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… krijgen we de aftrap van de 

rode neuzen campagne, gaan 
we nog eens naar de info-

markt, maken we kennis met 
een teeuw, een lijger, een gaap 

en nog andere min of meer ge-
kende diersoorten. Wist u ook 

dat we al zo’n 20 jaar zoe-
ken…?  

 
W.D.P.      

 

Nummer 20 is een feit geworden. 

Het eerste nummer verscheen ver-
scheen in november 2013. Onder-

tussen hebben we al begrepen er 
heel wat gebeurt op onze school, 

hoewel zeker niet alles is vermeld, 
dus er blijft zeker nog ruimte voor 

uw bijdrages. Dank aan allen die 
een bijdrage leverden en alvast 

dank aan diegenen die dit nog zullen 
doen... 

WDP 
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Teambuilding TOP!-klassen 
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Spannend! 

Voor de leerlingen van de OKAN-afdeling is een nieuw schooljaar op vele vlak-

ken een nieuwe start. Een nieuw land, een nieuwe school, een nieuwe, vaak 

verwarrende taal, maar ook nieuwe vrienden, van over heel de wereld! 

We helpen de leerlingen graag bij hun ontdekkingsreis/gewenning/integratie. 

En wat is er gezelliger dan een spelletje bowling? 

Nieuwsgierig naar wat hen te wachten stond, leidden we onze leerlingen met 

het openbaar vervoer naar het centrum van Gent, naar het hartje van de stu-

dentenbuurt. Eens aangekomen, konden ze niet wachten om het spel aan te 

vatten! 

Schoenen 

Bowlen op gewone schoenen gaat niet, anders beschadig je de vloer. Een 

goede les voor onze OKAN-ners. Voor sommigen was het moeilijk om aan de 

juiste maat te geraken; enkele leerlingen keerden tot drie keer terug naar de 

balie. De helft liep te waggelen op clownschoenen, de andere helft stond ver-

bazend goed met hun tijdelijk paar schoenen. Style is a choice 

 

Okan-uitstap naar de bowling 



5 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Spelregels 
 

Ondertussen leerden we ook enkele spelregels. Bowling is een spel met kegels 
en een bowlingbal. Je moet de bal gooien met één hand en drie vingers: best 

de ringvinger, wijsvinger en duim, hoewel we niemand onder druk willen zet-
ten. Je bowlt zoals je wil, zolang je geen putten in de parket maakt.  

 
Winnaars 

 
De sfeer zat enorm goed, tot onze vreugde. De resultaten bleken verrassend. 

Verwacht werd dat meneer Van Den Berghe en mevrouw Tien met de hoogste 
eer zouden gaan lopen. Uiteindelijk werd onze liefste leraar derde en scoorden 

twee flinke leerlingen de hoogste punten - met enige voorsprong zelfs! De 

winnaar wordt nog steeds op handen gedragen. Een geslaagde dag.  
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Op dinsdag 18 september gingen we met onze klas (7 kantoor) naar de Jaar-
beurs in Flanders Expo, Gent. Daar zijn we in twee groepen verdeeld en kre-

gen we als opdracht 5 Nederlandstalige en 5 Franstalige standen bezoeken 
(die iets te maken hadden met gezondheid).  

 
We moesten daar dan ook enkele vragen stellen. Seren en ik (Büsra) vonden 

een paar interessante standen. De meerderheid was Franstalig. We hebben 
veel informatie en gegevens gekregen. Het waren zeer vriendelijke mensen 

en ze gingen akkoord om met ons samen te werken. Het was een leuke dag, 
Seren en ik hebben ervan genoten. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

7 kantoor op de jaarbeurs 
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Op donderdag 27 september zijn wij, leerlingen van 5 en 6 kantoor, samen 

met mevrouw De Jaeger en mevrouw Larno op uitstap geweest naar De 
Krook. Daar werd door het Onderwijscentrum Gent een ‘lesmarathon’ georga-

niseerd in het kader van burgerschap, democratie en politiek bewustzijn. Deze 
uitstap sloot aan bij de lessen rond de verkiezingen in het vak Project algeme-

ne vakken.  
We volgden twee workshops. In de voormiddag was dit ‘kritisch burgerschap 

voor dummies’. Hierin leerden we kritisch nadenken over thema’s als discrimi-
natie, kindermishandeling en racisme. In de namiddag stond de workshop 

‘stickergraffiti’ gepland. Op een creatieve manier leerden we onze graffitinaam 
schrijven en ontwierpen we onze eigen sticker. 

 

Het was een leuke en leerrijke dag waarop we elkaar ook beter hebben leren 
kennen. 

De leerlingen van 5 en 6 kantoor 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Voor de tweede keer organiseerde Onderwijscentrum Gent gisteren een les-
marathon. Duizenden scholieren van de derde graad van het middelbaar on-

derwijs kregen les op een alternatieve locatie rond het thema burgerschap en 
democratie naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen. In 

De Krook gingen de leerlingen aan de slag met ‘stickergraffiti’: in navolging 
van graffitikunstenaars ontwierpen de scholieren hun eigen ludieke figuren. 

Elders in de stadsbibliotheek konden leerlingen de kneepjes van het debatte-
ren onder de knie krijgen. In het stadhuis kropen de deelnemers dan weer 

voor één dag in de huid van een politicus en leerden ze hun eigen partijpro-

gramma schrijven. (YDS)  
 

5 en 6 kantoor naar de krook 
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Infomarkt top!-klassen 

Wellicht is het u niet meer ontgaan: de gebouwen vooraan werden totaal her-

ingericht. Deze herinrichting stond in het teken van een vernieuwende aanpak 

in het lesgeven. Het Talent OntwikkelinsProject—korter vernoemd als het 

TOP!-project - werd een feit.  

Om de ouders kennis te laten maken met de vernieuwde lokalen en de ver-

nieuwde aanpak werd op 27 september een—geslaagde—infomarkt georgani-

seerd. Niet alleen de leerkrachten maakten de ouders wegwijs in de lokalen 

en de aanpak, ook de leerlingen droegen hun steentje bij.  
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Startschot Rode Neuzen Tour: Jongeren 

getuigen over psychische problemen op 

KTA/GITO Groenkouter 

 

Je kon maandag een speld horen vallen op het KTA/GITO Groenkouter in Sint-

Amandsberg. In het kader van de ‘Rode Neuzen Tour’ getuigden Steven (23) 
en Mieke (21) over hun mentale problemen na pestgedrag en een burn-out.  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

‘Hoe gaat het met je?’ Het is een vraag die we met zijn allen tientallen keren 
per dag stellen bij wijze van groet. Hoewel heel wat jongeren vaak ‘goed’ of 

‘ca va’ antwoorden, voelen ze zich in de realiteit soms niet zo goed in hun vel. 
 

Om jongeren te helpen, focust de ‘Rode Neuzen Dag’, de goeddoelactie van 
VTM, Qmusic en Belfius dit jaar op de mentale gezondheid op school. “Daar 

brengen jongeren het meeste van hun tijd door en is de nood aan hulp groot.” 
 

Maandag werd de aftrap van de actie gegeven op het KTA/GITO Groenkouter 
in Sint-Amandsberg. De 21-jarige Mieke Van Cauwenberge kwam er vertellen 

over de depressie die haar velde toen ze 17 jaar oud was. “Door erover te 

praten, wil ik andere jongeren helpen om uit de put te geraken”, vertelt Mie-
ke. Tijdens haar getuigenis was het muisstil in de zaal.  

Tijdens de pakkende getuigenis van de 21-jarige Mieke was het muisstil in het lokaal.  
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Ook Steven Beyers (23) nam het woord en vertelde over hoe hij als kind ge-
pest werd en zich zeer eenzaam voelde. “Door te getuigen wil ik andere jon-

geren de hoop geven dat er altijd licht aan het einde van de tunnel is.” 
 

Tijdens de actie werden de jongeren ook 
gewezen op het bestaan van het 

‘Overkop’-huis in de Drabstraat in Gent 

De jongeren keken naar filmpjes met getuigenissen van jongeren.  

Het ultieme doel van de ‘Rode Neuzen 

Tour’ is om zoveel mogelijk Rode Neuzen 
Scholen in Vlaanderen te hebben: scholen 

waar extra aandacht gegeven wordt aan 
mentale gezondheid. “Want op school 

brengen jongeren het meeste van hun tijd 
door en is de nood aan hulp groot.” Scho-

len die geïnteresseerd zijn in het project 
kunnen zich aanmelden via 

www.rodeneuzendag.be.  
 

 
 

 
 

 
 

Uit HLN 
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Survival trophy Rode neuzen 
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20 jaar GOOGLE 

 

Ik googel, jij googelt, wij googelen intussen al twintig jaar lang. Al 

was u in het begin misschien meer fan van zoekmachines als AltaVis-
ta, Yahoo en Ask Jeeves. “Maar Google ordende zoekresultaten slim-

mer en heeft die voorsprong nooit meer weggegeven.” Al wilden de 

oprichters hun technologie eigenlijk verpatsen aan concurrenten.  

Archie. Zo heet de allereerste zoekmachine ooit. Het is een schoolproject van 
student Alan Emtage in Montreal, ergens in 1990 – nog voor internet goed en 

wel van de grond komt. Archie – vrij naar ‘archives’ – laat gebruikers zoeken 
in bestanden op FTP-sites in een netwerk van computers. Al moet je in de be-

gindagen wel de naam van het bestand kennen, de inhoud ervan wordt nog 
niet gescreend. Na twee jaar bevat de database 2,6 miljoen files, goed voor 

150 gigabyte aan informatie. Toen een geweldige hoeveelheid, vandaag 
schrijven we dit artikel op een laptop waarop 250 gigabyte past.  

“De eerste zoekmachines zijn eigenlijk nog geen zoekmachines, maar databa-
ses”, vertelt Jeroen Baert, computerwetenschapper aan de KU Leuven. 

“Zoekmachines gaan niet zelf het internet afschuimen, maar speuren rond op 
de pagina’s die gebruikers hebben aangemeld. Jij hebt een site over paarden? 

Dan kan je die url in de zoekmachine steken, waarna mensen die link te zien 
krijgen als ze info over paarden opzoeken. Yahoo! is er zo eentje, waarbij je 

op basis van een trefwoord gewoon een database met interessante sites te 
zien krijgt.”  
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In april 1994 is Yahoo! de eerste van 

de grote jongens. Een jaar later komt 
Altavista er, dat vernieuwend werkt 

met zoektips voor gebruikers. HotBot 
volgt, net als Ask Jeeves – later om-

gedoopt tot Ask.com. En Google? De 
fundamenten voor het bedrijf ont-

staan in ’95, een jaar later beginnen 
Larry Page en Sergey Brin een inter-

netzoekmachine te bouwen. De oor-
spronkelijke naam luidt Backrub, maar bij de lancering in september 1998 – 

wanneer er nog ‘maar’ 25 miljoen internetpagina’s bestaan – wordt dat Goog-
le Search. Google is dus zeker geen vroege vogel. 

 
“Ze zijn er wel als de kippen bij om te beginnen ‘crawlen’, het internet af-

schuimen, in plaats van te wachten tot iemand een website aan de database 

toevoegt”, zegt Baert. “Dat is op dat moment geen evidentie, want dat vraagt 
veel rekenwerk en bandbreedte, wat niet voor ieder bedrijf is weggelegd. 

Google gaat de zoekresultaten ook nauwkeuriger rangschikken dan de rest. 
Tot dan worden de websites in de zoekresultaten geordend op basis van hun 

bezoekersaantallen. Google kijkt naar het aantal keer dat er op het internet 
naar een specifieke pagina verwezen wordt. Op dat moment een slimme tech-

niek, al blijkt die op termijn achterhaald want je kan makkelijk iemand 
‘Google-bomben’. Stel dat je een foto van een ezel als Bart De Wever be-

noemt en op een heleboel van je eigen pagina’s naar die afbeelding verwijst, 
dan zal je die foto als eerste resultaat krijgen wanneer je De Wevers naam in-

tikt. Maar die vroegste vorm van ‘pagerank’ maakt de jongens van Google wel 
groot: als eerste kunnen ze voor een 

breed gamma aan thema’s relevante 
resultaten geven. Die voorsprong 

hebben ze nooit meer uit handen ge-

geven.” 
 

Al willen de twee oprichters dat eigen-
lijk wel. In ’99 proberen ze Google te 

verkopen aan Excite, de toenmalige 
nummer twee na Yahoo. Zelfs nadat 

ze hun vraagprijs van 1 miljoen naar 
750.000 dollar hebben laten zakken, 

stuurt de baas van Excite hen wande-
len. Naar verluidt gaan Brin en Page 

ook leuren bij Altavista en Yahoo, 
evenwel zonder succes. En dus wer-

ven ze zelf personeel aan en verhui-
zen ze vanuit hun garage naar een 

echt kantoor. Er zit niets anders op. 

 
 

 

De eerste server van GOOGLE werd gebouwd 

in een LEGO-toren. We zien daar al de  her-

kenbare GOOGLE-kleuren.  
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Wordt de eerste opslagruimte van Google – tien harde schijven van telkens 

vier gigabyte – nog in een Lego-toren gebouwd, dan zijn er nu dertien data-
centra op vier verschillende continenten die uw zoekopdracht verwerken. Het 

algoritme dat bepaalt welke links u te zien krijgt, bestaat uit een lange lijst 
van factoren, waarbij recentheid, relevantie en autoriteit de grote pijlers zijn. 

 
Meer dan 10.000 werknemers, zogenaamde kwaliteitsraters, finetunen het 

mechanisme voortdurend. Alleen al vorig jaar werd het algoritme 2.400 keer 
aangepast op basis van ruim 270.000 experimenten en reviews. Al kan het 

volgens Donald Trump nog altijd beter. Hij kloeg vorige week nog over de 
“gemanipuleerde’” resultaten van “fake news media” die getoond werden. Gis-

teren kwam Google Search-topman Pandu Nayak in Brussel nog even terug 
op de kwestie. “Transparantie over het algoritme is belangrijk, maar als we 

honderd procent transparant zouden zijn en onze code publiek zouden maken, 
staat de deur voor spam open.” Hij kondigt ook nieuwigheden aan, zoals 

‘activity cards’, die gebruikers helpen bij een meerdaagse zoektocht naar in-

formatie over bijvoorbeeld een reisbestemming. Tegen het einde van het jaar 
wil Google ook de objecten die iemand fotografeert meteen benoemen. Zo 

weet u meteen waar die onbekende groente op uw bord vandaan komt. 
 

 
In 2000 worden er 32.800.000 zoekopdrachten, 

eentje per seconde, ingevoerd, in 2015 zijn dat 
er volgens onofficiële cijfers 2.834.650.000.000, 

ofte 90.000 per seconde. Toch is Google voor-
alsnog geen wereldwijd succes. In China heeft het 

in de categorie zoekmachines een marktaandeel 
van amper 1,77 procent. Daar spant Baidu met 

zeventig procent de kroon. In Rusland moet 
Google 

(43 pro-

cent) 
nog 

Yandex (53 procent) laten voor-
gaan. Bij ons is het wel al Google 

wat de klok slaat. In augustus had 
het een marktaandeel van 93 pro-

cent. Dichtste achtervolger is Bing: 
de zoekmachine van Microsoft die 

oorspronkelijk als MSN Search boven 
de doopvont gehouden werd, neemt 5 procent voor haar rekening. Opmerke-

lijk genoeg is het marktaandeel van Google wel gedaald, want in 2009 haalt 
het nog bijna 98 procent. “Dat komt doordat andere bedrijven hun eigen pro-

duct als standaardzoekmachine instellen”, verklaart Jeroen Baert. “In Win-
dows 10 zal Bing bijvoorbeeld de standaardzoekmachine zijn. Onlangs hielp ik 

een oud vrouwtje met de herinstallatie van haar computer en zag ik dat zij 

Bing gebruikte. Wellicht omdat zij de standaardinstelling nooit veranderd 
heeft.”  
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Toch zijn het niet enkel digibeten die Google 

links laten liggen – wel integendeel. “Ik zoek 
via DuckDuckGo, ‘de zoekmachine die je niet 

volgt’”, vertelt Baert. “Google is niet zomaar 
een dienst die gratis zoekresultaten aanbiedt, 

je betaalt altijd een beetje privacy. Zelfs al ben je 
niet ingelogd, dan nog registreren ze je ip-adres, je browser en pinnen ze je 

vast als de persoon die naar dit of dat zoekt. Op die manier krijg je gerichte 
advertenties en stroomt er geld binnen bij Google. Dat je reclame krijgt voor 

hotels in Berlijn als je net gezocht hebt op vliegtickets naar daar is geen 
ramp, maar als je ziet hoe mensen getarget 

werden bij de Amerikaanse verkiezingen of de 
Brexit, stel ik me daar toch vragen bij. Op het 

moment dat ik een levensverzekering wil af-
sluiten wil ik niet dat verzekeraars mijn zoek-

geschiedenis kunnen inkijken. We weten nog 

onvoldoende wat er met die gegevens ge-
bruikt. Ze worden wel geanonimiseerd doorver-

kocht, maar als je ze klein genoeg ‘target’, kan 
je ze ook weer deanonimiseren. Daardoor heb-

ben zoekmachines als DuckDuckGo en ook 
het Nederlandse Startpage zeker een toekomst 

naast Google. Voor het overige is het onbegonnen werk om Google nog van 
de troon te stoten – bedrijven zullen daar ook geen overbodige energie meer 

in steken.”  
 

HLN bewerkt WDP 

Google-logo 1998 

 
Maskers met vetkrijt en ecoline 2mvv 
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Pilootproject inspraak op school 

 

Levensecht referendum als hefboom naar leerlingenin-

spraak 
 
Tijdens het project Operatie Ge-

slaagd - samen tegen vroegtijdig 
schoolverlaten kwam op GO! KTA-

GITO Groenkouter het stimuleren 
van de leerlingenparticipatie als 

een van de prioritaire aandachts-
punten naar voren. Hoe ging de 

school daarmee aan de slag?  "We 
zijn begonnen met de meest ge-

motiveerde leerlingen aan te spre-
ken, die samen een denktank heb-

ben samengesteld", vertelt project-

coördinator Carine Desimpele. 
"Deze 'harde kern' fungeert als 

trekker: de leden van de denktank spreken andere leerlingen aan over be-
paalde thema's die hen aanbelangen en interesseren." 

 
Top drie 

 
Tegelijk werd aan alle leerlingen van de school (12-21 jaar) gevraagd een top 

drie te maken van dingen die ze op de school veranderd zouden willen zien. 
De vele suggesties die binnenkwamen, werden gebundeld in 9 clusters: 

 
1. Sport/ beweging tijdens de pauzes en/of na school 

2. Film tijdens de middagpauze 
3. Creatief bezig zijn tijdens de pauzes 

5. Opfrissing en herinrichting van de speelplaats 

4. Gebruik van de refter 
6. Propere wc's 

7. Meer zitplaatsen op de speelplaats 
8. Groter aanbod van drank en eten 

9. Organisatie lessenrooster 
 

Referendum 

 

"Vervolgens hebben we een referendum georganiseerd, waarbij alle leerlingen 

uit die 9 items nogmaals hun top drie mochten aanduiden via een enquêtefor-

mulier in Smart School", vervolgt zorgcoördinator en leerkracht Melissa Lur-

quin.  
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"De leerlingen van de denktank vervulden een sleutelrol tijdens het referen-

dum: ze deelden de oproepingsbrieven uit, vertelden hoe hun medeleerlingen 
zich konden voorbereiden en herinnerden hen eraan dat ze hun identiteits-

kaart bij zich moesten hebben. En dat het 'verplicht' was, net als echte ver-
kiezingen. (lacht)." 

Ook de OKAN-leerlingen deden mee en konden gebruik maken van de picto-
grammen die leerkrachten hadden gemaakt om de items voor hen herkenbaar 

te maken. 
 

Resultaten 
Het referendum leverde een lijst heel concrete wensen op, die uitgebreid ge-

communiceerd werden via een poster: opfrissing van de toiletten, een auto-
maat met warme dranken, meer aanbod van het eten in de refter, activiteiten 

in de lunchpauze, opfrissing van de speelplaats... 
 

En... actie! 

De denktank was en is nog steeds verantwoor-
delijk voor de verdere opvolging van de pun-

ten, en die liet niet lang op zich wachten. "De 
week na het referendum stonden de leerlingen 

al in mijn kantoor met de vraag om de toiletten 
op te knappen. Ze hebben dat ook zelf gedaan: 

op een bepaald moment stonden ze in hun 
vrije tijd hier met 15 te verven", vertelt Desim-

pele trots. 
 

Behalve opgefriste toiletten staan er intussen 
ook een automaat voor warme dranken in de 

gang en banken op de speelplaats. Over de 
maaltijden wordt momenteel nog onderhan-

deld. 

 
Toekomst 

Een nieuw referendum komt er niet direct, gezien de lijst met wensen nog 
niet is afgewerkt. Desimpele: "We gaan verder met deze lijst te realiseren en 

bespreken ook andere dingen met de leerlingen. Zo staan de toiletten op de 
lijst voor structurele vervanging, maar dat heeft tijd nodig. De leerlingen we-

ten dat." 
 

Doel 
Uiteindelijk doel van dit alles is om leerlingen trots te laten zijn op 'hun' 

school. "We willen graag dat ze zich goed voelen op school, en leerlingenin-
spraak verhoogt de betrokkenheid. Door samen te werken aan het school- en 

lesgebeuren leren leerlingen samen te leven en worden ze versterkt in hun 
ontwikkeling tot actieve burgers in de samenleving van morgen", voegt direc-

teur Benny Vandevoorde nog toe. 

 
Meer info: Carine Desimpele  
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Landart! 

11 oktober 2018 met de leerlin-

gen van 2 Nijverheid A. 
 

 
Land Art is een vrij nieuwe stijl in de 

kunstwereld. Met eenvoudige dingen 
uit de natuur maak je een installatie. 

Het is geen schilderij, en ook geen 
beeldhouwwerk. Het is een 

‘installatie’. De kunst die je maakt doe 

je met: schelpjes, stenen, kastanjes, 
bolsters ervan, bladeren in alle kleu-

ren, takken en stokken, aarde, keien, 
afval…je kan het zo gek niet beden-

ken! 
 

Met 2 Nijverheid A hebben we tijdens 
een wandeling ook een stukje PO ge-

daan, samen met Geschiedenis, Ne-
derlands en Aardrijkskunde, Natuur-

wetenschappen, Frans, alle godsdien-
sten enz… 

 

We hebben onze fantasie de vrije loop 
gelaten en zijn begonnen met figuren 

te maken op de grond met alles wat 
we konden vinden. 

Het resultaat was echt wel tof. We 
gaan dit nog een keer uittesten op on-

ze school zelf. LandArt moet je op het 
internet eens gaan opsnollen. Je vindt 

er de gekste dingen. 
 

Via deze foto’s kan je kennismaken 
met onze eigen kunstwerkjes. 

Maar na het afwerken en het fotogra-

feren laten we onze installaties liggen. 

De wind waait ze weg, fietsers en 
voetgangers vertrappelen ze. Ze ver-

dwijnen, en ze worden geschiedenis… 
Dat is het leuke aan Landart: het is 

goedkoop en je blijft er niet mee zit-
ten. 

 
R. D. 
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Er zijn miljoenen verschillende diersoorten op onze aarde te vinden, 

en het is voor wetenschappers al moeilijk genoeg om deze soorten 
allemaal uit elkaar te houden. Alle verschillende hybride diersoorten 

maken het er niet makkelijker op. Deze soorten zijn een mix van 
twee verschillende dieren, die vaak al veel op elkaar lijken. De hybri-

de vormen hebben niet alleen een opmerkelijk uiterlijk, maar vaak 
een nog opmerkelijkere naam. Hier vind je veertien vreemde hybride 

dieren.  

Gaap: Schaap + Geit (ook wel Scheit!) 

Ze lijken zoveel op elkaar, 

maar een kindje van deze 
twee diersoorten is toch 

moeilijker te krijgen dan je 

denkt. Een gaap is een dier 
dat voortkomt uit een vrou-

welijk schaap en een man-
nelijke geit. Deze twee die-

ren horen niet helemaal tot 
dezelfde familie, waardoor 

het fokken van kleine gaap-
jes niet altijd even makke-

lijk is. Toch is het gelukt. 
De eerste geslaagde poging vond plaats in het jaar 2000, toen het ministerie 

van landbouw van Botswana een schaap met een geit wist te kruisen.  

Leopon: Leeuw + Luipaard 

De eerste leopon ter wereld werd geboren in 1910, in een dierentuin in India. 
De kruising tussen een leeuw en een 

luipaard zou technisch gezien wel voor 
kunnen komen in de natuur, maar uit 

ervaring blijkt dat deze diersoort al-
leen geboren wordt in dierentuinen. 

Hier zijn speciale programma’s opge-

zet om deze unieke beesten te fokken. 
Met een kop als een leeuw en het li-

chaam van een luipaard, is deze hybri-
de vorm een echt knip- en plakwerkje 

van de natuur.  

 

Vreemde Hybride Dieren  

(kruisingen tussen twee diersoorten) 
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Cama: Kameel + Lama 

 
In 1998 werd de eerste Cama ge-

boren in de prachtige omgeving 
van Dubai. Het doel voor deze 

kruising was niet alleen om een 
leuke nieuwe diersoort uit te vin-

den, het dier had namelijk een 
bepaald nut. Door een kameel en 

een lama te kruisen hoopten we-
tenschappers een ingetogen en 

rustig dier als een lama te fokken, 
maar dan met de kracht van een 

kameel. Kamelen dienen in de 
woestijn namelijk als een belang-

rijk vervoersmiddel, maar door 

hun eigenwijze karakter zijn het niet altijd de makkelijkste dieren om mee te 
nemen.  

 

Muilezel: Paard + Ezel 
 

De muilezel is door de jaren heen steeds 
normaler geworden in onze wereld. De 

combinatie van een paard en een ezel is 
niet zo gek, want de dieren zijn populaire 

hulpjes voor mensen over heel de wereld. 
Net als bij de Cama was het doel van deze 

kruising om het ultieme hulpdier te cre-
ëren. Rustig, volgzaam, en bovendien ont-

zettend sterk. De dieren kunnen zichzelf 
helaas niet voortplanten, dus er is altijd 

een helpende hand nodig om voor jonge 

muilezels te zorgen.  
 

Walfijn: Walvis + Dolfijn 
 
Niet alleen landdieren kunnen met elkaar ge-

kruist worden, ook in de zee zijn er meer dan 
genoeg mogelijkheden voor nieuwe hybride 

dieren. De combinatie van een dolfijn en een 
zwaardwalvis is een ontzettend zeldzame soort. 

Een walfijn komt in tegenstelling tot veel ande-
re hybride vormen, wel in de natuur voor. 

Wanneer je er een wilt zien moet je wel een 
tijdje reizen. De enige Walfijn die je zelf kunt 

bewonderen leeft in een aquarium, en dat helemaal in Hawaii.  
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Ijsgrizzly: Ijsbeer + Grizzlybeer 

De grizzlybeer en de ijsbeer leven normaal gesproken 

ver van elkaar vandaan. Waar de eerste zich vooral op-
houdt in bosgebieden, houdt de ijsbeer natuurlijk het 

meeste van de koude ijsschotsen in de noordpool. Toch 
komt het voor dat deze twee beersoorten een baby krij-

gen, die officieel ijsgrizzly’s genoemd worden. Door het 
opwarmen van de aarde weten deze twee soorten el-

kaar wel steeds makkelijker te vinden, dus het zou zo-
maar kunnen dat de ijsgrizzly een steeds bekendere 

diersoort wordt.  

Jagleeuw: Jaguar + leeuw 

Wanneer een 

combinatie tus-
sen een leeuw en een luipaard mogelijk 

is, dan moet een leeuw ook te kruisen 

zijn met een jaguar. En dat klopt hele-
maal! De dieren zijn geen resultaat van 

wetenschappers die kunstmatig een 
nieuwe soort willen maken, maar juist 

een ongelukje. Deze twee diersoorten 
komen elkaar in de natuur niet tegen, 

maar wanneer ze in de dierentuin bij 
elkaar worden gezet dan wil er nog wel 

eens per ongeluk een kleintje worden 
geboren.  

Lijger: Leeuw + Tijger 

Ze zien eruit als leeuwen, maar 
dan met een heel subtiel 

streepjespatroon op hun vacht. 
Wie ze ziet zal meteen herken-

nen dat een lijger een combi-

natie is van een leeuw en een 
tijger. Wat deze dieren zo im-

posant maakt, is dat ze groter 
zijn dan hun twee ouders. Wie 

dus een extra grote leeuw of 
tijger wil zien, moet eigenlijk 

eens een kijkje nemen bij een 
lijger. Deze soort komt alleen in gevangenschap voor, aangezien leeuwen en 

tijgers normaal gesproken niet in dezelfde natuurgebieden voorkomen.  
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Zezel: Ezel + Zebra 

Het is nog maar zes keer 

voorgekomen dat dit dier is 

geboren, aangezien de twee 

ouders normaal gesproken 

niet graag met elkaar paren. 

De zezel is het resultaat van 

een ezel met een zebra, waar-

door het dier de typische vorm 

van een ezel heeft, en de 

unieke strepen van een zebra. 

Helaas kunnen de beestjes 

zichzelf niet voortplanten, dus een grote hoeveelheid aan Zezels zullen we 

nooit vinden op aarde.  

Savannah 

Katten komen voor in alle soor-

ten, kleuren en maten. Toch valt 

er altijd nog een nieuwe vorm te 

ontdekken. De savannah is een 

combinatie van de gewone 

huiskat met de serval, een 

grote Afrikaanse kattensoort. 

Vooral de spitse oren en de 

grootte van de kat verklappen 

dat dit niet een gewone huiskat is. Het ras wordt steeds populairder, en is 

ook relatief makkelijk te fokken. Daarom is de Savannah een geliefde hybri-

de diersoort die mensen maar al te graag in huis nemen.  

Beefalo: koe + buffel 

Niet alle diersoorten worden gefokt 

omdat ze een mooi uiterlijk hebben, of 

een handig hulpdier zijn voor allerlei 

zware klusjes. De beefalo is een hybri-

de diervorm die voornamelijk wordt ge-

fokt voor zijn vlees. De combinatie van 

een koe met een buffalo moet zorgen 

voor een uniek biefstukje, dat blijkbaar 

erg in de smaak valt. De dieren zijn 

ook makkelijk te fokken, want al in de achttiende eeuw kwam de beefalo per 

ongeluk wel eens voor.  
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Coywolf 

Coyotes en wolven zijn twee diersoor-

ten die allebei veel voorkomen in 

Noord-Amerika. De twee zijn dan ook 

nauw verwant aan elkaar, want weten-

schappers zijn tot de conclusie geko-

men dat bijna alle grijze wolven in 

Amerika een aantal genen delen met 

coyotes. Een hybride vorm van deze 

twee is dan ook niet gek. Aangezien 

wolven en coyotes in alle soorten en 

maten voorkomen, is ook de coywolf 

een diersoort met allerlei verschillende rassen.  

Wolfshond 

Het is algemeen bekend dat honden 

uit dezelfde familie als de wolf komen. 

Daarom is het niet vreemd dat deze 

twee diersoorten ook een hybride 

vorm kunnen voortbrengen. De wolfs-

hond kan alleen niet worden gefokt 

met alle honden. Je zult nooit een 

combinatie van een teckel met een 

wolf vinden, maar bijvoorbeeld wel een 

puppy van een wolf en een husky. Al-

leen hondenrassen die van nature veel 

op wolven lijken, kunnen gebruikt worden om een echte wolfshond te fokken.  

Teeuw  

Als een leeuwin en een tijger paren, 

heet hun telg een teeuw (tigon in het 

Engels). Teeuwen zijn naar verluidt 

een stuk zeldzamer dan lijgers en 

mogelijk ook minder populair in die-

rentuinen, omdat ze veel kleiner zijn.  

 

HLN –WDP 
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Uitstap kapellenberg—2 Nijverheid a 
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Op 17 oktober 2018 gingen wij naar Kinepolis om er de film Funan te bekij-
ken. 

 
In de film werd het verhaal verteld van een jong gezin dat in 1975 uit elkaar 

wordt gerukt door de troepen van Pol Pot tijdens de brutale inval van de Rode 
Khmer in Cambodja. 

Het gevoel dat ik bij het bekijken van de film kreeg, was een verdrietig gevoel 
omdat ze als slaven behandeld werden en de zoon niet bij zijn moeder was en 

de moeder verondersteld werd hard te werken zodat ze haar zoon weer kan 
zien. 

 
Het verhaal werd verteld vanuit het perspectief van de moeder (Chou). 

Het moment of de scène die mij het meest is bijgebleven is het moment dat 

ze hun zoontje terugvinden. 
 

Wat ik niet begreep in de film of een vraag die ik zou willen stellen aan de re-
gisseur is,wat er met zijn grootmoeder is gebeurd. 

 
Ik zou de film wel aanraden aan mijn vrienden omdat de film verdrietig was 

en ik mijn tranen niet kon inhouden en ik zou mijn vrienden graag vertellen 
wat er in de film is gebeurd. 

 
Ellen Bessoulo Amouye 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Uitstap film fest Gent “fUnan” 4 VerzorGinG 
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Halfportretten met grijswaarden—4 verz 
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Waar gebeurd en echt gelogen... 
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Wordt vervolgd 

R. D. 
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 Zoals gewoonlijk: elke bijdrage blijft wel-

kom. Je stuurt deze gewoonweg door via 
smartschool—best als word-bijlage voor 

de teksten en gewoon als bijlage wan-
neer het foto’s betreft, dit naar uw sa-

mensteller van dienst:  
Wim De Pelsmaeker; alvast dank.  

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

  

 

 

Dit schooljaar  zijn we van start gegaan 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. 


