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Voorwoord  

Voorwoord 

Graag presenteren wij u de laatste editie van onze digitale schoolkrant Assumptimes van het 

schooljaar 2017-2018. We blikken ook nu weer op heel wat mooie momenten terug waaruit 

duidelijk blijkt dat onze nieuwe baseline “Assumpta waar talent groeit!” heel goed gekozen is! 

Ik haal slechts enkele voorbeelden aan uit de artikels die u kan lezen. We sloten het tweede 

trimester af met “Assumpta Mundo”, onze jaarlijkse schoolpastorale dag waaraan dit 

schooljaar ook enkele ouders enthousiast hun medewerking verleenden.  

We verruimden ook onze grenzen, zowel dichtbij onze school als iets verder weg.  

 Het sociaal buurtproject GRNS in Strombeek waar we ook vorig schooljaar vanuit onze 

school reeds onze schouders onder zetten, kreeg dit schooljaar opnieuw op de 

enthousiaste steun van onze leerlingen van de eerste graad B-stroom en de 

afdelingen Haarzorg en Mode. Onze leerlingen van 5 Haarzorg en Mode creëerden 

zelfs een heuse Assumptasatelliet! 

 We kregen ook bezoek vanuit Zweden. Vijf leerlingen en twee leraren van het 

Rudbeckiaanse instituut in Zweden maakten kennis met onze school en namen met 

de leerlingen van 5 Humane Wetenschappen zowel het rechtssysteem als het 

onderwijssysteem in België en Zweden onder de loep. Het werd een boeiende 

ervaring.  

 We kunnen ook terugblikken op geslaagde edities van onze buitenlandse extra 

muros-activiteiten. De leerlingen van 4 ASO-TSO trokken drie dagen naar Parijs, een 

bestemming waar onze leerlingen van de derde graad BSO in juni twee dagen 

naartoe gaan. Onze leerlingen van 6 ASO-TSO trokken eind maart vier dagen naar 

Berlijn. Telkens werd er door de leerkrachten over de vakken heen een 

onderwijskundig sterk programma uitgewerkt.  

De Maria Assumptabasisschool en het Maria Assumptalyceum werken al gedurende vele 

jaren onderwijskundig samen. Zo kunnen we optimaal onze expertise delen. Hierover hebben 

we reeds in een vorig nummer van Assumptimes bericht. Dit schooljaar organiseerden we 

voor de eerste keer samen een schoolfeest. En onze campus Assumpta breidt nog uit! Vanaf 

1 september 2018 zal onze campus Assumpta uit twee basisscholen bestaan: de Maria 

Assumptabasisschool Mutsaard (met directeur Han Vanackere) en de Maria 

Assumptabasisschool Donderberg (met directeur Kristin Verbist). Met de basisschool van mw. 

Kristin Verbist hebben we dit schooljaar ook reeds intensief samengewerkt: mw. Kristin Verbist 

organiseerde met haar team een musical en onze Modeafdeling zorgde voor de realisatie 

van heel wat kostuums. 

 

 



We zetten in dit nummer graag het talent van enkele leerlingen en leraren in de kijker: Zarah 

El Yousfi van 6 Haarzorg haalde een fraaie tweede plaats tijdens de Joico-finale . We laten 

één van onze oud-leerlingen en een groot danstalent, Luana Manuka, aan het woord. Mw. 

Anki Nauwelaerts haalde net niet de eerste plaats bij de verkiezing van beste leraar 

Nederlands 2018 in Nederland-België. De eerste plaats ging naar een Nederlandse 

kandidaat dus mag mw. Anki Nauwelaerts zich terecht beste leraar Nederlands 2018 in België 

noemen. 

We kregen op onze school helaas ook droevig nieuws te verwerken. Na een moedig 

gedragen ziekte heeft dhr. Geert Vandenbussche, jarenlang leraar Latijn en Grieks op onze 

school, zijn strijd tegen deze ziekte verloren. We zijn vanuit onze school dankbaar voor zijn 

jarenlange inzet! 

Volgend schooljaar zal mw. Viane De Nys niet langer deel uitmaken van het Assumpa-team. 

Zij mag genieten van een verdiend pensioen. 

Els Van den Houte – algemeen directeur  

In memoriam Geert Vandenbussche          

Afscheid nemen  

 Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is 

dichtdoen en verpakken in goede gedachten der 

herinnering…is verwijlen bij een brok leven  en stilstaan 

op de pieken van pijn en vreugde…Afscheid nemen is 

met  dankbare handen weemoedig meedragen al wat 

waard is om niet te vergeten…   

 Leven is -vanaf zijn geboorte- voortdurend afscheid 

nemen, loshaken om voort te gaan, zichzelf verliezen 

om zich te vinden… Het risico nemen van de 

graankorrel om vruchten voort te brengen.  Afscheid 

nemen is het moeilijkste in het leven.  Men leert het 

nooit.   

 Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd,  niet 

van het leven. Het is zichzelf blijven zoals men 

geworden is,  het ene mysterie verlaten om het andere 

in te gaan  en op het woord van Jezus de hoop 

verwisselen voor de zekerheid dat God liefde is.  

 Gelovigen nemen nooit afscheid van het Leven.  

 Ward Bruyninckx 

 

 

 

 



 

Assumpta: inspirerend, innoverend en motiverend onderwijs 

Zoals u in het vorige nummer kon lezen, hebben we de onderwijsvernieuwing niet afgewacht 

en zijn we reeds proactief aan de slag gegaan. We organiseerden dit schooljaar voor het 

eerst onze  ta²lenturen in onze eerste moderne. Er waren vijf projecten: VOX (focus op 

genieten lezen, grammatica en woordenschat), MEDIA (nieuwe media), ’t STAD (Brussel en 

omgeving), NAT (wetenschappelijk getint project) en MENS (cultuur in de brede en ruime zin 

van het woord). Elk project duurt 15 lesuren en sluit aan bij een bepaalde studierichting in de 

tweede graad. We willen hiermee ook extra inzetten op het verhogen van de 

taalvaardigheid van onze leerlingen. We zullen ook volgend schooljaar deze ta²lenturen 

blijven organiseren en bijsturen waar nodig. In 1B groeperen we vanaf 1 september een 

aantal vakken en zullen de vakken Nederlands, wiskunde en het vak MAVO 

(maatschappelijke vorming) door één en dezelfde leraar gegeven worden. We willen op 

deze manier o.a. het leerrendement én het welbevinden van de leerlingen in 1B verhogen. 

Vanaf 1 september 2019 gaat de reeds lang geplande onderwijsvernieuwing van start. Het 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen organiseert verschillende kwalitatieve nascholingen om 

scholen zo goed mogelijk voor te bereiden en te coachen. We hebben vanuit onze scholen 

al ingetekend op de verschillende trajecten die worden aangeboden.  

                

 

We hebben dit schooljaar met een kernteam een interessante nascholing gevolgd “het M-

decreet als motor voor uitstekend onderwijs”. We hebben heel wat interessante info 

gekregen niet alleen rond het M-decreet maar ook rond verschillende tools om de leerwinst 

bij leerlingen te verhogen. Leraren gingen enthousiast aan de slag om interactieve 

werkvormen toe te passen of pasten in de praktijk de principes van het handelingsgericht 

werken toe. We organiseerden ook een heuse interne pedagogische studiedag op een 

woensdagnamiddag. Leden van het kernteam verzorgden de sessies en konden op heel wat 

interesse van hun geïnteresseerde collega’s rekenen. 

Els Van den Houte – algemeen directeur  



Familienieuws 

Werden geboren  

Wout, zoon van Wendy Gielis ( leraar PO) 

Viktor, kleinzoon van Katrien Olbrechts ( leraar wiskunde) 

Gingen van ons heen 

Carola Van Opstal, moeder van Lut Goossens (oud-collega) 

Vincent Eliat, Vader van Johan Eliat (schoolbestuur) 

Geert Vandenbussche, Collega (leerkracht Latijn) 

Maria Blanpain , grootmoeder van Kim Weyenberg en Vincent Laurent ( leraar 

haarzorg/mode – leraar P.A.V.) 

Marie-José De Saedeleir , moeder van Dirk De Cock (oud-collega) 

Stapte in het huwelijksbootje 

Sarah Thomas (leraar P.A.V.) 

Dit trimester in de kijker 

Paasproject B-stroom (W)armoede 
Na het succes van het kerstproject besloten we weinig te veranderen aan de beproefde 

formule van twee projectweken in alle lessen en 2 projectdagen waarvan eentje met 

workshops en eentje te velde. 

Onze leerlingen stortten zich met het nodige medeleven in het moeilijke thema van 

armoede. Naast cijfers, geschiedenis en case-studies werd besloten om ook iets te doen voor 

onze medemensen. 

Ter voorbereiding werden naast liters soep ook kleurrijke vlagjes vervaardigd en heel wat 

promomateriaal verspreid. 

Vol goede moed trokken we dinsdag 27 maart met ons hele hebben en houden naar de 

GRNS-site te Strombeek-Bever om onze soep gratis aan de man te brengen. 

Ondanks het tegenslaand weer trokken onze leerlingen er vol goed moed op uit om ze veel 

mogelijk mensen ‘warm’ te maken voor onze soepbedeling en misschien was de opkomst 

niet helemaal wat we gehoopt hadden, maar het was hartver’warm’end om onze leerlingen 

zo enthousiast en gemotiveerd te zien om onze medemensen een heerlijke kop soep te 

bezorgen. 

Annemie Dedoncker – leraar Godsdienst 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projectdagen 2e graad BSO – pasen  
 

Ook voor de paasvakantie beleefden onze leerlingen van de 2e graad BSO enkele leerrijke 

projectdagen. 

Op maandag gingen de leerlingen van haarzorg naar Mechelen, waar ze kapsalons met 

elkaar vergeleken. De leerlingen van mode gingen diezelfde dag op stagebezoek bij hun 

collega’s van de derde graad. Zo maakten ze kennis met de winkels en manier van werken 

in de winkels waar ze volgend jaar stage kunnen lopen.  

Op dinsdag gingen de leerlingen voor het vak PAV naar Brussel. In de voormiddag 

bezochtten ze het natuurhistorisch museum te Brussel. In groepjes kwamen de leerlingen heel 

wat te weten over de evolutie en de ontwikkeling van de mens. Na het museumbezoek 

namen de leerlingen de metro in Maalbeek, waar ze even stilstonden bij de aanslagen van 

twee jaar geleden (zie foto). In de namiddag vond een stadsspel plaats in het centrum. 

Kennis-, doe- en durfvragen wisselden elkaar af. Zo kwamen de leerlingen te weten dat de 

‘rue de l’amigo’ in het Nederlands ‘Vruntstraat’, trokken ze een foto met enkele Chinese 

toeristen en deden ze een goede daad.  

Sarah Thomas – leraar P.A.V. 

 

 

 

 

 

 

 



‘School Contest Joico’ – 6HZ 
 

Wij hebben op 15 maart 2018 met de leerlingen van 6Haarzorg deelgenomen aan de 

‘School Contest’ van Joico. De leerlingen werden hiervoor in groepjes ingedeeld. Binnen de 

groepjes werd er als één team samengewerkt met jonge toekomstige kappers van andere 

scholen. Het was echt een rijke ervaring voor onze leerlingen. De leerlingen werden tijdens 

het proces begeleid door Joico-medewerkers voor snit, kleur, make-up en alsook tijdens de 

fotoshoot. 

Na de stemming was er één van onze leerlingen, Zarah, die een gouden enveloppe mocht 

ontvangen. Ze zat in de finale van de School Contest.  

De creatie van Zarah’s groep werd door de vakjury gewaardeerd en ze wonnen de tweede 

prijs.  

Deze finaleplaats toont aan dat er bijzonder talent onder onze leerlingen schuilt en het geeft 

onze mooie opleiding de nodige aandacht.  

 

Zarah,  

gefeliciteerd! 

Je prestatie vervult me met trots 

Ik heb niet aan jou getwijfeld! 

Mevr. Nancy 

 

 

 

 
 

 

 

 



Berlinreise  

 

 

 

Deutsche Pünktlichkeit… auf los, geht’s los !   

Stalkruidlaan 5u30: “Guten Morgen!” roepen een paar enthousiaste leerlingen, “waar blijft de 

bus?”   Onze Duitslandreizigers hebben er duidelijk zin in. Alle leerlingen komen netjes op tijd -

dankjewel lieve ouders-, de bagage wordt vakkundig over de kofferruimte verdeeld, onze reis 

kan pünktlich beginnen.  Regen en sneeuw vergezellen ons richting Oosten maar niets kan de 

‘Vorfreude’, het plezier om wat komen gaat, drukken. 

We rijden naar het Harzgebergte. Onze namiddag staat volledig in het teken van de lessen 

aardrijkskunde.  In het stadje Goslar worden we aan de Rammelsbergmijn in twee groepen 

opgedeeld, voor een Duits- of Engelstalige rondleiding. 

Na inspanning volgt ... das Quiz Façon Assumpta. Deze avondvullende quiz is een Lakense 

specialiteit.  De pittige mengeling van vragen en proeven wordt vooral gesmaakt door kenners 

van het Brusselse Maria Assumptalyceum.  EN  ?!?  Het moet gezegd, onze leerlingen kennen 

hun Pappenheimers! 

We overnachten in de Goslarer Jeugdherberg en vertrekken op woensdag naar onze 

eindbestemming Berlijn. 

Endlich, Berlin entdecken. 

Het is middag en we komen aan in de Duitse hoofdstad.  Zoals het goede Bourgondiërs 

betaamt, gaan we eerst de innerlijke mens versterken. In Berlijn kan je niet enkel Bier und Wurst 

consumeren, het aanbod is gevarieerd en internationaal.  Zoetebekken kunnen hier zeker hun 

hart ophalen. 

Nu zijn de leerlingen klaar voor de stadsexploratie.  Met een stadsplan in de hand, flinke 

wandelschoenen aan de voeten en een warme jas om het lijf stappen ze langs de 

bezienswaardigheden in Berlin-Mitte. Berlin ist faszinierend, de stad is voortdurend in beweging, 

er heerst een permanente spanning tussen oud en nieuw, tussen verleden en toekomst. 

Na de heuse stadswandeling gaan we op zoek naar kalmte en rust in het IBIS CITY HOTEL.  Dit 

wordt onze uitvalsbasis voor de komende dagen. 

Op donderdagochtend trekken we naar het Hamburger Bahnhof.  In het voormalige 

treinstation huist vandaag het museum voor hedendaagse kunst, een van de vele vermaarde 

#Berlinreise 

#letzteKlassenfahrt    

#Abiturienten    

#GeschichteKulturUndSpaßInBerlin  

#DeutschSprechenInBerlin 

#WirSindBerliner 

 

 



Staatliche Museen zu Berlin, met een tentoonstellingsoppervlakte van 10.000m2. De 

Nederlandse gids loodst onze jongeren probleemloos binnen in de wereld van Joseph Beuys, 

de vermaarde Duitse conceptuele kunstenaar.  De non-conformistische aanpak spreekt aan: 

“interessant” “te kort” “nooit gedacht dat ik het leuk zou vinden” “ik kom terug”. 

Verder zakken we af naar het vroegere West-Berlijn, nl. naar de Kurfürstendamm, die bekannte 

Berliner Einkaufsstraße.  In de verschillende Einkaufszentren interviewen de leerlingen de 

voorbijgangers auf Deutsch.  De verzamelde gegevens zullen later klassikaal en/of individueel 

verwerkt worden.  

Die dunkelste Seite der deutschen Geschichte 

In het toenmalige concentratiekamp Sachsenhausen hangt nog steeds een beklemmende, 

onheilspellende sfeer.   We luisteren aandachtig naar de gids en worden er stil, ingetogen en 

nederig van.  

Ook het bezoek aan de Stasigefängnis in Berlin-Hohenschönhausen is leerrijk en beklemmend, 

hier voel je gruwel van het autoritaire DDR-regime. 

Naar goede gewoonte sluiten we onze studiereis af met een fietstocht auf den Spuren der 

Berliner Mauer.  Het einde van een boeiende, leuke schoolreis. 

Checkliste Berlinreise 

tiefgründige Vorbereitung  

neugierige  Schüler  

 gute Stimmung  

  erstklassige Gruppe   

  tolle Erinnerungen   

Els Mertens – leraar Duits  

 

     

 

 



Assumpta Mundo is geboren !  
 

De leerlingen van de eerste en tweede graad werden ondergedompeld in verschillende 

culturen tijdens de allereerste editie van Assumpta Mundo.  

Ik hoor je denken? Assumpta Mundo? Onze jaarlijkse pastorale dag werd in een nieuw 

mondiaal jasje gestoken. Naast de film ‘demain tout commence’ voor de tweede graad 

stond er voor de eerste graad een bezinningsmoment in de kerk en verschillende workshops 

op het programma. Van indiaans vlechten, verhalen, henna tot het maken van mini-

loempia’s en milkshakes. Zo kon je kiezen voor iets dat dicht bij je eigen talenten ligt of net 

gaan voor iets helemaal nieuws. Een rijk en gevarieerd programma met voor ieder wat wils. 

De ideale moment om even stil te staan bij de wereld rondom ons en al het mooie dat die 

ons biedt.  

 

Met de hulp van leerkrachten, ouders en leerlingen brachten we de wereld binnen op onze 

school. Deze kleurrijke en leerrijke dag moest feestelijk worden afgesloten dus werden de 

leerlingen getrakteerd op een concert van Los del Tre!  

Als je het ons vraagt, de ideale manier om de vakantie te starten! Nog eens een dikke 

dankjewel aan alle begeleiders en helpende handen! We kijken reeds uit naar de volgende 

editie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



Napelsreis 
Op een (zeer) vroege donderdagochtend was het zover: voor enkele van onze vijfdes en 

zesdes zou vandaag een onvergetelijk avontuur starten! We hadden nooit gedacht dat we 

met zovelen zouden zijn, maar klaarblijkelijk had de mini-promotiecampagne van mevrouw 

Van Ginder Deuren en mevrouw Engels heel veel succes geboekt! De heentocht beloofde 

een lange reis te worden. We zouden via München vliegen om daar na een korte tussenstop 

de uiteindelijke vlucht naar onze eindbestemming te nemen: Napels!  

Nadat we geland waren deden we onze eerste indrukken op van het prachtige Zuid-

Italiaanse landschap. Onze buschauffeur Antonio was stipt op tijd en bracht ons meteen 

naar onze eerste culturele stop: Solfatarra. Daar wilden we graag de bijzondere 

zwavelvelden gaan bezoeken en de vreselijke geur van rotte eieren trotseren, maar helaas... 

de poort was gesloten. Dat was ook het eerste moment waarop we kennismaakten met de 

Napolitaanse directheid: onze buschauffeur deed niet eens de moeite om een kijkje te 

nemen of er toch geen enkele mogelijkheid was tot een bezoek, maar reed meteen door 

naar onze volgende stop: Pozzuoli.  

 

Na een korte pick nick konden we daar gelukkig wel ons eerste culturele 

bezoekje laten doorgaan in een prachtig Romeins amfitheater. Na een 

korte toelichting door mevrouw Engels namen de leerlingen zelf een kijkje in 

de uitzonderlijk goed bewaarde catacomben van het amfitheater. 

Sommige leerlingen mochten zelfs met de gekke opzichter mee die hen 

alle bijzondere plekjes en knappe staaltjes van Romeinse architectuur liet 

zien. 

 

Op weg naar ons allereerste hotel werden we ook meteen geconfronteerd met de 

Napolitaanse verkeerschaos... zeker toen we in de buurt van ons hotel arriveerden, hebben 

we zonder twijfel het bedenkelijke record “zo snel mogelijk bagage uit de bus laden met 

vijftig studenten en vier (toen al) overstresste leraren” verbroken.  

Als we gedacht hadden dat we toen reeds alles van chaotisch Napels gezien hadden, zou 

de latere avond ons helaas het tegendeel bewijzen. Er wachtte namelijk een heerlijke, 

typisch Napolitaanse “pizza margherita” ons op in een klein restaurantje in het centrum van 

de stad, maar om daar te komen trotseerden we eerst honderden vuile en smalle steegjes en 

zeker drie keer zoveel brommertjes die vanuit het niets opdoken en onze tenen er net niet 

afreden. Gelukkig raakten we daarna heelhuids terug in ons hotel, waar we van een 

welverdiende nachtrust konden genieten. 

DAG 2 

Toen we de volgende ochtend gepakt en gezakt klaarstonden om onze tweede maar ook 

meteen laatste dag in Napels door te brengen, maakten we alweer kennis met een ander 

niet zo fijn kantje van de Napolitanen: onze brave leerlingen hadden blijkbaar een gordijn 

kapot gerukt, waarvoor we meteen het bedrag van toevallig exact “100 euro” moesten 

betalen. “Niet met ons!” dachten de leerkrachten, waarop ook zij de woeste Napolitaan in 

hen naar boven haalden door met veel lawaai te protesteren, waarop de hoteleigenaar de 

boete verdacht snel liet voor wat ze was. Oef!  



 

          

 

De rest van onze laatste dag in Napels verliep gelukkig wel erg vlot: na een bijzonder 

interessant bezoek aan het archeologisch museum kregen de leerlingen wat tijd om het 

centrum zelf te verkennen (lees: de stad leeg te shoppen). Onze laatste stop in Napels was 

een mysterieuze knekelkerk in de buitenwijk van de stad. Iets verderop wachtte onze bus ons 

op om ons naar de haven te brengen, waar we de boot zouden nemen richting het 

idyllische eilandje Ischia. 

 

         

  

Die avond stond er voor ons de workshop “dansen met de locals” op het programma. 

Hoewel we niet goed wisten wat te verwachten, keken we hier toch ongeduldig naar uit. 

Onze teleurstelling was echter groot toen het bleek te 

gaan om niet meer dan een soort aerobicsinitiatie door 

drie meisjes die in de buurt van het hotel woonden. 

Maar het kon de leerlingen niet deren: hoe hoog hun 

verwachtingen waren, zoveel plezier hebben ze 

uiteindelijk toch gemaakt door enthousiast mee te 

dansen!  

 

 



DAG 3 

De derde dag beloofde een 

spannende en avontuurlijke dag te 

worden: vandaag  zouden we een 

echte hikingtocht ondernemen om het 

prachtige eiland en haar vulkanische 

gesteenten te ontdekken. Onze 

voorziene tocht van zes uur hebben we 

in samenspraak met onze gids 

Benedetto toch maar ingekort naar vier uur, wat ook al meer dan genoeg 

was voor de meeste leerlingen. Onze verwachtingen werden die dag wel 

meer dan ingelost: bovenop de uitzonderlijke natuur die we onderweg 

mochten aanschouwen, hebben de leerkrachten een grote bewondering 

gekregen voor onze leerlingen die zich wonderwel staande wisten te houden (meestal toch) 

in een omgeving die voor de meesten compleet buiten hun confortzone lag. Stadskinderen 

in de natuur, je maakt het niet elke dag mee!  

 

    

 

 

Tot dan toe waren de weergoden ons heel welgezind geweest, maar tegen de avond 

besloten ze dan toch de hemelsluizen eens goed open te zetten. Het leek wel alsof het 

eiland het jammer vond om van ons afscheid te nemen. Dit was in ieder geval zeker 



wederzijds. Terug op het vasteland bracht een bus ons naar de andere kant van de Baai van 

Napels, waar we de rest van onze reis zouden verblijven in het rustieke Sorrento. 

DAG 4 

Vandaag was het Pasen! Wonderwel was de paashaas 

ons niet vergeten daar in het verre Italië, en werden de 

leerlingen getrakteerd op lekkere paaseitjes. Perfect om 

de dag vol goede moed in te zetten.  

Op het programma vandaag: de Vesuvius! Iedereen 

keek er erg naar uit, maar we hadden het grondig mis 

toen we dachten dat de weergoden ons terug goed gezind waren. Ze hadden namelijk nog 

één venijnig cadeautje voor ons: mist. Toch wilde Alberto, onze buschauffeur, het er graag 

op wagen en reed heel de weg naar boven. Toen we geen hand meer voor onze ogen 

zagen, beseften we dat een bezoekje aan de wereldberoemde vulkaan er vandaag helaas 

niet in zou zitten. Na een kort spoedoverleg met onze plaatselijke reisagent Alex hakten we 

een pijnlijke knoop door: gezien we dit de leerlingen niet wilden ontzeggen, besloten we om 

de volgende dag nog eens te proberen en de programma’s van beide dagen om te 

wisselen. Dit hield in dat we meteen naar de archeologische site van Pompeï zouden rijden, 

maar dat we ons bezoekje aan de prachtige Amalfitaanse kust in de namiddag zouden 

moeten laten vallen. Zo gezegd, zo gedaan: Alberto bracht ons op een uurtje tijd naar het 

mytische Pompeï. Hij had het zelfs voor elkaar gekregen om voor ons een restaurant te 

regelen, dat wonderwel zonder problemen vijftig studenten kon ontvangen voor een 

driegangenmaaltijd.  

Vervolgens was het tijd voor ons bezoek aan Pompeï. Echter... opnieuw lag het onheil op de 

loer. Aan de ingang kregen we weer slecht nieuws van enkele bewakers, die ons wisten te 

vertellen dat het museum pas anderhalf uur later terug zou open gaan. Uiteindelijk bleek het 

een geluk bij een ongeluk: de leerlingen waren blij dat ze even wat vrije tijd hadden en de 

leerkrachten konden zich inhoudelijk nog wat voorbereiden op het bezoek dat we graag zelf 

wilden gidsen. Dat moest heel minutieus gebeuren, want door alle wijzigingen hadden we 

slechts een kleine twee uur de tijd – wat erg weinig is voor zo’n omvangrijke site. Terwijl 

mevrouw Engels het blitzbezoek plande, toonde mevrouw Van Ginder Deuren zich van haar 

kranigste kant door onze eerste plaats in de honderden mensen lange rij met hand en tand 

te verdedigen. Onze zwaarste beproeving als begeleiders van deze reis moest echter nog 

komen... 

Wanneer het stilaan tijd werd om de poorten terug te openen, stonden mevrouw Van Ginder 

Deuren en mevrouw Engels al gekneld tussen een paar wilde Italianen, die een gratis bezoek 

op deze feestdag blijkbaar voor geen geld wilden missen. Toen de poorten werden 

geopend, veranderde de gigantische rij in een absurd woeste mensenzee: de strijd om de 

tickets was begonnen! Terwijl mevrouw Van Ginder Deuren en mevrouw Engels letterlijk hun 

leven waagden door wild om zich heen te slaan, hadden meneer Huybrechts en meneer 



Tordeur de leerlingen zover gekregen om als een slang achter hen aan te hollen. Dat was ons 

grote geluk: zo geraakten we op een verbazend vlotte manier (gezien de omstandigheden 

toch) binnen in het magische Pompeï.  

 

 

Gelukkig waren we dankzij de 

onverwachte vertraging erg goed voorbereid: na de bijzonder deskundige introductie in het 

amfitheater van de Romeinse stad door mevrouw Van Ginder Deuren (die terecht door de 

leerlingen verdacht werd stiekem ook geschiedenisleerkracht te zijn) trokken we in een 

speedtempo met onze bende naar het centrale plein van de stad, om daar eerst een 

prachtige groepsfoto te maken en vervolgens de meest tot de verbeelding sprekende 

plaatsen van Pompeï te bezoeken. Via de hobbelige wegen trokken we van het Huis van de 

Faun langs de marktplaats naar de Stabiaanse termen, om ten slotte te eindigen bij de 

veelzeggende plaasteren afgietsels van de slachtoffers van de grote ramp in 79 na Christus... 

Hoe kort het bezoek ook was, zo overdonderd waren alle leerlingen. Zelfs diegenen die geen 

grote culturele interesse koesterden, kwamen ons vertellen hoe imposant ze de Romeinse 

stad vonden. We hadden er dus wel nog een tijdje willen blijven rondsnuisteren, maar 

buschauffeur Alberto dacht daar anders over en bracht ons terug naar Sorrento. Daar 

sloten we de hectische maar wonderlijke dag af met een welverdiend ijsje en 

sommigen zelfs met een ijskoude duik in de zee (anders hadden ze hun zwemgerief 

voor niets meegenomen!).  

 

DAG 5 

 

Poging twee om de Vesuvius te beklimmen! Hoewel 

de wolken nog niet helemaal verdwenen waren, bleek 

het een uitstekende dag voor deze loodzware tocht 

naar de krater. Gelukkig wisten de leerlingen nog niet 

hoe intensief de klim zou zijn, anders hadden we ze 

lang niet allemaal meegekregen. Eens op de top kregen we eerst wat verwijten naar ons 

hoofd geslingerd, in de vorm van “moesten we hier zo voor afzien?!” tot “dat is toch maar 

gewoon een put?!”. Eens de leerlingen echter op adem gekomen waren, beseften ze toch 

dat dit een erg bijzondere plek was, mede dankzij de deskundige uitleg van mijnheer 

Tordeur. Na een klein uurtje op de top te vertoeven, werd het tijd om weer terug te keren. 

Wat volgde was een helse afdaling, waar honderden auto’s het onze buschauffeur zo 



moeilijk maakten dat we pas anderhalf uur later weer beneden waren. We hebben hem 

achteraf aangeraden dat indien hij ooit ambitie mocht krijgen om in het onderwijs te gaan, 

hij zeker niet mag aarzelen met zulke stalen zenuwen en zo’n engelengeduld.  

 

 

In de namiddag stond er niet veel meer in op het programma. Nadat de buschauffeur ons in 

Sorrento afgezet had, kregen de leerlingen de hele namiddag vrij om de stad te verkennen. 

Ook de leerkrachten profiteerden ervan om een terrasje te gaan doen, om te gaan 

afdingen met plaatselijke kunstenaars, om sandalen te laten maken bij een lokaal 

schoenmakerswinkeltje en te genieten van het 

prachtige uitzicht op de Baai van Napels. Toen 

kwam helaas ook het besef dat onze tijd in Italië 

er bijna op zat. 

DAG 6 

Na een laatste deugddoende nacht en een 

stevig ontbijt stonden de leerlingen stipt op tijd 

klaar om weer naar huis te gaan. Ook de 

terugtocht zou lang duren, gezien we opnieuw 

een tussenstop in München moesten maken. Pas tegen 19u ’s avonds landden we veilig en 

wel in ons vertrouwde Zaventem, waar de leerlingen na een prachtige (en een beetje 

emotionele) speech van mijnheer Huybrechts weer veilig huiswaarts keerden. Ook wij konden 

– met een beetje maar zo’n toffe vertraging – aan onze welverdiende paasvakantie 

beginnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noord-zuidsimulatie en KMSK Oude kunst 
Op 17 april hebben we in de voormiddag een Noord-Zuidsimulatie uitgevoerd. We werden bij 

het binnenkomen verdeeld in groepen die arme en rijke landen bleken te zijn. Arme landen 

kregen heel weinig materiaal en rijke landen kregen alles in overvloed. Het spel was leerrijk en 

tof! 

 

Na dit Noord-Zuidspel vertrokken we naar het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten met de 

tram. Dat die tram in panne kwam te staan was niet zo tof… We kwamen later aan dan 

gepland in het museum, moesten daar een grote bundel invullen en hebben niet echt 

kunnen genieten van de prachtige schilderijen die er hingen. 

 

Jasmien Leemans - 6 WW7  

Uitstap UPC Kortenberg 
De uitstap naar het Universitair psychiatrisch centrum Kortenberg was heel leerrijk. Wij zijn een 

jongerenafdeling gaan bezoeken en we hebben daar kennisgemaakt met een paar mensen 

die op de afdeling werken zoals de vader van meneer Moyson, hij was namelijk een 

psycholoog die veel gesprekken had met de patiënten. Hij heeft ons praktische informatie 

meegegeven over hoe ze met de jongeren tewerk gingen en hoe het eigenlijk allemaal in 

elkaar zat. We hebben eveneens het kunstatelier bezocht, daar hingen kunstwerken op van 

de patiënten die daar verbleven. Meestal kon je de verborgen boodschappen afleiden uit 

de kunstwerken, die waren meestal heel aangrijpend. Ook hebben we een bezoekje 

gebracht aan de muziektherapie en de sportzaal waar ze met de jongeren vaak werken. 

Veel mensen hebben een negatief beeld van psychiatrie, vaak associëren mensen het aan 

een “gekkenhuis” of “ gevangenis”. Wij hadden ook vooroordelen, maar dankzij deze uitstap 

weten we hoe het echt in elkaar zit en dat er echt wel rekening gehouden wordt met 

jongeren. 

Ikraam - 5HW 

Bedrijfsbezoek Stevens en co. & Odisee 
 

De eerste week na de paasvakantie werd meteen goed ingezet voor de vijfdejaars uit de 

economische afdelingen. 5 handel en 5 economie-moderne talen trokken op dinsdag 18/04 

naar Brussel. Eerst werden we verwacht op de hogeschool Odisee voor een workshop ‘Plan 

je eigen event’. In de algemene inleiding werd uitleg gegeven over het studieaanbod aan 

Odisee. Het proces rond studiekeuze wordt steeds vroeger gestart, infodagen aan 

hogescholen richten zich nu ook tot de vijfdejaars. Daarna mochten de leerlingen hun 

creativiteit botvieren en hun eigen evenement plannen en voorstellen. 

 

In de namiddag kregen we een rondleiding bij Stevens en co, een schrootverwerkend 

familiebedrijf in de Brusselse haven. Hier leerden de leerlingen meer over ‘circulaire 

economie’. Zij zullen schroot vanaf nu niet meer ‘afval’ noemen, maar wel ‘grondstof’. 

Uiteraard werden de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen en kreeg iedereen een 

prachtig fluovestje en helm toebedeeld. Hiermee poseerden ze graag voor enkele 

afgedankte stellen van de MIVB die ook door Stevens verwerkt worden. 

 



 
 

Het was een geslaagde dag met een leergierige, enthousiaste groep. 

 

Annemie Verbeeck - leraar bedrijfseconomie 

Lille – Hein, biloute ! 
 

Op 20 april 2018 maakten onze derdejaars een uitstap naar het uitheemse Lille, gelegen in het 

Noorden van Frankrijk. Onder een stralende zon bezochten ze het openluchtmuseum in 

Villeneuve-d’Ascq en leerden ze Lille kennen aan de hand van een stadsspel. 

In ‘le Musée de Plein Air’ wandelden we door een typisch dorpje uit de 17de eeuw. We leerden 

er meer over de verschillende beroepen en artisanale producten die toen bestonden. Zo 

zagen we niet alleen het huis van een schapenherder waar wol verwerkt werd, maar ook de 

toren van een duivenmelker, de werkplaats een smid en zelfs het huisje van de plaatselijke 

heks die de mensen uit het dorp genas met brouwsels uit haar grote kruidentuin. Ook 

reuzekonijnen, baby-ezels, gigantische varkens en bizarre kalkoenen konden we er 

bewonderen. Verder waren er tal van oude, Vlaamse spelen (zoals een sjoelbak) die we eens 

mochten uitproberen. 



 

 

 

 

 

 

Het andere deel van de dag trokken de we er in groepjes op uit. Gewapend met een 

stadskaart, maakten we verschillende opdrachtjes. We verdiepten ons in de culinaire tradities 

van de stad en in het dialect van haar bewoners. De film Bienvenue chez les Chti’s kent voor 

ons dus geen geheimen meer!  

Sirina Van Vyve – leraar Frans  

Lezing door Franstalig auteur 
 

In het kader van de lessen Frans moesten de lln van 5 en 6 ASO dit semester een boek lezen 

van Malika Madi, een Belgische auteur met Algerijnse origines.  

Naast het schrijven van zowel romans, essais en theaterstukken geeft Mevr. Madi geregeld 

lezingen en/of schrijfateliers in talrijke Brusselse en Waalse scholen. Eind april/ begin mei is ze 

ook naar onze school gekomen. Na een korte (historische) situering van 2 van haar boeken 

die onze leerlingen moesten lezen,  “Nuit d’encre pour Farah” en “Les silences de Médéa”, 

hadden de leerlingen de gelegenheid om vragen te stellen aan de auteur. Het was een 

interessante, leerrijke ervaring.   

Katrien Castelein – leraar Frans  

    



Bubble festival 

Julie Van Ginder Deuren – leraar Frans  



Satelliet Assumpta – GRNS 
Het Assumpta openlucht verwen kapsalon is klaar voor gebruik.  

De leerlingen van 5Mode en 5Haarzorg werkten gedurende twee namiddagen samen met 

het bouwteam van Cultureghem om van een braakliggend terrein een hippe buiten 

kapsalon met welness gedeelte te maken.  

   
 

Ze ontpopten zich tot ware Doe-het-zelvers. Sommigen hadden nog nooit een boor/vijsmachine 

van kortbij gezien, maar dat hield hen niet tegen om ermee aan het werk te gaan.  

 

  
 

 

 

 



 

Ook zagen, al dan niet met de cirkelzaag, vormde geen enkel probleem. 

 

  

 

  

Ook de leerkrachten lieten zich van hun handige kant zien. 

  



   

Dinsdag was het zwaar werken in de koude wind, vrijdag was het dan weer warm en zonnig. 

   
 

Eens de laatste afwerkingen voltooid zijn, kunnen jullie terecht op het terrein GRNS de Rode 

poort aan de hoek van de Rode Poortstraat / Lange winkellaan te Strombeek. 

Er staat een kappersstoel, 4 kapper units, 2 relaxbaden, 2 lounge zetels, dit alles in een mooie 

groene omgeving. De bloemetjes moeten nog geplant worden.  

    



  

 

  

 

Wat kunnen we u aanbieden?   

Een was-en knipbeurt, een brushing, een relaxerende massage, een kruidenbad,  …              

De leerlingen van de modeafdeling zullen ook op geregelde tijdstippen aanwezig zijn voor 

het aannemen van retouches.  



   

 

   

Enkele leerlingen van het 5de jaar kozen voor hun sociale stage het GRNS project uit.  

Zij werkten gedurende 3 woensdagen met de kinderen van de lagere scholen ut de buurt.  

 

Verder kan je bij GRNS – de rode poort terecht voor een gezellige babbel.  

Tijdens de zonnige maanden is GRNS elke vrijdagavond open.          

 



De bedoeling van GRNS is om mensen de kans te geven mekaar te ontmoeten in de 

publieke ruimte en dat is aardig gelukt. We hoorden vaak van mensen dat er in de buurt 

vrij weinig samenhorigheid was. In die zes maanden is daar toch iets aan veranderd. 

   

Volg onze projecten op:  https://www.facebook.com/grns.be/ 

Anne Van Moer – leraar mode  

Bezoek “Waer Waters” voor 5S 
 

Vorig schooljaar en ook dit jaar zijn er twee leerlingen van het vijfde jaar 

schoonheidsverzorging op stage geweest in  het Wellness centrum “Waer Waters” in Groot 

Bijgaarden.  Zij waren heel  tevreden over de professionele begeleiding en de praktische 

ervaringen die ze verworven hebben tijdens hun stageweek. 

Toen ik, als stagecoördinator en praktijkleerkracht, op stagebezoek ging, kreeg ik telkens 

positieve feedback van hun stagebegeleider.  Het zou wel interessant zijn om in het kader 

van het leerplan, meer bepaald,  de werking van een wellness en algemeen welzijn, een 

bezoek te brengen met alle leerlingen van het vijfde jaar schoonheidsverzorging. 

De nieuwsgierigheid en het enthousiasme van de klas was groot.  Op 3 mei zijn we dus 

vertrokken met de tram en de bus richting Groot Bijgaarden.  Allen geladen met een zak met 

onze eigen badhanddoeken, een badjas en slippers.   Bij aankomst werden we vriendelijk 

ontvangen door de badmeester.  Hij leidde ons, in badpak en badjas, rond doorheen de 

verschillende soorten sauna’s en gaf ons de nodige uitleg over het gebruik en de werking 

ervan op de huid en het lichaam: biosauna, zoutkristalsauna, warmtekamer, hotsauna, de 

opgietingen en het gebruik van etherische oliën,  infraroodsauna,  stoombad en ga zo maar 

door.  Van in de meeste sauna’s  kan je doorheen een imposante glazen wand,  de 

prachtige aangelegde buitentuinen zien, waar je kan genieten en een frisse neus halen 

tussen de warmte sessies door.  Afkoelen kan je ook in de verschillende baden: 

dompelbaden, flootingbad, watermassage of bubbelbaden.  We konden bijna onze oren en 

ogen niet geloven.  Zowel binnen als buiten kan je van kop tot teen relaxen in een ligzetel 

aan de rand van de zwemvijvers of liever cocoonen ... Je kan je nestelen voor de open 

haard of je neervlijen in een  rust- of leeskamer.  Allen waren we onder  de indruk van het 

aanbod.  En dan hadden we het beauty verdiep nog niet doorgewandeld.  Alle 

https://www.facebook.com/grns.be/


benodigdheden en producten netjes geschikt.  Met handdoeken bedekte massagezetels, 

klaar om klanten een aangename gelaatsverzorging of lichaamsmassage te geven. 

Na de overweldigende uitleg was de tijd gekomen om met zijn allen en in alle vrijheid gebruik 

te maken van het groot aanbod aan sauna’s en baden onder het toeziend oog  van 

ervaren saunameesters.  Tijdens  de gelaatsverzorging en de massage vergeleken we de 

gebruikte technieken met wat we op school aanleerden.   Tussendoor kon je een bezoek 

brengen aan een restaurant naar keuze voor een slaatje, een hapje of een degelijke 

maaltijd.   Kortom, het was een leerrijke dag en tegelijkertijd genieten.  Ontspannen in 

lichaam en geest keerde ieder afzonderlijk naar huis terug. 

Een deugddoende ervaring van Myriam, Laura, Davina, Esther, Selen, Pauline, Noah, Anissa, 

Ilknur en hun leerkracht Mevr. Viane De Nys. 

Viane De Nys – leraarSchoonheidszorgen  

Verwenproject 5S  
 

Donderdag 1 maart hebben we (= 5 en 6 

Schoonheidsverzorging) het privilege 

gehad om 11 autistische, slechtziende of 

blinde  leeftijdsgenoten van het Koninklijk 

Instituut te Woluwe te verwelkomen in onze 

salons voor een gelaatsverzorging, 

manicure of pedicure. In het kader van de 

lessen Frans moest de verzorging zoveel 

mogelijk in het Frans gebeuren, wat zeker 

een bijkomende uitdaging was voor die 

leerlingen  

Kortom, het was een zeer leuke en leerrijke 

voormiddag.  Door deze ervaring hebben 

we niet alleen toffe, nieuwe mensen leren 

kennen, maar vooral onze vooroordelen 

t.o.v. mensen met een beperking 

weggewerkt. Hopelijk kunnen we die 

groep binnenkort nog eens ontmoeten.  

Noah - 5 S   

 



      

            

Laatste 50 dagen zesde jaar 
De dag voor de laatste 50, hebben we een barbecue gehouden en overnacht op school. 

Sommigen hebben ervan genoten om een laatste keer wat grapjes uit te halen, er zo op hun 

manier al afscheid te nemen van de school. Zo vonden sommige leerlingen het leuk om een 

paar planten te verhuizen. Bijna iedereen heeft in de kleine turnzaal geslapen op de 

valmatten, verder waren enkele leerlingen verspreid over sommige lokalen.  

 

Voor de dag zelf van de laatste 50, hebben we gekozen voor 'Walibi'. We hebben ons goed 

geamuseerd. Camille mocht nauwelijks attracties doen door haar been. Verder heeft Clara 

overgegeven na de 'Weerwolf'. Er is ruzie geweest om te weten wie achteraan in de bus 

mocht, waardoor uiteindelijk niemand dit mocht.  Jasmien heeft de man van haar leven 

ontmoet in de 'Raga River' en Priscillia heeft een dutje gedaan.  

 

Daarbij hebben we het geluk gehad dat we konden proeven van de heerlijke en goedkope 

gerechten van Walibi .  

Conclusie? Als we blijven zitten, kiezen we volgend jaar weer voor Walibi voor de laatste 50. 

 

Priscillia Cosentino, Clara Leloup en Maëlle Nicora  - 6 WW7 

 

 

 

 



BBQ zesde jaar 
Op 3 mei omstreeks 18 uur werd voor alle leerlingen van het zesde jaar een barbecue 

georganiseerd. Met de leerkrachten genoten we van een gezamenlijk moment waarbij we 

elk een eigen uitgebreide maaltijd konden samenstellen. Daarnaast kregen we de kans om 

onze eigen muziek op te zetten tijdens en na de maaltijd. Over nachtelijke uitspattingen 

gaan we jullie zeker niets vertellen. We willen wel alle leerkrachten bedanken die zich 

hebben ingezet om deze onvergetelijke dag in goede banen te leiden. 

Benjamin Allaer - 6 MTWE, Luc Lecocq - 6 MTWE, Guillaume Van De Velde - 6 WW8 

Parijs 

Op vijf mei vertrokken we met de vierdejaars ASO en TSO richting Parijs, waar we allerlei 

zalige activiteiten deden. Omdat Parijs zowel historisch als architecturaal heel rijk is, waren we 

verplicht om de mooiste plekken te bezoeken.  

De eerste dag hebben we verschillende monumenten en gebouwen bezocht. Het Louvre en 

het hôtel des Invalides zijn me echt bijgebleven. Toen we bij het Centre Pompidou 

aankwamen, heb ik mijn spreekbeurt gedaan. Ik heb mijn klasgenoten kort uitgelegd wat het 

centrum was en gaf ook een beetje meer informatie over de geschiedenis van dit gebouw. 

‘s Avonds zijn we met z'n allen in het Hardrock Café gaan eten. We hebben van de gezellige 

sfeer genoten met onze vrienden.  

De tweede dag heeft mijn groep het museum 

van Orsay bezocht, dat vroeger een 

treinstation was. We kregen vrije tijd in de 

Avenue Champs-Elysees waar we een paar 

foto's getrokken hebben en samen met een 

paar vrienden een mocktail gedronken 

hebben. De laatste dag kregen we de kans om 

het kasteel van Versailles te bezoeken. 

Persoonlijk vond ik de tuinen het mooist.  

Uiteindelijk hebben we de bus genomen 

richting Brussel. Het was een super leuke 

driedaagse die ik nooit zal vergeten. De stad 

Parijs was zowel leerrijk als plezant. Als ik Parijs 

met één woord zou moeten beschrijven, dan 

zou ik maar twee letters aan de stad 

toevoegen. Raad eens welk woord je dan 

krijgt... Paradijs 

Ps: Dit is een foto van 4ec4 en 4w 

Angélique Sarkisian - 4ec4  

 

 

 



We hebben een geweldige driedaagse in Parijs beleefd. Tijdens de reis zijn er veel dingen 

gebeurd: veel gelach, uitbranders, tranen en zelfs ruzies! Er waren goede en slechte 

momenten.  

Toen we aankwamen in Parijs, hebben we eerst heel lang moeten stappen. We hebben de 

stad en haar inwoners leren kennen. Samen met mijn klasgroep hebben we een heleboel 

monumenten bezocht zoals Le Louvre, le Centre Pompidou, le Panthéon enzovoort. 

Aangekomen aan l'Arc de Triomphe en de Champs-Elysées, moest ik mijn mondelinge 

presentatie voorbrengen. Die had ik voorbereid tijdens de lessen frans voordat we naar Parijs 

vertrokken. Ik heb aan mijn medeleerlingen wat meer uitleg gegeven over de bouwkunst en 

de meest prestigieuze laan van Parijs.  

’S Avonds, na onze wandeling, hebben we ons hotel ontdekt. De kamers waren perfect: we 

hadden een televisie, een persoonlijke douche en wc, … alles om zich zoals thuis te voelen. 

Wat ik het tofste in Parijs vond, was gezellige momenten doorbrengen met mijn klasgenoten. 

Ik heb sommige klasgenoten, met wie ik bijna nooit spreek, leren kennen en banden 

geschept met leerkrachten…  

Verder hebben we enkele musea bezocht. Het beste museum was Le palais de la 

découverte. Ik zit in de richting Wetenschappen en vond het leuk om wat bij te leren over de 

verschillende onderdelen van de wetenschap. Le château de Versailles was ook mooi en de 

tuin was gewoon AMAZING.  

Toen ik terug naar huis keerde, was ik een beetje nostalgisch. Ik dacht na over alle 

momenten die we hadden beleefd in Parijs en ik vond het jammer dat ik niet ten volle had 

genoten van elk moment. Ik hoop dat de uitstap de volgende jaren nóg toffer zal zijn voor de 

leerlingen.  

Aâron Mobunga Suele - 4W (foto van Aurore Grilo Fonseca)  

 



Bezoek “Beroepenhuis” voor 2STV en 2BVL      
Op 4 mei brachten we met onze klas een bezoek aan het beroepenhuis te 

Gent. 

Bij het binnenkomen werden we zeer vriendelijk ontvangen. 

We hebben daar kennisgemaakt met verschillende beroepen die we nog niet 

kenden. 

In de voormiddag namen we deel aan 2 workshops.  Voor onze klas waren dit de sectoren 

social profit en chemie, kunststoffen en life-sciences. In de sector  chemie, kunststoffen en life-

sciences mochten we aan de hand van hoekenwerk onze eigen tandpasta maken. 

Nauwkeurigheid was daar één van de  belangrijkste talenten.  Voor de sector social profit zijn 

we meer te weten gekomen over de zorgsector.  Het was best wel grappig om hier te leren 

om op de juiste manier iemand uit een bed te tillen en iemand uit een rolstoel te 

verplaatsten.  We hebben het als het ware aan de levende lijve mogen ondervinden. 

Tijdens de namiddag konden we aan de hand van doe-activiteiten meer te weten komen 

over de verschillende sectoren metaal en technologie, bedienden, transport en logistiek, 

chemie, kunststoffen & life-sciences,  bouw, horeca,  voedingsindustrie, social profit, 

printmedia, haven en binnenvaart en kapper en schoonheidsspecialist.  Hierbij konden we 

onze eigen talenten ontdekken.  

Zo gingen we als  laborant aan de slag met pipet en microscoop, schoven we als 

mecanicien onder een vrachtwagen, ontwierpen we een fiets als industrieel 

productontwikkelaar of namen we als kwaliteitsverantwoordelijke het verkeerde zakje snoep 

van de lopende band. 

 

Op het einde van de dag deden we met onze begeleider een kringgesprek, waarbij we 

samen met onze klasgenoten naar onze toekomst keken en bruikbare tips meekregen. 

 

Het was een leuke, interessante en leerrijke dag! Het heeft ons verder bewust doen 

nadenken over onze studiekeuze naar het 3de jaar! 

 

Noéline, Robynne en Irem - 2STV  

 

      



 

Bezoek “Beroepenhuis” voor 2STV en 2BVL 
Op vrijdag 4 mei zijn 2STV en 2BVL samen naar het beroepenhuis geweest in Gent. Toen de 

bel om 8u40 ging, zijn we meteen naar de bus gegaan die op ons stond te wachten. Het was 

een leuke rustige busrit van ongeveer 40min. Nadat de bus zicht geparkeerd had, moesten 

we nog 10 minuutjes stappen voor we aankwamen bij het beroepenhuis. Daar werden we 

verwelkomd door 4 begeleidsters die ons eerst een inleiding gaven over wat we van deze 

dag mochten verwachten. Nadien zijn we begonnen met een soort quiz. In groepjes van 

twee hebben we heel veel beroepen ontdekt, bv. hoe je met een bus rijdt, wat voor werk ze 

in de haven doen, hoe het is om onder een auto te liggen en wat ze in de verkoop allemaal 

moeten doen. Daarna was er een rondvraag wat we zoal willen worden later, wel leuk om 

dat van iedereen eens te horen! 

Om 12u hadden we een korte middagpauze en konden we onze meegebrachte lunch 

opeten.   

Om 12u30 zijn we naar beneden gegaan. Daar konden we met een rolstoel leren rijden, in 

het ziekbed liggen, iemand op de juiste manier uit het bed helpen zoals een echte verpleger, 

naar ons hart luisteren met een stethoscoop en nog veel meer. Als laatste opdracht hebben 

we een muur gebouwd met cement en een helm op ons hoofd. Nadien hebben we een 

echte muur gesloopt op de juiste manier. 

Kortom het was een leuke, leerzame dag. Nu zijn we bijna zeker van onze studiekeuze. 

Burcu & Adam - 2 BVL 2   

 

 

 

 

 

 



Gesprek met Kardinaal Jozef de Kesel 
Op dinsdag 05 mei 2018 mochten Mevr. Deconinck en Mevr. Dedoncker samen met een 30 

tal collega’s uit het bisdom in gesprek gaan met de kardinaal. 

Na een inleidende workshop over een tekst van Nico Ter Linden nam de kardinaal het woord 

en maakte op een zeer gemoedelijke manier duidelijk wat hij verwacht van 

godsdienstleerkrachten. 

- Godsdienstleerkrachten hebben een zeer belangrijke taak binnen de kerk en de 

maatschappij. Uiteraard moet erover gewaakt worden dat godsdienstleerkrachten 

niet overvraagd worden. 

- Godsdienstonderwijs is niet langer catechese binnen deze seculiere maatschappij , 

maar de mens is een gelovig wezen zoekend en vragend en bijgevolg is het 

godsdienstonderwijs een maatschappelijk – cultureel relevant gegeven. 

Het werd al snel duidelijk dat de kardinaal verwacht dat de leraren uiteraard competent zijn 

maar bovenal een goed contact met collega’s nastreven, zich engageren voor de school 

en dat ze de leerlingen graag zien door hen vertrouwen te geven en naar het evangelie te 

handelen. 

We kunnen stellen dat deze dag heel inspirerend was en ons sterkt in onze opdracht als 

godsdienstleerkracht.  

Anne Deconinck en Annemie Dedoncker – leraren Godsdienst  

Bezoek leerlingen Rudbeckiaanse instituut uit Zweden 
Op maandag 7 mei kregen we bezoek van 5 

Zweedse studenten (18-19 jaar) en twee van hun 

leraars van het Rudbeckianska gymnasiet uit 

Västerås. Ze waren vooral geïnteresseerd in het 

Belgisch rechtssysteem. Wij wilden wel meer te weten 

komen over hun schoolsysteem. 

Collega’s mevr. Engels en dhr. van der Linden 

slaagden er wonderwel in om aan de hand van een 

mooie presentatie in een notendop ons rechtssysteem uit de doeken te doen. Ook onze 

leerlingen leverden een gesmaakte  bijdrage door in het Engels een zelfgekozen rechtbank te 

bespreken.  

Daarna bracht mevr. Mandemaker een geanimeerde 

discussie op gang aan de hand van de PISA-resultaten 

van België en Zweden. In deze resultaten blijkt België 

te zakken op de lijst en Zweden te stijgen. 

Opmerkelijke verschillen met het Zweeds 

onderwijssysteem zijn dat de Zweedse leerlingen 

slechts vier à vijf uur les hebben per dag, hun onderwijs 

is volledig gratis (zelfs de lunch) en op hun school werd 

er bijna niet gestraft. Opvallende opmerking van de 

Zweedse leerlingen was dat het niveau van onze taalleerkrachten en van onze lessen Engels 

opvallend hoger was dan  die op hun school. En oh ja, Zweden zijn echt wel blond ;-). 



 

Tijdens de namiddagsessie zaten onze coördinatoren nog rond de 

tafel voor een boeiende uitwisseling van gedachten rond het gebruik 

van tablets in de les. Naast een cursus op papier hebben alle leerlingen 

een tablet ter beschikking. Ze moeten heel zelfstandig aan de slag  

met hun leer- en lesmateriaal. We nemen hiervan zeker een aantal 

punten mee naar de toekomst toe. 

 

Als afsluiter van de dag namen we onze bezoekers nog mee op een 

wandeling langs het Chinees paviljoen, het Koninklijk Paleis en het 

park van Laken. Eindpunt was ons allereigenste nationaal monument 

het Atomium. Samen met een heerlijk ijsje,  een mooi einde van een 

geslaagde dag. 

 

Stef Huybrechts – leraar fysica 

Droomjob – 6HW 
Op maandag 13 mei mochten wij, de leerlingen van 6 humane wetenschappen, iemand die 

onze droomjob of een zeer interessante job beoefent, een hele dag volgen. 

Deze dag werd grondig voorbereid om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de job 

in kwestie, want er werd van ons verwacht dat we een uitgebreid verslag zouden schrijven 

over deze job. 

Het was de perfecte kans om eens na te denken over wat we later zouden willen worden en 

om nieuwe interessante jobs te ontdekken. 

Vaak was de job ook helemaal anders dan we hadden verwacht, sommigen waren zelfs 

aangenaam verrast. Er was erg veel verscheidenheid onder de gekozen droomjobs. Er was 

onder andere iemand die een  leerkracht Engels, een arbeidsarts, een sociale begeleidster, 

een groep muzikanten, een diëtiste, en iemand die een opvoedster van in een crèche 

opvolgde. Zelfs onze uitwisselingsstudent Kyle heeft die dag een architect gevolgd.  

Na onze droomdag volgden interessante presentaties waarbij iedereen zijn dag aan de rest 

beschreef en wat interessante weetjes over hun gekozen job gaven. Zo werden er ook 

filmpjes, foto’s,… aan de klas getoond. Dorian maakte hierbij bijvoorbeeld een montage van 

allemaal interviews en maakte hier een soort van trailer van voor een nieuwe film. Ook Kyle 

maakte een filmpje en deed bovendien zijn presentatie volledig in het Nederlands.  

We vinden het wel jammer dat zo’n dag enkel in de humane richting gebeurt (De 

leerlingenraad zou haar stem hierover moeten laten horen).  

Wij hebben alleszins erg van deze dag genoten 

Leerlingen van 6 Humane Wetenschappen 



Ecoman – 6EMT 

Op maandag 13 mei trokken de leerlingen van 6 Emt 

naar de KULeuven, campus Brussel om deel te nemen 

aan de intensieve begeleidingsdag van de 

bedrijfssimulatie Ecoman. Het fictief bedrijf Ecoman 

produceert en verkoopt E-SCOOTERS. De onderneming 

heeft zich doorheen de jaren voortdurend ontwikkeld en 

is ondertussen uitgegroeid tot een belangrijke producent 

en toonaangevend bedrijf op de Belgische markt. Het 

bedrijf bestaat nu tien jaar en wil de leiding overlaten 

aan een nieuw managementteam: onze leerlingen. 

Tijdens de lessen voorafgaand aan dit bedrijfsspel 

werden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de nodige 

economische en bedrijfseconomische begrippen en met 

de beginsituatie van het bedrijf . Elke leerling werd 

verantwoordelijk gesteld voor een departement. De 

teamleden bepaalden samen  de strategische 

aandachtspunten voor de verschillende departementen 

van hun bedrijf. 

Op deze dag namen zij per managementteam  belangrijke  bedrijfsbeslissingen in verband 

met prijs, machines, werknemers, opleiding, productiegrootte, reclame, … en dit voor 

verschillende boekjaren. Na elk boekjaar werd het beleid van elk managementteam 

geëvalueerd .  

Onze leerlingen hebben  een schitterende prestatie neergezet tijdens de simulatie. Ze gaven 

blijk van goed leiderschap. Het was voor hen alvast een leerrijke ervaring die hen een betere 

kijk geeft op het ondernemersschap en op het bedrijfsleven. 

Hilde Van Nuffel – leraar economie  

 

 

 
 

 

 

 



Democracity in het Brusselse Parlement voor 2Ma en 2 Latijn 
Op donderdag 17 mei gingen 2 Latijn en 2 Moderne a naar het Brussels Parlement om het 

spel Democracity te spelen. Net aangekomen werden we in groepen (partijen) verdeeld en 

mochten we meteen al zetelen in het halfrond. Dit was heel spectaculair. Hier kregen we de 

opdracht om een partijnaam en een slogan te kiezen. Ook moesten we de belangrijke taken 

binnen onze partij  verdelen. Nadien moest elke partij uit een reeks van 15 mogelijke 

onderwerpen, die ons allemaal de moeite waard leken, er twee kiezen voor ons 

partijprogramma. Ik vond het heel leerrijk om zo te zien hoe moeilijk het is om tot een akkoord 

binnen onze eigen partij (groep) te komen. Nadien namen we terug in plenum plaats in de 

parlementaire vergaderruimte. Nu kwam het echte werk. Elke partij moest zijn twee 

voorstellen verdedigen en er werd gestemd zodat er per partij telkens maar één voorstel 

aangenomen werd.  

Julie - 2 Latijn 

Nog enkele reacties  

Heel leuk dat we zelf eens parlementslid mochten zijn. Yasmien 

Leuk maar ook een beetje kort. Senna en Laura 

In de microfoon spreken, stemmen en de uitslag van de stemming op groot scherm zien, 

leuk! Moad 

Een heel origineel spel. Prisillia 

 

 

 

 

 

 

 



openMODEdag 
De leerlingen van de modeafdelingen werken het hele jaar door aan verschillende 

opdrachten voor mode en CPL.  

Ze zijn trots op hun werk en willen dit graag tonen voor een groter publiek.  

Op donderdag 14/06/18 houden ze hun ‘openMODEdag’.  

Dit is ook een oefening op presenteren en verkopen.  In het begin nog wat bedeesd, 

naarmate de jaren verstrijken worden ze daar al wat mondiger in.  

 

Wat is er allemaal te zien?  

De leerlingen van 2BVL oefenen a.d.h.v. kleine werkstukken hun fijne motoriek. Ze leren 

patronen tekenen.  Ze zetten zich ook voor de 1ste keer achter de naaimachine om hun 

creativiteit uit de werken.  

    

In het 3de jaar maken de leerlingen voor het eerst kennis met het vak CPL (communicatieve 

presentatie & lifestyle) Hiervoor bestuderen ze o.a. verschillende winkels en hun doelgroepen.  

Vandaag presenteren ze hun ‘winkelstraat’  een interpretatie van ‘de ideale kledingzaak’. 

In de lessen mode maken de leerlingen hun 1ste echte werkstuk; een rok en dit in al haar 

facetten.  

      

In het 4de jaar gaan we tijdens CPL verder met het vergelijken tussen de verschillende 

prijsklassen bij verschillende type winkels.  De leerlingen ontwerpen een nieuwe logo, een 

draagtas, een maquette met winkelinrichting, dit alles voor een zelf gekozen winkel.  

Een hemdblouse, jurk en kinderjurk staan alvast op het programma bij mode.  



       

 

In de 3de graad leren de leerlingen nog zelfstandiger werken.  In het 5de jaar resulteert zich 

dat in een portfolio. De leerlingen werken rond een bepaald thema een outfit uit. Hierbij 

horen ook accessoires, een folder, een blikvanger en een Power point presentatie.  

     

     

In het 6de jaar presenteren de leerlingen als volleerde verkoopsters met trots hun jaarwerk 

tijdens hun GIP (geïntegreerde proef)  Hierbij werken alle vakken samen.  De leerlingen 

ontwerpen een outfit voor een fictieve (bekende) klant.  Ze werken zelfstandig enkele 

retouches af en houden hierbij rekening met de kwaliteitseisen. Elke vrijdagnamiddag lopen 

ze stage en doen hier nieuwe ervaringen op. 

 

Al deze werken worden op donderdag 14 juni gepresenteerd op een professionele manier in 

de modelokalen in het ST-gebouw. 



Modeshow Ursulinen Mechelen 
 

Op vrijdag 15 juni vond de jaarlijkse modeshow van de Modeafdeling 

Ursulinen Mechelen plaats.  

In totaal 7 oud-leerlingen van het Maria Assumptalyceum namen 

hieraan deel.  

Op de affiche prijkt onze oud-leerling Ketsia Kalonda. 

Het was een zeer boeiende en gevarieerde show, zowel op gebied van 

kledij, choreografie als belichting.  

 

De leerlingen van het 1ste jaar presenteerden hun visie op de zomer 2019 en werken hierbij 

met duurzame materialen en recycleerbare zakken.  

   

    Amana      Selen             Cassandra           Tiziana                         Sania  

 

In het 2de jaar studeren Aurore Lambelé & Ketsia Kalonda af.  Zij kregen de kans om in 

samenwerking met andere Mechelse scholen een echte foto shoot mee te maken voor hun 

collecties.   

    

 Ketsia : Driippy Rhainens   Aurore: Babes ’90   Ketsia: Icon-dress 



Er ging extra aandacht naar Ketsia, die tijdens haar Italiaanse stage bij Innocenti 5 

silhouetten in tricot mocht ontwerpen. Ze kreeg deze na de stage ook nog eens mee naar 

huis.   

   

 

Hieronder nog Ketsia haar afstudeercollectie : Driippy Rhainens.  

Deze kan zo in de winkel bij een top-sportmerk.  

 

De modedelegatie van het Maria Assumptalyceum keek met veel trots naar deze editie.  

Anne Van Moer – leraar mode  



Sport 

Onze leerlingen van het Maria Assumptalyceum namen woensdag 25 april in de namiddag 

deel aan de schoolsport atletiek in Kessel-lo! David Flores Mores Josué (4Handel) , Mellas 

Souhail (4HW) , Jarocki Grzegorz (1Md) en Bakkari Perez Mohamed (1Md) hebben hieraan 

deelgenomen! Er waren verscheidene disciplines waaronder loopdisciplines (100m, 800m, 

1500m en 3000m), verspringen, hoogspringen en kogelstoten! Onze leerlingen konden een 

gouden en een zilveren medaille bemachtigen op deze vrij zonnige woensdagnamiddag! 

Door zijn gouden medaille mocht David Flores Mores Josué ook meedoen aan het Vlaams 

kampioenschap en heeft daar een 9de plaats behaald in een tijd van 12.11 seconden! 

Iedereen heeft van deze mooie dag genoten! 

Bram Bauwens – leraar lichamelijke opvoeding  

 

 

 

 



Daarnaast was er op school ook ons jaarlijks voetbaltoernooi  

 Voetbaltoernooi 1ste jaar : gewonnen door 1Latijn  

 Voetbaltoernooi 2de jaar : gewonnen door 2Latijn / 2 moderne A   

 

Het pingpongtoernooi van onze 1ste graad was weer een succes! Proficiat aan alle 

deelnemers! 

Finalist meisjes: Yassmine Ibnessayeh (2Ma) 

Winnaar meisjes: Shalina Condé (1Ma) 

Finalist jongens: Younes Karam (1Md) 

Winnaar jongens: Sacha Coelho Alves Hector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dans op vrijdagavond was een succes!  

We zagen een mooi resultaat op het schoolfeest! Proficiat Olivia en dansertjes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personeelslid in de kijker  

Leraar in de kijker: mw. Anki Nauwelaerts 

Reeds voor het vijfde jaar op rij werd een zoektocht naar de beste leraar Nederlands (in 

Nederland en Vlaanderen) georganiseerd via het Nederlandse radioprogramma ‘De 

Taalstaat’ op NPO Radio 1. Uit vele kandidaten selecteerde een vakjury een top drie, het 

publiek mocht een uiteindelijke winnaar online kiezen. Ook de editie 2018 werd ondersteund 

door de Onderwijscoöperatie, de Vereniging Leraren Levende Talen, sectie Nederlands en 

het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) enerzijds, het Netwerk Didactiek Nederlands 

en Klasse.be vanuit België anderzijds.  

Anki Nauwelaerts, leerkracht en vakhoofd Nederlands én taalcoördinator op onze school, 

had het als enige Belgische tot in de finale geschopt en behaalde de tweede plaats in deze 

wedstrijd! Matijs Lips uit Drenthe werd op zaterdag 26 mei 2018 de uiteindelijke winnaar en 

ontving zijn prijs uit handen van de Nederlandse minister voor Onderwijs, Arie Slob. 

 

Het juryrapport stelde dat Anki Nauwelaerts de leerlingen ‘ziet’ en uitgaat van wat de 

leerlingen leuk of interessant vinden. Ze zet sterkere leerlingen voor minder sterke leerlingen in 

en probeert zo authentiek mogelijk te werken als leerkracht. Ze manifesteert zich 

vakoverstijgend door samenwerking met leraren van andere vakken, bijvoorbeeld bij 

anderstalige leerlingen, en gebruikt haar eerdere ervaring bij het werken voor de televisie 

(‘out-of-the-box’ denken) in haar lessen, doordat zij leerlingen bv. redactiewerk laat doen. 

        

Els Van den Houte – algemeen directeur  

 

 

http://klasse.be/


Leraar in de kijker: mw. Viane De Nys 

Op 1 september 1981 begon mw. Viane De Nys haar loopbaan op het Maria 

Assumptalyceum. In het begin gaf ze vooral praktijkvakken in de zowel de afdeling Haarzorg 

als Schoonheidsverzorging. Ze gaf o.a. massage, manicure, kapsels, verkooppraktijk en grime. 

Later werd haar opdracht aangevuld met ook technische vakken zoals geschiedenis van de 

schoonheidszorg en  stijlleer. Haar grote passie in de afdeling was maquilleren.  Zo nam mw. 

Viane De Nys de make-up van de talrijke kersttonelen en de totaalspektakels op zich.  Haar 

bereidwilligheid en creativiteit hebben haar nooit in de steek gelaten.  

Mw. Viane De Nys was ook gedurende vele jaren stagebegeleider voor de afdeling 

schoonheidsverzorging. Mw. Viane De Nys was iemand die haar leerlingen wilde klaarstomen 

voor het échte leven! Haar collega’s apprecieerden haar hulpvaardigheid en 

goedhartigheid: je kon haar alles vragen, ze was altijd een luisterend oor en niets was haar 

teveel. 

We kunnen terecht stellen dat mw. Viane de Nys tot op heden samen met haar collega mw. 

Chantal De Wilde, hét uithangbord is van de afdeling schoonheidsverzorging op het Maria 

Assumptalyceum. 

Nu kan ze gaan genieten van haar verdiend pensioen en meer tijd vrijmaken voor haar 

hobby’s zoals het maken van lange wandelingen in de Ardennen en aan zee, 

bloemschikken, werken in de tuin, samen met haar echtgenoot kleine uitstappen maken en 

een glaasje drinken, fietsen en zwemmen. Haar gezin stond steeds centraal en ondertussen is 

mw. Viane De Nys de trotse oma van twee kleinkinderen. Eén keer per week laat ze haar 

familie genieten van haar kookkunsten. En nu haar dochter gaat verbouwen, zal ze zeker ook 

haar steentje bijdragen. 

Dank je wel voor je jarenlange inzet, Viane! Het ga je goed én steeds welkom op onze 

school! 

Els Van den Houte – algemeen directeur  

 

                      



Leerling in de kijker  

Op een zonnige meidag stapt een al even 

zonnige persoonlijkheid de leraarskamer 

binnen. Haar naam: Luana Manuka. Er zou 

nu een ferme bel moeten gaan rinkelen, 

want enkele edities geleden vertelden we 

al dat onze oud-leerlinge met Kempisch-

Albanese roots naar de VS zou trekken om 

er haar danskunsten te vervolmaken. Wie 

het afgelopen schooljaar van haar 

optredens in het kersttoneel en het 

totaalspektakel heeft kunnen genieten, zal 

begrijpen waarom ze hiervoor een beurs 

heeft kunnen bemachtigen.  

Dit 'scholarship' kreeg ze na een auditie op 

een danskamp in Parijs en zo vertrok ze eind juli 2017 naar Coney Island (New York), waar ze 

bij familie verbleef. Hier in België wilde haar mama dat ze elke dag iets van zich liet horen of 

dat ze zou skypen. Eén keer lukte dat niet om een reden die even banaal als vervelend is: 

iemand had haar oplader gestolen. Er was even paniek aan het thuisfront, maar ondertussen 

weten we dat het goed is afgelopen. 

Als we Luana vragen naar haar eerste indruk van de Amerikaanse dansschool, antwoordt ze: 

'groot'! Er waren drie verdiepingen waarin zich een aantal gigantisch grote zalen bevonden. 

Iedere danser was verplicht om elke week minstens twaalf lessen te volgen, waarvan twee 

balletlessen. Dat was veel, maar Luana wou waar voor haar geld en zorgde er niet alleen 

voor dat haar eigen kaart vol was, maar hielp ook die van anderen te vervolledigen. Het 

gevolg van al die gemotiveerde inzet was een ferme blessure. Daarom moest ze even 

recupereren en die week gebruikte ze om haar omgeving te verkennen en om eens lekker te 

gaan shoppen. 

Over mooie ervaringen gesproken: er is er niet één die er 

helemaal uitspringt: het is de totaalervaring die indruk 

heeft gemaakt: ze heeft enorm veel mensen leren kennen 

en heeft fijne herinneringen aan het mooie weer, het 

strand en de pizza's. Ze was ook erg blij toen een vriendin 

uit België haar kwam bezoeken. We hebben begrepen 

dat het de bedoeling was dat ook haar broer eens langs 

zou komen, maar dat is er helaas niet van gekomen. 

Daarom maken we bij deze graag misbruik van de 

gelegenheid om de Stani eens aan zijn oren te trekken :)!  

Qua omgeving is Bushwick is haar bijgebleven; een wijk 

vol street art, grafitti en leuke eettentjes. De andere 

dansers/vriendinnen waren heel sociaal en Luana 

overnachtte soms bij hen. Dat is goed geweest voor haar 

Spaans, Frans en natuurlijk ook haar Engels (het woordje 

'nice' is nogal wat keren opgedoken in haar enthousiaste 

spraakwatervalverhaal :)). In die mate dat ze bij haar 

terugkomst merkte dat ze haar Nederlands toch een 

beetje was verleerd.  



De opleiding die ze heeft genoten, noemt Luana erg professioneel. De dansers hielpen 

elkaar onderling en waren blij voor elkaar als iets moeilijks gelukt was. Ze vertelt ook 

enthousiast over haar optreden in een video met een bekende dansleerkracht uit LA. De 

band tussen dansers en leerkrachten was heel goed. De lat lag echter bijzonder hoog, vooral 

omdat de dansers verondersteld werden om zich de choreografie van een stuk ontzettend 

snel eigen te maken. 

Uiteindelijk heeft Luana niet zoveel bezienswaardigheden kunnen bezoeken. Wat de 

inwoners van The Big Apple betreft, bevestigt ze het cliché: ze zijn erg op zichzelf, om niet te 

zeggen: egoïstisch. Vriendschappen blijven heel erg oppervlakkig. Die stadsmentaliteit 

(her)kent ze wel, maar de New Yorkers kwadrateren de zaak toch nog. Ook rilt ze nog na als 

ze denkt aan de laatste weken van haar verblijf. Met Nieuwjaar lag de sneeuw kniehoog en 

zakte de temperatuur tot -21° C! Toen ze op 7 februari naar huis terugkeerde, had ze dan ook 

het gevoel dat het goed was geweest. De vriendinnen die ze had leren kennen, waren al 

één voor één naar huis gegaan en, zoals dat wel vaker gebeurt als je ergens voor een 

langere tijd verblijft, kreeg Luana ook ronduit slecht nieuws te verwerken: in die periode stierf 

immers één van haar eerste dansleerkrachten in een motorongeval. 

Terug in België viel het haar op hoe 'goed' de lucht hier ruikt en ... hoe haar conditie er in The 

States op achteruit was gegaan door de luchtvervuiling ginder.  

Nu de maand mei op haar einde is, wordt het tijd om aan de nabije en iets verdere toekomst 

te denken. Binnenkort begint ze -wat dacht je- aan een danskamp, waarvoor ze 'Full Access' 

kreeg, een ferme financiële ruggensteun. Daarna zou Luana graag studies lichamelijke 

opvoeding aanvatten, met de bedoeling om zelf les te geven en/of te coachen, maar 

daarnaast wil ze danslessen blijven volgen.  

Als we haar vragen wat ze mensen aanraadt die hun (Amerikaanse) dansdroom willen 

najagen, zegt ze dat ze zichzelf de vraag moeten stellen hoe gemotiveerd ze zijn en hoeveel 

energie ze erin willen stoppen. 'Hoe hard wil je ervoor gaan en hoever sta je op dit ogenblik?' 

Het is immers een bijzonder zware opleiding waar je echt klaar moet voor zijn, ook financieel. 

Eén dansles kan tot 20 dollar per uur kosten. 

Meer algemeen wil Luana de huidige leerlingen van Assumpta meegeven dat ze vooral 

moeten doen wat ze graag doen en dat ze zich best niets door anderen laten opdringen. Ze 

moeten ook bereid zijn om hard te werken en vol te houden. In dit leven overwint immers de 

aanhouder. 

We wensen Luana van harte nog veel mooie momenten en succeservaringen in haar leven 

toe ... en iets in ons vertelt ons dat we nog van haar zullen horen. We blijven onze glazen bol 

in ieder geval in het oog houden! 

E. Van Landuyt ( leraar LO) en G. Demuynck (leraar Nederlands) 

 

 

 

 

 

 



Agenda 

  

  *SEPTEMBER 2018 

maandag 3 september  8.30u - 12.15u: start nieuwe schooljaar 

donderdag 6 september  infoavond eerste leerjaar A- en B-stroom 

vrijdag 7 september  5 & 6 HZ: hele dag firmabezoek  Davines (VSA + …) 

maandag 10 september schoolfotograaf 

dinsdag 11 september 

infoavond 2 BVL, 3 BSO en 3 BE + nieuwe leerlingen BSO en BE 

infoavond nieuwe leerlingen 2de leerjaar A-stroom (2M en 2 STV), ASO en Handel 

donderdag 13 september 1A en 1B: ontmoetingsdagen  

vrijdag 14 september 1A en 1B: ontmoetingsdagen  

maandag 17 september  infoavond derde graad schoonheidsverzorging, 6 Handel én BSO 

vrijdag 21 september 1A en 1B: bezinning 

dinsdag 25 september sportdag 

donderdag 27 september  19.00u- 21.00u: ouderraad 

  *OKTOBER 2018 

maandag 1 oktober  excursie Eigen leefruimte 1 

dinsdag 2 oktober  excursie Eigen leefruimte 1 

donderdag 4 oktober 

bezoek Brussels sorteercentrum 3ASO-TSO 

excursie Eigen leefruimte 1 

vrijdag 5 oktober  

werelddag van de leerkracht 

excursie Eigen leefruimte 1 

maandag 8 oktober  pedagogische studiedag 

vrijdag 12 oktober 3 ASO-TSO: daguitstap Brussel: stripverhalen en Magritte 

dinsdag 16 oktober  klassenraaddag (lesvrij) 

vrijdag 19 oktober  rapport en oudercontact 

maandag 22 oktober - 26 oktober  stageweek derde graad HZ en MV 

donderdag 25 oktober  19.00u – 21.00u: Ouderraad 

vrijdag 26 oktober  voorlopig proefwerkenrooster 

maandag 29 oktober - vrijdag 2 

november hersftvakantie 

  *NOVEMBER 2018 

zondag 11 november wapenstilstand 

vrijdag 16 november  definitief proefwerkenrooster 

donderdag 22 november  19.00u – 21.00u: ouderraad 

woensdag 28 november  Sinterklaas op school 

donderdag 29 november  infoavond "aanmelden en inschrijven in 1A" met opendeurmoment 

vrijdag 30 november  rapport DW1 (1ste graad A-stroom én 2-de en 3-de graad ASO-TSO) 

  *DECEMBER 2018 

donderdag 6 december  begin proefwerken 3e graad ASO en  3e graad HAN 

vrijdag 7 december  begin proefwerken: 4 ASO 

maandag 10 december begin proefwerken: 4 HAN 

dinsdag 11 december begin proefwerken: 2 La, 3 ASO, 3 HAN, 4 BE en  3e graad S 

woensdag 12 december begin proefwerken: 1La, 2 Mod en 3 STW 



maandag 17 december 

einde proefwerken: 4 ASO, 3e graad ASO, 4 TSO, 3e graad TSO.    

projectdagen B-stroom en BSO 

dinsdag 18 december 

einde proefwerken:: 1e graad A, 3 ASO, 3 TSO.      

klassikale bespreking proefwerken  4 ASO-TSO en derde graad ASO-TSO                                     

projectdagen B-stroom en BSO 

woensdag 19 december 

klassenraaddag (lesvrij) 

schoolrekening: afrekening 1e trimester  

donderdag 20 december 

klassenraaddag (lesvrij) 

oud-leerlingendag 

Kersttoneel 

vrijdag 21 december 

Kersttoneel; rapport DW1 en PW1 

leerlingen- en oudercontact (namiddag) 

maandag 24 december - vrijdag 4 

januari kerstvakantie 



 

 


