten. 
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3 en 4 verzorging bakten Koekjes for life 

 

Na onze geslaagde workshops met “Theater Stap” kozen onze leerlingen van 3 

en 4 verzorging om samen een actie op poten te zetten voor “Music For Life”. 

 
De keuze viel op het bakken en verkopen van koekjes. 

De leerlingen zouden afwisselend bakken en verkopen. 
De verkoopmomenten op school werden aangekondigd via affiches. 

De leerlingen trachtten ook in de omgeving van de school zoveel mogelijk 
koekjes te verkopen voor het goede doel. 

 
De kostprijs bedroeg €3 voor een zakje met heerlijke cake en andere koekjes. 

De opbrengst bedroeg welgeteld een mooie 526,26 euro.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOEKJES FOR 

LIFE 
Een warme actie van 

- 3 & 4 VERZORGING - 
GO! KTA-GITO GROENKOUTER 

WOE 6 DEC - VRIJ 15 DEC 
VU: 

Music for 

- THEATER STAP - 

https://dewarmsteweek.stubru.be/actiefilm/kta-gito-groenkouter-bakt-koekjes-voor-theater-stap 



4 

 

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 missie: zij willen dat talent optimaal wordt benut in onze 

samenleving. Zelf hebben ze heel wat drempels overwonnen en zijn ze via 

hun studie succesvol op de arbeidsmarkt. Om leerlingen te motiveren, komen 

zij in de klas getuigen 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 OKAN, het eerste jaar 

en voor de leerlingen van het vierde jaar. De gastsprekers waren alvast geen 

onbekenden: leraar Arens Morina en Wissam Chatha namen de rol van 

ambassadeur op zich. Via hun eigen ervaring legden ze uit waarom een goede 

kennis van het Nederlands belangrijk is en welke kansen een diploma biedt.   

 

Bedankt aan onze ambassadeurs voor het enthousiasme en de motivatie!    

En proficiat aan alle leerlingen voor hun luisterend oor! 
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Ex-okanleerling en leerkracht meneer Morina  

op bezoek in klas Okan rood. 

Op maandag 4 december kwam meneer Morina zijn verhaal vertellen in de 

klas Okan rood. Morina is zelf een ex-okanleerling die op zijn 12de naar België 

kwam om te vluchten van de moeilijke situatie in zijn geboorteland Albanië. 

Meneer Morina kwam in Okan op onze school terecht en studeerde Nederlands 

bij Mevrouw De Ville. Daarna studeerde hij houtbewerking op onze school en 

dat deed hij heel graag.  

Toen de directeur hem vroeg om leerkracht te worden op onze school, heeft 

hij geen seconde getwijfeld. Nu geeft hij hout, elektriciteit en voeding-

verzorging. 

Zijn werk is zijn passie, hij houdt van het contact met de leerlingen en wil hen 

graag iets bijleren op een interactieve manier 

Meneer Morina vertelde dat het zo belangrijk is om je Nederlands te oefenen 

met zo veel mogelijk mensen en ook veel te lezen. Hij geeft de tip om als 

leerling veel vragen te stellen aan de leerkrachten als je iets niet begrijpt.  

Wij bedanken Meneer Morina om zijn verhaal met ons te delen. 

 

Het ambassadeursproject 
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Nog een oude ambassadeur op bezoek... 
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Pot op met kunst 

‘Pot op met kunst' was één van de projecten in 2011 uit het gezondheidsbe-

leid, op vraag van de leerlingenraad destijds, en dan vooral om de talloze 
'sprekende' opschriften te verdoezelen.  

Het werd een heuse karwei waar heel wat creativiteit aan te pas kwam onder 

leiding van Ellen Van Heel (ex PO) en haar vervanger. Zo goed als elke klas 
heeft daar destijds aan meegewerkt tijdens de lessen PO en ook daarbuiten. 

Zeven jaar geleden zag het er zo uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen gaven er destijds een nieuwe look aan.   
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Het resultaat 

mocht gezien 
worden. 

 
Dit schooljaar 

kwam er een 
vervolg…  

Zie verder... 
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De kinderrechtenwandeling te Gent. Tijdens deze wandeling kregen de 

leerlingen hun eerste juridisch onderricht. Tien sites in de oude volkswijken 
rond het Gravensteen vormen evenveel aanknopingspunten om de kinder-

rechten uit de doeken te doen. 

Projectdagen 1ste graad 
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De kinderrechtenwandeling 

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

inleiding 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 samen-
komen'. 

- Aan de oude gevangenis ''t Galgenhuisje' wordt het 'recht op juridische 
bescherming' 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 Koorn-
markt spelen. Samen met hen zijn we op zoek naar al de rechten die we via 

ouders verkrijgen ('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 

ontspanning' toe te lichten, niet nadat we langs het Laurentinstituut zijn 
langs geweest om het 'recht op onderwijs' te benadrukken.  
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Archeologen in spe 



12 

 

Top top top! Deze leerlingen hielpen mee aan de eerste fase van de werk-

zaamheden aan de toiletten. Een likje verf, allemaal vrijwillig op hun vrije 
dag!   

Betrokken leerlingen 

 

De leerlingen van de denktank hebben op 2 vrije 

dagen voor de vakantie, de toiletten een nieuw 

laagje verf gegeven. De leerlingen van de denk-

tank konden ook bekomen dat er de komende ja-

ren budget vrij komt om de toiletten grondig te 

renoveren. 
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Nieuwjaarsreceptie—wat sfeerbeelden 

Met hier en daar een verwijzing naar de sprookjeswereld 



14 
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Handverzorging—4 verzorging 

Voetbal 

We zijn met een aantal leerlingen (2 ploegen) gaan voetballen tegen andere 

Gentse scholen. 
 

Onze leerlingen hebben het zeer goed gedaan en zijn telkens 2de van de 
reeks beëindigd. Hun gedrag was voorbeeldig! 
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Gastspreker  

Veiligheids-basis noodsituaties 

Op 9 januari hebben de leerlingen van 6 hout en 7 interieur een gastspreker 

op bezoek gekregen. Deze heeft een hele dag komen uitleggen "wat te doen 
bij noodsituaties"! 

In de voormiddag was het voornamelijk theorie, te volgen op powerpoint, 

met op regelmatige tijdstippen een filmpje tussen.  

Net voor de middag mocht men het gedeelte EHBO onder de loep nemen. 

Daar werd iedere maal eerst de theorie gegeven, gevolgd door de praktijk.  
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Veiligheid 

Na de middag was het dan een 

kort stukje theorie over bran-
den (oorzaak, gevolg) en hoe 

deze aan te pakken met de 
juiste blusmiddelen.  

Na de theorie zijn wij in de 

werkplaatsen getrokken om te 
kijken of alles in orde is van 

brand -en veiligheidsmiddelen 
(signalisering en blustoestel-

len).  

Als afsluiter van de dag zijn de 

leerlingen naar buiten mogen 
gaan op de parking om enkele 

kleine branden te blussen met 
diverse brandbestrijdingsmid-

delen. Dit waren de CO2 blus-
ser, de schuimblusser en het 

branddeken (eventueel voor fri-
tuurbranden).  

Iedereen vond het een leuke 
dag met veel variatie aan thema's en de manier van lesgeven! Veel praktijk 

en levenslessen en weinig pure theorie. Iedere leerling heeft ook een cursus 
meegekregen waar alles nog eens tot in de detail beschreven stond.              P. g. 
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Toppers op bezoek in JC 

Onze toppers konden kennis maken met de verschillende disciplines uit  

2 nijverheid 
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Dit was dan ook een generale repetitie voor de jaarlijks terugkerende doe-

dagen waarin we heel wat scholen mochten ontvangen en wegwijs maken in 
onze takken van de harde en zachte sector.  
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Maandag 2 februari kregen alle leerlingen van de school polsbandjes 'kies 

kleur tegen pesten'. 

Ook kregen zij in kader van de actie 'STIP IT' 4 dikke stippen op de LINKER-

handrug. 

De vier stippen staan symbool voor 

     Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen! 

     Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. 

     Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! 

     Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest 

wordt. 

De leerlingen mochten een groepsmove-foto 'posten' op de facebookpagina 

van onze website van de school. 

 

 

  

 

 

 

Week tegen pesten 
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Op vrijdag 9 februari om 15.15u kregen de lln die de ganse week hun pols-

bandje aangehouden hebben een gezonde 'fruit'BELONING . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De TOP-klassen hebben tijdens de uren levensbeschouwelijke vakken een 

persoonlijk anti-pestcontract gemaakt en hebben plechtig hun anti-

pestcontract ophangen aan de muur van Zakaria in de overdekte speelplaats. 

Deze muur werd gedoopt tot pest-sTOP-muur ;)  

 

 



24 

 

De overige keuzes van anti-pestregels hangen in cartoonvorm op A3 overal  

in de overdekte speelplaats.  

Caar Meirens, een hobbyiste-tekenaar, en goede kennis van Kristof, heeft een 

40-tal uren van haar vrije tijd opgeofferd om de meer dan 40 cartoons te te-

kenen,ja, u leest het goed, 1u/cartoon. Bovendien is deze vrouw zich stille-

kesaan aan het klaarmaken voor het moederschap. Onze hoed af voor zo veel 

engagement voor ons project. 

 

In okan hebben ze de anti-

pestregels vertaald in hun 

eigen taal en een eigen anti-

pestmuur gemaakt ter hoog-

te van de C24. 

 

Sharron 
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Cyberpesten 
  
 

Wat kan je doen als je ge-
pest wordt? 

  
Blokkeer de pester. 
Praat erover met hem of haar. 
Praat erover met je vrienden, ou-

ders, leraar of een persoon die 
je vertrouwt. 

 
Reageer NIET op de pestberich-

ten. 
 
Bewaar alle pestberichten als be-

wijs. 
Stuur naar de beheerder van 

de sociale media dat je gepest 
wordt. 

  
 

Hoe kan jij cyberpesten 
voorkomen? 
  

Vertel je wachtwoorden en inlog-
namen aan niemand. 

 
Denk goed na wat je online over 

jezelf vertelt en welke foto’s en 
video’s je deelt. 

 
Geef duidelijk aan dat anderen 

jouw foto’s en video’s niet mo-
gen delen. 

 
Log elke keer uit. Zo kan 

niemand op jouw profiel. 
  

Voetentroef 
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En Nog maar eens herhalen... 
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Go explore—we waren erbij 

 

dé scholen- en studiekeuzebeurs van regio Gent  
 

Infobeurs meets doebeurs 
 

GO! Explore, dat was… 

 een must voor ouders op zoek naar kant-en-klare informatie voor de studie- en 

schoolkeuze van hun kind in het secundair onderwijs 

 tijd en opzoekwerk besparen, want je vond er alle informatie onder 1 dak: studie-

richtingen t.e.m. de derde graad, de goed uitgekiende aanpak van de brede eer-
ste graad, het nieuwe aanmeldingssysteem voor het secundair, etc. 

 je verdiepen in het aanbod van provinciale, IVG en GO! scholen die je reeds ken-

de, maar je ook laten verrassen door minder gekende scholen  

 directies en leerkrachten die de hele dag beschikbaar zijn voor al jouw vragen 

en graag tijd maakten voor wat jij belangrijk vindt bij de keuze van een richting of 
school. 

 

GO! Explore, dat was óók… 

 een coole manier om kinderen hun eigen talenten en interesses 

te laten ontdekken en zelf een beeld te laten vormen van studierichtingen in het 

secundair 

 via een spannende zoektocht proeven van verschillende studiegebieden zoals we-

tenschap, economie, sport, voeding,verzorging, taal, kunst, techniek en land- en 
tuinbouw 

 tonnen ontdekkingsplezier op het hele domein van de Tuinbouwschool (ja zelfs 

een heuse jungle!) via allerlei leuke opdrachten en proeven een stapje dichter bij 

de schat komen… en 
natuurlijk ook de ultie-
me studie-en school-

keuze! 
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Valentijn 

Hoewel ook al voorbij, toch eens iets over 

De geschiedenis van Valentijnsdag 

Priester Valentinus 

 

De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen terug tot in 
de 3e eeuw na Christus. In Rome leefde 

toen een priester genaamd Valentinus.  

Hij stond bekend om de goede daden die 

hij deed voor zieken, ouderen en armen. 
Valentinus genas de blinde pleegdochter 

van Asterius, stadhouder van Rome. Aste-
rius was hem hier zo dankbaar voor dat 

hij zich bekeerde tot het Christendom en 
direct alle christelijke gevangenen vrij 

liet.  

Voor keizer Claudius II was dit genoeg re-
den om op 14 februari 270 Valentinus te 

laten onthoofden.  

Sommige bronnen zeggen dat Valentinus 

werd onthoofd omdat hij in het geheim 
jonge stellen liet trouwen, iets dat de kei-

zer streng had verboden.  

Later werd Valentinus heilig verklaard door de kerk en 14 februari werd een 

feestdag. Met name in Engeland werd het feest veel gevierd. Het was in die 
tijd niet gewoonlijk om openlijk je liefde aan iemand te uiten, maar op 14 fe-

bruari werd hierop een uitzondering gemaakt. Iedereen kon dan zijn geliefde 
ongestraft verrassen met een cadeau of brief. 

Vogels, bloemetjes en bijtjes 

 
Een hele andere uitleg is dat omstreeks 14 februari de vogels met paren be-

ginnen. Al in de 14 eeuw schreef Geoffrey Chaucer "For this was on seynt Va-
lentynes day, Whan every foul cometh ther to chese his mate" ("want het was 

op Sint Valentijnsdag, dat elke vogel een partner kiest"). Ook bij mensen zou 

de 'paringsdrang' op die dag de kop op steken. 
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Een heidens feest? 

 
Er zijn ook bronnen die zeggen dat Valentijnsdag een afgeleide is van het Ro-

meinse Lupercalia feest. Lupercalia werd op 15 (!) februari gevierd ter ere van 
vruchtbaarheidsgod Lupercus. Voor de Romeinen was dit destijds een belang-

rijk feest. Het feest werd hoogstwaarschijnlijk gevierd in de buurt van de 
grotten waar Romulus en Remus, de stichters van Rome, waren opgevoed 

door wolven. Hier werden volgens het verhaal de namen van ongehuwde jon-
ge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten dan om 

de beurt een naam trekken. Tijdens het feest waren deze twee jonge mensen 
dan elkaars partner. Toen in Europa het Christendom opkwam, werd dit hei-

dense feest door de kerk verboden en verving men Lupercalia door Valentijns-
dag. 

Een feit is dat Engelse emigranten Valentijnsdag hebben geïntroduceerd in 
Amerika. In de Verenigde Staten is de traditie opgepikt door de commercie. 

Later is het vanuit dit land ook in veel Europese landen een populair feest ge-
worden. 

What a difference a date makes 

 
Tegenwoordig is 14 februari de dag waarop je (anoniem) iemand kunt verras-

sen met een leuk cadeau, kaartje of gedicht. 

Feiten en weetjes over Valentijnsdag 

Er zijn allerlei fabels die de ronde doen over Valentijnsdag. Zo is de geschie-
denis van Valentijnsdag een betwist onderwerp. Er zijn ook fei-

ten waarvan we zeker weten dat ze waar zijn. 

Een overzicht van interessante weetjes over Valentijn: 

Wist je dat... 

 ... in de VS op 14 februari ongeveer 36 miljoen dozen choco-

lade verkocht worden. 

 ... valentijnsdag waarschijnlijk is vernoemd naar de bisschop 

Valentinus. 

 ... 14 februari in Duitsland een onheilsdag is: het is de geboortedag van 

Judas, de verrader van Christus. 

 ... in sommige landen mannen kleren als geschenk voor Valentijnsdag ge-

ven. Vindt de vrouw de kleren mooi? Dan trouwt ze met hem. 

 ... de meest bizarre Valentijnsstunt werd uitgevoerd door Albert Jones uit 

Noord-Wales. Hij bracht gezeten op een olifant een Valentijnskaart aan zijn 

vrouw. 
 ...in Nederland per jaar zo'n dertig miljoen Valentijnskaartjes, e-mails en 

sms'jes worden verstuurd. 

http://www.start2date.nl/valentijn/valentijn-geschiedenis.php
http://www.start2date.nl/valentijn/valentijn-geschiedenis.php
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7de kinderzorg: kleuters schminken  

De leerlingen van 7 kinderzorg zijn gaan oefenen in de kleuterschool De Wijze 

Boom.  

Door mochten ze in de eerste kleuter klas bij juf Katrien 24 kindjes gaan 
schminken.  

Kindjes leren schminken is een activiteit/ opdracht die ze aanleren tijdens het 

vak expressie. De module waar de leerlingen momenteel inzitten is ‘Het bege-

leiden van het schoolgaande kind’. Daar ligt de nadruk meer op het begelei-
den van het kind, activiteiten leiden en begeleiden.  

Bekaert Sophie  
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS  
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...Wordt nog een laatste keer vervolgd…. 
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Eentje om er even bij stil te staan…. 

Waar sta jij?  

Eenpuntsperspectieftekenen 

Manadala’s 1 TOP 

Naar gewoonte: dank aan allen die een bij-

drage leverden en nog zullen leveren… 
Wanneer het volgend nummer (begin juni) 

verschijnt, zal het einde van dit schooljaar 
alweer in zicht zijn. Mocht u het nog niet 

weten: de tijd vliegt... 
Wim De Pelsmaeker 

https://www.youtube.com/watch?v=IjmM8Hk9mSg&feature=youtu.be 


