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Beste leerlingen en ouders, doorluchtige (want net doorgelichte) perso-
neelsleden 

ik schrijf dit voorwoordje vanuit Blok A, waar het nu stilaan begint te 
wennen. We zijn ‘thuisgekomen’, de bouwperikelen zijn zowat achter de 
rug en we buigen ons over de definitieve inrichting van de nieuwe ruim-
tes. Het ruime lokaal Techniek is al sedert januari in gebruik; nu volgt 
de 3de computerklas, eveneens met les- én werkruimte. 

Intussen bruist het 3de trimester zoals steeds van activiteiten waarin 
leerkrachten en leerlingen elkaar op een bijzonder vlotte manier vinden: 
een swingende tapas-avond met ‘De Gemene Delers’, Allegria concer-
teert voor de medeleerlingen, allerlei fund-raising activiteiten voor leer-
lingen op buitenlandse projecten: Los Barrios in Zuid-Spanje, Berlijn, 
Siena en Basilice/San Marco in Italië. De mini-onderneming B-Candy 
trekt Roeselare in met leerlingen uit de basisscholen op het ritme van 
‘Heinz, zwei, drei !’. Er is een natje en een droogje voor leerlingen die 
hun sportief of mondiaal engagement betoond hebben, er is het mini-
voetbaltornooi met de zesdes en de personeelsleden, en last but not 
least: de leerlingenraad zorgt voor een héél mooi afscheid voor de di-
recteur.  

Intussen staan de deuren van onze school wijd open voor bezoekende 
leerlingen uit Wavre, Siena, Los Barrios en Baselice.  

Al dat moois vindt plaats na en naast de hoofdactiviteit: het onderwijs 
van onze leerlingen. Als we onze laatstejaars einde juni de wereld in 
sturen om hun verhaal in de universiteit of de hogeschool verder te 
schrijven, dan weten we dat ze daar bijzonder goed voor gewapend 
zijn. De slaagcijfers van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs 
steken ver boven het Vlaamse gemiddelde uit.  

Ik durf stellen dat dat samengaan van een meer dan degelijk studiepeil 
mét die bijzondere Broederschoolsfeer ons op een bijzondere manier 
typeert. Het doet de directie en de personeelsleden plezier dat ook het 
doorlichtingsteam die speciale sfeer in de school en de brede gedragen-
heid van ons pedagogisch project heeft opgemerkt en op een expliciete 
manier in het verslag vermeldt. 

De manier waarop leerlingen, personeelsleden en directie in goede ver-
standhouding met elkaar omgaan, is het fundament en de motor van de 
opvoeding en het onderwijs in dit Huis van Vertrouwen aan de Mandel-
laan. Ik ben blij en fier dat ik gedurende 14 jaar aan dat mooie en 
waardevolle project heb kunnen meewerken. De aankomende directeur, 
Kristof Degryse, wens ik alle succes toe bij de voortzetting ervan. Jullie 
allen wens ik van harte een deugddoende vakantie en daarna een 
mooie voortzetting van het leven in en na deze Broederschool.  
                 Ludo Camerlynck, directeur 
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T rots is niet het goede 
woord, eerder voldaan,” 
zo steekt hij van wal, 
“omdat ik van buiten de 

school kwam, de school wel ken-
de, maar me in die tijd toch volle-
dig ingewerkt heb in het pedago-
gisch project van de school, dat 
bewaakt en ook gecommuniceerd 
heb.”  

We zijn meteen ter zake gekomen. 
Het Lasalliaans model, wat houdt 
dat nu eigenlijk in? “De afstand 
tussen leerlingen en leerkrachten is 
klein; leraars trekken geen ivoren 
toren rond zich op.” Maar dat vind 
je elders toch ook? “Ja, maar hier 
zit het echt wel in de muren; het is 
gedragen. Leerkrachten zijn er 
voortdurend mee bezig, zijn zich 
heel bewust van wat ze doen, zijn 
kritisch voor zichzelf en anderen, 
koppelen altijd terug naar dat mo-
del. Soms gaat het er hard aan toe 
dan; discussies kunnen hoog op-
laaien – maar het gaat in die ge-
sprekken vaak niet om het eigen 
gelijk, maar om de school, de iden-
titeit van de school, van de groep.” 

Een moeilijke overgang 

“Bovendien was het een moeilijke 
overgang. Broeder Paul Vandevijver 
was een sterke, charismatische 
figuur; hij leefde voor zijn school, 
en bestuurde ze streng maar recht-
vaardig. Mijn stijl was anders; ik 
ben er de man niet naar om beslis-
singen op te leggen, wel om tot 
consensus te komen. Deze school is 
in essentie een participatieve 
school. Dat klinkt mooi, maar bete-
kent eigenlijk dat de leerkrachten 
erg betrokken zijn, dat ze niet 
wachten op beslissingen, maar zelf 
initiatieven nemen. Een beetje con-
tradictorisch op het eerste zicht  
misschien, maar uiteindelijk houdt 
dit model in dat je sterke, individua-
listisch ingestelde leerkrachten 
hebt, die prachtige initiatieven dur-
ven en kunnen nemen. En zo zijn er 
hier een heleboel: projectwerk, 

uitwisselingen, de initiatieven rond 
de Wereldoorlog, … ” 

Hier mag je niet grijs zijn! 

“In deze school zijn de leerkrachten 
zich bewust van hun eigen kwalitei-
ten, en verdedigen ze hun stand-
punt, ernstig en consequent – geen 
sprake van dat meningsverschillen 
tot pot-en- pint niveau verschralen.  
Grijs mag je hier niét zijn!” 

 “Dit is een van de zalige dingen 
van deze school, waar ik met open 
mond en vol bewondering naar kon 
kijken: hoe er hier zoveel talent 
samen zit,  hoe het muzische, het 
creatieve hier altijd sterk aanwezig 
is geweest.  Bovendien is het altijd 
op een Lasalliaanse manier ver-
taald: je hoeft geen prima donna te 
zijn om mee te doen. Is er een 
mooier voorbeeld dan het school-
koor? Of de recente optredens van 
de Gemene Delers.  Zoveel talent, 
al besef ik meteen ook dat het er 
misschien wel vanzelfsprekend uit-
ziet, maar dat het heel wat energie, 
tijd en inzet vergt.” 

Van Titanic   tot Rundskop 

Veertien jaar rimpels geleden 
zaten we ook tegen elkaar, pa-
pier en pen in de hand. Toen was 
hij net aangesteld als directeur 
ven de Broederschool, en nu 
wenken de fiets, de broodmachi-
ne en het pensioen voor direc-
teur Ludo Camerlynck.  Toen was 
de laatste film die hij gezien had 
“Titanic”, en nu “Rundskop”.  Bij 
het vorige interview mocht ik 
daar een bespiegeling aan vast 
knopen (dat het de school beter 
zou vergaan dan die boot) – deze 
keer zou ik niet durven daar eni-
ge commentaar bij te geven.. 

Het grote afscheidsinterview van Ludovic 

Camerlynck, veertien jaar directeur 

“Waar ik het meest van 
gehouden heb, is het contact met 

de mensen” 

Aan het roeren in de potten voor 
een spaghettiavond ten voordele 
van  de uitwisseling met Algeciras 

A man’s got to do what a man’s got 
to do—ook al is hij van nature wat 

verlegen.. 
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Een sterk merk 

Is dit wat de school maakt dan? “Ja, 
en natuurlijk ook de leerzorg, de 
breed gedragen zorg voor het wel-
behagen van iedereen. Ook de 
doorlichting stelde dat dit een sterk 
punt van de school was: “Dit maakt 
van de school een sterk merk”, zo 
stond er. Al heb ik wat dit punt be-
treft ook zelf moeten leren; discus-
sies met leerkrachten hebben me 
geleerd dat er een essentiële span-
ning moet zijn tussen deze leerzorg, 
en het bewaken van het studiepeil.  
We mogen terecht verwachten dat 
een leerling met problemen zelf ook 
inspanningen levert, niet alles op 
een gouden dienblad aangereikt 
mag krijgen.  Die spanning blijft 
voortdurend aanwezig, moet elke 
dag opnieuw afgewogen worden.” 

“Waar ik toch altijd het meest van 
gehouden heb, dat is het contact 
met de mensen, met de leerlingen 

in de eerste plaats. Ik ben echt wel 
trots op de opening van het A-blok, 
en dan bedoel ik eigenlijk niet zo-
zeer de officiële opening, maar de 

“De herfst in het Heuvelland, 
met zijn prachtige kleuren, zal 

helemaal van mij zijn” 

opening voor de leerlingen: het A-
blok als cadeau voor hen, met het 
verrassingsoptreden van de leer-
krachtenband, de strik om het ge-
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bouw, de leerlingen die meededen 
en dansten. Zoveel goede herinne-
ringen: de uitwisselingen – zoveel 
jaar geleden, in Algeciras  (hier mij-
meren interviewer en geïnterviewde 
even over hoe schoon het is in An-
dalucia), Berlijn. En dan moet ik 
echt wel erkennen dat ik zo dank-
baar ben voor wie er altijd paraat 
stond om die andere, technischer of 
praktischer zaken aan te pakken: in 
de eerste plaats Jan Schaubroeck,  
Hans Vandromme, Dirk Deryckere. 
Jan is mijn steun en toeverlaat ge-
weest, en ik hoop dat ik mag zeggen 
dat we een goed duo waren, com-
plementair. Ik heb nauwelijks woor-
den om te zeggen hoe dankbaar ik 
hem ben, en hoe ik hem appreci-
eer.” 

Eenheid in verscheidenheid 

En waar staan we dan in dat eenge-
maakte Roeselaarse onderwijsland-
schap? “Een voortdurend spannings-
veld, maar toch niet in die mate 
zoals het soms beleefd wordt. De 
expertise van de scholengroep in de 
‘harde materies’, personeelsadmi-
nistratie, boekhouding, bouwpro-
jecten is een echte ondersteuning. 
De directies zijn zich allemaal erg 
bewust van de verscheidenheid van 
de pedagogische projecten, en be-
waken dat; daar zijn nooit discussies 
over. Voor het personeel zijn er bo-
vendien echt wel voordelen: reaffec-
taties, TADD, alles gebeurt transpa-
rant en eerlijk. Onze school gaat 
momenteel door een moeilijke fase: 
de denataliteit, de plotse en irratio-
nele aantrekkingskracht van het 
latijn, maar ook de werken aan het 
station, die momenteel het ghet-
tokarakter van de wijk versterken – 
maar die nadien Krottegem een 
nieuwe adem kunnen geven. Boven-
dien hebben we ook troeven:  er 
komen nieuwe wijken bij aan ‘onze’ 
kant van de stad.” 

De navelstreng van het VLP 

En hoe zit het dan met onze andere 
poot, het VLP? “Het VLP is voor mij 
een belangrijke voedingsbodem 
geweest. Mieke Vanhecke zei zelf 

nog: ‘het katholiek 
onderwijs is een 
mozaïek’; het VLP 
maakt er een van 
de kleuren van uit. 
De Broeders heb-
ben op tijd inge-
zien dat ze – letter-
lijk en figuurlijk – 
aan het uitsterven 
waren, en hebben 
plaats gemaakt 
voor de leken, die 
zich verenigd heb-
ben in het VLP. We 
hebben onze bege-
leidingsdienst, de 
jaarlijks zeesessies 
die zorgen voor 
herbronning en 
verankering, en 
terugkoppeling aan 
het pedagogisch 
project. Maar voor 
mij is het VLP ook 
belangrijk omdat 
het helpt nieuwe, 
jonge leerkrachten 
te inspireren en te begeleiden.” 

Hoe zit het dan met die inspiratie, 
met die ene pijler van het Lasalli-
aans opvoedingsproject? “Ik hou 
niet van predikers, van mensen die 
zeggen wat je moet doen of denken, 
van vertellingen van op de kansel. 
Wel van het moment van reflectie: 
soms ga ik in Heuvelland naar de 
mis in Loker, en daar zegt de pries-
ter soms “Laten we even stilstaan 
bij..”. Dat is belangrijk, dat moment 
van appél, dat moment van gesprek 
met je geweten, zonder dat daarbij 
de woorden wil hanteren die af-
schrikken.  Al moet ik toegeven dat 
ik me soms afvraag of we in onze 
zoektocht de essentie van de bood-
schap te vertalen in mondiale en 
sociale acties van solidariteit,  niet 
soms het transcendentale kwijt ge-
raakt zijn.” 

En nu? Is er een leven na de dood? 
Net zoals veertien jaar geleden, 
grijpen we terug naar de songs van 
nog langer geleden. “Wist je dat Bob 

Dylan het daar al over had? Natuur-
lijk – meer tijd voor alles wat ik nu 
altijd uitgesteld heb. Tuinieren. Mijn 
gezin – Marie-Ange zal best wat 
hulp kunnen gebruiken in alles wat 
ze nu al doet voor de vijf kleinkin-
deren. De gezinsbond, waar ik toch 
graag met de oudjes wat meer wil 
doen dan alleen maar kaarten.  
“Onze Kinderen”, waarin ik in de 
Raad van Bestuur zit – overigens 
ooit nog gesticht door een verre 
voorouder van me. Reizen, Berlijn, 
natuurlijk, maar ook Rome, en Roe-
menië, en Bulgarije.  Passeren aan 
de Mandellaan zal me vanaf septem-
ber niet makkelijk vallen, al hoop ik 
dat de school weet dat ze gerust 
nog op me beroep kunnen doen – 
voor een barbecue na de sportdag, 
of voor een gidsbeurt bij een buiten-
landse uitstap, of iets dergelijks....” 
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I etwat buiten adem ver-
schijnt Filiep Vercruysse in 
de leraarskamer van de 
Broederschool. Olivia, fikse 

kleindochter van 4.230 kg, net 
geboren, verklaart de trots in zijn 
ogen. En toch heeft opa nog tijd 
voor een korte babbel. 

“Ik ben een typisch collegepro-
duct,” steekt hij van wal. “Toen ik 
hier begon had ik nog nooit van de 
Broederschool gehoord. Ik zou een 
maand later trouwen, en was aan 
het werk aan ons huisje in Beve-
ren, toen ik een telefoontje kreeg. 
Ik moest Frans geven, een vervan-
ging van Rosanne, toen de enige 
vrouwelijke leerkrachte in een 
mannelijk bastion.  Aangezien ik 
Nederlands, Engels en geschiede-
nis gestudeerd had, betekende dat 
voor mij veel werk—ik probeerde 
toch één les “voor” te zijn op de 
leerlingen!” 

Leve de meisjes! 
“De Broederschool was een echte 
jongensschool.  Nu bestaat dat 
niet meer, gelukkig maar! We wa-
ren piepklein ook; we konden met 

het hele lerarenkorps aan één tafel 
zitten.  We hadden toen maar één 
richting, trouwens: Wetenschappe-
lijke A.  Maar toen namen de Broe-
ders een revolutionaire beslissing: 
we zouden de eerste gemengde 
katholieke school in West-
Vlaanderen worden—tot groot on-
genoegen van de andere Roeselaar-
se scholen.” 

“En toch bleef het een aparte 
school, met een aparte sfeer. De 
relatie tussen de leerlingen en de 
leerkrachten was gemoedelijk, en 
open, en het beleid was transpa-
rant.” 

Von Trapp 

“Mijn vader gaf les in het college; 
hij deed eigenlijk twee jobs: les 
geven overdag, en ‘s avonds nog 
eens in de muziekschool. Dat muzi-
kale hebben we van hem mee, ze-
ker en vast. We moesten allemaal 
een instrument leren; hij had eigen-
lijk voor iedereen een instrument in 
gedachten. Misschien wou hij een 
soort muzikale familie Von Trapp 
van ons maken?  In ieder geval, ik 
moest eigenlijk cello leren, maar ik 

kon hem met wat smeken toch 
zover krijgen dat het piano mocht 
worden.” 

Van sopraan tot bas 

“Ik ben ook altijd een koorknaap 
geweest. Toen ik zelf nog op school 
zat, zong ik al bij Colliemando, het 
schoolkoor van het college. Maar 
toen was ik nog een sopraantje; en 
nu ben ik bas.  Ik ben trouwens 
mijn vader ook opgevolgd als diri-
gent van De Mandelgalm, zing bij 
Gaudemus Igitur, een modern ge-
pensioneerdenkoor en dirigeer ook 
nog een leuk gelegenheidsmannen-
koor, De Gekromde Vingers.” 

“En hier op school weet ik nog zeer 
goed dat we in de tijd bij gelegen-
heden probeerden om met de leer-
lingen te musiceren, tot op een 
goede dag Broeder Paul Vandevij-
ver naar me toe kwam en zei: 
‘Meneer Vercruysse, nu heb ik ie-
mand aangeworven, die een échte 
muzikant is.  Hij kan namelijk méér 
dan één instrument spelen!’ Dat 
bleek Hans te zijn, en sedertdien 
ben ik ook altijd de vaste begeleider 
van Allegria geweest.  

Afscheid van een koorknaap 
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Iedereen een pc of twee 

“De school is wel erg veranderd, in al die 
jaren. De school en de samenleving. We 
zijn veel materialistischer geworden.  
Verwend ook. Vroeger waardeerden de 
leerlingen het als je iets organiseerde; 
nu vinden ze alles gewoon. Ze kennen 
het al. En ook de ouders zijn veel kriti-
scher geworden.  
Voor de leerkrachten wordt het er niet 
gemakkelijker op. We moeten altijd maar 
meer vergaderen, krijgen altijd maar 
meer papierwerk.  “ 

“Dus nee, ik heb het niet moeilijk met 
stoppen. Het is tijd voor de aflossing van 
de wacht. Enkele jaren geleden stelde ik 
me bij de eerste les in het eerste jaar 
voor, en vroeg: “Zijn er nog vragen?” 
Een jongetje stak zijn vinger op, en zei—
heel spontaan—”Meneer, wanneer gaat 
u op uw pensioen?”  

“Voorlopig voelt het nog niet vreemd, 
stoppen met werken. Nu is het nog een  
‘gewoon eindejaar’. Wellicht zal het 
straks, in september, anders zijn, wan-
neer jullie opnieuw naar school vertrek-
ken, terwijl ik thuis blijf. Enfin, thuis; ik 
ben echt wel van plan om veel te rei-
zen. En er komt meer tijd voor andere 
dingen he. Muziek, in de eerste plaats. 
Wellicht hoor je me binnen kort op het 
Eurovisiesongfestival, op de piano spe-
len van op mijn rolstoel…’ Zo kennen 
we Filiep: leuke, droge humor.  
We zullen je missen! 

Tekst van Peter Devlieger  
op de muziek van The Pianoman van Billy Joel 
 

Het is bijna half een op een donderdag 
de koorleden maken zich op 
en de studio wordt als bij toverslag 
een tempel van rock en van pop 
Want meteen klinkt een prachtige melodie 
die ons naar een droomwereld voert 
want het wordt weer een magische potpourri 
als  Filiep zijn piano beroert 

La la la di da da 

La la di di da da dum 
 
Refrein: 
En de Filiep is onze pianoman 
zijn piano da’s een toverdoos 
want door al die muziek in zijn hersenpan 
is zijn tokkelspel  weer virtuoos 
 

Wel Hans denkt als schitt’rende dirigent 
dat het koor dat hij hier dirigeert 
toch nog meer artistiek is, nog meer magni-
fiek is  
als Filiep de piano bespeelt  
hij denkt telkens Filiep op de toetsen speelt 
en perfect de piano beroert 
hadden Liszt of Chopin of Beethoven geleefd 
dan waren ze nu berejaloers  

La la la ... 
 
De Filiep heeft geen fluit en geen klarinet 
geen viool, geen trompet, geen klaroen 
en ook geen clavecimbel, want da’s net iets 
te simpel 
de Filiep heeft piano’s vandoen! 
De Filiep die is pas in zijn element 
met het slag- toets en snaarapparaat 

    dat toch iedere vent als piano herkent  
    Filiep is een pianofanaat 
 
Refrein 
 
Het schoolkoor bestaat nu al vijftien jaar 
heeft al heel wat feesten opgesmukt  
de Filiep had er zin in, van bij ’t begin en 
heeft mede zijn stempel gedrukt 
Het staat vast dat elk lied, elk melodie 
van dit vijftiende ontbijtconcert 
mede door ‘t minuscuul fingerspitzengefuhl 
van Filiep een succesnummer werd  
 

Filiep en dochter Ans, tijdens het laat-
ste ontbijtconcert, bij The  Pianoman  

“Het papierwerk  of het vergaderen 
zal ik niet missen, maar de sfeer en de 
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O p donderdag 1 maart 
gingen we op studiereis 
naar Technopolis en 
Planckendael. In de 

voormiddag gingen we naar Tech-
nopolis waar we een opdrachten-
boekje kregen. Er stond van alles: 
een vliegsimulator, een cabrio waar-
in je kon autorijden, een weeg-
schaal om te weten hoeveel liter 
water er in jou zit,... Als je het op-
drachtenboekje ingevuld had, mocht 
je vrij rondlopen.  

's Middags aten we in Technopolis 
in de bar. In de namiddag gingen 
we naar Planckendael waar we 
eerst een rondleiding van een gids 
kregen. In die rondleiding zagen we 
schedels van planteneters en vlees-
eters. We gingen ook eens een kijk-
je nemen in de dierenkeuken. Daar 
zagen we wat de dieren eten, we 
zagen ook dode ratten en kuikentjes 
die als voer dienen. Daarna moch-
ten we vrij rondlopen. Er zaten 
schattige, maar ook gevaarlijke die-
ren zoals leeuwen, hyena's, 
sneeuwluipaarden,... Uiteindelijk 
gingen we terug naar huis en 
droomden we over de leuke dag... 

Simon Beernaert (1Ab) 

 

De leerlingen maakten voor jullie 
een overzicht van de weetjes die ze 
op deze leerrijke uitstap ontdekten. 

 

Wist je dat … 

… je in Technopolis je haren kan 
doen rechtstaan! 

… je in Technopolis in een echte 
auto kan rijden. 

… het geen pijn doet om op een 
echt spijkerbed te liggen. 

… de inhoud van 50 glazen water in 

Dieter De Brauwer zijn 
lichaam zit? 

… je in Technopolis een 
zeepbel rond jezelf kan 
maken. 

… je in Technopolis kan 
zien wat geleiders zijn. 

… je kunt racen tegen 
een hond, een kever, 
een schaap en een wa-
terjuffer? 

… jouw massa niet op 
elke planeet evenveel 
is. 

… je niet ver hoeft te 
reizen om als een echte 
ruimtevaarder op de 
maan te lopen? 

… je in Technopolis het 
evenwicht op een wip 
kan zoeken op een wel 
heel speciale manier. 

… wetenschappelijk 
bewezen is dat jongens 
niet meer aan seks den-
ken dan meisjes. 

… je in Technopolis kan 
fietsen op een kabel die 
5 meter hoog in de lucht 
hangt. 

… er in Technopolis een 
proefje is waar je 1 te-
gen 1 om het minst 
moet nadenken, diege-
ne die het meest na-
denkt verliest. 

… je in Technopolis met 

 

Planckendael en Technopolis Eerstejaars op 

ontdekkingstocht 
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een gocart met vierkante wielen kan 
rijden? 

… je in Technopolis kan leren vliegen 
met een vliegtuig! 

… Ellen Creus nu te vinden is in de 
Jommekeskrant van Technopolis. 

… de familie olifant uit de Antwerpse 
Zoo binnenkort verhuist naar Planc-
kendael. 

… ooievaars met hun bek klepperen 
om met elkaar te communiceren. 

… er in Planckendael een kok voor de 
dieren is. 

… er in de keuken van Planckendael 
super veel dode kuikens liggen om de 
dieren te voederen. 

… een herkauwer af en toe vlees no-
dig heeft en een vleeseter af en toe 
plantaardig voedsel nodig heeft? 

… een neushoorn een vegetariër is? 

… bonobo’s 5 keer sterker zijn dan 
mensen? 

… de vagina van een bonobo 
vrouwtje opzwelt als ze vruchtbaar is. 

… een babyneushoorn zijn mama her-
kent aan de bolletjes op het achter-
werk van de mama. 

… een baby giraf zijn mama herkent 
aan de strepen op haar poep. 

… een koe geen 4 magen heeft, maar 
1 maag verdeeld in 4 delen. 

… de tanden van bevers blijven groei-
en. 

… als een dier een dikke buik heeft, 
het dan om een planteneter gaat, 
omdat plantaardig voedsel minder 
snel verteert dan vlees. 

… de hoorn van een neushoorn alle-
maal rechtopstaande haartjes zijn. 

… vogels hun eten niet kauwen, maar 
gewoon doorslikken. 

… het hoofd van een volwassene in de 
bek van een leeuw kan. 

… een sneeuwluipaard je hele hoofd 
in één keer kan opeten. 

Leerlingen eerste jaar 
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O 
nze tweedejaars 
vertrokken op stu-
diereis naar het 
Pass en RAM, en 
leerden daar hoe ze 
een echte krant 

  moesten maken. 

Ze maakten leuke filmpjes in het 
Pass, en leerden daarna àlles over 
de Romeinen, over wie ze een 
echte krant schreven. 

verwarmen. De stenen werden ver-
warmd door een slaaf. Zo kon je in 
een badhuis een temperatuur rond 
de 45°c meten. Daarna kregen we 
uitleg over een kaart waar alle oor-
logsgebieden op werden getoond. 
In deze kamer was er weinig licht 
omdat te veel licht de kaart zou 
kunnen beschadigen. In de volgen-
de ruimte waren kruiken, vazen, 
potten, enz. uitgestald. Deze had-
den ze opgegraven in en rond Ou-
denburg. Verder lagen er ook stof-
felijke resten van dieren. Men heeft 
ook een oven van in die tijd gere-
construeerd. Deze oven gebruikten 
ze om voedsel te verwarmen. Ze 
aten: koeien, paarden, ossen, en 
andere dieren. Paarden en ossen 
werden pas opgegeten als ze heel 
hun leven dienst hadden gedaan als 
lastdieren. Pas als ze oud waren en 
dus niet meer konden werken wer-
den ze opgegeten. Verder stond er 
ook nog een waterput. De ruimte 
die daarop volgde bestond uit 3 
lange banken, een Tv-scherm,2 
Romeinse soldaten en een vitrine 
met gebruiksvoorwerpen. We beke-
ken een filmpje over een vrouw die 
vertelde over het leven van de ge-
wone burgers. Iedereen vocht om 
voedsel. Daarna zagen we de kle-
ding van de gewone burgers. Als 
laatste zagen we skeletten (geen 
nagemaakte maar levensechte!). 
De eerste was van een vrouw. Hoe 
we dat zo zeker weten? Als mensen 
stierven kregen ze iets mee in hun 
graf, bij deze vrouw was dat een 
spinnewieltje. Dit bewees dat het 
ene skelet van een vrouw was. Er 
lagen nog 2 skeletten van mannen. 
De ene was donkerder dan de an-
dere. Hoe dat kwam? De donkerste 
had dieper onder de grond gelegen 
en dus veel beter bewaard geble-
ven. Er lagen ook nog 2 skeletten in 
een gesloten kast. Namelijk van 
een soldaat die vermoedelijk op 
pensioen was. Men dacht dit omdat 

het skelet die er bij lag, het skelet 
van een hond was. Hierna bracht 
de gids ons naar het begin van het 
museum waar we de munten te 
zien kregen. Hoe kleiner de munt 
hoe groter de waarde. Zo dit was 
ons bezoek aan het Romeins Arche-
ologisch Museum in Oudenburg. 
Bedankt aan de vriendelijke gids.       

Razende Romeinse Reporters 

Excursie naar het RAM. 

Na een interessante voormiddag in 
Le Pass, reden we door na Ouden-
burg. We werden in 2 groepen 
verdeeld. Onze groep, 9 leerlingen 
van 2MWa en de hele klas van 
2MWb, werd begeleid door een 
vrouwelijke gids. Eerst gingen we 
naar een ruimte waar de Romeinse 
soldaten schuilden. Er werd uitleg 
gegeven over de kledij dat ze 
droegen en de gebruiksvoorwer-
pen die gevonden werden. In de 
volgende ruimte had men een bad-
huis gereconstrueerd. De bakste-
nen die zich onder de grond be-
vonden dienden om de vloer te 

Moppenhoekje 

Een slimme Romein vraagt aan een 
domme Romeinse dokter: zijn slakken 
gezond? De dokter zegt: ik dacht het 
wel, ik heb ze nog nooit in de wachtka-
mer zien zitten. 

Een Romein zegt tegen een dokter: “Ik 
hoor maar half.” De dokter wil dit even 
testen en vraagt: ”Wilt u even herhalen 
wat ik zeg? 88. Waarop de Romein 
antwoordt: “44.” 

Een domme Romein loopt in de dieren-
tuin en blijft stilstaan bij het hok van de 
zebra’s. Er hangt een briefje en daarop 
staat: pas op, pas geverfd. Zegt de 
Romein: ”nou dat heb ik al altijd ge-
dacht.” 
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We zullen een Romeinse soldaat 
van vlees en bloed interviewen die 
nog in Oudenburg mee heeft ge-
vochten. Hij vertelt hoe het leven 
daar was. Zo komen we er ook iets 
meer over te weten. 

,,Wat deden jullie in Ouden-
burg?’’ 

“Rond 200 n.C. was de noordkant 
van het Romeinse rijk bedreigd door 
de Saxen. Daarom hebben wij een 
reeks forten gebouwd onder leiding 
van Keizer Septimus . Een van die 
forten was Oudenburg.”   
(politiek domein) 

,,Hoe komt het dat jullie Ou-
denburg plots hebben verla-
ten?’’ 

“Rond 400 n.C. werd Rome be-
dreigd door de Goten. Keizer Hono-
rius stuurde boodschappers naar 
Oudenburg met de boodschap dat 
iedereen moest terugkeren naar 
Rome om te helpen verdedi-
gen.” (politiek domein) 

,,Je hebt het tot nu toe al gehad 
over 2 verschillende keizers. 
Hoe wist je welke keizer er aan 
de macht was?” 

“Iedereen wist wie er aan de macht 
was aan de hand van de munt. Het 
hoofd van de keizer , de naam en 
de datum stond er in gegra-
veerd.“ (politiek en economisch 
domein) 

,,Wat aten jullie?” 

“Ons menu bestond vooral uit graan 
en groenten maar daarnaast aten 
we ook vlees en vis en ook soms 
wat fruit. Runderen werden gehou-
den op weilanden in het achterland 
en varkens werden gehouden in de 
bosgebieden. Er zijn opmerkelijk 
weinig schapen. Kampbewoners 
aten ook wel eens kip en 
gans.” (cultureel domein) 

,,Wat was jullie vrijetijdsbeste-
ding?” 

“We gingen graag gaan vissen, ja-
gen en we bakten ook graag potten 
gemaakt van klei.(zie 3de foto) We 
hielden ons ook bezig met graan te 
malen.(zie  foto hieronder)  En we 
namen ook graag eens de tijd om 
rustig een bad te nemen.” (sociaal 
en cultureel domein) 

 ,,Welke kledij droegen jullie?” 

“Onze leider droeg een standaard 
met zich mee. 
Wij, als Romeinse soldaten droegen 
een maliënkolder met een ovalen 
schild. Onze dagelijkse kledij was 
vooral gemaakt van schapenwol of 
soms ook van linnen. We droegen 
ook soms een kleurtje.” (cultureel 
domein) 

,,Dank u wel voor het interes-
sante interview!” 

“Graag gedaan!” 

Lijk van een soldaat samen 
met zijn hond 

Onze belevenissen in ‘Le Pass’ 

Charlotte Wallaert: Ons groepje ging 
naar buiten. Voor het eerst leerden 
we kennismaken met een terril. Dat is 
een berg die door de mens gemaakt 
is. Waar nu Le Pass is, was vroeger 
een steenkoolmijn. Ondertussen is dat 
al helemaal leeg gekapt door de mijn-
werkers die niet alleen het steenkool 
uit de mijn haalden, maar ook de an-
dere soorten steen die zich daarin 
bevonden. Boven de grond werd al 
het steen gesorteerd en wat geen 
steenkool was, gooide men op een 
berg. Zo ontstaat een terril. Bij Le Pass 
bevindt zich ook een dergelijke terril 
die ook op de afbeelding te zien is. 
Deze terril hebben we met ons groep-
je beklommen. Het was een lastige 
klim, maar als we boven waren, was 
iedereen blij dat hij er aan begonnen 
was. We genoten even van het uit-
zicht en daarna gingen we terug naar 
beneden. Het was een zeer leuke 
voormiddag en we hebben er met zijn 
allen ervan genoten. Vraag het maar 
aan Sinéad! 
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O m verkeersveiligheid op 
onze school te promo-
ten organiseerde de 
werkgroep verkeersvei-

ligheid van onze school eind 2de 
trimester en begin 3de trimester 
een beloningsactiviteit voor de 
leerlingen die een fluohesje  
droegen. 
 
Gedurende 4 weken werden on-
aangekondigde controles uitge-
voerd.  Wie  op de bewuste dag 
een fluohesje droeg kon een film-
ticket winnen.  De klas met het 
grootste aantal fluohesje-dragers 
won een verwenontbijt. 

Klas 1Ad kwam als winnaar uit 
de bus en kreeg dan ook op 
vrijdag 20 april het ontbijt aan-
geboden door leerkrachten van 
de werkgroep verkeersveilig-
heid. 

 

Veilig verkeren van en naar de 
Broederschool 

 
Op foto links de winnaars van een 
filmticket : Simon Vanhaverbeke 
3WETb – Cédric Vandaele  2MWe 
– Amber Lybeer 1Aa - Thomas De 

Kerf 2Mwd  

Goed gedaan 1Ad.  Wij vereeuwigen jullie inspanning met deze foto. 

Het verwenontbijt in onze nieuwe 
refter voor de meest verkeersveili-
ge klas. 
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A lle leerlingen van de 
eerste graad namen deel 
aan de Vlaamse editie 
van de 

“Kangoeroewedstrijd” wiskunde. 
De bedoeling van die wedstrijd is 
hen door frisse denk– en puzzelop-
drachten te motiveren voor reken– 
en wiskundeonderwijs. 

In Vlaanderen ging de wedstrijd 
door op donderdag 15 maart 
2012, in WALLABIE. 

Elke deelnemer kreeg een potlood 

en een leuke wiskunde-postkaart. 

 

Daarnaast kregen de besten nog 
iets extra:  

 

 

Elke leerling kreeg een certificaat, 
en één van onze leerlingen kreeg 
het in het groot, omdat ze tot de 
TOP 100 van West-Vlaanderen be-
hoort:  

Flore Gernay, van 2MWb. 

Flore behaalde zomaar even 108 op 
120! 

 

Volgende editie: donderdag 18 april 
2013. 

Oefenmateriaal vind je op : 
www.wiskundekangoeroe.be 

Kangoeroes veroveren de  
Broederschool   Wiskundewedstrijd voor de eerste graad 

Proficiat aan alle Proficiat aan alle 
deelnemers!!deelnemers!!  
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O p woensdagmiddag 18 
april vond de eerste 
ronde van de Junior 
Olympiade voor Na-

tuurwetenschappen plaats op 
school. We namen deel met een 
dertigtal leerlingen van het derde 
en vierde jaar. Alle leerlingen 
(1580)  over heel Vlaanderen die 
zich opgegeven hadden om mee te 
doen, kregen allemaal op hetzelfde 
moment dezelfde vragen voorge-
schoteld via de computer. Er wa-
ren 60 meerkeuzevragen: 20 vra-
gen over chemie, 20 over fysica en 
20 over biologie. 

Enkele dagen later kregen we de 
resultaten te horen: totaal onver-
wacht mocht ik door naar de twee-
de ronde in Leuven samen met 
Wouter Deleersnyder (uit 4Wetb) ! 
Wouter behaalde 70%, ikzelf had 
een resultaat van 81%. Het mini-
mum om door te mogen naar de 
tweede ronde lag op 65%. 

Op woensdag 2 mei vertrokken 
Wouter en ik met de trein naar 
Leuven. Op de trein herhaalden we 
nog snel even onze cursussen van 
vorig jaar, want daar zou men ook 
vragen over stellen. Op de weg 
ontmoetten we nog enkele leer-
lingen van een school uit Izegem en 
andere West-Vlaamse scholen. Op 
de campus van de KU Leuven aan-
gekomen, legden we de proef af. 
Net als in de eerste ronde kregen 
we 20 meerkeuzevragen per vakge-
bied van de wetenschappen. 

Enkele dagen later kreeg ik van 
mevrouw Ghyselinck te horen dat ik 
bij de beste 30 ge-
ëindigd was. Ik 
mocht op de procla-
matie een medaille 
gaan ophalen. Op 
zaterdag 26 mei 
was het dan zo ver: 
de proclamatie in 
Leuven. De eerste 
vijf kregen goud, 

plaatsen zes tot vijftien zilver en de 
rest brons. Vol spanning wachtten 
we af tot mijn naam genoemd 
werd, even leek het erop dat ik 
zilver zou krijgen want men had 
bijna alle namen van de laureaten 
met bronzen medailles afgeroepen, 
maar mijn naam werd als laatste 
genoemd bij de bronzen medailles. 
De 16de plaats! Net geen zilver 
dus, en een prestatie waar ik best 
trots op ben. 

Gastspreker op de proclamatie was 
Lieven Scheire (bekend van de Ne-
veneffecten en het zondagavond-
programma “Scheire en de Schep-
ping”) Hij zorgde voor een komi-
sche noot en wat wetenschappelij-
ke nerd-weetjes. Alle laureaten 
kregen ook zijn boek als prijs en we 
hadden ook de mogelijkheid om 
hem even te ontmoeten en hem 
zijn boek te laten signeren. 

Brian Marreel 4Weta 

Het neveneffect van een nerd 

Dit schooljaar werd voor de der-
de keer de Junior Olympiade Na-
tuurwetenschappen georgani-
seerd. Deze olympiade richt zich 
tot leerlingen uit de tweede 
graad ASO en TSO, die in hun 
programma biologie, chemie, 
fysica of natuurwetenschappen 
hebben. De Junior Olympiade 
Natuurwetenschappen of met de 
roepnaam JON is volledig naar 
maat van hun lessenpakket en 
niveau opgevat en wordt ge-
steund door de Vlaamse over-
heid. Zoals ieder jaar namen we 
met onze leerlingen er aan deel. 
En ja hoor, deze keer vielen we 
in de hoofdprijzen. 

Junior Olympiade Natuur-
wetenschappen 
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O p woensdag 18 januari 
2012 vond de eerste 
ronde van de Vlaamse 
Wiskunde Olympiade  

plaats.  In de nieuwe refter zat het 
vol met leerlingen van de tweede 
en de derde graad die de uitda-
ging aangingen.  Ze hadden van  
14.00 tot 17.00 uur de tijd om 
dertig meerkeuzevragen te beant-
woorden.  Er was telkens een keu-
ze uit 5 antwoorden.  Een goed 
antwoord leverde 5 punten op, 
een foutief antwoord leverde 0 
punten op en een vraag niet be-
antwoorden leverde 1 punt op.   

De standaardafwijking van 
een wiskundige 

De derdejaars (over heel Vlaande-
ren) behaalden gemiddeld 73,52 
en de standaardafwijking  bedroeg 
19,30.  Er waren  5358 deelne-
mers.  Bij de vierdejaars was het 
rekenkundig gemiddelde 81,27 en 

was de standaarddeviatie  20,50.  
Bij de vierdejaars waren er 5508 
deelnemers.  

Bij de vijfdejaars was het gemiddel-
de 79.11 met een standaardafwij-
king van 21,11 (4782 deelnemers).  
Bij de zesdejaars was ’t gemiddelde 
83,24  met een standaardafwijking 
van 16,97 (4644 deelnemers). 

Van onze school waren er drie deel-
nemers die zich bij de Junior Wis-
kunde Olympiade konden plaatsen 
voor de tweede ronde.  Dit waren 
Wouter Deleersnyder (4Wetb), 
Hannah Lesage (3Weta) en Jaron 
Van Maele (3Wetb).   Van de derde 
graad geraakte niemand tot in de 
tweede ronde.  Jammer ! 

Onze drie bollebozen mochten op 
7 maart naar de KULAK (Kortrijk) 
proberen om de volgende ronde te 
halen.  Wouter haalde daarin het 
beste resultaat van onze drie deel-
nemers maar ook dit bleek onvol-

doende om door te stoten naar de 
volgende ronde.  

Een terugblik door Jaron :  
“De leerlingen van 3Wetb werden 
verondersteld om ‘automatisch’ 
mee te doen aan de Vlaamse Wis-
kunde Olympiade.  Ik was er in het 
begin niet zo enthousiast voor maar 
mijn ouders hebben me overtuigd 
om deel te nemen.  Toen we onze 
vragen kregen moest ik direct den-
ken aan de Kangoeroe wedstrijd 
voor het eerste en het tweede jaar 
maar dan met moeilijkere vragen. 
Op het moment dat je begint met 
het oplossen van de eerste vragen 
denk je dat het zeer gemakkelijk zal 
zijn. Hoe verder je komt, hoe moei-
lijker de vragen worden  en dat 
ontmoedigt je dan wel een beetje.  
We kregen echter voldoende  tijd (3 
uur) om na te denken en dus is het 
ook een kwestie van volharden, 
proberen en opnieuw proberen.  

Stress 

Toen we een paar weken later onze 
punten konden bekijken, kon ik 
eerst niet geloven dat ik zoveel 
punten had en dat ik naar de twee-
de ronde mocht gaan. In die twee-
de ronde zijn de vragen van een 
hogere moeilijkheidsgraad en het 
bleek toch iets te hoog gegrepen 
voor mij. Na de wedstrijd heb ik wel 
gemerkt dat een aantal vragen toch 
haalbaar waren maar op het mo-
ment zelf is er de stress en dat 
maakt het mij alleszins niet gemak-
kelijker.  Ik ben in ieder geval blij 
dat ik deelgenomen heb en voor 
volgend jaar is het doel om min-
stens nog eens die tweede ronde te 
halen.” 

  

Broederschoolse  

Bollebozen 

Wouter Deleersnijder,  Jaron Van Maele en Hannah Lesage  

Wiskunde 

Olympiade 

Mandelaar juni 2012 / blz. 15



   

wetenschappelijk bewezen dat er 
meer zelfmoordpogingen plaats 
vinden in de winter en de herfst 
dan in de zomer en de lente. Be-
grijpelijk want als de zieke zomer-
blaren beginnen vallen, wordt het 
al meteen heel ongezellig.” Ik knik-
te van ja. Toen hij zag dat ik duide-
lijk niet overtuigd was, keek hij me 
strak aan en zei: “Kijk, Sebastiaan, 
ik werk al dertig jaar als psychiater 
en er is nog nooit een patiënt ge-
weest die ik nog niet van zijn kwa-
len heb kunnen genezen. En wees 
maar zeker dat ik heel erge geval-
len over mijn vloer heb gehad: de 
grootste gekken in alle vormen en 
maten. Zo had ik eens een vent 
(Molloy Bloom als ik mij niet ver-
gis) die mij urenlang onzinnige 
dingen vertelde (wat een grote bek 
had die vent!) en die mij praktisch 
een lijst gaf van al zijn minnares-
sen! Ook de een of andere Vladi-
mir Nabokov (of was zijn achter-
naam Estragon?) die naar eigen 
zeggen al zijn hele leven wachtte 
op een zekere Godot en urenlang 
heb ik hem ervan moeten overtui-
gen dat er niet zo’n persoon woon-
de in deze streken! Ik heb zelfs 
wiskundigen over de vloer gehad: 
een zekere Pita Goras die beweer-
de dat hij in de blik van een nieuwe 
vriend de blik van zijn overleden 
hond had herkend. En de ergste 
zijn toch wel de verliefde vrouwen. 
Urenlang heb ik moeten luisteren 
naar het geraas en het gebrabbel 
van het een of andere bronstige 
wijf (Emily was haar naam). Hoe 
dan ook: ik heb ze allemaal gezien, 
de grootste gekken, van Renard de 
vos tot Virginia de wolf, en als ik 

hen kan genezen kan ik ook jou 
genezen.” De kwakzalver vervolg-
de: “Ik zal de deur openen naar je 
ziel!” “Neen”, zei ik, “die deur is 
alleen voor mij gemaakt”. Even 
was de sfeer bedrukt, maar toen 
hij mij een kopje thee met een 
Madeleinekoekje aanbood, werd ik 
alweer wat spraakzamer. Na een 
korte stilte zei ik: “Ik voel mij ge-
woon zo onveilig.  Hoe kan ik mij 
nu gezond voelen in een maat-
schappij vol vliegmobielen en pe-
dofielen?”  - “Maar u hoeft zich 
niet onveilig te voelen…”, - “Elke 
nacht huil ik in mijn bed tranen 
met tuiten en ik ben bang dat de 
bom valt. Zeg nu zelf, mijnheer de 
psych: overal wordt men beloerd 
en bespioneerd en…” Mijn psychia-
ter onderbrak me: “Zeg! Hoort u 
wel goed? Dit is een tijd van wel-
vaart en weelde, geen totalitair 
regime à la 1984! Na eeuwenlang 
geploeter en duizenden oorlogen, 
hebben wij eindelijk het Utopia 
bereikt, een heerlijke nieuwe we-
reld. U wordt niet bespied, u bent 
gewoon paranoïde en wantrouwig 
tegenover alle nieuwe indrukken.” 
En even later besloot hij, terwijl hij 
op zijn uurwerk keek, het volgen-
de: “U moet een zin geven aan het 
leven, dan zult u van uw depressie 
af zijn. Een bepaald doel, voor 
sommigen is dat een vuurtoren, 
voor anderen een theepot, hoe 
dan ook: u moet iets hebben om 
naar te streven.” Ik ervoer plotse-
ling ongelooflijke pisbehoefte en 
onderbrak mijn reddende engel 
met de woorden: “Waar ik nu naar 
streef, meneer de psych, is een 
pispot”.  

Literair talent uit eigen huis.           

S  I  G  M  U  N  D 

“M eneer de 
psych”, 
zei ik, “op 
het mid-

den van mijn levensweg, bevind ik 
mezelf in een donker woud, want 
de rechte weg is verloren gegaan”. 
Hij vertelde me het volgende: 
“L’enfer, c’est toi”. Het gevecht 
met de engel, noemde hij het. Dan 
keek hij even naar een foto van 
zijn dochter Saartje, een liefelijk 
kindje, zette zijn hoornen bril weer 
even recht en vervolgde zijn dia-
gnose. Zijn woorden drongen nau-
welijks tot me door terwijl hij 
sprak. Ik liet mijn blik dwalen over 
zijn gezicht (ik moest altijd wel 
weer een lach onderdrukken bij 
het zien van die schele kop!). 
Overal hingen er foto’s in zijn kabi-
net: zijn dochter Saartje, zijn 
vrouw (Simonia De Beauvary), en 
vele andere liefelijke familiefoto’s 
met lachende gezichten. Aan de 
diploma’s die aan de linkse muur 
prijkten te zien, kon ik duidelijk 
geen betere psychiater treffen dan 
deze om mij te genezen van mijn 
knagende depressie. Af en toe 
kwam hij eens op de televisie en 
hij had veel succes geboekt. Hij 
had al heel wat misdadigers tot 
rede gebracht, waaronder de een 
of andere beroemde pedofiel 
(Humberto Humbert of zoiets). 
“Misschien”, zei mijn psychiater, 
“kan uw inzinking ook te wijten 
zijn aan het slechte weer. Het is 

Als Lennart Deprez uit 3WETb de 

‘psych’ gaat opzoeken, vliegen alle rem-

men los ! Wie kan volgen wat de heren 

elkaar te vertellen hebben ?  
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“W ilt u wat 
fruit?”, 
vroeg me-
neer de 

psych terwijl hij zijn bril schoon-
veegde. Ik wiegde neen. “Zeker 
weten? Wilt u dan geen appel?” “Ik 
ben meer een vleeseter, meneer 
de psych. Geef mij maar een lekker 
ribbetje.” “Toen ik een klein jonge-
tje was”, vertrouwde mijn psychia-
ter mij toe, “woonde ik op het 
platteland. Overal stonden er ap-
pelbomen, die later echter plaats 
moesten maken voor een luxeho-
tel. Maar dat was vroeger. Nu terug 
naar het heden. Tijd om het nog 
eens te hebben over uw proble-
men. Nu zou ik u de volgende vraag 
willen stellen: hoe ziet u de mens-
heid?”                          “De mens-
schijt? Och… mensen streven, men-
sen sterven. Ze denken niet na en 
voor ze het weten zijn ze dood. 
Maar het meeste haat voel ik voor 
de Bourgeoisie. Ze zijn rijk en voe-
len zich daarom belangrijk. Meer 
sympathie voel ik voor de eenvou-
digen. Meneer de psych, rijken zou 
ik willen reduceren tot lijken, ar-
men zou ik willen omarmen.” Hij 
veegde opnieuw zijn bril schoon, 
nam een blad papier en een balpen 
en begon naarstig te noteren. 
Daarna schraapte hij zijn keel (het 
klonk: “Houyhnhnm!”). “Als u van 

plan bent om de rijken in de plata-
nen te schieten, dan moet u tech-
nisch gezien ook uzelf meetellen. U 
profiteert tenslotte ook van de wel-
vaart van dit land.” “Maar dat is 
juist het probleem!”, schreeuwde 
ik uit. “Meneer, ik heb al evenveel 
zelfmoordpogingen gedaan als er 
vingers aan mijn hand zijn. Ik wil 
mezelf ophangen, meneer de 
psych, maar jammer genoeg heeft 
mijn moeder mij in mijn jeugd 
nooit geleerd hoe ik fatsoenlijke 
knopen moet maken. Ik heb zelfs al 
driedubbele knopen geprobeerd, 
maar telkens schiet de knoop los 
als ik mij eraan probeer op te han-
gen.” Na deze bekentenis, wist 
mijn psychiater even niet wat zeg-
gen; hij zuchtte diep, schreef op-
nieuw iets op, keek me aan, wend-
de zijn blik af, keek me opnieuw 
aan, beet daarna in zijn appel. Ik 
keek door het raam. Een verdwaal-
de meeuw vloog voorbij. Op de 
parking zag ik zijn auto staan (een 
Maruti Suzuki Swift). Was ik maar 
een meeuw, dacht ik op dat mo-
ment. De psychoanalyticus haalde 
mij uit mijn overpeinzingen met de 
woorden: “U ziet alles veel te zwart
-wit. U bent een misantroop die de 
mensheid als iets slechts be-
schouwt. Nochtans heeft de mens-
heid zoveel positieve kanten, om 
nu maar de prachtige muziek te 
noemen  sommige mensen hebben 
gecomponeerd.”                                                 
“De muziek maakt me ziek! Bach 
zegt Bach! Zingend zinkend naar de 
afgrond!” “Het geeft geen zin de 
mensen te verwensen. Je leeft alle-
maal onder dezelfde hemel en 
moet verdraagzaam zijn tegenover 
elkaar en in broederschap leven.” 
Ik had er genoeg van, vertelde mijn 
psychiater dat ik even naar het 
toilet wilde en bleef daar een kwar-
tier zitten. Ik loste een lading stront 

in het toilet. Het klonk: 
“Glubbdubdrib”. Toen ik terug 
kwam in het kabinet van de psych, 
was hij opnieuw naarstig aan het 
noteren. Hij vroeg me: “En wat haat 
je het meeste aan je medemens?” 
“De geldlust”, antwoordde ik. “Alles 
kost tegenwoordig geld, heel de 
wereld draait rond geld. In dit land 
geldt maar een iets en dat is geld!” 
Mijn psychiater vertelde me: “Dat is 
niet waar. Er is meer in het leven 
dan geld alleen. Er is ook vriend-
schap en liefde en dat kun je kopen 
noch verkopen. Geld is niet om te 
zetten in vriendschap en liefde.” Ik 
knikte van ja. “Ons gesprek loopt op 
zijn einde. Ik zal de volgende pati-
ënt moeten binnenlaten. Vertel me 
wat je vandaag hebt geleerd over 
het leven en de mensheid.” Ik ant-
woordde hem: “Alles is leuk. Alles is 
fijn. Niets is leuker dan mens te 
zijn!” “Heel goed”, zei hij met een 
tevreden glimlach, “Ik heb het ge-
voel dat het al wat beter met je 
gaat. Het is belangrijk dat je positief 
ingesteld bent. En neen, de mensen 
zijn geen op geld bewuste mon-
sters. Het zijn wezens die streven 
naar gelijkheid en broederlijkheid. 
Goed. Ik zie je de volgende keer. En, 
o ja, de rekening krijg je wel opge-
stuurd per post.” 
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de receptjes, kunt u altijd terecht 
bij de leerkrachten. Die verwijzen u 
per tapa graag door naar de expert 
in kwestie. 
Deze overheerlijke hapjes, in com-
binatie met een concert van De 
Gemene Delers later op de avond, 
werden georganiseerd ten voordele 
van de werkgroep ICT. Beamers, 
computers, geluidsinstallaties en 
dergelijke zijn nogal prijzig. Deze 
avond, tussen gevulde tapa’s door 
en met op de achtergrond enkele 
strelingen voor het oor, brachten 
maar liefst 2713,5 euro op! Dank je 
wel aan iedereen voor zijn of haar 
bijdrage! 

Tot in de puntjes voorbereid, bol-
den ze, zonder plankenvrees, het 
podium op. Piekfijn uitgedost in 
fluorescerende hemden die nog net 
aanvaardbaar waren voor het oog.  
Music, Maestro…  
En zo begon het dat de dwarsfluit 
harmonieerde met de 
drum. Dat de basgitaar 
de weg vrijmaakte voor de 
elektrische gitaar en dat 
de piano het alleenrecht 
kreeg op teder geklingel.  

Maar de twee zangers 
toverden bekende liedjes 
van Boudewijn de Groot, 

D ie avond, in de Broe-
derschool, serveren de 
leerkrachten de beste 
hapjes. Aan het opte-

ren, selecteren en prefereren van 
de tapa’s ging heel wat geproef 
vooraf. Met de nieuwjaarsreceptie 
op school ging de eerste proefron-
de van start. Alles werd erg goed 
bevonden, maar enkel het beste 
van ’t beste ging door naar de 
finale. Het publiek kreeg een geva-
rieerd, delicieus bordje voorge-
schoteld op vrijdagavond. De uit-
eindelijke ingrediënten die dit sma-
kelijke gebeuren vulden leest u 
hieronder. Voor meer uitleg over 

Mumford & Sons, Bart Peeters, 
Raymond van het Groenewoud en 
dergelijke meer om tot ware Neder-
landstalige Broederschoolhits. Peter 
Devlieger, de songwriter, sneed in 
z’n liedjes actuele thema’s aan 
zoals dyslexie. Verder werd in de 
nummers een ode gebracht aan de 
eersteklas krijtjes, werd het monde-
ling examen de hemel in geprezen 
en gezocht naar een opvolger voor 
de directeur.  

Bij het ter hand nemen van de mi-
cro, werd het startschot gegeven 
voor een rockend verloop van de 
avond. Er werd gezongen, geschru-
weld en gejuicht op de tonen van 
13 vette nummers. Ze staan bo-
vendien op de unieke cd van De 
Gemene Delers: Alle leraars zijn 
konijntjes. De passende, hilarische 
en ontroerende gedichtjes vind je 
ook in het cd-hoesje. 

Tapasavond & 
 Gemene Delers 

De ondergaande lentezon duffelt 
de Broederschool nog net in met 
haar donkerrode deken, als bin-
nen de lampen worden gedimd. 
Terwijl de laatste Spaanse gehakt-
balletjes verder boemelen in de 
pan, wagen de eerste genodigden 
zich in de school haar jongste 
vertrek. Gloednieuw, en bijna on-
gerept: de refter… Het geklingel 
van wijnglazen, zachte jazz en 
uitgelaten kreetjes van oude be-
kenden die mekaar toevallig tegen 
het lijf lopen, zorgen voor een 
heerlijk sfeertje. Heerlijke tapa’s 
tillen het genot van de zintuigen 
nog naar een hoger niveau. 

Het menu: # Gefrituurde inktvisringen   # Brood met tapenade  # Forelmousse op 
witloofblaadje   # Gazpacho   # Spaanse gehaktballetjes   # Spinazie-aardappeltje 

Vette nummers en 

heerlijke tapa’s ten 

voordele van ICT 

Mandelaar juni 2012 / blz. 18



 

 

 

 

 

Maar wat vonden de genodig-
den nu werkelijk van deze 
avond? Welk hapje geniet hun 
voorkeur? In welk sterrenres-
taurant zien zij het menu nog 
verschijnen? Welk liedje, tekst-
fragment of zin vonden zij me-
morabel? Welke instrumenten 
ontbreken er nog bij de Geme-
ne Delers? Wat hebben zij over 
voor een salonoptreden van 
deze schoolband?  Hun onbe-
vangen oordeel leest u  
hieronder! 

Dank voor de cd!  

Ik luisterde al wat in de auto: tof 

zeg! Ik heb alvast een inleiding 

voor de volgende vergadering. 

Ook de cd hoes en de tekstjes 

en tekeningetjes: afgewerkt! 

Als ze gefrituurde inktvisringen en Spaanse gehaktballe-
tjes serveren, mogen ze van mij elke week een tapasavond organiseren. Ze 
mogen die bij Boury ook op de kaart zetten…  "Zwit Meiske, zwit" viel me de avond zelf het meest op. Het 
was fascinerend om mevrouw Decock in 't West-Vlaams bezig te horen. Arne placeerde als dyslexie-inspectrice met 
het hoge stemmetje ook een opvallende présence. Al was Peter de frontman, hij had een sterke groep rond hem 
nodig om op z'n best te zijn. Op de CD ga ik voor krijtjes! 

KRIJTJES  

Krijtjes zijn toch in deze tijd Toppunt van creativiteit Zeg dat deze band het u gezegd heeft 
LEERZAME LEERLING  

Maar liever dat nog dan een 
bord voor z’n kop in het klas-
lokaal, want die leraars zijn zo 
abnormaal! (…) 

OROAL EXOAMN  

Zwit meisje, zwit Want ’t zin moeilijke vroagn En ge zie gie toch zwo skwone kortgerokt 
vandoage! (…) 
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D 
onderdag 1 maart 
2012,  de tweede 
lerende ontmoeting 
van de Cel Pedago-
gie in Roeselare.  

 

Heel wat deelnemers waren aan-
wezig op deze lerende ontmoe-
ting: Ekeren, Gent, Kortrijk, Ter-
nat, Zaventem en gastschool 
Roeselare, om samen te reflecte-
ren rond het thema ouderbetrok-
kenheid. Primeur bij deze lerende 
ontmoeting was de aanwezigheid 
van ouders.  

Na de verwelkoming van Yannick 
Noppe, voorzitter van de Cel, en 
de duiding van het thema door 
Didier Goemare, was het de beurt 
aan de verschillende schoolteams 
om in een zeer kort tijdsbestek 
enkele voorbeelden van goede 

praktijk te geven, maar ook de 
moeilijkheden te duiden en de vele 
drempels voor ouderbetrokkenheid 
te delen.  

Marie-Paule Gavel, verbonden aan 
het VCLB-Gent, presenteerde haar 
powerpoint presentatie: “Omdat 
jongeren ook hun ouders nodig 
hebben, en omdat het 
samen beter gaat.” Zij 
bezorgde de deelne-
mers een insteek door 
drempels en kansen in 
verband met ouderbe-
trokkenheid op school 
op vier niveaus te 
bespreken: leerlingen, 
ouders, leerkrachten 
en school.  

Marie-Paule becommentarieerde 
niet alleen vanuit haar beroepsex-
pertise maar ook vanuit haar moe-
derhart. Enkele onderwerpen uit 
haar uiteenzetting waren: de dyna-
mische driehoek, het begrip loyali-
teit, communicatie op 4 niveaus, 
gouden tips en de open-
brugvragen.  

De voormiddag werd afgesloten 
met een broodmaaltijd, gevolgd 
door een rondgang in de school. 
Ludo Camerlynck, directeur van de 
Broederschool, toonde ons met 
enige trots de nieuwbouw van zijn 
school. Ook de studiezaal en de 
vroegere kapel (met Broederschool-
fietsen) maakten indruk op de deel-
nemers.  

Het namiddaggedeelte bestond uit 
een uitwisselingsmoment in ge-
mengde gespreksgroepen, gevolgd 
door het overleg per schoolteam.  

Aanrader van de dag: 
“Tienminutengesprekken met ou-
ders” een interessant boek van Ard 
Nieuwenbroeck. 

Ouders op school:  

pottenkijkers? 
Lerende ontmoeting 

ouderbetrokkenheid 
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D e ouderraad is er ook dit 
jaar weer in geslaagd 
een uitgebreid ontbijt-
buffet aan te bieden aan 

de koorleden en hun sympathisan-
ten, dit in het kader van het jaarlijks 
ontbijtconcert. 

Dit jaar mochten we ontbijt serve-
ren voor ongeveer 375 personen. 
Dankzij een twintigtal medewerkers 
werd alles toch in goede banen ge-
leid. Koffie en chocomelk werden 
vlot geserveerd en de voorzitter van 
de ouderraad klutste er lustig op 
los, zodat iedereen kon worden 
voorzien van een stevige portie 
roereieren.  

Het VCOV (Vlaamse Confederatie 
van ouders en ouderverenigingen) 
steunde ook dit jaar ons ontbijt met 
hun actie “Ontbijt je Fit”. Tijdens 
het ontbijt kreeg men van de aan-
wezige diëtisten een opfrissing over 
de voedseldriehoek. Vooral de jeugd 
kon zich in dit kader ook uitleven in 
de sportzaal, waar een sportief par-
cours werd uitgetekend door Lau-
rens, onze sportleerkracht van 
dienst. 

Na een prachtig optreden van het 
koor kon iedereen nog even napra-
ten bij een glaasje wijn of fruitsap. 

Op naar editie 17! 

Tonny Vanhaverbeke 
Ouderraad Broederschool 

“Ontbijt je fit” als opwarmer voor het 
concert van schoolkoor “Allegria” 

Zestiende ontbijtconcert 
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ken. ‘De Mollen versus de Massa’ 
beloofde misschien nog net iets 
ingewikkelder te zijn, maar mede 
daarom ook een grotere uitdaging. 
In totaal kregen zes brave Broeder-
schoolzielen de taak zich het ko-
mende weekend als vijandelijke mol 
te gedragen. Opdrachten als 
‘verzamel tien tandenborstels’, ‘laat 
Rudi geen enkel spel winnen’ en 
‘ontfutsel drie geheimen van aan-
wezige leerkrachten’, verplichtten 
onze mollen tot een strategische 
samenwerking. De onwetende mas-
sa kreeg de opdracht om de mollen 
traag maar gestaag te ontmaske-
ren… 

Met een 60-koppige bezetting trok-
ken we naar De Lork, op de flank 
van de hoogste heuvel: de Kemmel-
berg. Kamers werden veroverd, 
stapelbedden verdeeld, douches 
geïnspecteerd en toiletten uitgetest. 
‘Goedgekeurd!’, stemden de koorle-
den eensgezind. ’s Avonds maakten 
we ons meester van meerdere pot-

ten spaghetti met saus à volonté. 
Buikje rond, daarna terstond tijd om 
het bont te maken in het repetitielo-
kaal.  

Repetities en repertoire 

Het enthousiasme van de dirigent 
Hans Ghesquière, werkte wel erg 
aanstekelijk. De nummers werden 
ritmisch, jolig of passioneel gezon-
gen. ’t Was een ware verademing 
om nog eens uit volle borst datgene 
te mogen doornemen waar we al 
zoveel repetities aan oefenden. The 
Beach Boys, de absolute topper vol-
gens pianist Filiep Vercruysse, was 
een ware doorbijter van maar liefst 
16 pagina’s. De schitterende over-
gangen van bombastische mannen-
stemmen naar bezielde sopranen, 
bezorgden ons daar al kippenvelmo-
menten… Dat belooft voor het ont-
bijtconcert! De solisten: Eva, Mauve, 
Jolan, Auke en Yaël kwamen hier 
ook voor de eerste maal aan bod, ze 
lieten hun stemmen, samen met het 

Allegria verzet bergen in  
Heuvelland 

ROESELARE – KEMMEL.  

G epakt en gezakt met een 
geluidsinstallatie, heel 
wat instrumenten en 
ergens daartussen de 

complete vierstemmige bezetting, 
vertrokken we op vrijdagavond 2 
maart richting Heuvelland. Niet om 
er de gekke wielertoerist uit te han-
gen, maar wel om er bergen parti-
turen meester te worden. Naast 
zingen, onze prioriteit, waren er 
natuurlijk ook andere levensbelang-
rijke taken te vervullen in De Lork: 
mollen ontmaskeren, sardienen 
nabootsen, moordenaars traceren 
en dansen tegen de sterren op. 
Hieronder leest u meer over de 
voorbereidingen voor het zestiende 
ontbijtconcert, de spelen van de 
zesdejaars en misschien ook wel 
geheimen van enkele leerkrach-
ten… 

De Mollen versus de Massa 

I n de Broederschool nog, 
deden enkele leerkrach-
ten de vernieuwde editie 
van ‘Gotcha’ uit de doe-

Met onze muzikale bezetting van de Broederschool een 
weekend sleutelen aan een eersteklas repertoire in De Lork 
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toetsenspel van ‘The Pianoman’ 
feilloos over de noten zweven.  De 
saxofoonspelers: Hans, Wouter en 
Arne, bliezen ook de pannen van 
het dak! We eindigden de vrijdag-
avond met ‘Riverside’, deze song, 
vol lage passages, zorgde voor rust 
in De Lork. Tijd om te gaan slapen, 
maar niet voor Allegria. 

Alle gekheid op een stokje… 

… met een hoop kennismakings-
spelletjes, aan het licht brachten 
wie ‘de zotsten aap’ was, wie graag 
op wie z’n schootje gaat zitten en 
dat we uiteindelijk eigenlijk allemaal 
graag een sardientje zouden zijn. 
De bezoekers van De Lork keken 
vreemd op toen ze zich 60 koorle-
den op dezelfde plaats achter het 
tafeltennisbord zagen verstoppen. 
Naar jaarlijkse gewoonte tuimelden 
we het einde van de avond in met 
enkele partijtjes ‘Weerwolven’. Met 
een drankje bij de hand, werden 
onschuldige burgers vermoord, 
maar ook weerwolven gepakt.  

Na een stevige nachtrust (voor 
sommigen toch!) sterkten we ons 
aan een uitgebreid ontbijtbuffet. 
Sommige slaperige oogjes sperden 
zich wijd open bij het zien van cho-
colademelk, koffie, fruitsap en thee, 
aangevuld met pistolets en heerlijk 
beleg.  

Ongenadige mollen 

Op naar het repetitielokaal: ‘Vois sur 
ton chemin’, ‘Bohemian Rhapsody’, 
‘Riverside’ en de medley van de 
Beach Boys brachten opnieuw leven 
in De Lork. De mollen sloegen on-
dertussen ongenadig hun slag. Ter-
wijl iedereen fijn zat te zingen, had-
den zij reeds een strategisch sa-
menwerkingsplan bedacht… Het zag 
er voorlopig niet goed uit voor de 
massa. 

In de namiddag gingen we op zoek 
naar de moordenaar in het spel 
‘Cluedo’, dat ineen werd geflanst 
door Mauve, Eva, Marjoleine en 
Hanne. Door takken en struiken, op 

zoek naar de werkelijke moor-
denaar. Dingen uit bomen halen, 
vragenlijsten oplossen, dansjes uit-
voeren, gedichten opzeggen, opera’s 
uitvoeren, camoufleren zonder ge-
zien te worden, etc. brachten ieder-
een tot de correcte moordenaars, of 
toch bijna iedereen… 

Het laatste avondmaal 

Zoals dat altijd gaat, kwam aan ons 
koorweekend ook een einde. Arne B. 
werd zelf even sprakeloos. Met nog 
een repetitie en een uitgebreid 
avondmaal, deden we krachten op 
om nog heel wat te feesten op onze 
hippiefuif. Ondertussen was pianist 
Hendrik Deneir die dag toegekomen 
om het pianospel van Filiep Ver-
cruysse even over te nemen. We 
herkenden in hem ook een perfecte 
dj, en hij bewees zichzelf meerdere 
malen aan de muziek. Iedereen be-
woog, zong en sprong. Opnieuw een 
schitterende afsluiter van een per-
fect weekend. 

En wie won er nu: de Mollen of de 
Massa? De Massa mocht het onder-
spit delven. Proficiat, mollen! 

 

Speciale dank aan Hans Ghesquière, 
Filiep Vercruysse, Hendrik Deneir, 
alle leerkrachten en natuurlijk die 
bende zotte koorleden. 
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O p donderdag 30 mei 
vertrokken we met 
5MTWe en 5MTWi ein-
delijk op schoolreis 

naar de Ardennen. De sfeer zat er 
al in van ’s morgens vroeg en ze 
werd er in de loop van de dag 
alleen maar beter op. We kwamen 
aan in Trois-Ponts en beseften dat 
we zowat aan het einde van de 
beschaving stonden. Maar deson-
danks ondervonden we dat het 
leven in de natuur iets speciaals 
en unieks was. 

Na een lange bergwandeling kwa-
men we aan op onze camping, 
waar we onze tenten werkelijk in 
twee seconden uitsmeten. We 
vierden onze aankomst direct op 
een enthousiaste manier. De pret 
werd snel omgezet in spanning 
toen we in de nachtelijke wildernis 
werden gedropt. Na 1 uur en 43 
minuten kwam het winnende team 
(Lisa D., Fien, Marlies, Kenneth en 
Jan) reeds aan. Het was jammer 
genoeg net geen verbreking van 
het record. Samen met de verlie-
zende teams hebben we de avond 
voortgezet, de ene al wat blijer 
dan de andere. 

Na een korte en slapeloze nacht, 
gevolgd door een stevig ontbijt, 

waren we hele-
maal klaar om een 
sportieve dag te-
gemoet te gaan. 
In de voormiddag 
moesten we ka-
jakken. Lisa B., 
Kimberly en 
Shauni legden het 
traject van Coo 
naar Cheneux af 
aan een recordtempo, maar voor 
veel anderen ging het eerder lang-
zaam maar zeker vooruit. Sommi-
gen konden genieten van een kor-
te, maar niet geheel vrijwillige 
zwempartij. Voor hen kwam dit 
letterlijk en figuurlijk aan als een 
koude douche. 

In de namiddag genoten we van 
het mooie landschap tijdens het 
mountainbiken. Terug op de cam-
ping volgde er een verfrissende, 
ontslijkende douche. Eens we weer 
toonbaar waren, begonnen we aan 
de voorbereidingen van de barbe-
cue. Algauw lagen de kipfilets, de 
brochettes en de worsten te sudde-
ren op het vuur. Tijdens het eten 
maakte Sam er gretig gebruik van 
om zichzelf van een verrassende 
kant te laten zien. Toen we voldaan 
waren, verplaatsten we ons naar 

het kampvuur. Samen met het na-
burige paard bewonderden we er 
het werk van Arnaud en Co. Na een 
tijdje ging onze innerlijke vlam ook 
branden en waagden we ons aan 
een zangpartijtje. Het was letterlijk 
en figuurlijk het hoogtepunt van de 
schoolreis! 

De zaterdagmorgen moesten we 
met tegenzin alles opruimen, iets 
wat helaas niet in twee seconden 
gebeurde. We strompelden richting 
centrum Trois-Ponts en gingen vol-
uit voor een afsluitend stadsspel. 
Jos leverde ondanks zijn vier uren 
wiskunde een uitzonderlijke presta-
tie. In geen tijd brak hij de wiskun-
dige code van het spel. Het is nog 
maar de tweede keer in de geschie-
denis van het spel dat dit is ge-
beurd. 

Ten slotte gingen we op het dakter-
ras van een frituur uit ons dak voor 
een dik frietje. Moe maar voldaan 
keerden we naar Roeselare terug. 

 

Lisa Dedeyne (5MTWi) 
Fien Lapeire (5MTWi) 
Marlies Verstraete (5MTWi) 

 

Avontuur in de Ardennen 
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6 emt in de Hoge Rielen  

6 ew overleeft de Ardense nacht 

6 mtwe/wi en 6 wew 

6 emt in “volle actie” 

De zesdes sluiten hun schoolcarrière traditioneel 
af met een avontuurlijk weekend. Sfeerbeelden 
van een weekend van eenvoud en vriendschap. 
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D e mini-onderneming B-
Candy ontwikkelde in 
de aanloop naar het 
herdenkingsjaar 2014 

een stadwandeling in Roeselare 
rond de Eerste Wereldoorlog voor 
10- tot 13-jarigen.   

B-Candy wordt gerund door leer-
lingen van het vijfde jaar econo-
mie-moderne talen en economie-
wiskunde. Zij hielden zich dit 
schooljaar bezig met de verkoop 
van snoep en de organisatie van 
kinderevenementen. Onder impuls 
van geschiedenisleerkracht Johan 
Delbecke werd beslist om een his-
torische stadswandeling te ontwik-
kelen die door de mini-
onderneming kon aangeboden 
worden aan 10- tot 13-jarigen.  

Centraal in de stadswandeling 
staat Heinz. Heinz is een denkbeel-
dige Duitse soldaat die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in Roeselare 
verblijft. Zoals duizenden collega’s 
wordt hij dagelijks met de oorlog 
geconfronteerd. Hij krijgt een paar 
dagen verlof, maar toch wordt hij 
opgetrommeld om een bevoorra-
dingstrein te helpen lossen of mee 
te stappen in een parade op het 

verjaardagsfeest van de Duitse 
keizer. Heinz bezoekt gewonde 
makkers in het ziekenhuis en staat 
versteld van de enorme verwoestin-
gen door bombardementen. Het 
verhaal is denkbeeldig, maar alle 
onderdelen zijn wel beleefd door 
menig Duitser die in de oorlog in 
Roeselare verbleef.  

Op woensdag 23 mei 2012 en don-
derdag 24 mei 2012 vond - onder 
de goedkeurende blik van burge-
meester Luc Martens, directeur 
Ludo Camerlynck, persfotografen 
en journalisten - de succesvolle 

testfase plaats van de historische 
kinderactiviteit.  De mini-
ondernemers van  B-Candy loods-
ten leerlingen van het 6e leerjaar 
van de Spanjeschool en de Sint-
Jozefsschool en onze eigen leer-
lingen van het 1e jaar door het 
centrum van Roeselare. Zij lazen 
passages uit het dagboek van Heinz 
en liepen het parcours dat hij in 
Roeselare zou kunnen hebben afge-
legd. Onderweg voerden ze (aan de 
hand van oude foto’s uit de oor-
logsjaren) allerlei opdrachten uit die 
hen lieten kennismaken met vervlo-
gen tijden. Voor de afbeeldingen 
werd gebruik gemaakt van de uit-
gebreide collectie postkaarten en 
foto’s van geschiedenisleerkracht 
Johan Delbecke. 

De commentaren achteraf, zowel 
van de deelnemende 10- tot 13-
jarigen als van hun leerkrachten, 
waren zonder enige uitzondering 
lovend.  

Van de leerlingen van de Sint-
Jozefsschool kregen we de volgen-
de schriftelijke reacties: 

“Heel erg bedankt aan allen die aan 
dit project hebben meegewerkt;  
het was gewoon SUPER!” Marie 

   Heinz, zwei, drei! 
Project Wereldoorlog I  

door onze leerlingen voor de 

basisscholen 
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“Ik vond het zeer goed en zou het 
zelf niet beter kunnen.” Maarten 

“Ik vond het heel leuk om foto’s en 
gebouwen te vergelijken met elkaar. 
Ik vond eigenlijk alles heel leuk! Ik 
heb ook veel dingen bijgeleerd die 
ik vroeger nog niet wist. Bijvoor-
beeld dat het belfort er toen nog 
niet stond. Ik zou aan deze wande-
ling niets willen veranderen! Ik vond 
het een superleuke en interessante 
ervaring. Ik raad het zeker aan aan 
andere scholen! Chapeau en be-
dankt voor deze leuke dag!” Phoebe 

“Alles was zeer goed. Ik vond het 
perfect. Er moet niets veranderen. 
Het was niet te lang en niet te kort. 
De duur was goed. Je mag het ieder 
jaar doen. Alle reacties zullen posi-
tief zijn. In ieder geval vond ik het 
leuk. Auf Wiedersehen!” Celine 

“Ik heb veel bijgeleerd. Ik vond het 
heel leuk en raad aan om het vol-
gend jaar nog een keer te doen.” 
Kate 

Kortom … een knappe prestatie van 
de leerlingen van 5 economie-
moderne talen en 5 economie-
wiskunde die smaakt naar meer. Zo 
toonde de stad Roeselare al interes-

se om het project samen met de 
Broederschool verder uit te werken 
zodat het een plekje zou kunnen 
krijgen in de herdenkingsactiviteiten 
rond 100 jaar Groote Oorlog (2014-
2018). Bovendien waren een hele-
boel andere Roeselaarse basisscho-
len geïnteresseerd maar konden ze 
door bosklassen, schoolreizen, … 
niet deelnemen aan deze eerste 
editie.  

Wordt dus waarschijnlijk vervolgd. 
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B egin mei. Een smart-
school-bericht: ‘Alle vrij-
willigers die zich bijzon-
der hebben ingezet voor 

Wereldwinkel, Damiaanactie of 
solidariteitstocht worden uitgeno-
digd voor een verrassingsmiddag 
op woensdag 23 mei.’ 

Ergens werden we op een dwaal-
spoor gezet door een berichtje van 
Meneer Rik Lefevere, iets met pa-
rachutes of zo… Goed, we bevon-
den ons al in hogere sferen en 
verlangend keken we uit naar onze 
middag. Nog steeds niet wetende 
wat er ons te wachten stond fiets-
ten we om 12u,  onder de stralen-
de zon, richting Brugsesteenweg. 
We stopten bij ‘Happy Gar-
den’ (happy waren we al) en ge-
noten daar van een heerlijk wok-
buffet. Een onvergetelijk moment, 
een beloning voor de vele gemoti-
veerde leerlingen die zich belange-
loos hebben ingezet voor de  pro-
jecten die onze school steunt. 
(Damiaanactie 5663 euro), solida-
riteitstocht voor de 3 projecten 
(4918,44 euro), Wereldwinkel,…
                

 

 

Pastorale 
We willen ook de directie danken 
voor de steun in onze mondiale 
vorming en het koesteren van ons 
lasalliaans denken. 

‘De eenheid in een gemeenschap is 
een edelsteen. Verliest men de 
eenheid, dan verliest men alles. 
Daarom : koester die eenheid met 
zorg…’ (Jean Baptiste de la Salle) 

Een dankmoment 

voor alle vrijwilligers 
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W oensdag 7 maart, 
rond 11u. Een zwij-
gende groep jonge-
ren, vijfdes en zes-

des van de Broederschool, verlaat 
zaal 6 van de Cityscoop. Zwijgend, 
nadenkend, een krop in de keel 
weg slikkend, onder de indruk. Zo 
net hebben ze de nieuwe film van 
Nic Balthazar, “Tot altijd”, beke-
ken. Onvoorbereid waren ze niet. 
In de godsdienstles bespraken ze 
teksten van de Vlaamse moraalfi-
losoof Etienne Vermeersch en van 
de Française Marie de Hennezel. 
Zij was het die voormalig president 
Mitterand begeleidde in zijn ster-
vensproces. Zij is zowat de spreek-
buis in Frankrijk voor alles wat met 
palliatieve zorg te maken heeft. 
Maar toch, de film vertelt het le-
vensverhaal en –einde van Mario 
Verstraete zo aangrijpend, dat er 
niet door geroerd worden bijna 
onmogelijk is. 

Euthanasie: het blijft natuurlijk 
een heikel onderwerp. Denken we 
maar aan de commotie die er was 
rond de zelf gekozen dood van 
Hugo Claus. Of onlangs nog: het 

meningsverschil tussen Rik Torfs en 
zijn partijvoorzitter Wouter Beke 
over het al of niet verstrengen van 
de euthanasiewet die dit jaar pre-
cies 10 jaar oud is. Wat daar ook 
van zij: deze film is een teergevoe-
lig en diep-menselijk portret, geen 
manifest of pamflet. 

Donderdagvoormiddag 22 maart, 
polyvalente klas, Broederschool. 
Een zelfde humane fijngevoe-
ligheid legt dokter Marc Cosyns aan 
de dag wanneer hij antwoordt op 
de vele vragen die de vijfdes en 
zesdes hem voorleggen. Vragen 
over zijn persoonlijke betrokkenheid 
bij de dood van Mario Verstraete. 
Vragen over wat stervensbegelei-
ding doet met een arts, een mens. 
Vragen over het waarom van zijn 
engagement voor het ‘recht op 
menswaardig sterven’. Dokter Co-
syns is huisarts in een groepsprak-
tijk en docent medische ethiek, 
deontologie en palliatieve zorg in de 
artsenopleiding aan de UGent en 
mag gelden als een bevoorrechte 
getuige in het tot stand komen van 
de huidige regelgeving omtrent 
patiëntenrechten, euthanasie en 

palliatieve zorgen. Zijn ge-
tuigenis leerde ons dat het 
strenge onderscheid dat in 
debatten en op papier vaak 
wordt gemaakt tussen ster-
vensbegeleiding (palliatieve 
zorgen) enerzijds en eutha-
nasie anderzijds, in de 
praktijk steeds meer ver-
vaagt. Het leerde ons ook 
hoe belangrijk de vertrou-
wensband tussen de pati-
ënt en zijn arts in deze wel 
niet is. 

Eindigen wil ik met hetzelf-
de citaat van Simon Vin-
kenoog als waarmee Marc 
Cosyns zijn prachtige boek-
je Bevroren beeld. Zorg 

voor de laatste levensfase besluit: 

Tot altijd          

Even belangrijk zou het zijn dat 
men het idee van Aldous Huxley 
om sterfhuizen op te richten ten 
uitvoering bracht: plaatsen waar 
mensen die thuis of in ziekenhui-
zen niet rustig kunnen sterven,  
zich op de dood kunnen voorbe-
reiden. Bewust sterven dus. 
Zonder de patiënt aan morfine 
te verslaven en zo onbewust te 
doden aan allerlei tijdbesparen-
de apparatuur. De laatste riten, 
van welke religieuze, kerkelijke 
of wereldlijke aard ook, zouden 
iemand meer menselijk moeten 
maken in plaats van minder. 
(uit Niet niets. De kunst van het 
sterven) 

Het euthanasiedebat 

in de Broederschool 
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Solidariteits-
dag in de  

Broederschool 

O 
p 30 maart 2012 hadden we terug onze jaarlijkse sponsortocht. Lopen, zwemmen, wandelen en een nieuwe activiteit : dansen. Voor vele sportievelingen een 
uitdaging om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onze 3 schoolgebonden projecten. Het Afrikaans project Pasparou , opgericht door de oom van Michiel 
Vandale, het Filipijns project Payoga, opgericht door Dirk De Temmerman en Lievia Couvreur en het Peruaans project, Mama Alice, ons bekend via oud-
leerlinge Sarah Schaubroeck.   Het was een mooie dag met een prachtige opbrengst : 4918,44 euro. Van harte dank aan alle leerlingen die zich met hart en 
ziel hebben ingezet voor het goede doel! 
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O nze vertegenwoordiging 
op de zeesessie 
(november 2011) kreeg 
de mogelijkheid om ‘het 

parlement’ ook op onze school eens 
uit te proberen. Het gaat over een 
werkvorm waarbij de deelnemers, 
verdeeld in groepjes, een stelling 
krijgen met de opdracht om die te 
verdedigen of om tegen die stelling 
te argumenteren.  Of ze die moes-
ten verdedigen of die dienden af te 
schieten… daar hadden ze niet in te 
kiezen.  Dàt maakte deel uit van de 
opdracht.  

In elke klas werd gevraagd naar 
items die verband houden met 
school en waarover een zinvolle 
discussie zou kunnen gevoerd wor-
den. De bevraging leverde een lijst 
op van diverse ‘vragen’ die aan de 
directie konden gesteld worden, van 
‘punten van kritiek’ en uiteindelijk 
ook een aantal onderwerpen waar-
over kon gediscussieerd worden.   
De werkgroep goot die onderwer-
pen dan in ‘stellingen’ en het stra-
mien werd op punt gezet. 

Op dinsdag 28 februari rond half 
drie was het dan zo ver.  Alle vierde
- en vijfdejaars hadden een afvaar-
diging van 7  leerlingen per klas 
gekozen.  Deze vertegenwoordiging 
kreeg 10 minuten de tijd om 
(naargelang de opdracht) naar  pro 
of contra argumenten te zoeken 
van de stelling die ze voorgescho-
teld kregen.  Daarna werd stelling 
na stelling overlopen en kregen de 
woordvoerders van de twee groe-
pen die gebrainstormd hadden over 
die stelling de kans om gedurende 
twee minuten zijn/haar argumenten 
naar voor te brengen.  Daarna kon-
den deelnemers en toehoorders 
nog reageren en dan volgde, per 
stelling, een stemming met groene 
(pro) en oranje (contra) blaadjes. 

Marc Dejonckere, begeleider econo-
mie van het VLP en vader van oud-
leerlinge Marlies Dejonckere, had 
de taak op zich genomen om ‘het 
parlement’ te modereren.  De direc-
tie kreeg een mooi plaatsje toege-

wezen om het geheel goed te obser-
veren (ze deden denken aan Statler 
en Waldorf van de muppetshow) en 
het geheel kon van start gaan.  Van 
bij het begin werd duidelijk gesteld 
dat het gaat om een ‘spel’ maar dat 
de argumenten goed beluisterd zou-
den worden.  Het resultaat van de 
stemming (na elke stelling) beteken-
de niet noodzakelijk dat het school-
reglement ook daadwerkelijk zou 
aangepast worden.   

De stellingen even op een rijtje :  

De leerlingen mogen tijdens de mid-
dagpauze muziek afspelen.   
(De directie stelt een reglement en 
een rooster op waarbij elke week 
een andere klas verantwoordelijk is 
voor het leveren van de d.j., de play-
list, … )  

Vanaf volgend schooljaar zal de 
school een koekjesautomaat installe-
ren.   
(Tijdens de pauzes kunnen leer-
lingen daar koekjes uit halen.  De 
koekjes moeten gezond zijn.) 

Het leerlingenparlement 
Democratie in de praktijk 
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De directie heeft het recht om per 
schooljaar drie projecten te kiezen 
waarvoor ze financiële middelen wil 
inzamelen en waarbij ze de medewer-
king van leerlingen mag opleggen. 

De leerlingen krijgen vanaf volgend 
schooljaar de toelating om tijdens de 
middagpauze (tussen 12.30 en 13.10 
uur) hun GSM te gebruiken op school 
(uitzondering: de middagstudie).  
Daarbuiten dient de GSM op school 
uitgeschakeld te zijn. 

Het is voor leerlingen voortaan verbo-
den om  na 8u20 ’s morgens, na 
13.10 uur en tijdens de speeltijden 
nog naar de balie of naar de leraars-
kamer te komen  
( om taken in te dienen,  leerkrachten 
te willen spreken, de sleutel te vragen 
om gerief uit de klas te halen, afwe-
zigheidsbriefjes af te geven, …  uitge-
zonderd om ’s morgens een wijziging 
aan te geven voor de maaltijd die ze 
die dag willen nemen.) 

De voorbereiding was intens en de 
voorstelling van de argumenten ge-
animeerd.  We hoorden krachtige 
argumenten, afgewisseld met eerder 
ludieke voorstellen en opmerkingen.   
De resultaten van de stemming waren 
vrij voorspelbaar.  Voor stelling 1, 2 
en 4 won de pro; voor de andere stel-
lingen stemde men vooral contra.   

Een evaluatie van ‘het parlement’ :    
Het ging de werkgroep in de eerste 

plaats om een oefening in argumente-
ren.  ‘Het parlement’ was in die zin vrij 
positief al merkten we vaak dat de 
leerlingen vooral vertrokken vanuit de 
eigen, persoonlijke situatie en minder 
oog hadden voor het geheel.   

In een aantal gevallen ‘verloor’ men 
zich in details en ook bij de stemming 
bleek dat er te weinig aandacht was 
voor de stelling in zijn geheel.  Zo 
verdwaalde men in een welles-nietes-
discussie rond de schrijf-ze-vrij-dag en 
verloor men de stelling (op zich) uit 
het oog.   

Ik vermoed dat de directie wel begrip 
kan opbrengen voor de manier waar-
op leerlingen bepaalde situaties erva-
ren.  Anderzijds is het zo dat geen 
enkele regel (uit het schoolreglement) 
er zomaar is gekomen.  Meestal dringt 
een regel zich op om bepaalde wansi-
tuaties in de toekomst te vermijden of 
om het schoolleven voor iedereen 
leefbaar te houden.  En juist dàt heb-
ben we op de zeesessie ook ervaren : 
als leerlingen die achtergrond weten, 
als ze de ruimere context zien, heb-
ben ze inderdaad veel meer begrip 
voor de situatie.   
 

 

 

L erares Kathelijn D’Helf 
had parallel aan ‘het 
parlement’ een bevra-
ging gedaan in een paar 

klassen om te weten hoe zij over 
onze school denken.  Daaruit 
bleek dat het welbevinden van 
de leerlingen héél groot is en dat 
ze vooral positief zijn over de 
vlotte omgang tussen leerlingen 
en leerkrachten, de begeleiding 
en de bereikbaarheid van leer-
krachten en over het sanctiebe-
leid van de school. Ook de vele 
initiatieven (middagactiviteiten, 
koorweekend, uitwisselingspro-
gramma’s, … ) werden geprezen.  
Tot slot waardeert men het ook 
dat men wensen mag uiten 
i.v.m. het examenrooster (en dat 
men er echt wel rekening mee 
houdt) en dat zowat alles be-
spreekbaar is op school.  Hier en 
daar wil een leerling wel wat 
meer vrijheid maar willen we 
een aangename en leefbare 
school zijn waar we kwalitatief 
hoogstaand onderwijs willen 
aanbieden, dan dient er toch 
een minimum aan reglementen 
te zijn, of niet ?  
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O p vrijdag 9 maart ver-
trokken we richting 
Gent met de trein voor 
een dagje in het teken 
van aardrijkskunde.  

30 km aan school? 

We kregen 3 verschillende modu-
les voorgeschoteld. De eerste was 
GIS (geografische infomatie sys-
temen). Het programma waarmee 
we werkten heette QuatumGIS, 
een soort atlas, met vele mogelijk-
heden. Met een atlas werken is 
handig, maar met GIS kan je veel 
meer. Onze oefening  kwam er op 
neer om na te gaan of de zone 30 
km/ uur gerespecteerd werd in de 
buurt van onze school.  We werk-
ten per 2 aan een laptop. Maar het 
resultaat was toch verschillend van 
iedereen. Kaarten werden vergele-
ken en positieve en negatieve op-
merkingen werden eraan toege-
voegd. 

Luchtfoto’s 

Daarna verdiepten we ons in de 
fotogrammetrie, waar we ons voor-
al bezighielden met de vraag: hoe 
worden luchtfoto's gemaakt? Daarin 
bestudeerden we de manier waarop  
men luchtfoto's neemt uit een vlieg-
tuig en om op die manier een 3D 
model op te stellen. Eerst simuleer-
den we een kleine opstelling met 
blokjes en daarna een reliëfmodel. 
Met de gevonden waarden konden 
we de hoogte van de blokjes en het 
reliëfmodel bepalen. 

Dan hadden we lunchpauze; som-
migen aten in een studentenrestau-
rant in Gent, anderen in de piz-
zahut. 

Na de middag vlogen we er weer 
goed in met de module topografie. 
Met de meetlat in de aanslag en het 
waterpastoestel scherpgesteld kon-
den we de omgeving opmeten. Aan 
de hand van deze metingen van de 

parking trachtten we een plannetje 
te maken. We kregen een op schaal 
getekende plattegrond. Bij de 
meeste lukte dat aardig. 

Toen zat deze interessante dag er 
op en namen we de overvolle trein 
huiswaarts. Het was een leerrijke, 
boeiende dag en een leuke aanzet 
voor diegene die volgend jaar in 
Gent gaan studeren! 

 

leerlingen 6 MTWe en 6 WeW, leer-
krachten Greet Clarysse, Vincent 
Desmet. 

Geomatica met Greet 
Studieuitstap Universiteit Gent 
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H et begon allemaal een 
half jaar geleden.   
Onze school nam voor 
het eerst deel aan Zuid-

dag, en het werd een succes.  Een 
week later kwam de vraag wie er 
zich kandidaat wou stellen om mee  
te gaan op het befaamde votings-
weekend van Zuiddag. Meteen za-
gen wij dit als een unieke kans en 
een leuke ervaring.  

Zuiddag is een organisatie die jon-
geren aanzet om een dag te gaan 
werken en hun loon te schenken 
aan een project voor jongeren in 
landen met veel minder kansen dan 
de onze. Elk jaar opnieuw gaat 
Zuiddag in zee met een NGO die 
partners in het zuiden hebben. Zuid-
dag volgt elk project gedurende een 
aantal jaren op en maakt jaar op 
jaar een grote evolutie met opmerk-
zame resultaten om toch wel even 
‘u’ tegen te zeggen. Het is een 
duurzaam project voor jongeren, 
door jongeren.  

Om te bepalen welk project er het 
volgend jaar uitgekozen wordt, or-
ganiseert Zuiddag een votingsweek-

end, daar komen de voorlopige 3 
mogelijke kandidaten hun project 
voorstellen, in de hoop er uit gepikt 
te worden door Zuiddag. 

Dit jaar kozen we voor Bello Belgo, 
een Belgische organisatie die het 
leven van de jongeren in Caracas in 
Venezuela probeert te verbeteren. 
Ook wij stemden voor deze organi-
satie, het is een verfrissend project 
met duidelijke doelstellingen.  

Wat we vooraf niet wisten 
is dat er uit de mensen 
die aanwezig waren op 
het votingsweekend, ie-

mand uitgepikt zou worden die een 
duoticket won naar Londen met de 
Eurostar.  Het toeval wou dat op het 
getrokken lotje mijn naam ‘Ine ‘ 
stond. En het sprak ook voor zich 
dat ik Kimberly meenam met ons 
duoticket, en Vincent Parmentier 
( oud-leerling Broederschool ) ver-
gezelde ons. 

21 Februari was het eindelijk zo ver. 
Om 6 uur ’s ochtends waren we al in 
het zuidstation van Brussel om de 
Eurostar te nemen.  Nog geen 3 
uurtjes later, na een snelle rit, ston-
den we in het mooie Londen. Hierna 
hadden we al enkele weken naar 
zitten verlangen, en het WAUW – 
effect was zeker aanwezig.  

Na het wegwijs raken naar ons hotel 
begonnen we onze trip. We namen 
de metro naar Westminster City en 
daar begon het allemaal. Het ge-
bruik van de metro was voor ons 
heel gemakkelijk dankzij onze must 
have ‘ Tube Map ‘. We zagen met-
een  The Big Ben, Londen Eye en 
Houses of Parliament dit allemaal bij 
de Theems.  De ganse dag wandel-
den we doorheen het centrum van 
Londen. Nog een topper was ‘The 

Changing of the Guards ‘ van Buc-
kingham Palace en Saint Paul’s Ca-
thedral. Daarna gingen we naar 
Piccadilly Circus waar je dichtbij al 
de grootste shoppingstraten hebt 
zoals Oxford Street en Regents 
Street.  
’s Avonds maakten we een adembe-
nemende wandeling over de 
Theems en in China town, ook de 
the Sherlock Holmes cafe kwam op 
onze route te liggen. Londen is zijn 
mooist in het donker, omdat je over 
de Theems de hele verlichte skyline 
van Londen kunt bewonderen. De 
volgende 2 dagen bezochten we 
natuurlijk nog Hardrock Cafe Lon-
den, de gigantische m&m store, 
London Bridge, Tower of London  

en zoveel meer.   

Kortom Londen zat 
vol ‘ magic mo-
ments’ , goeie her-
inneringen en dit 
dankzij Zuiddag.  

Ine Provoost 

Een citytrip naar Londen dankzij 
Zuiddag! 

Mandelaar juni 2012 / blz. 37



   

 

D ag beste lezer, 
van harte wel-
kom bij de lectuur van 
dit artikel! U werd ge-

prikkeld door de titel? Of waren 
het de foto’s die uw aandacht trok-
ken? In ieder geval: nu u toch 
bijna over de drempel van de inlei-
ding bent, wens ik u veel leesple-
zier bij het verslagje van onze 
jaarlijkse  afspraak met ‘Les olym-
piades du français et de la franco-
phonie’, kortweg Olyfran voor de 
vrienden. Zoek een gemakkelijke 
stoel op, schenk uzelf een heerlijk 
drankje in en gun u enkele minu-
ten leesplezier in uw eigen gereid-
ste lievelingsblad De Mandelaar.   

Bent u een neofiet en denkt u dat 
Olyfran een nieuwe app is, geen 
nood: hier een korte inwijding in 
de wondere wereld der olympia-
des! Net als de wiskunde-, weten-
schaps- en andere olympiades, is 
Olyfran, ofwel de olympiade van 
het Frans en de francophonie, een 
ideale manier 
voor de leer-
lingen van de 
derde graad 
om hun kennis 
te testen op 
Vlaamse 
schaal. In heel 
Vlaanderen 
worden name-
lijk gelijktijdig 
100 meerkeu-
zevragen aan 
de deelnemers 
voorgelegd die 
op die manier 
hun niveau met 
de 3983 andere 
ASO-
kandidaten 
kunnen meten. 
De organisatie 
is al een kwart-

eeuw  in handen van het centrum 
van toegepaste linguïstiek van  de 
Universiteit van Hasselt in Diepen-
beek.  

Naar aanleiding van deze 25e ver-
jaardag (o – waar is de tijd? Excu-
seert u mij deze kleine afwijking 
van het onderwerp en neemt u 
ondertussen nog een slokje van uw 
drankje) waaide er dit jaar een 
nieuwe frisse wind door Olyfran. 
Die liet zich vooral voelen op het 

vlak van de organisatie. Voor 
het eerst sinds de oprichting 
van de wedstrijd, verliet men de 
geijkte paden van de deelne-
mende universiteiten (voor 
West-Vlaanderen was dit sinds 
dag en dauw de KULAK in Kort-
rijk) en was het aan de deelne-
mende scholen om in te staan 
voor het goede verloop van de 
zaken. Ook de datum werd ge-
wijzigd: de vrijdagavond werd 
woensdagnamiddag, op zich 

een verbetering omdat we zo de 
tijd en de kosten van de verplaat-
sing met de bus kunnen uitsparen. 
Economische crisis, weet u wel …  

Op woensdagnamiddag 7 maart 
was het dus zover. Onder het toe-
ziend oog van de strenge jury (Ria 
Devos, Bart Depestel en Jocelyn 
Degeyter) begonnen exact 20 vrij-
willigers in de polyvalente zaal aan 
de opdracht, onder hen enkele 
‘ouwe getrouwen’ die vorig  jaar de 

Olyfran goes cupcake … 
Leerlingen nemen deel aan de Olyfranwedstrijd Frans 
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smaak al te pakken hadden en voor 
de tweede maal deelnamen. Er 
werd gewikt en gewogen, nage-
dacht, gegomd, ingevuld, opnieuw 
gegomd, overlezen, getwijfeld en 
niet getwijfeld. Langzaam sijpelden 
de antwoordformulieren binnen.  

Aangezien ook leerkrachten mee 
zijn met de hypes (of toch soms ;-)) 
mocht iedereen na afloop een cup-
cakeje kiezen (zelfgebakken  zoals 
het hoort! Wat had u gedacht?). 
Kwestie van een kleine ontspanning 
aan de inspanning te koppelen! Wie 
een Maltesertje in zijn cupcakeje 
aantrof, mocht zich de winnaar he-
ten van één van de twee te verloten 
filmtickets. Inez Vangheluwe en 
Charissa Vanhecke waren de geluk-
kige winnaressen! 

De antwoordformulieren werden 
onder verzegelde omslag opge-
stuurd naar Diepenbeek en eventjes 
voor de Paasvakantie kwam het 
verdict. Zoals elk jaar scoort onze 
school gemiddeld net boven het 
ASO-gemiddelde van Vlaanderen (+ 
3 %) met uitschieters als Ibe De-
turck, Eloy Libeer, Merijn Vanden-
bulcke en Lisa Vereecke. Ibe en 
Eloy werden beiden zelfs tot ‘haut 
lauréat’ gebombardeerd en kregen 
van de organisatie een getuigschrift 
opgestuurd. Aangezien we de Olym-
pische gedachte ‘Deelnemen is be-
langrijker dan winnen’ indachtig 
zijn, krijgen alle  leerlingen een di-
ploma van de tevreden leerkrachten 
Frans 3e graad, met handtekening 
van beide Broederschooldirecteurs. 
Een collectorsitem dus!  

Proficiat aan iedereen! Nieuwe af-
spraak volgend jaar op 27 februari 
2013. En u beste lezer, dank u voor 
uw aandacht, blijf nog wat in uw 
stoel zitten en geniet van de andere 
artikels uit dit superblad!  De boog 
kan niet altijd gespannen staan.    

Bij leven en welzijn, 

Jocelyn Degeyter 
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M et kleine oogjes, maar 
vol verlangen, kwa-
men de leerlingen op 
dinsdag 24 april het 

station van Lichtervelde binnen. 
Hoewel de één al iets frisser dan 
de ander bleek te zijn, hadden we 
allemaal hetzelfde doel voor ogen: 
naar het bruisende en jonge Ber-
lijn afzakken om er een geslaagde 
en spetterende studiereis van te 
maken. 

Ons avontuur begon al op de trein 
richting Zaventem. Tijdens de drie 
uur durende treinrit zongen en 
lachten we, en terwijl  sommigen 
een kaartje legden, probeerden 
enkele slaapkoppen  onder ons 
nog met een gezondheidsslaapje  
de uurtjes die ze de vorige nacht 

gemist hadden in te halen. De am-
biance was duidelijk te merken en 
de sfeer zat meer dan goed, zo 
merkten ook de begeleidende leer-
krachten.  

Mevrouw D’Helf, onze leerkracht 
Duits, verheugde zich (net als ons) 
al het hele jaar op de Berlijnse vijf-
daagse. Ze kon er pronken met 
haar uitmuntende Duitse spreek-
vaardigheid en kent de geschiede-
nis van Berlijn en omstreken op 
haar duimpje. Daarnaast stond ook 
Mevrouw Dewulf, onze leerkracht 
fysica, paraat. Und nicht zu ver-
gessen, onze directeur, een levend 
infocentrum over de Duitse metro-
pool.  

Eens aangekomen in Zaventem, 
voelden we de spanning stijgen - 
vooral  diegenen onder ons die nog 
nooit gevlogen hadden. We check-
ten  in,  zeiden vaarwel aan onze 
bagage en stapten enthousiast naar 
onze gate. Een kleine twee uur 
later stonden we  op Duitse grond 
en proefden we er voor het eerst 
van Berlijn. De bagage werd opge-
haald en na een korte bus- en me-
trorit maakten we kennis met ons 
hotel, City 54 Hotel & Motel.  

Veel tijd  om te bekomen van de 
tocht hadden we niet. Eerst moch-
ten onze hongerige magen gestild 
worden en daarna was het tijd voor 
een kennismaking met de Berlijnse 
binnenstad. De eerste bezienswaar-
digheid was het ‘Kaufhaus des Wes-
tens’ (KaDeWe). Met zijn 60.000 m² 
verkoopsoppervlakte is dit de groot-
ste winkel in Europa. We hadden er 
ruim de tijd om er wat rond te snuf-
felen, maar merkten al snel dat de 
producten geen spek voor de bek 
waren voor gewone studenten. We 
liepen verder in deze drukke, maar 
spectaculaire Tauentzienstraβe. 
Onze ogen hadden amper de tijd 
om al het moois op te merken. Van 
daar ging het verder naar de streng 
bewaakte ‘Reichstag’. We wandel-
den er de spiraalvormige gang naar 
boven en bewonderden het panora-
misch beeld van Berlijn, dat voor 
ons verscheen. Onze magen knor-

Deutschland über alles 

Vom 24. bis zum 28. April gingen 
wir, die Klasse 6MTWe und MTWi, 
nach Berlin. In den Deutschstun-
den lernten wir schon alles über 
die Geschichte Deutschlands. Die 
Studienreise war wirklich sehr toll 
und wir haben viel Spaβ gemacht. 

6mtwe/wi op studie-

reis naar Berlijn 
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den dan alweer en onze directeur 
toonde ons gezellige en goedkope 
plekjes om te eten – zou dàt zijn 
ultieme specialiteit zijn?   Tot slot 
bezochten we ‘Potsdamer Platz’ en 
gaven onze ogen ruimschoots de 
kost in het Sony Center ‘bei Nacht’. 
Dit prachtige en sfeervolle bouw-
werk vol kleur deed ons helemaal 
wegdromen. Een klein uurtje later 
was iedereen letterlijk aan het weg-
dromen tijdens onze welverdiende 
nachtrust.  

Het gebrul van de Duitse beer, het 
symbool van de stad Berlijn, deed 
ons de volgende ochtend ontwaken. 
Elk deed dit op zijn eigen, typische 
manier. Met de metro ging in de 
richting van het  ‘Holocaust Denk-
mal’, hét kunstwerk dat de overle-
den Joden in Europa tijdens WO II 
symboliseert. Daarna bezochten we 
hét symbool van Berlijn, en bij uit-
breiding van Duitsland: ‘Das Bran-
denburger Tor’. In de namiddag 
werden we warm ontvangen door 
‘een piraat’. In het Abgeortneten-
haus (Huis van Afgevaardigden) 
kregen we een rondleiding door een 
lid van ‘Die Piratenpartei’. Nadien 
kregen we de kans om hem wat 
vragen te stellen over de standpun-
ten en de werking van de partij. We 
bezochten nog wat culturele be-
zienswaardigheden en moe maar 
voldaan konden we voor de tweede 

nacht in ons bedje kruipen.  

Op donderdag 26 april moesten we 
vroeg uit de veren, want er stond 
een bezoek aan ‘Checkpoint Charlie’ 
en ‘East Side Gallery’ op de plan-
ning. Dit is een rest van de Berlijnse 
muur die door 118 kunstenaars 
werd beschilderd. In de namiddag 
stond een leerrijk stadsspel op het 
programma. We kregen een aantal 
vragen onder de neus geschoven en 
moesten deze oplossen, door te 
praten met de Berlijners. Na deze 
fysieke en culturele beproeving ble-
ken de hongerige magen alweer te 
knorren. Dit was dus weer het sig-
naal voor een delicieus avondmaal 
aan de ‘Boxhagener Platz’. Wat later 
stond zowat heel Berlijn op zijn kop 
nadat FC Bayern München  een 
grote Europese rivaal, Real Madrid 
C.F., uitschakelde na penalty’s in de 
halve finale van de Champions Lea-
gue.  

De vrijdagmorgen ontwaakten we 
vol tegenzin, omdat we beseften dat 
de studiereis weldra voltooid verle-
den tijd zou zijn. In de vroege och-
tend verlieten we het hotel en we 
werden opgewacht door een dame 
in het DDR – Museum. We kregen 
er een hele rondleiding doorheen 
het museum en de dame verraste 
ons met heel wat weetjes over het 
vroegere Duitsland. We konden er 

een Trabant en tal van andere 
Oost-Duitse voorwerpen bezichti-
gen, net als een authentiek inge-
richt huisje uit de tijd van de DDR. 
In het stralende zonnetje stapten 
we verder naar een letterlijk hoog-
tepunt. In de snelste lift van Euro-
pa werden we als een raket naar 
boven geschoten, naar een hoog-
te van 103 meter in minder dan 
20 seconden. Van daar uit aan-
schouwden we Berlijn vanuit de 
hoogte. We konden maximaal 
profiteren van het uitstekende 
weer ( 24°C ) en planden dan ook 
een stadstocht met de fiets. We 
volgden in het kielzog van onze 
directeur, die het hele roedel aan-
voerde. Hij gaf deze koppositie 
niet meer uit handen en loodste 
ons zonder ongelukken doorheen 
de drukke binnenstad. We pas-
seerden echt magnifieke en be-
wonderenswaardige plekjes, zoals  
een terrasje dat uitziet op  de tuin 
van de Duitse Bondskanselier, 
Angela Merkel! 

 Om weer op krachten te komen, 
aten we onze buikjes vol en de 
winnaars van de quiz (Jonas, Bert 
en ikzelf) werden gehuldigd. Aan-
gezien het onze laatste avond 
was, besloten we om nog iets te 
gaan drinken in een cafeetje. We 
besproken er de heuglijke mo-
menten en keuvelden nog wat 
over hoe geweldig het wel ge-
weest was. Wijselijk werd de keu-
ze gemaakt om dan in ons bedje 
te kruipen, want de volgende och-
tend moesten we om 4u al fris op 
het toneel verschijnen om ons 
richting Roeselare te begeven.  

Eens aangekomen in het station 
van Roeselare, stonden enkele 
mama’s en papa’s hun kroost op 
te wachten. Bedankt aan onze 
begeleiders, en ook bedankt aan 
iedereen van 6MTWe en 6MTWi 
om er zo’n onvergetelijke en uit-
zonderlijke studiereis van te ma-
ken!  

Merijn Vandenbulcke, 6MTWe 
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V reemde talen kennen 
opent heel wat deuren. 
Daarom bieden wij onze 
leerlingen de kans om 

deel te nemen aan uitwisselingen, 
waarin ze hun taalkennis kunnen 
oefenen. 
We werken al heel wat jaren sa-
men met de Saint-Jean-Baptiste, 
de Broederschool van Waver. Dit 
jaar hebben we het over een an-
dere boeg gegooid dan de traditi-
onele klasuitwisseling: een groep-
je van een tiental vierdejaarsleer-
lingen verbleef twee weken in een 
Wavers gastgezin, en volgde op 
school alle lessen in het Frans 
mee, zoals alle andere leerlingen. 
De leerlingen worden onderge-
dompeld in een echt taalbad! 
Natuurlijk ontvangen wij dan ook 
de Franstalige leerlingen geduren-
de twee weken in een Neder-
landstalig gastgezin. 

    Een echt taalbad 

çais, il m’aidait. 

Emma: J’ai  l’impression que notre 
niveau est plus élevé que 

chez 
eux. 

J’ai remar-
qué aussi qu’il 
y a beaucoup de petits 
couples et ils ne se sentent pas 
vraiment gênés car ils s’embrassent 
tout le temps, chose interdite chez 
nous. 

En ce qui concerne la discipline, il y 

avait des cours dans lesquelles les 
élèves parlaient tout le temps mais 
d’autres cours se passaient dans le 
plus grand silence. 

Celine: Dans ma famille, les parents 
étaient partis de sept heures du 

matin et ne rentraient qu’ à sept 
heures du soir. Alors, ils préparai-

ent le dîner et on mangeait 
après vingt heures, ce qui 

était très tard pour 
moi. Ils prenaient 

aussi le temps 
pour manger, 
donc, pas à la 
vite, vite, 
comme cela 

se passe très 
souvent chez 
moi. 

Emma: Les parents étaient très gentils 
mais le père est italien et la belle-
mère est d’origine roumaine. Donc, au 
début ils parlaient l’italien à la maison. 
Il y avait seulement Melissa qui me 
parlait en français. 

Celine: Mes parents d’ac-
cueil étaient aussi gentils.  
Ils ont vraiment tenu 
compte de moi: je 
pouvais choisir ce 
qu’on allait manger et 
la maman m’a même acheté 
des marqueurs sans que le l’aie de-
mandé . 
On est allés chez le dentiste, je pou-
vais même accompagner le frère de 
Fanny au foot.  
Le mercredi, les grands-parents de 
Fanny nous ont rendu visite. On a joué 
ensemble à des jeux de société.  
C’était vraiment rigolo. Le grand-père 
parle aussi le néerlandais et quand je 
n’arrivais pas à m’exprimer en fran-

Naast het leren van een nieuwe 
taal doen de leerlingen ervaringen 
op die hen kunnen bijblijven voor 
het verdere leven.  
Op amper twee uur rijden van 
elkaar, komen de leerlingen in een 
totaal nieuwe wereld terecht: 
andere mentaliteit, andere cul-
tuur, andere leer- en leefgewoon-
tes., wat soms wel tot aanpas-
singsproblemen kan leiden. 

Uit de volgende getuigenissen van 
deelnemers aan het project, kan u 
afleiden in hoeverre dit project 
een meevaller was. Wij hebben in 
elk geval met onze Waalse colle-
ga's al afgesproken om er volgend 
schooljaar vanaf het begin in te 
vliegen en, dit project staat open 
voor alle vierdejaars, welke optie 
zij ook volgen. 

 
Le séjour à Wavre était une expé-
rience unique.  Du séjour dans ma 
famille d'accueil, je n'ai que de 
bons souvenirs: c'était une famille 
très gentille et ils m'ont rassurée 
tout de suite.  Le dernier jour, cela 
faisait drôle de devoir rentrer à la 
maison!  Mon plus grand défi était, 
bien sûr, suivre les cours en fran-
çais!  Je avoue que c'était dur, 
très dur au début pour, mais après 
quelques jours  je sentais que cela 
allait de mieux en mieux: je m-
étais habituée à entendre et écou-
ter le français.  En ce qui concerne 
les habitudes en Wallonie, ce qui 
m'a le plus surprise, c'est qu'on se 
salue avec un bisou, même entre 
garçons. C'est chouette! 
Je dois dire que, même pendant 
mon séjour à Wavre, je n'étais pas 
vraiment convaincue des avanta-
ges de cet échange mais mainte-
nant, je suis très contente que j'y 
aie participé!  Hanne Lein 

Uitwisseling met 

de Broederschool  

van Waver 
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Laura, ma correspondante, m'a 
paru tout de suite très gentille et 
après quelques mots, on est partis 
chez ma famille d’accueil. J’étais 
très surprise car ils habitent dans 
une petite ferme. La maison est 
très grande et jolie. La famille m'a 
montré leurs chevaux et ils ont 
aussi 2 chiens et 2 chats, ça fait 
donc beaucoup d’animaux! 

La maman de Laura est très aima-
ble et elle a bien pris soin de moi. 
Elle parle bien le néerlandais, mais 
elle l’utilisait seulement quand je ne 
comprenais rien. Son père est 
également très gentil et drôle. C'est 
un très bon cuisinier et j’ai mangé 
beaucoup de choses auxquelles je 
n'avais encore jamais goûté aupa-
ravant, par exemple du lapin et des 
chicons avec du sucre: une combi-
naison bizarre, mais délicieuse!.  

Le premier jour à l’école était très 
difficile: tout le monde parlait en 
français,  je ne comprenais pas 
beaucoup et je ne connaissais 
presque personne. Tous les visages 
étaient nouveaux pour moi.  
Les cours n'étaient pas faciles à 
suivre mais tout le monde était 
tellement gentil et préoccupé de 

moi et après une journée,  j'avais 
fait la connaissance de quelques 
jeunes et ils faisaient bien attention 
à parler lentement, clairement. Je 
comprenais de plus en plus et bien 
que les cours restent difficiles à 
suivre, cela allait de mieux en 
mieux… 

À midi, un ami nous a emmenées 
chez Laura et on est partis au 
manège. Moi, je ne suis pas montée 
à cheval car j’en ai un peu peur: 
c'est tellement grand, un cheval.  

Le jeudi et vendredi à l'école étaient 
très amusants:  j’osais parler de 
plus en plus et je comprenais déjà 
mieux. 

Le vendredi soir, nous sommes allés 
au bowling avec tous les Flamands, 
les correspondants et encore 
quelques amis. On a beaucoup ri-
golé, mais je suis nulle en bowling, 
j'ai terminé à la dernière place…  

Le samedi, Korneel,  Maxime, Julie,  
Marie, Laura et moi sommes à Lou-
vain pour faire du patinage. C’était 
super! Je suis seulement tombée 
une fois, mais je l’ai senti deux jours 
à mon dos…  
 

Le dimanche, on n’a pas fait grand
-chose: Laura a étudié et j’ai fait 
mes devoirs de mathématiques. 
J’ai aussi aidé Laura avec son de-
voir de néerlandais et d'anglais. 

Le lundi matin, j’étais très fatiguée 
et je commençais à manquer mes 
amis de Roeselare. Cependant, 
une fois arrivée à l’école, mes 
amis de Wavre m'attendaient et 
me faisaient rigoler.  

Le jeudi et le vendredi à l'école 
ont été super chouettes. Je com-
prenais beaucoup et suivre les 
cours en français était presque 
devenu une habitude. 

Le vendredi soir, ma correspon-
dante a donné une petite fête 
chez elle pour dire au revoir aux 
Flamands. C’était très amusant 
mais aussi un peu triste car on 
devait se quitter…  J'ai trouvé et 
je trouve encore cet échange une 
expérience formidable, unique et 
enrichissante. C'est quelque chose 
que je n'oublierai jamais. J’ai en-
core du contact avec mes nou-
veaux amis de Wavre et pendant 
les vacances de Pâques où d’été, 
on s'est donné rendez-vous, ici, à 
Roeselare: quelques amis 
viendront visiter notre ville. Alors, 
l’aventure de Wavre continue… 

De leerlingen die aan het project deelnamen, met hun ouders, en leerkrachten Bart Depestel en Marleen Decaigny.De leerlingen die aan het project deelnamen, met hun ouders, en leerkrachten Bart Depestel en Marleen Decaigny.   

je trouve cet échange une expérience 
formidable, unique et enrichissante. 

C'est quelque chose que je 
n'oublierai jamais.  
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D e wereld globaliseert: 
Vlaming-zijn is uitein-
delijk méér dan Thuis 
of Familie op de buis, 

frietjes en een pintje - al horen al 
deze aspecten er bij, net zoals 
pasta’s onlosmakelijk met Italië 
verbonden zijn.  
Ook in onze school gooien we met 
tal van activiteiten de vensters op 
de wereld open.  Een uitwisseling 
is daar een van.  
Leerlingen die op uitwisseling zijn 
geweest, getuigen graag: ze ver-
werven met zo’n uitwisseling een 
aantal soft skills. Het contact met 
buitenlandse leerlingen maakt hen 
immers socialer en flexibeler en 
verplicht hen om een vreemde taal 
nog beter onder de knie te krijgen. 
Bovendien brengt een uitwisseling 
heel wat les- en randactiviteiten 
met zich mee waar de nodige in-
zet, samenwerking en creativiteit 
voor vereist is.  
 
Siena 
We vonden een school in het Itali-
aanse Siena die een uitwisseling 
met een Belgische school wel zag 
zitten. Siena is een stad in Tosca-
ne die door het zeer goed behou-
den middeleeuwse stadsbeeld en 
haar bijzondere geschiedenis tot 
de belangrijkste toeristentrekkers 
van Italië behoort en zelfs op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO 
prijkt. Dat op zich maakte deze 
onderneming natuurlijk al aantrek-
kelijk, maar onze geestdrift werd 
ook gewekt door het feit dat we in 
de LIceo Scientifico "G.Galilei" een 
school vonden met een opvoe-
dingsproject dat bij het onze past. 
Wil je graag een virtueel kijkje 
nemen in die school, dan kan dat 
op hun website 
www.galilei.siena.it.  
 

Voorbereiding 
Gezien de omstandigheden leek het 
ons het meest praktisch het uitwis-
selen over twee schooljaren heen te 
spreiden: wij zouden de Italianen in 
april ontvangen, en begin volgend 
schooljaar zelf in Siena te gast zijn.  
Prompt begon het mailverkeer tus-
sen onze leerlingen en de Italiaanse 
gasten. Enthousiast werd gepeild 
naar interesses, thuissituatie, toe-
komstdromen, relaties, kortom: 
alles waar raakpunten konden ge-
vonden worden. En telkens  in het 
Engels natuurlijk. 
Tegelijk begonnen de eerste serieu-
ze opdrachten voor onze leerlingen: 
de ontvangst moest grondig voor-
bereid worden, en het was de taak 
van onze leerlingen om de Italiaan-
se gasten op een behoorlijke ma-
nier met onze school, onze ge-
woonten, onze cultuur met haar 
eigen specialiteiten en beroemdhe-
den kennis te laten maken. Een niet 
te onderschatten werkje, dat toch 
met het broodnodige enthousiasme 
aangevat werd. 
Enkele fragmenten uit het  
‘dagboek’ dat onze leerlingen sa-
men met hun Italiaanse vrienden 
bijhielden.. 

A fter we had been waiting for a 
long time the Italians arrived 

at the airport. Everyone was very 
excited to start with the exchange, 
even if we all were a bit nervous. 
We gave them a warm welcome 
and presented them to our fami-
lies, we went to the pub all toge-
ther. The exchange students we-
ren’t used to the cold weather!  

 

BENVENUTI IN BELGIO! 

O n Monday, we woke up 
excited to go to school. The 

headmaster welcomed the Italian 
students in our school with a 
good, very interesting speech. 
Then the Belgian students gave  
presentations about Belgian hab-
its and culture. We taught them 
that French fries are from Bel-
gian origin just like the real Bel-
gian chocolate and the 
‘Napoleons’.  
After these presentations, we did 
something called ‘speed dating’ 
to get to know each other. It was 
very interesting to get to know 
Italians and their culture.  

5 emt ontvangt leerlingen 
van Siena 
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Interview with an Italian guest 
Did you like Belgian food? 
We liked it but it was really different from Italian food. 
We loved the waffles and chocolate mousse, we made!  
What did you think about Belgian beer? 
It’s fantastic. In Italy we don’t have such a good beer. 
On Monday we went to the brewery Rodenbach and 
there we tasted the beer.  
Did you like the trips? 
Some people liked Antwerp more than Brussels. The sta-
tion in Antwerp is very beautiful and the free time was 
better.  
Were you comfortable in your family? 
Yes, they were very kind and gentle. They took care of 
us. They made us feel like we were at home.  
We’re looking forward to seeing each other again in Oc-
tober! 

Another interview with an Italian guest 
Wednesday the Italians had to wake up very early be-

O n Tuesday the 17th of April  
we visited Antwerp.  Every 

Belgian student had prepared a 
presentation about something 
well-known in the big city. For 
example we visited the Cathedral, 
‘t Steen, the station, and so on..  
We stopped for a while at the 
MAS, a huge, new museum built 
near the harbour. Although it was 
raining constantly, we enjoyed 
ourselves. 
Afterwards we saw the opera 
house. But we were all looking 
forward to.. Shopping!  We had 
an hour and a half to do so; it 
wasn’t enough to see all the 
shops. Meanwhile a lot of Italian 
students bought souvenirs, look-
ing for the perfect gift for their 
family in Italy. 

cause they had to make a trip to Brussels. It was a long 
day for them. 

What did you visit in Brussels?  
We took the subway to go to Horta’s museum, this is 
Victor Horta’s house, a popular architect of the art nou-
veau of the 19th century. Then we went to two other 
houses he designed, just to look at the façades. After-
wards we walked across the Grand Place and liked all the 
buildings and the cathedral. Then we got some free time, 
and of course we went shopping. 

Did you also visit the Atomium?  
Yes! In the afternoon we went inside to take a look and 
then took the elevator to the top, where we had a won-
derful view. We saw Mini-Europa, and were surprised 
that we saw Siena.  
What did you enjoy most?  
We liked the weather, it was like a carwash. No, that’s a 
joke, the things we enjoyed the most in Brussels were 
the chocolate shops and the Grand Place. 

A t 11.30, we listened to the 
Alderman of culture giving an 

instructive speech about the his-
tory of Roeselare at the city hall.  
In the afternoon we had P.E. with 
a Brazilian Capoeira teacher. He 
taught us the basics of his sport. 
It was very interesting and every-
one liked it a lot.  
In the evening we met at the 
Rodenbach brewery. First, with 
some coffee, we saw a short film 
about the Rodenbach family. 
Then we had a guided tour.  We 
were amazed by the huge 
amount of barrels filled with beer.  
We tasted Rodenbach and Grand 
Cru; its taste really surprised all 
the Italians. 



   

 
 

 

F rom the 25th of February 
until the 2nd of March our 
classes 6EW and 6WEW 
took part in an exchange 

project with two villages in the 
south of Italy. It was a great expe-
rience with a lot of aspects we 
liked, although there were of cour-
se also things we hadn’t expected.  

Before the exchange I had no idea 
how life in Italy would be, so I was 
a little bit nervous. 
After we landed in Rome, we took 
the bus to Baselice. It was a long 
drive, almost 4 hours, but that was 
the ideal opportunity to enjoy the 
beautiful view outdoors. The natu-
re is fantastic over there and very 
different from the Belgian one. I 
saw mountains, some snow, a 
gorgeous green scenery, clear air 
and the sun was shining, which 
made me happy. “What a great 
start!” I thought. 

Once we arrived in Baselice we 
saw our correspondents waiting  
for us. Maria and her mother gave 
me a warm welcome. Because of 
my broken leg I had to do every-
thing on crutches or in the wheel-
chair. My correspondent and her 
family helped me very well and 
they were extremely con-
cerned about me. They 
treated me like a queen. 
It was also heartwarming 
when the other Italian 
students pushed my 
wheelchair without having 
to ask. 
 
Whenever we arrived at 
the house of the Cocca’s, 
an extensive meal was 
waiting for me. The Itali-
ans always provide lots of 
delicious food! Especially 
at lunch and dinner time 
my belly was every time 

richly filled. Italians are very ge-
nerous, although they aren’t rich.  
Almost immediately, I noticed that 
the family Cocca is very Catholic 
like nearly all the Italians are. Many 
Christian images hung on the wall 

do. They express emotions more 
freely than most and are not afraid 
to give hugs, kisses, and other dis-
plays of affection. Italians love to 
laugh and talk loudly, usually em-
phasizing everything with hand 
gestures. Besides they are quick to 
welcome strangers into their towns 
and homes.  

Another striking aspect of conversa-
tions is the physical contact. Itali-
ans are really touchy-feely: I’ve 
never been kissed, touched and 
hugged more in my life before! But 
I didn’t take it the wrong way: I 
could truly appreciate the hospitali-
ty of those pocket-sized Italians. 
Concerned parents wanted to wash 
our clothes, friendly students paid 
most of our drinks and food etc. 

Another characteristic is their was-
teful dealing with technology. I 
think Italians have more gadgets 
than us, which seems strange as 
they are not extremely rich people. 
Buying a new IPhone because of a 
little button that broke, is not 
unusual. 

(Lisa) 

Napels zien, en dan... ? 

Italians are much more religious 
than us. Most of them wear a 
necklace with a little crucifix. The 
girls wear a bracelet with little pic-
tures of saints, which has a symbo-
lic meaning. The images disappear 
after some time; the image that 
stays longest is “your saint” for the 
rest of your life. Some girls in our 
lass were given such a  bracelet.  
 
The Italians communicate in a dif-
ferent way. When they welcome 
each other, they give 2 kisses on 
the cheek; even the men do so! 
They are also more affectionate 
than us: they hug each other more, 
and touch each other frequently. 
In Baselice, everyone knows each 
other. When they want to meet 
some friends, they just go for a 
walk, and they’re bound to meet 
some friends! 

(Jonas) 

 Italians are lively, sociable and 
have a passion for everything they 

6 ew en 6 WeW op 
uitwisseling naar 

 Zuid-ITalië 
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too much time on the bus. When 
our Belgian teachers finally man-
aged to give us some free time in 
Sorrento, almost every shop was 
closed over noon. How organized 
and structured all Italians are: it’s 
unbelievable! 

Fourth, I would like to talk about 
my guest family. Concetta, “la 
mamma”, was German which made 
it much easier for me to communi-
cate with her. Unfortunately, I only 
saw the father Leonardo for five 
minutes as the parents of my corre-
spondent Maddalena are divorced.  
(Lisa) 
 
During the bus ride already, we 
noticed that Italians have the repu-
tation of being crazy drivers as we 
saw some incredible things on the 
road. They overtake other cars dan-
gerously, ignore speed limits and 
don’t wear their seatbelt. I wasn’t 
allowed to wear her seatbelt in the 
car of my host family, otherwise this 
was a sign that I didn’t feel safe 
with them.  
(Marieke) 
 

I think I learned some things which 
I will be able to use later in life. And 
I think this was the point of the 
exchange, to broaden your horizons, 
and I can honestly say I did. Despite 
all of the cultural differences I’m 
looking forward to May because I 
really enjoyed the new people I’ve 
met and I really miss them. I want 
to thank our teacher for putting so 
much effort in the exchange and I 
will never forget this trip for the rest 
of my life, it has really changed my 
way of thinking. (Jonas) 

Our class was also lovably wel-
comed  in the school of Baselice. 
All students were there for a spec-
tacular moment: a local folk group 
gave an amusing performance, 
certainly when they pulled us out 
of the public to dance along. The 
headmistress served a pie with 
the Belgian and Italian flags on, 
while other pupils offered us all 
kinds of deserts. Only the speech-
es were too long -but I guess 
that’s an Italian tradition- and 
most of the students stared at us 
as if we were a tourist attraction.   

Third, our visits were very inter-
esting. The buffalo farm, the 
chocolaterie, the wine house, 
Pompeii, Sorrento, Caserta, Napo-
li… These are the things I would 
visit on my own if I went to Italy.  
A plus point: every visit was about 
typical things for the country of 
Italy. However, some explanations 
were messed up  because of the 
poor language skills of the guides 
and the lack of alertness  of Ital-
ian pupils. Even though they seem 
to have a relaxed life style, I felt 
some rush because we were late 
everywhere and we didn’t have 
much free time because we spent 

Italy is a wonderful country with its 
wild countryside, the narrow roads, 
the sunny weather, the typical cozy 
style of houses, the delicious meals 
et cetera. I really wouldn’t mind 
living in a small town like Baselice. 
That’s also what made the experi-
ence worth it: being in the country-
side, far away from civilized cities. 
It’s the best way to experience cul-
ture and language. 

Second, I truly liked the generosity 
of Italian people. Never in my life 
have I met such kind human beings. 
Seeing Italian teachers being so 
close to their students and to us, as 
if they were concerned mothers, 
was unusual but nice.  
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The exchange hat changed  
everything. 

O n the 24th of January 
our Spanish friends final-
ly came over to Belgium. 
I hadn’t really read all of 

the introductions they sent us, so I 
was still very curious. However, I 

had contacted them before on Face-
book, they seemed very nice people 
but their English was just awful! I 
was more exited than nervous the 
night they came to our school, but 
when I got out of the car I realized 
that they weren’t as cheerful as I 
was. Most of them were clutching 
each other’s hands, hiding behind 
their scarfs and examining each and 
every unfamiliar face with their big 
dark eyes. I immediately noticed my 
partner. Although he is two years 
younger than me, he was incredibly 
tall, a lot bigger than I had as-
sumed. Despite his impressive 
height, he seemed afraid and un-
comfortable. I figured we didn’t 
have to spend much time standing 
around and invited him to come with 
us to the car. 

I took the luggage and proudly ac-
companied my Goliath to our Toyo-
ta, I was intent on making this chap 
feel at ease but I became more and 
more aware that we could hardly 
communicate with each other. As 
we arrived home, I offered him a 
quick shower and eventually tucked 
him in. I could feel his loneliness 
slipping underneath the door from 
his room, finding a way into mine. 
Thoughts were rambling against 

each other in my head, I had defi-
nitely underestimated his arrival. I 
felt empty and stupid because I had 
not achieved my proper goal: mak-
ing Alonso feel at home.     

I woke up and immediately went to 
his door, I could see that the lights 
were already on so I just yelled 
good morning and went to take a 
shower. I was still very excited, but 
the feeling was now being affected 
by concern towards my partner. We 
arrived at our school and he imme-
diately went off to his friends, so 
did I. A kind of assembly was given 
by teachers and the principal, it was 
quite interesting but I couldn’t really 
focus. All the puppy-faces I had 
seen the evening before now be-
longed to bright, funny and exotic 
folks who seemed to enjoy life more 
than we would ever do. It was 
astonishing. We were then allowed 
to take them on a tour through our 
school, which was nice because 
now conversation was determined 
by friends and laughter around you. 
Everybody felt confident enough to 
face the extraterrestrials from 
abroad. 

My day in Bruges was very stressful, 
we got assignments that we had to 

I n het jaar 2000 trokken 
we voor het eerst naar het 
verre Andalucia op uitwis-
seling.  We leerden de 

mensen van het Campo de Gi-
braltar kennen, en vielen met-
een voor hun charmes, de 
prachtige natuur, de spontane, 
ontwapenende en eerlijke harte-
lijkheid, in een streek die boven-
dien rijk is aan kunst en cultuur, 
van oude Romeinse ruïnes tot 
Mozarabische gebouwen.   
Sindsdien hebben we al vaak 
uitwisselingen georganiseerd 
met scholen uit Algeciras of het 
daarnaast gelegen Los Barrios. 

Dit jaar trok 6 emt naar I.E.S. 
Sierra Luna, in Los Barrios—met 
zicht op Gibraltar, en aan de 
voet van het Nationaal Park van 
de Alcornocales. 
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complete about ancient buildings 
and culture. Everyone seemed to be 
nagging about how undoable this 
actually was, and how we were 
wasting our time. The rain didn’t 
help either. I like culture and figur-
ing out a kind of architecture that 
fits a building, so informed them 
that I would go and sort this out for 
them. I was determined to finish 
this and let the others copy. 

Come to think about it, the Spanish 
hardly did anything else than sing-
ing, dancing and drinking. I envied 
their lifestyle, like they had no wor-
ries or obligations at all.  

It was Friday, I was in the class-
room thinking about the party I was 
going to throw at my house that 
night. I had trouble concentrating, 
the Spanish were the only thing we 
could speak about, our “Spaniards”. 
That evening the teachers had orga-
nized a visit to a small chocolate 
factory in Beveren, something I 
considered interesting, in contrast to 
most of the Spanish kids who could 
not keep their mouths shut. It must 
be hard to pay attention to a hum-
ble man who tries to explain his 
work and passion in a foreign lan-
guage you don’t comprehend. The 
man was very dedicated, looked 
tired but was funny due to his mas-
terly accent.  

The party was a great bonding ac-

tivity. It’s a pity that not everyone 
could stay as long as they wanted, 
but one always has to take the his 
partners wishes in account and take 
care of each other. Alonso was loos-
ening up, and becoming more fluent 
as he tried to express himself 
through many difficult conversa-
tions. I had put a lot of effort into 
making sure that he had been okay 
for the past few days, and the work 
was paying off. “It was, you may 
say, satisfactory.” (a quote from TS 
Eliot, note from the editor!) 

The final activity we did was visiting 
the Rodenbach brewery, and taste 
our local beer. Its taste couldn’t 
satisfy me this time, knowing that 
they would soon head 
back to their exotic para-
dise in Andalusia. That 
night was the absolute 
climax. We rambled 
things we thought we 
could never express to-
wards one another, we 
understood each other. 
Or at least, 
we pretend-
ed to do 
so..  But I 
knew that 
this would 
sense of 
euphoria 
would not 
last.  

The arrival at school 
the next morning was 
devastating, the bus 
was lurking around 
the corner, ready to 
rob us from our for-
eign treasures that we 
had once received 
only to be taken away 
on the moment we 
had learned to accept 
and cherish this inde-
scribable source of 
friendship, fraternity 
and love. I cried like a little girl, and 
as I did so I felt more human than 
ever before in my life.    

Ruben Houthaeve 
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we arrived last night, it was already 
dark. The view was wonderful! The 
sun was rising behind the beautiful 
hills. It was the first sign that it 
would be a very warm day! And 
indeed, during our visit to Jerez, I 
was happy I put on a short and t-
shirt this morning. In the evening, it 
was time for one of the most im-
portant moments in the Spanish 
soccer competition : FC Barcelona – 
Real Madrid. I was a bit sad I 
couldn’t watch the game. You had 
to pay to watch the match on tele-
vision, and Véronica’s dad said they 
needed the money for other things. 
I guess they feel the economical 
crisis here more than in Belgium. 

Sol, tapas, ruido y amistad—estamos 
en ESPAGNA! 

I’ve never seen people talk so 
loud, fast and that much in my 
whole life. It’s as if they don’t 

breathe between two sentences. 
And no, not only the women!  

But luckily, both of the neighbours 
were watching the game. When our 
left neighbors made noise, I knew 
Barcelona scored, and when our 
right neighbors yelled, it was the 
moment of glory for Real Madrid…  

Sunday 22-04 

When I woke up this morning, I 
was very excited because the visit 
to Seville was on our program. It’s 
a very nice city with lots of astonis-
hing buildings. For example the 
cathedral with the Giralda was im-
pressive. Again, the weather was 
very warm, but not everyone 
thought so. The Spanish people are 
still walking around here in long 
trousers and winter coat. For lunch, 
we went together with some Spa-
nish students to a bar and we ate 
tapas. Tonight will be calm and I’m 
going to go to sleep quite early. 
Tomorrow, it’s our first day at 
school…  

Monday 23-04 

Today was rather hectic. We went 
for the first time to their school, 
and the differences between our 
‘Broederschool’ are really big! For 
example, almost every student arri-
ves just in time in school. And a lot 
of them are even late, but no one 
has any problem with that. They 
are also much louder during lessons 
and during break. We started with 
a tour around the school, followed 
by a typical Andalusian breakfast. 
Then, we had Spanish lesson. We 
learned how to introduce ourselves 
and say hello and goodbye. In the 
afternoon, we had a concert on the 
playground performed by the stu-
dents. The weather was enjoyable, 
we could sit on the ground with the 
sun shining down on our pale skin. 
At 4.30 pm, we went canoeing, 
which is definitely not one of my 

Friday 20-04 

I  can’t believe we’re in Spain 
already! All of us have been 
looking forward to this so 
much, and now, we’re sud-

denly there. At this moment, I feel 
very happy and relieved that I 
survived our flight. The last days, I 
slept very badly because I was so 
nervous and worried about the 
plane. I’m glad this is all over now 
(let’s not think about the fact I 
have to return to Belgium as 
well…).  

The welcoming was very friendly, 
and I was happy I saw everybody 
again. Véronica’s parents seem 
very nice, but I noticed already 
that it’s going to be very difficult 
to communicate with them. Her 
father speaks a little bit of French, 
but her mother only Spanish. They  
live in an apartment, and the who-
le area has the size of our living 
room back home. But it seems 
comfortable and cozy, so it’s no 
problem for me! After I handed 
over my present (of course : Bel-
gian chocolates), we had some-
thing to eat in a local restaurant. 
Then, we went to the other stu-
dents. The Spanish people were 
singing, dancing, but especially… 
talking! I’ve never seen people talk 
so loud, fast and that much in my 
whole life. It’s as if they don’t 
breathe between two sentences. 
And no, not only the women! My 
first experience with Spain was 
very good, and I hope that tomor-
row will be the same! 

Saturday 21-04 

This morning, I woke up by the 
sound of whistling birds. When I 
looked outside my window, it was 
the first time I could take a proper 
look at Los Barrios, because when 

 Sol, tapas, ruido y amistad—estamos 
en ESPAÑA!  

Mandelaar juni 2012 / blz. 50



 

 

 

strengths! It looks easier than it is! 
We got stuck in the threes 2 times, 
almost got crushed by a branch, 
and we made more circles then we 
moved forward. Furthermore, my 
new shoes are ruined by the water 
and the mud. My mother will be 
very happy…  

Tuesday 24-04 

I’m having a great time here in 
Spain! The family is very nice, the 
nature is beautiful, the weather is 
great, all people are so friendly, and 
our activities are lots of fun! Today, 
we went to Cadiz without our Spa-
nish friends. They had to stay at 
school during our visit to another 
beautiful city in the province of An-
dalucía. We climbed to the highest 
place on the cathedral in Cadiz, 
where we had an astonishing view 
across the whole city.  

Wednesday 25-04 

Another day at school. I’m getting  
more used to the noise, but it stays 
shocking. Our first lesson was 
French.  French class was followed 
by physical education. We played 
frisbee together with another class 
from Spain. Very quickly, it became 
clear that they were a little bit bet-
ter in it than we were. Luckily, the 
teams were mixed, and with 5 Spa-
nish boys in our team, we were able 
to win the game. At 11 o’clock, we 
went to visit the chemistry class, to 
make soap. We could help a bit, 
and afterwards, we received each a 
piece of soap. It looked nice, until 
you smelled it. The soap was made 
of used cooking oil. The teacher told 
us you couldn’t smell it anymore, 
but we all had a different opinion 
about that! Around noon, we all 

jumped on the bus for our excursion 
to Palancar. We made a walk in the 
nature, and there I saw something I 
will never forget. Suddenly, our 
guide pointed in the air. There was 
a vulture, one of my favorite ani-
mals, circling above our heads. I 
had seen these animals before in 
capture, but never in the wild. It 
has always been my dream to see 
them flying in the wild open sky, 
and now, it had come true! When 
we came back from our walk, we 
went to a little house in the coun-
tryside. Some parents were cooking 
some lovely paella there, and we 
ate it together with some Spanish 
teachers who had come to Palancar 
too to eat. It was also a good time 
to do my interview for English, and 
I asked to music teacher if I could 
ask him some questions. Lucky for 
me, he said it was all right. I’m hap-
py I don’t have to think about that 
task anymore. Thursday 26-04 

When I woke up this morning, I 
realized this was going to be the 
last full day in Spain. I didn’t want 
to think about our leaving, and deci-
ded to make this day as wonderful 
as the other 6 days. It started at 
the local swimming pool, followed 
by a visit to the town hall of Los 
Barrios. The mayor gave a speech 
and we all received a big book 
about the region of Andalusia. 
Around noon, we went to Tarifa 
where we first visited  the ruins of 
the roman settlements. Then, we 
got some free time, and we all went 
to the wonderful beach. The view 
was amazing! You could see Africa 
very clearly. We were so close to it, 
that my mobile phone already wel-
comed me in Marokko. After lunch, 
we went into the center of Tarifa. 
Our last night together was very 
beautiful. We went to eat tapas with 
the whole group and had a little 
party in a pub. I can’t believe we 
have return to Belgium tomorrow 
already! 

Friday 27-04 

I woke up a little earlier this mor-

ning to pack my suitcase. I 
thought about all the things I was 
going to miss when I was back in 
Belgium. But we still had a inte-
resting day ahead, so I went to 
school with a happy feeling. The 
Spanish students had to stay in 
class, and we did our last activity 
in Spain, the visit to Gibraltar. And 
to be correct, it even wasn’t a last 
activity in Spain, but in Great-
Britain. We went to the highest 
point in Gibraltar, where the typi-
cal monkeys were. I noticed that 
some of us seemed to attract a lot 
of monkeys. Coincidence or not…? 
Because of the panic and hysteric 
behaviour of some of us, it was at 
one point difficult to separate the 
real monkeys from the students. 
Around 3 o’clock, we went back to 
Los Barrios to say goodbye to 
everybody.  

I’m leaving Spain with lots of won-
derful memories. I had so much 
fun, I saw some beautiful things, 
and I had a great time together 
with the Spanish students and in 
the family. This is something I will 
never forget, and I’m so happy 
that I participated in this project. 
Now, it’s time for one of my fa-
vourite hobbies : taking a plane… 
         Sien Beelprez 
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I k ben Ine Ghesquière (°1988) en verliet de Broe-
derschool in 2006 om psychologie te studeren aan 
de KULAK te Kortrijk. Officieel studeerde ik in het 
eerste jaar Onderwijskunde, maar ik deed dit voor-

namelijk omdat ik mijn eerste jaar Psychologie liever nog 
niet in het verre Leuven doormaakte. Bovendien gingen 
een heleboel vriendinnen van mij ook naar de KULAK én 
was alles er veel kleinschaliger (een klas van 25 t.o.v. 
een aula van 750 man), wat de overgang van middelbaar 
onderwijs naar hoger onderwijs toch wat gemakkelijker 
maakte. Ondanks de kleine afstand Roeselare-Kortrijk 
was ik er trouwens ook in geslaagd om mijn ouders te 
overtuigen dat het toch veel gemakkelijker zou zijn om 
op peda te gaan, dus ook een écht studentenleven was 
gegarandeerd.  
Ik ben echt blij dat ik die keuze heb gemaakt en heb een 
fantastische tijd beleefd in Kortrijk. Het was natuurlijk 
soms ook wel zwaar om plots zo’n grote pakken leerstof 
te moeten verwerken,  maar mijn (toen nog ;-)) gestruc-
tureerde voorbereidingen en de uitstekende intensieve 
begeleiding van de profs zorgden ervoor dat ik die woeli-
ge watertjes prima heb doorzwommen.  
Na 1 jaar gingen we met een hecht groepje van 13 ‘OWK

-meiden’ naar Leuven om ons 2e jaar Psychologie te 
gaan volgen. Het was wel even serieus aanpassen in 
Leuven:  de grote aula’s op verschillende locaties, de 
manier van lesgeven, het kotleven..  
Ik had qua kot echt een slechte keuze gemaakt, ik was 
zonder dit te weten blijkbaar terecht gekomen bij dé 
huisjesmelker van Leuven, wat al vlug bleek uit een té 
hoge prijs voor eerder een kRot dan een kot. Je moest 
50 cent in de douche steken voor 10 minuten warm wa-
ter, er werd nooit gekuist en er liepen op een bepaald 
moment zelfs ratten in de keuken rond. Bovendien waren 
mijn medekotbewoners totaal niet sociaal, wat in een 
schril contrast stond met mijn lieve peda-genoten van 
het jaar ervoor. Gelukkig hielpen mijn studievriendinnen 
van Kortrijk wel om dit jaar draaglijk te maken en gelei-
delijk aan leerde ik ook Leuven écht te appreciëren als 
studentenstad.  
Mijn 3e en 4e jaar zat ik in een omkaderingspeda, wat 
betekent dat er een meisje met een spierziekte op peda 
woonde en dat de anderen haar ‘omkaderen’ met hulp bij 
het koken, naar het toilet gaan,… Na mijn eerste asociale 
kotjaar in Leuven, wou ik absoluut in een sociale groep 

terechtkomen én ik vond het ook mooi meegenomen dat 
ik daarnaast ook écht iets kon betekenen.   
Aan deze twee jaren houd ik niets dan mooie herinnerin-
gen over, de vele kotfeestjes en gezellige kookavonden 
hebben hier zeker toe bijgedragen.  
Tijdens mijn laatste jaar ging ik terug thuis wonen, aan-
gezien ik een jaar stage deed in Brugge. De combinatie 
thesis, vakken én stage was zeker niet te onderschatten, 
maar ik was wel blij dat ik na 4 jaar puur theorie ook 
eindelijk eens in de praktijk kon ondervinden wat het is 
om psychologe te zijn.  
In januari van vorig jaar kreeg ik onverwacht viavia de 
aanbieding van een psychiater uit Roeselare om bij hem 
te komen werken in een groepspraktijk. Ik ben nu onder-
tussen zo’n 3 maanden aan het werk als zelfstandige en 
ben echt blij met mijn keuze. Ik sta nu precies op een 
grens, waarbij ik enerzijds opgetogen uitkijk naar de 
nieuwe uitdagingen van het ‘volwassen leven’ en ander-
zijds vol nostalgie terugkijk naar mijn schooltijd in de 
Broederschool en mijn studentenleven, die wel lijken 
voorbij te zijn gevlogen.. 

 

Berichten van oud-leerlingen 

A ls ik de naam “Broederschool” terug hoor, 
denk ik terug aan leuke en leerrijke herinne-
ringen. Zoals de vele uitgebreide examens en 
moeilijke toetsen, maar ook de fantastische 

uitstapjes naar Trois Ponts (Ardennen), Parijs, Engeland, 
Montalcino (Italië) en Los Barrios (Zuid-Spanje). Ieder 
schooljaar maakten we kennis met een tiental leerkrach-
ten. Elke leerkracht had zijn eigen speciale kantjes die 
wij apprecieerden. Zij leerden ons heel veel bij, telkens 
met een vleugje humor. Na de examens zorgde de klas-
titularis voor een ontspannende uitstap, waar hij of zij 
soms al onze “hoeveelheid” buizen durfde verklappen. 
Kortom een schoolcarri-
ère om nooit te verge-
ten…  

Geneviève Preneel 
(uitgangsjaar, 2006) 

“Ik wou absoluut in een sociale groep terecht 
komen, en vond het mooi meegenomen dat ik écht 

iets kon betekenen.” 
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niet durven denken… Ik geniet nu volop van mijn gezins-
leven en leef me uit in het naaien van kleertjes voor mijn 
kindjes tijdens de opleiding mode aan het CVO. Daar-
naast trek ik nog 3 keer per week mijn loopschoenen aan 
op de atletiekpiste in de Spanjestraat. De leerkrachten 
LO uit de Broederschool hadden waarschijnlijk nooit ver-
wacht dat ik later vrijwillig zou gaan sporten en het nog 
leuk zou vinden ook! Op 17 mei liep ik trouwens mee in 
de Krottegemse Corrida waarbij ik tweemaal moest lopen 
over de speelplaats van de Broederschool. Het lopen 
ging plots erg vlot want de ene na de andere herinnering 
kwam naar boven: nachtjes doortrekken tijdens een 

koorweekendje Allegria 
aan zee, een avontuurlij-
ke dropping op uitwisse-
ling naar Engeland (waar 
de leerlingen chips kre-
gen bij het middag-
maal!), de smaak van de 

vreselijk goedkope wijn in een Parijs restaurantje op 
schoolreis en tja, ook wel het 100 dagen feest dat veel te 
vlug voorbij was.  
Zo, 10 jaar later is mijn leven een beetje anders uitge-
draaid dan ik als 18-jarige had gedacht, maar ik ben 
vooral heel benieuwd naar wat nog komen zal! In sep-
tember start ik bijvoorbeeld een psychologenpraktijk in 
bijberoep en ga ik hiervoor ook terug studeren. Ik zit niet 
graag stil en probeer steeds nieuwe uitdagingen aan te 
gaan. Ondertussen schrijf ik elke dag een stukje aan 
mijn ultieme droom: mijn eigen roman zien liggen in de 
etalage van een boekenwinkel. Ik raad het iedereen aan 
een langgekoesterde wens na te streven, maar hoop dat 
jullie eerst nog wat genieten van de bijzondere school-
tijd. Later is nog tijd genoeg om te werken!  

I k ben Isabel Depestel en al 10 jaar weg uit de 
Mandellaan. In juni 2002 was ik daar niet rouwig 
om: ik wou zo vlug mogelijk naar de ‘grote univer-
siteit’! Wat ik zou studeren vond ik toen van onder-

geschikt belang… als het maar in Gent was! Ik koos voor 
psychologie, een richting waarmee je alle kanten op kan. 
In mijn laatste jaar ging ik op Erasmus naar de haven-
stad Marseille in Frankrijk. Een kamer met zicht op zee, 
Nieuwjaar vieren op een zonovergoten strand; ik heb er 
nog steeds mijn hart verloren. Niet twijfelen dus als een 
verblijf in het buitenland aangeboden wordt!  
In 2007 studeerde ik af en begon een doctoraat aan de 
Katholieke Universiteit Leuven 
waarin ik het ontwikkelingsver-
loop van jonge kinderen met en 
zonder leerstoornissen mocht 
onderzoeken. Boeiend werk, 
maar na 2 jaar zei ik de universi-
teit vaarwel om als psychologe 
aan de slag te gaan in het Centrum 
Algemeen Welzijnswerk te Roeselare. 
Ik had ondertussen een prachtig 
zoontje Lukas gekregen en kon me-
zelf als kersverse mama niet meer motiveren om heen 
en weer te pendelen. Bovendien kriebelde het om prak-
tisch aan de slag te gaan tussen de mensen en niet 
meer dagenlang met mijn neus in de boeken te zitten 
(daar sliep ik ook te weinig voor als jonge mama). Tij-
dens deze baan kreeg mijn zoontje een speelkameraadje 
erbij, namelijk een lief zusje Julie.  
Met dit uitgebreide gezinnetje koos ik in februari van dit 
schooljaar als psychologe te gaan werken in het onder-
wijs. Ik zit dus weer dagelijks tussen de schoolmuren en 
dit bevalt me zeer goed. Dit had ik 10 jaar geleden echt 

“Toen we tijdens de Corrida over de speelplaats 
van de Broederschool liepen, 

kwam de ene na de andere 
herinnering naar boven..” 

Nele Wybo nam het initiatief voor een reünie met de klas waarmee ze in 91-92 
begon. Tijs Verhaege zit naast Nele (de 2de van rechts onderaan) 
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T waalf jaar geleden studeerde ik af aan de Broe-
derschool. Door mijn interesse in het gedrag 
van mensen wilde ik psychologie studeren.  
Geen voor de hand liggende keuze was dat 

vanuit EMT, en het werd me ook afgeraden door het 
PMS. Onder impuls van een aantal leerkrachten ben ik er 
uiteindelijk toch aan begonnen vanuit het motto dat mo-
tivatie primeert! In het eerste jaar had ik zowaar 7 her-
examens. De moed zonk me toen diep in de schoenen. Ik 
besloot er toch volop voor te gaan, slaagde in 2° zit en 
daarna uiteindelijk elk jaar met onderscheiding.  
Maar na 5 jaar studie was ik niet klaar voor de arbeids-
markt.  Ik besloot het toelatingsexamen mee te doen aan 
de Vlerick Leuven Gent Management School, en leerde er 
in een internationale studentenomgeving werken. Na dat 
jaar zat ik echter opnieuw in de knoop. Was Marketing 
wel het vakgebied waar ik voldoening uit zou halen?  
Marketing wil het koopgedrag van mensen beïnvloeden. 
Vanuit de (bedrijfs)psychologie wordt gewerkt aan een 
performante organisatie met tevreden mensen. Ik begon 
een carrière als HR-generalist en startte mijn loopbaan 
met het ondersteunen van de oprichting van een HR 
shared service center in Barcelona voor General Motors 
Europe. Naar het einde van dit project, werd het duidelijk 
dat ik hier mijn doorgroeimogelijkheden niet kon in vin-
den. Daarna ging ik aan de slag in de dienstverlening, 
eerst in Brussel, daarna in Gent. Momenteel voer ik wer-
vings- en selectieopdrachten voor verschillende bedrij-
ven, test ik mensen op hun bekwaamheid voor specifieke 
functies (Assessment en Development) en ben ik actief 
als Outplacement coach en loopbaanadviseur.  

Vanuit de Broederschool draag ik niet alleen een rugzak 
vol goede herinneringen mee. Ik leerde er mijn talen 
spreken en gebruik deze dagelijks in de omgang met 
Franstalige medewerkers. Engels gebruik ik nog steeds in 
mijn vriendenkring. Na lang zwoegen slaagde Conny 
Declerck er in me vlot te leren typen (we maakten zo-
waar nog de overgang mee van de mechanische naar de 
elektronische typmachine!). Ik leerde ook kritisch denken 
in de Broederschool. Mijn eerste stappen in het prille 
schoolkoor toen verzilver ik nog steeds als lid van een 
koor in Gent dat pareltjes uit de Barok brengt. En ook al 
was ik geen hoogvlieger in de turnles in die tijd, toch ben 
ik trots dat ik wekelijks probeer te lopen. Ik ben nog 
steeds in contact met een aantal medescholieren uit de 
tijd en hebben we onlangs een schitterende reünie gehad 
met een rondleiding door Jan Schaubroeck. Waarvoor 
dank!   

Tijs Verhaeghe 

 

D e Broederschool … 6 jaar die voorbij vliegen. 
Intussen zoveel jaar geleden, maar ik herin-
ner het mij nog altijd scherp: leerkrachten, 
het schoolkoor, in welke klassen ik zat. Elke 

school staat ieder schooljaar voor een gigantische op-
dracht en een niet te onderschatten verantwoordelijk-
heid. Wat mij betreft is de Broederschool er altijd in ge-
slaagd een omgeving te bieden waar iedereen zich thuis 
voelt. Zonder te raken aan de kwaliteit van het onder-
wijs creëren ze een warme sfeer door onder meer laag-
drempelig, maar respectvol contact met de leerkrachten. 
Ik heb niks dan goede herinneringen aan de Mandellaan 
170. Een warme plek, een kleine beetje thuis. 

Toen ik enkele maanden geleden na zoveel jaar terug de 
vertrouwde poort dichtbij het centrum van Roeselare 
mocht binnenstappen vond ik een school in volle expan-
sie. Nieuwe gebouwen, nieuwe inrichting en nieuwe 
leekrachten. Nu ja, we hebben zelf ook niet stil gezeten. 
Na 6 jaar Broeders ruilde ik Roeselare in voor Gent, de 
studentenstad bij uitstek, om er een master in Bestuurs-
kunde en Publiek Management te halen, zeg maar de 
handelswetenschappen van de openbare sector. 
Na een 3-jaar lange tussenstop als beleidsadviseur bij de 
Vlaamse Hogescholenraad (beleidskoepel van de Vlaam-
se hogescholen) werk ik nu enkele maanden bij het 
Agentschap Ondernemen. Ik hou er mij uitsluitend bezig 
met ondernemerschaps-bevordering bij (kandidaat)-
ondernemers. We bieden programma’s aan tijdens de 
volledige levensloop van een ondernemer; van de kleu-
terklas tot het moment dat hij/zij de zaak wil stopzetten 
of overdragen. Als kweekvijver voor talent hebben we 
binnen het onderwijs via onze partners verschillende 
proefprojecten en programma’s lopen. Ik herinner mij 
nog goed de uitdaging die we zelf waren aangegaan om 
in het laatste jaar een mini-onderneming op te starten. 
Geen onverdeeld succes, maar het heeft ons tenminste 
wel een pak ervaring bijgebracht. Wie weet was dit wel 
de reden waarom ik mij vandaag wil inzitten om onder-
nemerschap en ondernemen te stimuleren!? 
Ik kan maar met één gedachte besluiten: “je leeft maar 
één keer en de tijd in de Broeders had er niet aan mo-
gen ontbreken”. 

Jasper Delanoy 

“Vanuit de Broederschool draag ik niet alleen een 
rugzak vol goede herinneringen mee; ik leerde er 

mijn talen ook spreken.” 

“We kregen we in een warme sfeer kwalitatief 
onderwijs, onder meer door laagdrempelig, maar 
respectvol contact met de leerkrachten.” 

Jasper met zijn 
vrienden tijdens de 
Allegriarepetitie met 
oud-leerlingen 
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‘W ant wij Kulakvrienden, gaan door ’t vuur voor elkaar. Want wij zingen en drinken, steeds zonder 
bedaar!’  
De campus Kulak is een kleine universiteit gelegen ‘ip ’t Ôoge’ (om het op z’n Kortrijks te zeggen). 
Op de Kulak kan je enkel maar bachelorjaren volgen. Na twee à drie jaar defilés door de gangen van 

de Kulak gelopen te hebben, eindigt de catwalk in Leuven waar je je uiteindelijke portfolio ter handen krijgt.  
Kortrijk is niet de meest gezellige stad, hoewel er her en der wel charmevolle plekjes te ontdekken vallen. Leuven ech-
ter is voor mij een heel ander verhaal. Als je wil studeren in een karaktervolle, gezellige, charmante en bruisende stad, 
dan is Leuven de geschikte match. Waarom dan niet onmiddellijk beginnen aan de KULeuven? Wel, om zo meteen 
geslingerd te worden tussen zo’n 200 man, zag ik niet zo zitten. Het leuke aan de Kulak is dat het kleinschalig is. Zo 
ben ik gestart in het eerste jaar biomedische met ongeveer zo’n 100 man, wat op zich ook al een mooi aantal vormt. 
In het tweede jaar mag je rekenen op zo’n 40 à 50 man. Na twee jaar wordt de groep dus kleiner en waarschijnlijk 
ook hechter om dan na het 3de jaar als een bende ‘homies’ te vertrekken naar Leuven, en samen de stad te ontdekken.  
 
‘Lindsey fietste naar het station Roeselare (olé-ola). Bekeek het schermpje met de treinuren op (olé-ola). Merkte dat 
haar trein vertraging had (olé-ola). Besefte dat ze te laat zou komen (olé-ola). Het ging niet vooruit (niet vooruit)(3x), 
het ging maar weer niet vooruit. Lindsey kwam toen uiteindelijk aan in Kortrijk (olé-ola). Moest toen nog bus 13 ne-
men richting Katho-Kulak (olé-ola). Maar dat was ook het plan van tientallen andere studenten (olé-ola). Daar zat 
Lindsey dan gesandwicht tussen onbekenden in een boemvolle bus juist op het tijdstip waarop blijkbaar honderden 
andere mensen moesten gaan werken en zo nodig dezelfde baan moesten nemen als bus 13 … (olé-ola). Het ging niet 
vooruit (niet vooruit), het ging niet vooruit (niet vooruit), het ging 
niet vooruit (niet vooruit), het ging maar weer niet vooruit’.  
 
Dat is een situatie die zich kan voordoen wanneer je ervoor kiest 
niet op kot te gaan. Als je echt een pechvogel bent, dan overkomt 
dit je iedere dag, maar ben je dat niet, dan gebeurt het nauwe-
lijks. Het reizen zelf kost natuurlijk wel wat tijd, afhankelijk van de afstand die moet worden afgelegd. Mijn reisavon-
tuurtje duurt zo’n kleine 45 minuten, wat op zich best wel meevalt. Tien minuten met de fiets naar het station, 15 à 20 
minuten met de trein Roeselare-Kortrijk, die als je voorzien bent  van een reispartner snel voorbij gaan, en dan nog 10 
minuten met de bus naar de Kulak.  
Uiteindelijk aangekomen nestel je jezelf op het houten stoeltje, klap je het tafeltje uit, en leg je jouw cursusje (lees: 
een massief blok papier) open. Ready, set, go, de volgende 2 uur gaan in. De lessen duren dus een stuk langer dan in 
het middelbaar, voortdurend je concentratie erbij houden is dan ook niet zo evident. Gelukkig  is er een kwartiertje 
pauze (‘Hoezee!’) en als ook dat niet voldoende is om het volgende uur te trotseren, dan kan je gewoon in de pauze 
vertrekken naar huis of naar je kot (‘Dubbel hoezee!’). Als alles wat in de les verteld wordt ook in je handboek staat en 
je bereid bent alles op eigen houtje te studeren, dan is er geen probleem, maar (en nu voel je ‘m waarschijnlijk al aan-
komen) dat is natuurlijk niet altijd het geval. Niet getreurd, een begrip dat je humeur weer zal doen opfleuren, is het 
roemruchte ‘academisch kwartiertje’. Als de professor of docent een kwartier te laat komt, dan mogen de studenten de 
aula verlaten, en valt de hoorcollege weg. Zelf heb ik het nog niet meegemaakt, maar is er wel ooit eens een professor 
veertien minuten na het opgegeven starttijdstip de aula naar binnen gelopen, en geloof me vreugdekreetjes en –
dansjes kwamen er niet aan te pas.  
Donderdagavond, het moment waarop vele levers het hard te verduren krijgen. ’t Kanon in de Doorniksesteenweg, ’t 
Stratje aan het station stromen vol.  Maar ook op en rond de campus worden er een heleboel activiteiten georgani-
seerd, en dit niet alleen op de donderdagavond. Tijdens de faculteitsweken aan de Kulak is er praktisch elke dag wel 
iets te doen: ‘casinonight’, ‘interfacultair voetbaltoernooi’, ‘karaokéavond’ , ‘24 paintbal’, ‘Kulak comedynight’, ‘Kulak 
toneel’, ‘Kulak kerstbal’, ‘Kulakproms’. Cantoravonden (Flügel- en boswandelingcantor, Sinterklaascantor, Clowncantor, 
cupidocantor) hullen zich in de meest uiteenlopende thema’s. Wie zich laat dopen, kan dan ook nog eens genieten van 
de sfeervolle cantussen, waar de ruimte niet alleen met ‘de gezangen van engelen’ gevuld wordt.  
 
En dan komt die dag waarbij de kleurrijke plaatjes van de studenten vervagen tot dofgrijze maskers, waarop ‘koffie 
meets thermofles’(voor de koffiedrinkers onder ons), waarbij de koelkast rijkelijk gevuld is met allerhande vitamine-
drankjes, colaflesjes en waarbij elke student zich vol stopt met versnaperingen vol van een hoeveelheid suiker waarvan 
een mens veel te actief wordt. Ik heb het over D-day, het startschot van de… BLOKPERIODE. Alles wat u al gehoord 
had over de blokperiode, al die gruwelijke verhalen, ze zijn allemaal waar. ’s Morgens vroeg 
opstaan om te blokken en dan ’s avonds gebrainwasht terug in je bed kruipen met de ge-
dachte dat je de volgende dag moet opstaan om weer te blokken: WAAR, het gevoel voor 
een eeuwigheid te zijn opgesloten: WAAR, je sociale leven die ten onder gaat: WAAR, een 
bureaustoel waarin de vorm van uw derrière ingebakken komt te staan: WAAR.  
Maaaaar beste vrienden vrees niet, overleven is wel degelijk mogelijk. Het is gewoon een 
kwestie van volhouden, de courage erin te houden, alhoewel die tegen het einde van de 
examenperiode toch wel ver zoek is.  
 
Geniet van je Broederschoolleven, voor je weet zit dat er op. Het studentenleven heeft zeker 
z’n charme, maar wat je in de Broederschool meemaakt, zijn herinneringen voor het leven. 
Maak er maar mooie herinneringen van! 
 
Lindsey De Commer 

Wat je in de Broederschool meemaakt, zijn 
herinneringen voor het leven. Maak er dus maar 

mooie herinneringen van! 

Lindsey op uitwisse-
ling in Zweden 
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O p donderdag 17 mei 
werd voor het eerst de 
officiële ‘Krottegemse 
Corrida’ gelopen. De 

corrida is één van de activiteiten 
van de ‘Krottegemse Feesten’ en 
werd georganiseerd door de Krot-
tegemse Ransels, FLAC-Roeselare 
en de Broederschool. Het centrale 
punt was de O.L. Vrouwemarkt 
waar de start en de aankomst 
was. 

Bij wijze van opwarming waren er 
voor de kinderen onder de 12 jaar 
enkele kortere wedstrijdjes. Afhan-
kelijk van de leeftijd werden ze 
ingedeeld in drie reeksen. De eer-
ste drie kregen telkens een me-
daille mee naar huis. 

Om 17h00 was er een jogging van 
5,2 km. Bij de 145 deelnemers 
mochten we o.a. Geert Depondt, 
schepen van Roeselare en voorzit-
ter van het O.C.M.W., verwelko-
men. De wedstrijd werd gewonnen 

door Glenn Valentin uit Ieper met 
een tijd van 16 minuten en 56 se-
conden. 

De prestatieloop bestond uit 4 toe-
ren en een totale afstand van 10,4 
km. Deze wedstrijd maakte deel uit 
van het nieuwe criterium ‘Roeselare 
loopt’. De vijf Roeselaarse loopwed-
strijden (Dwars over de Mandel, 
Krottegemse Corrida, Dwars door 
de Zilten, 21-juli-loop en de West-
laanrun) werden gebundeld. Daar-
door was het een hoogstaande edi-
tie en werden er mooie prestaties 
neergezet. Dries Depoortere, een 
bekende naam bij de regionale stra-
tenlopen, won de wedstrijd met 
overmacht in 33 minuten en 8 se-
conden (gemiddeld 18,8 km/h). 
Vincent Van De Walle en Thijs Van-
dermeiren mochten mee op het 
podium. Schepen José Debels deel-
de de prijzen uit. Ook levende loop-
legende Filip Vanhaecke was van de 
partij en werd zevende. Voor de 
lange afstand waren er 229 inschrij-

vingen. 

Heel wat (oud-)leerlingen en leer-
krachten trokken ook hun sport-
schoenen aan. We willen graag die 
sportievelingen een hart onder de 
riem steken en hen bedanken voor 
het enthousiasme. Het is heel leuk 
dat er van onze school heel wat 
mensen meedoen en we hopen dat 
het aantal in de toekomst nog zal 
groeien. Samen lopen is altijd leuk! 

6MTWe won de wedstrijd die door 
Arne Cools werd georganiseerd. 
Iedereen van de klas (5 leerlingen) 
liep mee. Proficiat! 

Met een totaal van ongeveer 450 
deelnemers, een vlotte organisatie 
en heel wat positieve reacties (elke 
deelnemer kreeg een mooi prijzen-
pakket)  zijn we heel tevreden met 
deze eerste editie. Ook de com-
mentaren in de kranten waren 
goed. De bedoeling is echter dat de 
wedstrijd nog groeit en dat het een 
klassieker wordt in Roeselare. We 

Eerste Krottegemse  
Corrida 
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willen een vaste waarde worden en 
telkens op Hemelvaartdag onze 
wedstrijd organiseren. 

Met de Broederschool zijn we be-
wust mee in de organisatie gestapt. 
We willen ons in de buurt meer 
gaan profileren. Door meer buiten 
onze schoolmuren te komen hopen 
we onze naam wat meer glans te 
geven. We zijn trots op onze school 
en willen gezien worden! 

Elke ronde passeer-
den de deelnemers 
over onze speelplaats. 
Er was een bevoorra-
ding met water voor-
zien. Enkele leer-

lingen van 6WeW 
en 6EW hielden een 
bar open en B-
candy, leerlingen 
van 5EMT, zorgden 
zelfs voor kinderop-
vang. De doortocht 
door onze school 
was leuk, al probe-
ren we om er in het 
vervolg wat meer 
ambiance te cre-
ëren. Volgend jaar 
moeten we meer 
leerlingen, leer-
krachten, ouders, 
familie en vrienden 

warm kunnen maken om mee te 
lopen of om te komen supporte-
ren. Samen kunnen we er iets 
mooi van maken. 

Alle info en heel wat sfeerbeelden 
vind je op 
www.krottegemsecorrida.be . 

Speciale dank aan de mensen die 
dit jaar hebben geholpen (het zijn 
er te veel om op te noemen) en 
weet dat we heel wat medewer-
kers zoeken voor de volgende 
editie. 

Je kan alvast beginnen trainen… 

Tot op 9 mei 2013 ! 
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A ssessment center, stand 
out in the crowd, STAR-
techniek, curriculum 
vitae,… wablief meneer? 

Men kan er niet vroeg genoeg aan 
beginnen, moeten onze leerkrach-
ten gedacht hebben. En zo werden 
we met termen als deze op maan-
dagmorgen 14 mei ondergedom-
peld in ‘de wereld van de sollicita-
tie’… 
 

Alles begon met een boeiende 
presentatie gegeven door Colin 
Beheydt. Met een interessante en 
uitgebreide uitleg wou hij ons de 
kneepjes van het vak bijbrengen. 
Tips in verband met sollicitatiebrie-
ven, cv’s en sollicitatiegesprekken 
werden volop opgeslagen in ons 
brein. En neen, dat was niet zo 
vanzelfsprekend: het was een 
maandagmorgen… 
 

Later op de dag zetten we de ge-
kregen informatie om in praktijk. 

We moesten een werkelijke sollici-
tatiebrief en bijhorend CV schrijven 
voor onze eerder gekozen vacature. 
Superlatieven en beter klinkende 
synoniemen werden haastig ge-
zocht in woordenboeken en op taal-
sites. Voor sommigen onder ons 
was het ook een kans om even weg 
te dromen : een grootste onder-
scheiding op het behaalde universi-
taire diploma werd daarbij vlotjes 
aan zichzelf uitgereikt… 
 

Op woensdag brak het moment van 
de waarheid aan. Iedereen moest 
op fictief sollicitatiegesprek van de 
in totaal 8 verschillende vacatures. 
Deze gesprekken gebeurden door 
ervaren mensen die bijgevolg over 
genoeg vaardigheden beschikten 
om ons het vuur aan de schenen te 
leggen. Het was tijd om onze aan-
geleerde technieken, zoals 
‘voldoende kennis van het bedrijf’ 
en ‘stand out in the crowd’, toe te 
passen. Dit laatste namen sommige 

van ons nogal letterlijk: ze kwamen 
’s ochtends de schoolpoorten bin-
nen in gladgestreken kostuum met 
bijhorende das - de ene al wat cor-
recter geknoopt dan de andere.   
Na het zenuwslopende gesprek 
kregen we in kleine groepjes een 
feedback over onze poging tot solli-
citeren.  

Ook al  was de ene situatie al ge-
loofwaardiger dan de andere, toch 
heeft iedereen er veel van opgesto-
ken. Ten eerste is het heel interes-
sant om te weten hoe je een cor-
recte en formele sollicitatiebrief 
moet schrijven. Vervolgens hebben 
we ook leren omgaan met het ge-
voel dat je hebt tijdens een sollici-
tatiegesprek en kennis gemaakt 
met de vragen die je voorgescho-
teld kan krijgen. Ten slotte was de 
feedback achteraf heel verrijkend; 
we hebben namelijk kunnen leren 
uit onze fouten. Dat alles heeft ons 
omgetoverd tot professionele sollici-
tanten die de ene job na de andere 

zullen te pakken krij-
gen ..  

Dus, aan allen die zich 
over een vijftal jaar 
zullen wagen aan het 
solliciteren voor een job 
waar ook wij onze focus 
hebben opgezet : u 
weze gewaarschuwd! 
 
Sien Beelprez 

Solliciteren: je kan het leren! 

De “werkgevers” bij wie onze leerlingen konden komen solliciteren: Paul en Marij Victoor
-George, Dries Messeyne, Roland Vanderbeke, Roel François, Paul Bleyaert, Colin Be-
heydt .  José Naert ontbreekt op de foto. 
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Ik vond het een heel tof initiatief. 

Ik had een klein beetje onnodige stress vooraf 
maar het is al bij al vlot verlopen. 

Het is zeker een heel nuttig project want ik had 
er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan dat sollicite-
ren toch wel heel belangrijk is. En ik heb dan 
ook heel wat bijgeleerd en veel tips gekregen 
tijdens de evaluatie die ik zeker kan gebruiken 
binnen een paar jaar. 

Jolien Depovere 

Ik kan een dergelijk project enkel toejuichen en dit omwille van verschillende 
redenen.  
Eerst en vooral omdat de jongeren zo worden aangemoedigd om, weliswaar 
artificieel maar wel op een moment in hun leven waarop een belangrijke keuze 
moet worden gemaakt, stil te staan bij wie ze zijn als persoon (met hun sterktes 
en aandachtspunten, eigen unieke persoonlijkheid en competenties) en waar ze 
in hun leven naartoe willen. In een maatschappij waar verandering de enige 
constante is en waar de mogelijkheden legio zijn, is het meer dan ooit van be-
lang om op basis van zelfinzicht een weg te vinden.  
Ten tweede omdat dit de mythe van het selectiegebeuren waarbij je alleen kan 
ondergaan, onderuithaalt. Tijdens dit project leert de jongere gericht te sollicite-
ren en op basis van een aantal do's and don'ts en een handvol tips and tricks, 
zijn/haar slaagkansen te maximaliseren. Hij/zij leert met andere woorden zijn 
sollicitatie in eigen handen te nemen.  
Ten slotte omdat het, en vooral in het licht van de eerste reden, nooit te vroeg 
is om hier aan te beginnen. Misschien werd de jongere in de strijd om die ultie-
me studentenjob al geconfronteerd met kapers op de kust en dus 
een (minimalistische) selectieprocedure, misschien nog niet, maar dit zal zeker 
het geval zijn wanneer hij/zij op zoek gaat naar een geschikte stageplaats. In 
iedere sector (profit en non-profit) gaat men immers bij het binnen halen 
van externen steeds professioneler te werk en is een goede voorafgaandelijke 
screening hoe langer hoe meer standaard.   

Het frappeerde me bijzonder dat de jongeren zich sterk, zelfs tot op het vesti-
mentair niveau, in dit project hebben ingeleefd … 
 
Colin Beheydt 
 

Colin Beheydt is master in de organi-
satiepsychologie. Na zijn afstuderen 
bouwde hij als consultant en als as-
sistent ervaring op bij respectievelijk 
het rekruterings- en selectiekantoor 
De Witte & Morel (nu Hudson) en de 
Universiteit Gent vakgroep perso-
neelsbeleid en arbeids- en organisa-
tiepsychologie. Sinds augustus 2004 
is hij bij de stad Roeselare aan de 
slag. Hij ging er van start als departe-
mentshoofd personeel en organisatie 
om vervolgens begin 2008 de functie 
van algemeen directeur op te nemen 
en in het managementteam te zete-
len. Zijn expertise situeert zich op het 
vlak van rekrutering en selectie, com-
petentiemanagement, veranderings-
management, organisatiestructuur 
en leiding 
geven.) 

Solliciteren moet je leren… 

Op 30 juni zit het er voor alle zesdes op, althans voor diege-
nen die weten te slagen. Na die zes jaar zwoegen is het de 
bedoeling dat je verder leert en gaat werken. Om in een leuk 
bedrijf binnen te raken, moet je echter wel vaardig zijn in het 
solliciteren. Daarom kregen we van onze leerkrachten een 
sollicitatieproject aangeboden. We kregen acht vacatures voor-
geschoteld, de ene al wat boeiender dan de andere (wat er zo 
fascinerend is aan het telen van witloof, het blijft me een 
raadsel…). Daaruit konden we kiezen wat ons het meeste lag. 
Een paar dagen nadat we de vacature gekozen hadden, kre-
gen we twee uur les over het maken van een CV en een voor 
publicatie vatbare sollicitatiebrief. 

Twee dagen later was het dan tijd voor ‘the real thing’: we 
moesten gaan solliciteren voor de job die we gekozen hadden. 
Je werd uit de les gepikt en kreeg een klein kwartiertje de tijd 
om jezelf aan te prijzen bij het bedrijf.  
Velen onder ons hielden het niet uit van de stress, anderen 
bleven er vrij rustig onder. Nadat iedereen zijn sollicitatiege-
sprek achter de rug had, was het tijd voor een algemene eva-
luatie. Je kwam te weten wat je beter niet zegt, en wat dan 
weer wel.  

Op naar het echte leven dus! 
 
Eva Bossuyt  

Ik vond het een zeer goed project, zeer leerrijk 
voor later. Mijn sollicitatie was bij Colin Beheydt, 
die iedereen individuele commentaar gaf en zei 
waarop we moesten letten; dat vond ik zeer 
goed. Natuurlijk is het niet zoals het echt zal zijn 
binnen zoveel jaar, maar het gaf al een beeld in 
die richting. 
Ik vond het zeker een aangenaam en leerrijk 
project, dat voor herhaling vatbaar is! 

Daan Schaubroeck 
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Franks Breinbrekers bis 
 

1. Droedel :       2. Droedel :   

 

 

 

 

3. Rebus :       4. Droedel (stad): 

 

  

 

 

 

5. Anagram (mijn collega):    6. Anagram (beroep): 
 
 

 

 

 

7. Bij welke 2 Olympische sporttakken bereiken de deelnemers achterwaarts de finish ? 

              
 
 
 
 
 
    8.   Rekenen maar ! 

 

Kris Waal uit  

DEURNE 

Kris De Teler  uit LEUT 

vorm het getal 100 met 
behulp van  

6 cijfers 7   

(maak ev. gebruik van 
haakjes, 

Frank Popelier 
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Geboorten 
01/01/2012 Laura Lambrecht, dochter van Joost Lambrecht (oud-leerling) en kleindochter van Kathelijn D’Helf

(leerkracht) 

12/01/2012 Cas Goddeeris, zoon van Griet Vanthournout (oud-leerkracht) 

02/03/2012 Anaïs Van de Walle, dochter van Tine Boudry (leerkracht) 

 

Overlijden 

14/12/2011 Beatrix Brys (74j), grootmoeder van Siemen Claeys (2MWc) 

15/12/2011 José Sanders (79j), vader van Johan Sanders (oud-leerling) en Martien Sanders (oud-leerlinge) 

17/12/2011 Herman Huyghe (73j), gewezen leerkracht Broederschool, vader van Hedwig Huyghe (oud-leerling) en 
Jürgen Huyghe (oud-leerling, †) 

19/12/2011 André Bruwier (80j), grootvader van Tine Boudry (leerkracht), Jelle Boudry (oud-leerling), Tijs Delannoy 
(oud-leerling), Robbe Delannoy (oud-leerling) en schoonvader van Renny Verholle (oud-leerling) 

21/12/2011 Emiel Molenaers (79j), vader van Bart Molenaers (oud-leerling) en Veerle Molenaers (leerkracht) 

23/12/2011 André Desmedt (80j), grootvader van Pieter-Jan Priem (oud-leerling) en Alexander Priem (6WeW) 

09/01/2012 Benjamin Decloedt (92j), vader van Gustave Decloedt (oud-leerling) 

15/01/2012 Francis Dedrijvere (41j), vader van Younes Dedrijvere (3ECO2) 

21/01/2012 Jacques Baert (77j), grootvader van Robin Verhellen (6EMT) 

29/01/2012 Etienne Pieters (69j), familielid van Benoit Verlinde (2MWe) 

18/02/2012 Benoit Vercruysse (92j), gewezen onderwijzer Broederschool en grootvader van Emke Vercruysse (oud-
leerling) 

20/02/2012 Annie Wybo (64j), zus van Rudy Wybo (leerkracht), tante van Bram Wybo (oudl-eerling) en Nele Wybo 
(oud-leerling) 

21/02/2012 Emeric Declercq (89j), grootvader van Anke Callens (oud-leerling en echtgenote van leerkracht Bart 
Depestel) 

21/02/2012 Denis Couchez (75j), schoonvader van Conny Declerck (leerkracht) 

10/03/2012 Elza Mortier (102j), overgrootmoeder van Chenaya Deneweth (1Ad) en Yanni Deneweth (2MWb) 

18/03/2012 Hilda Debra (74j), grootmoeder van Lore Dhondt (1Ad) 

21/03/2012 Gaby Debrauwer (84j), vader van Bart Molenaers (oud-leerling) en Veerle Molenaers (leerkracht) 

27/04/2012 Béatrice Desmet (69j), grootmoeder van Lauren Devos (1Ae) 

29/04/2012 Josephine Verhelst (82j), tante van Karolien Vanthournoudt (leerkracht) en oud-tante van Wim Verhelst 
(oud-leerling) 

15/05/2012 Daniël Claeys (71j), vader van Bart Claeys (oud-leerling) 

09/06/2012 Gertrude Stragier (72j), grootmoeder van Lieselot Lannoo (3WETa) 

Familienieuws 
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Examenuitspraken van leerlingen 

"Luther sloeg in het jaar 1517 zijn 95 prothesen tegen de kerkdeur van de kerk in Wittenberg..."  

Wist je dat de stichter van het hindoeïsme de genaamde "Hindoe" is? 

Nog eentje uit de oude doos (toen ik in het 2de jaar voor geschiedenis nog lesgaf over WO II!)  Vraag : noem een 
aantal nieuwe wapens die tijdens WO II werden ingezet..   Antwoord : vliegende bomen 

Gebruik in een zin 'elegie' zodat de betekenis duidelijk wordt. Antwoord: "Ik heb 100 frank en hoev-elegie?" 

Examen Engels tweede jaar: 

English i can't not so good. I find it's really difficulty. 
iemand met een konijn thuis : I have a lidle rapid 
I wish you alvast a merry Christmas 
How match children have you? 
From where is she? 
Your are Germain? (Ben jij een Duitser?) 
My father's son is my sister. 

Vraag : Hoe lees je een tekst 'globaal' ?  Antwoord : 'Van boven naar beneden'. (2e jaar) 
Gebruik 'klepperen' in een zin (over dierengeluiden) : In het rusthuis klepperden de oudjes heel hard met hun gebit. 
 
Of deze "Leg uit: Kerstmis was, voor het werd 'verchristelijkt', een heidens feest."  Antwoord: "Voor men kerstmis in 
de kerk vierde, vierde men het op de heide!" (Vijfde jaar) 
 
Uit een boekbespreking van een eerstejaars : "Els, Leen en Bert hebben een alcoholische vader."  
Maak een zin met 'benijden' : Hij besnijdt iedereen. 
Geef een uitdrukking voor 'heel erg regenen' : het regent bakwijven. 
Vul de juiste tweeklank in : We schonken de bedelaar een mooie bedspreeuw.   We schonken de bedelaar een 
mooie bedspray) (1e jaar) 
 
Vraag: Onderzoek naar speelgedrag van kinderen levert de volgende conclusies op? Antwoord: jongens en meisjes 
spelen met hun eigen geslacht) :-) 

'Waaruit kunnen we afleiden dat de Minoïsche cultuur eerder een vreedzame cultuur was?' Antwoord: Ze folterden 
elkaar en hakten elkaars hoofd af. 

OPLOSSINGEN BREINBREKERS bis 
1. VEEARTS 
2. OPLOSSING 
3. SUIKERSPIEGEL 
4. BANGKOK 
5. WISKUNDELERAAR 
6. KLEUTERLEIDER 
7. RUGSLAG (zwemmen) & ROEIEN 
8. (777-77) : 7 = 100 
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English Teaching Company in action! Zoals ieder jaar kwam E.T.C de leerlingen vergasten op een spette-
rend stukje interactief theater. Hier steelt Daan Schaubroeck van 6 WeW de show, in een hilarische paro-

die op 1984, en Brave New World, vakkundig door elkaar geklutst. 

De leerkrachten van de afdeling jazz en pop van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord kwamen een staaltje 
van hun kunnen te beste geven. Rasechte muzikanten, die doorheen de jazzstijlen walsten! 
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Londen 2012: HERE WE COME! 

Oudleerling Sven Decaestecker zal 
deelnemen aan het zwemmen op 
de Paralympische Spelen. 

De olympische gedachte waren we ook in het tweede en derde trimester niet 
vergeten. Deelnemen vinden we immers belangrijker dan winnen. Toch deed 
het deugd om ook dit jaar een paar uitzonderlijke prestaties neer te zetten .  

Op de komende pagina’s vindt u een collage van onze verschillende ploegen 
en sportactiviteiten. 

Veldvoetbal cadetten: Coach Laurens Seys, Doelman Thomas Vermeersch, 
Ward Van Der Vaerent, Jonas Dewestelinck, Thibault Blondeel, Martijn 
Devos, Ruben Beernaert, Marijn Moyaert, Senne Vandermeersch, Lowie 
Meseure, Lander Deseure, Joran Pollie, Emile Rommel, Yoran Deleu 

3 on 3 Basketbal: Michiel Jennis, 
Jan Debusschere, Kenneth Ostyn 

Squash: Pieter Jan Louage 
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Vlaams  kampioenschap atletiek indoor: Topsporthal Gent 

Kogelstoten: Xander Six 

200 m: Emma Viaene 

Kogelstoten : Emma Viaene 
Hoogspringen: Lieselot 
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Miniemen meisjes. Moeilijk 
te fotograferen! 

Minivoetbal is enkel voor jongens! Niets is minder waar! 

Cadetten meisjes 

Scholieren meisjes 

Cadetten jongens 

Miniemen jongens 

Scholieren jongens 
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De broederschool blijft het land verbazen met hun volleybalprestaties. 

Miniemen jongens: Provinciaal SVS kampioen! 
Tweede  plaats op  het Vlaams kampioenschap. 

Miniemen meisjes 

Cadetten jongens 

Coach Leen Steel 
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Dames 

1 EW, 7 punten  
2 EMT, 7 punten 
3 MTW, 3 punten 
4 Leerkrachten, 0 punten 

Heren 

1 Leerkrachten, 15 punten 
2WEW, 10 punten 
3 Italianen, 7 punten 
4 EMT , 6 punten 
5 EW/MTWe ,3 punten  
6 MTWi , 3 punten 

Proficiat aan alle deelnemers! 

Pronostiek 

Onze eindwinnaar is  
Phedra Seynaeve uit klas 6EMT.   
Zij won 20 euro. 

Roy Caes 6MTWi, Fien Vankeirsbilck 
6MTWe en Lise Dejonkheere 3eco2 
hadden er drie juist 
Zij wonnen elk 5 euro .  

Fien Vankeirsbilck 6MTWe, Kathelijn 
Dhelf LKR, Linde vandeputte 3eco2, 
Lieselotte Lannoo 3weta en Robin 
Derluyn 5EW hadden de winnaars 
juist. 
Zij wonnen elk 2 euro 

Minivoetbaltornooi tussen de leerlingen van het zesde en het personeel. 

De “oude” en de nieuwe directeur, samen aan ‘t spelen! 

Helaas geen foto van 
de meisjes van 6EW. 

Toch proficiat met jullie 
overwinning! 

Krachtbal met Emma Verhelst, Quirine Pattyn en Leontien Casteleyn.  
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Tafeltennis voor aangesloten en niet aangesloten spelers. 

Robbe Debrauwer, Robbe Verhoest, Duncan Brabant 

Simon Deneir, Robbe  en Lucas Verhoest, 
Gilles Devriendt, Nathan Verduyn 
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Atletiek outdoor: Provinciaal en Vlaams kampioenschap. 

Elise Plancke :  

verspringen en 800m 

Birgit Loncke: kogelstoten 

Lieselotte Lannoo:  

100m , hoogspringen 

Gianni Deblauwe: 800m 

Noor Verburgh: 100m 

Warme chocomelk! 
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Minivoetbaltornooi op gras in Hooglede: 10de plaats. 

We wensen iedereen een 
sportieve vakantie toe! 

LOP-team 

Capoeira in elke klas onder leiding 
van specialist Grillo 

Goalgetter Gilles Declercq 

Doelman en organisator 
Roy Caes 

Jens Gruyaert, Jeroen Devrome, Gilles Declercq, Lucas Vanderperre, Sabastiaan 
Debackere, Mohamed Zemourih, Dries Gruyaert, Arne Cools, Roy Caes  

Dankzij Arne houden 
we het hoofd koel 
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De Mandelaar is het schooltijdschrift van de Broederschool, het Instituut O.L.V. van Vreugde, Mandel-
laan 170, Roeselare. 

Het verschijnt twee keer per jaar, aan het eind van elk semester. 

Hoofdredacteur en layout: Bart George. 

In deze Mandelaar vond u artikels van Ludo Camerlynck, Bart George, Nadine Biebuyck en Maaike Geerar-
dyn, Stephanie Seys en de leerlingen van het tweede jaar, Jan Schaubroeck, Karolien Vantournhoudt, Bri-
an Marreel, Marc Sambaer, Lennart Deprez, Marie Decock, Tonny Vanhaverbeke, Lisa Dedeyne, Fien 
Lapeire en Marlies Verstraete, Kristof Degryse, Johanne Vercruysse, Rik Lefevere, Greet Clarysse, Ine Pro-
voost, Jocelyn Degeyter, Merijn Vandenbulcke, Marleen Decaigny en haar leerlingen, Peter Devlieger en de 
leerlingen van 5 emt, de leerlingen van 6 ew en wew, van Ruben Houthaeve en Sien Beeplrez, van oud-
leerlingen Ine ghesquière, Geneviève Preneel, Isabel Depestel, Tijs Verhaeghe en Jasper Delanoy, Frank 
Popelier, Vincent Desmet, Colin Beheydt, Eva Bossuyt, Daan Schaubroeck en Jolien Depovere.  

Speciale dank aan Arne Cools voor de sportbladzijden en Johan Buyse voor het familienieuws en de recla-
me, en aan Annelies Samyn die hielp met de foto’s.  

De Broederschool maakt organisatorisch deel uit van de Roeselaarse scholengroep Sint Michiel, en haalt 
zijn bezieling en inspiratie vanuit de Broeders van de Christelijke Scholen, het netwerk van scholen 
die werken vanuit de inspiratie van Jean-Baptiste De La Salle. 
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Verantwoordelijke uitgever is Ludo Camerlynck, directeur. 
Artikels van leerlingen en leerkrachten.   
Sport: Arne Cools 
Publiciteit: Johan Buyse. 
Eindredactie en lay-out: Bart George 
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MEUBELEN
ROESELARE - IEPER - KUURNE

UW ZORGEN ZIJN ONZE ZORGEN.
VOOR UW PROBLEMEN HEBBEN WIJ

hét BOEK
NAAST HET ALGEMENE ASSORTIMENT VERZORGEN WIJ IN HET BIJZONDER
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ZELFSTAND IG AGENTEN ING BELG I Ë
M A K E L A A R S I N V E R Z E K E R I N G E N
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Fax 051-61 31 86

C.B.F.A. 47862
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www.reizensercu.be

Karel De Ghelderestraat 9  -  8800 Roeselare-Rumbeke
tel. 051 20 40 50  -  jan@reizensercu.be

VERG. A1239

Wij staan steeds 
tot uw dienst!

REISBUREAU BVBA
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Verzekeringskantoor 
INSURO BVBA 

Polenplein 20/1
8800 Roeselare
Tel. 051 20 57 55

Het kantoor waar service belangrijk is!

ALGEMENE SCHILDER- EN BEHANGWERKEN,
VLOERBEKLEDING, GYPROC EN RENOVATIE

AG-Intex bvba
Koningstraat 7A - 8800 Rumbeke

tel.: 051/25 09 77 - fax: 051/69 38 77
gsm Glen: 0479/28 36 31 - gsm Andy: 0475/51 86 19

e-mail: info@ag-intex.be - www.ag-intex.be
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SCHILDERWERKEN

DESMET JAN

Klokkeputstraat 121
8800 Roeselare

Gsm 0477 49 21 65
Tel. 051 24 63 35
Fax 051 24 63 35

Onze producten zijn ook beschikbaar in 
cadeauverpakking. 
Openingsuren: 
Woensdag 13u tot 17u
Donderdag 13u tot 17u
Vrijdag 10u tot 18u
Contante betaling aub.

Lintweverstraat 3  • B-7780 KOMEN (nabij de skipiste) • magasin@italosuisse.com

Heerlijke chocolade aan fabrieksprijzen!
FABRIEKSWINKEL

Tabletten Pralines van 1ste en 2de kwaliteit Seizoensfiguren

Ardooisestraat 150/1 - 8870 Izegem - Fax 051 30 62 01
Tel. 051 30 62 02 - GSM Alec 0478 22 19 15 - GSM Kevin 0472 72 25 43 - www.pleisterwerkenvenv.be

OOK
ALLE COURANTE BIEREN

EN FRISDRANKEN

O.-L.-Vrouwmarkt 1 - 8800 Roeselare - 051 22 21 88
www.streekbieryves.be

YvesStreekbieren
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renovatie restauratie nieuwbouw

Verstraetebouw NV
Zwaaikomstraat 34

8800 Roeselare
T 051-26 43 80
F 051-26 43 81

info@verstraetebouw.be

www.verstraetebouw.be
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