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Juni 2018 
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trekken we naar de sterren-

wacht, krijg je een vage im-
pressie van Berlijn, blikken we 

terug op de sportdag, enz. … 
We zien eveneens OKAN rood 

in meerdere kleuren…    
 

W.D.P.      

 

Nummer 19 werd vooral een kijk-

nummer. Beelden genoeg, de 
‘verhalen’ laat ik over aan uw fanta-

sie… Sommige beelden spreken voor 
zich, andere vragen even om door te 

denken…   
WDP 
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Sterrenwacht Gent 

 

Voor het vak aardrijkskunde met 6 TSO naar de volksterrenwacht van de Universiteit 
Gent. Eerst hebben we naar een 3D documentaire gekeken over sterren en kometen. 
Het was een heel boeiende documentaire. Daarna mochten we vragen stellen aan 

onze begeleider genaamd Vincent.  
Vincent heeft ons eerst naar het terras van de volksterrenwacht geleid waar we een 

goed uitzicht op Gent hadden. Tenslotte heeft hij ons de oudste werkende telescoop 
van Europa getoond. We mochten een kijkje nemen door de telescoop maar omdat 

het overdag was konden we geen sterren zien. We zagen enkel de draak van het Bel-
fort.  
We zijn ook te weten gekomen dat we elke woensdagavond gratis een kijkje kunnen 

nemen naar de maan en de sterren. 
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Enkele weetjes / quizvragen : 

 

1. Hoeveel weegt de Van Monck Haver telescoop ? 

* 2,5 ton 

2. Hoeveel ruimteschepen zijn er reeds op de maan geland ? 

* 9 schepen 

3. Hoe lang duurt het voordat de zonlicht de aarde bereikt ? 

* 8 min 

4. Hoelang duurt het om naar de maan te reizen? 

* 3 dagen 

5. Welk licht heeft de langste golflengte? 

* Rood licht 

6. Hoe ver is de zon van de aarde verwijderd? 

* 150 miljoen km 

7. Waarom worden onze pupillen groter in het donker? 

* Omdat ze zo meer licht opvangen. 

8. Hoe raken kometen uit hun normale baan? 

* Door de aantrekkingskracht van de omringende planeten. 

9. Waar staat de grootste telescoop ter wereld ? 

* In Chili 
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Islam, dit is ook onze geschiedenis 

Op vrijdag 19 januari 2018 maakte de 

klas 5 MO in het kader van de lessen 

PAV een uitstap naar een tentoonstel-

ling in Brussel met als titel “Islam, dit 

is ook onze geschiedenis.” Deze ten-

toonstelling toonde de invloed van de 

islamitische beschaving in Europa. De 

tentoonstelling was opgedeeld in vier 

periodes: de Arabische periode in 

Spanje vanaf 711, de Ottomaanse pe-

riode in de Balkan vanaf de 14e eeuw, 

de koloniaanse periode aan het begin 

van de 20e eeuw en de hedendaagse 

tijd waar er kunstwerken te zien wa-

ren van islamitische kunstenaars. 

Ergens in het midden van de tentoon-

stelling leerden we waar bijvoorbeeld 

sinaasappel, suiker en satijn vandaan 

komen. Ze verwijzen allen naar de rol 

die de Arabieren gespeeld hebben als 

handelaars tussen het oosten en het 

westen. Daarnaast leerden we enkele 

belangrijke figuren kennen uit elke 

periode. 

Naast een pistool uit de Ottomaanse 

periode vielen ook de kostuums in de 

tweede ruimte erg op. Isabelle de 

Borchgrave maakte deze papieren 

kostuums om de pracht en praal van 

de Ottomaanse periode weer te ge-

ven. 

Ondanks de vele historische stukken 

hielden de leerlingen toch het meest 

van de Mercedes op het einde van de 

tentoonstelling. Deze Mercedes 240 D 

was volledig opnieuw samengesteld 

aan de hand van verschillende losse 

onderdelen, afkomstig van tien ver-

schillende geïmporteerde auto’s. De 

auto maakte deel uit van een heden-

daags kunstwerk genaamd “Dorigin” 

en verwijst naar de vele oude Duitse 

wagens die op de wegen van Marokko 

reden. 

Kort samengevat : het was een korte, 

aangename uitstap. 
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 “Wij komen uit Albanië, Irak, Nigeria, Polen, Syrië en Tibet. 

Wij wonen nu in Gent en leren Nederlands. 

Wij zijn OKAN Rood!” 

De leerlingen van OKAN Rood hebben onder begeleiding van KASK-studente 

Trui Hanoulle een professionele fotostudio gebouwd in de klas. Deze gebruik-

ten ze om kleurrijke zelfportretten te nemen. Met deze zelfportretten trokken 

de leerlingen op vrijdag 2 maart naar de jongerenbib van De Krook om zich-

zelf voor te stellen en in gesprek te gaan met een klas jongeren van VISO 

Gent. Op maandag 5 maart mochten de leerlingen zelfs hun project voorstel-

len op de radio Urgent.fm. 

Je kon de foto’s bewonderen in de jongerenbib van De Krook, waar ze werden 

tentoongesteld tot en met 15 april. Daarnaast kon je de foto’s eveneens te-

rugvinden op Instagram via de hashtag ‘#enwiebenjij?’.  

Meer zelfs, je kon op de vraag antwoorden door je eigen kleurrijk zelfportret 

op te laden en een kort tekstje over jezelf te schrijven. Voeg de hashtag 

‘#enwiebenjij?’ toe, deel je portret, check de foto’s van anderen en het ge-

sprek kan beginnen! 

Okan rood op foto 
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Houtproef 2018 
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In het kader van het PAV project 

rond wereldburgerschap zijn we 
met de leerlingen van 5 en 6 

harde sector op uitstap gegaan. 
Tijdens een van de koudste da-

gen van het jaar werden de leer-
lingen in drie groepen verdeeld 

en gingen ze onder begeleiding 
van een gids op stap rond het 

MIAT in Gent. Het werd een 
wandeling langs fabrieken en 

beluiken. 
 

Gent was namelijk een zeer le-
vendige textielstad, dat kan je 

nog steeds zien in de omliggen-

de straten van het MIAT. We 
maakten kennis met de sterke 

industrialisatie in de 19e-eeuwse 
gordel. Deze wandeling vertelde 

over restanten van textielfabrie-
ken, de eerste elektriciteitscen-

trale van Gent, de beluiken, de 
arbeiderswoningen en de werk- 

en leefomstandigheden toen. 
 

Het werd een koude maar leer-
rijke dag.  

 
 

Project wereldburgerschap 

 Beluikhuisje 
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WK GITO 
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GWP 1ste jaars—Haringe 

Haringe is een landelijk dorpje in de Belgische provincie West-Vlaanderen, op 

minder dan een kilometer van de Franse grens. Haringe vormt samen met het 
wat grotere dorpje Roesbrugge de Poperingse deelgemeente Roesbrugge-

Haringe  
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GWP Berlijn—een impressie  
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Berlijn—waar welke foto gemaakt werd 

Is voor mij een vraagteken.  

Misschien weet U het….  
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OPENATELIERAVOND 

Een beeld(ige) impressie 
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De Gezonde miniweek 

De schoolweek van 7 mei bestond slechts uit 3 dagen. Vanuit het gezond-

heidsbeleid wilden we deze mini-week in het teken zetten van gezond leven 
(sport, voeding, water) aan de hand van enkele kleine acties. 

Maandag 7 mei: sportdag (een dag die in ieder geval in het teken stond van 

beweging) 

Dinsdag 8 mei: voeding (iedere leerling kreeg op die dag een stuk fruit aan-

geboden, die dag werd de snoepautomaat uitgezet). 

Woensdag 9 mei: water (iedere leerling kreeg op die dag een flesje water 

aangeboden, die dag werd de frisdrankenautomaat uitgezet) 
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Dag 1: DE Sportdag 
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Dag 2: gezonde voeding 
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Dag 3: gezonde Drank 

2 kvvv op restaurant… 
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En voor alle zekerheid nog eens ... 
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Technologica 2018  

Ter info... 
 

WAT IS TECHNOLOGICA?  
Technologica is een wedstrijd in de vorm van een beurs, 

georganiseerd door het RTC Oost-Vlaanderen samen met Gent, stad in wer-
king (Stad Gent), Provincie Oost-Vlaanderen en TOFAM Oost-Vlaanderen met 

als doelstellingen: - het technisch- en beroepsonderwijs op een positieve ma-
nier onder de aandacht brengen; - de uitdagingen van technologie in de kijker 

plaatsen; - de brug tussen onderwijs en het bedrijfsleven ondersteunen; - één 
initiatief netoverschrijdend tot stand brengen vanuit een breed partnerschap; 

- de kwaliteit en het veiligheidsbewustzijn van de eindwerken (GiP’s) in de 
Oost-Vlaamse technische scholen te verhogen; - de contacten tussen de Oost-

Vlaamse technische scholen onderling te intensifiëren en hen de mogelijkheid 
te bieden om kennis te maken met de eindwerken van andere scholen. 
 

Technologica in cijfers  
 Aantal deelnemende scholen aan Technologica: 23  

 Aantal deelnemende leerlingen aan de beurs: 117  
 Aantal GiP’s (eindwerken) op de beurs: 65  

 Aantal leerlingen 5 de leerjaar dat een begeleid bezoek brengen: 1030 
 Aantal juryleden: 50  

 Aantal workshops voor basisonderwijs: 31  
 Aantal begeleiders van workshops basisonderwijs: 130  

 Aantal bezoekers + deelnemers in totaal: 1319  

 
Technologica in beeld 

 
 

Ook deze 12de editie waren we erbij. 
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DE WERELDKAMPIOENEN VAN GO! 

KTA GITO GROENKOUTER 2018 

 

 

Voor de voetballiefhebbers 

We weten nu al wie de wereldkampioen 

wordt... 
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Vervolg… 2 NH EEN ERGE REIS  
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...The end...…. 
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Wanneer u dit nummer heeft 

doorgenomen, zijn we alweer 
in de laatste maand van het 

schooljaar beland. Ook dit bij-
na voorbije schooljaar was er 

heel wat te beleven; zaken, 
uitstappen, gastsprekers 

waarvan u er in onze school-
krant enkele heeft tegen ge-

komen… Toch kwam zeker 
niet alles aan bod en blijft er 

ook volgend schooljaar ruim-
te over…   

Nog even doorbijten en het zit er op .. Zo-

als gewoonlijk wegen die laatste loodjes 
het zwaarst; maar daarna kunnen we met 

z’n allen genieten van een welverdiende 
vakantie. Dus aan allen—nu al en veel te 

vroeg—een prettige vakantie toewenst.  
Wim De Pelsmaeker 

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

  

 

 

Schooljaar 2018-2019 gaat onze school van start met  

 

- de  nieuwe TOP!-KLASSEN en dit in de 
eerste leerjaren van de A- en B-stroom  

- het DUAAL LEREN en dit zowel in 7 Hout 
( CNC-operator & Interieurbouwer) als in 
7 Verzorging (Zorgkundige en Kinderbege-

leiding) 

- de TECHNIEKKLAS op woensdag voor de 
leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 

van het basisonderwijs. 


