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Voorwoord
Onze tweede editie van Assumptimes sluit het tweede trimester af en ook nu blijkt uit de vele
artikels hoe onze school bruist van activiteit en dit over alle onderwijsvormen en leerjaren
heen!
Binnenkort vieren we Pasen vanuit het geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood. In het licht
van Pasen deel ik graag volgende tekst en wens ik ieder van jullie een zalig Pasen!
Als het blauw blauwer wordt
Als het blauw blauwer wordt hoog aan de hemel, de narcissen en tulpen geler ogen
in het groenere gras.
Als eierschalen breken, vogels op en aan vliegen om aas te voeren en fris getjilp de
ochtendnevel doorklieft.
Dan herleeft de natuur na zijn winterdood.
En de mens? Wat heeft de mens nodig om op te staan en zijn oude ik achter te laten
in zijn doodversleten winterjas?
Paasgeloof. Geloof dat elke grafsteen kantelen kan, elk goddelijk licht duisternis
doorbreekt. Geloof in de kracht van het leven sterker dan de leegte van de dood.
Geloof dat verrijzenis gebeurt.

E. Van den Houte – algemeen directeur Maria Assumptalyceum

Familienieuws
Werden geboren
Louis, zoontje van Maaike Engels

Gingen van ons heen
Madeleine Wyns, schoonmoeder van Lieve Van Itterbeeck
Christine Ulpenich, tante en familie van Lut Van de Cauter en Lars Christiaens
Frans Struyve, vader van Dora Struyve
Albert De Savoye, echtgenoot van Martine Dockx (oud-collega)
Lieve Stabel, tante van Karlien Stabel
Willy Schellekens, grootvader van de partner van Inge Hermans

Stapten in het huwelijksbootje
Liesbeth Verbist en Dries De Maerschalck

Dit trimester in de kijker
Projectdagen B-stroom Kerstmis
December, de donkerste maand van het jaar. Maar niet voor de leerlingen van het Maria
Assumptalyceum. Net zoals vorige jaren werkten de leerlingen uit de B-stroom een project uit
waarbij er twee weken naar een bepaald doel gewerkt wordt. Dit jaar hebben onze leerlingen
zich verdiept in de wereld van allerlei hulporganisaties. Télévie, Artsen Zonder Grenzen, Oxfam,
WWF, … Tijdens een resem interactieve lessen kwamen onze leerlingen een hele boel te weten.
Een gastspreker van Artsen Zonder Grenzen maakte alles nog wat levendiger.

Op het einde van deze week konden de leerlingen zelf stemmen op hun favoriete goede doel.
Met grote overtuiging gingen de meeste stemmen naar Télévie, een organisatie die zich inzet
tegen kanker.
Na al die info was het tijd om zelf de handen uit de mouwen te steken.
Wafels bakken, liters soep koken, kerststukjes in elkaar zetten, kerstpopjes
naaien en opvullen. De leerlingen lieten zich van hun creatiefste kant
zien. Na een voormiddag hard werken, trokken onze leerlingen de
Wandstraat in om de nabij gelegen supermarkten te overspoelen met
hun zelfgemaakte creaties. De moedigsten onder hen gingen zelfs van
deur tot deur en kleine standjes doken overal in de straat op…
Alles samen bracht deze actie meer dan 400 euro in het laatje voor
Télévie! Een dikke duim voor alle leerlingen en leerkrachten die zich voor
dit project hebben ingezet.

Na een dag hard werken tijd voor ontspanning, een dagje teambuilding in het Hasseltse
Winterland. We begonnen de dag met een stevige opwarming en bonden de schaatsen aan.
Bij de ene ging dit al vlotter dan bij de andere, maar samen trokken de leerlingen zich aan

elkaar op. Valpartijen werden opgevangen met een warme knuffel
van een klasgenoot en op het einde van de schaatspartij waren er
ook enkel lachende gezichten terug te vinden. Verder genoten de
leerlingen van een warme chocomelk of zochten ze de adrenaline
op in een van de talrijke kermisattracties…
2018 werd op een mooie manier afgesloten, op naar het volgende
project!
Nils Tordeur – leerkracht MAVO en graadcoördinator 1e graad Bstroom

Projectdagen BSO Kerstmis
Flanders fields 3de graad BSO
Maandag voor de kerstvakantie trokken we met onze leerlingen van de derde graad
Haarzorg en Mode naar de Westhoek. Binnen de lessen PAV hadden de leerlingen reeds
heel wat kennis opgedaan over WO1. Wat deze oorlog voor ons landje betekende, konden
ze aan den lijve ondervinden tijdens deze uitstap. Ze namen een sprong 100 jaar terug in de
tijd. Ze kwamen terecht in 'Flanders Fields' waar ze een bezoek brachten aan de Ijzertoren,
de frontlijn af fietsten, een kijkje namen bij de dodengang, en een soldaat eer betoonden
door een zelf gemaakte poppy aan zijn graf op 'tyne cot cemetery' te leggen. De dag
eindigde met een pakkende 'last post' onder de Menenpoort.

Stopmotionproject 2e graad
De tweede graad BSO maakte op maandag tijdens de projectdagen kennis met de
animatiewereld: de leerlingen maakten in kleine groepjes een eigen 'stopmotionfilmpje'. In
het vak plastische opvoeding deden ze het voorbereidend werk en tijdens de projectdag
volgde de afwerking. Hier zijn alvast enkele sfeerfeelden te zien. De mooie eindresultaten zijn
te bezichtigen op de Facebook-pagina van onze school.

Op dinsdag organiseerden de praktijkrichtingen uitstappen
naar een Belgische stad voor het 3e, 4e en 5e jaar:
-

De leerlingen van Haarzorg gingen naar Antwerpen, waar ze de kerstsfeer opsnoven.
De leerlingen van Mode trokken naar Sint-Niklaas, waar ze een bezoek brachten aan
een museum en waarna nog enkele leerlingen zich waagden op de plaatselijke
schaatsbaan.

De leerlingen het 6e jaar gingen in het kader van het project ‘jump naar werk’ naar Brussel,
een activiteit die werd georganiseerd binnen het vak PAV. Daar namen ze deel aan 2 (van
in het totaal 5) vormingsessies. Via het project Jump naar werk willen we de leerlingen
gepaste informatie meegeven zodat ze de overgang van het onderwijs naar de
arbeidsmarkt vlot kunnen maken. Zo krijgen ze een beter zicht op de actoren op de
arbeidsmarkt en op hun positie en rol binnen de arbeidsmarkt als werknemer of als
zelfstandige.
-

Tijdens de vormingssessie bij Actiris en de werkwinkel, staat
begeleiding en ondersteuning bij het actief zoeken naar
werk centraal. De sessie wordt door consulenten van
Actiris en de Brusselse Werkwinkels voorbereid en
gegeven. Ten eerste maken de jongeren kennis met de
verschillende diensten waar ze een beroep op kunnen
doen en met de zaken die ze in orde moeten brengen als
schoolverlater.
In het tweede luik wordt er gewerkt rond cv, motivatiebrief
en hoe ze moeten solliciteren.

-

Tijdens het bezoek bij de vakbond, staat de werknemer
centraal. Er wordt uitleg gegeven over de rechten en de
plichten van werknemers, verloning, sociale zekerheid,
jeugdvakanties en het ontstaan en de dienstverlening van
de vakbonden. Tijdens de voorbereiding ligt het accent
op kennismaking, tijdens de nawerking worden bepaalde
onderdelen uit de workshop (contract, loonberekening,…)
intensiever behandeld.

Sarah Thomas – leerkracht PAV en graadcoördinator 2e en 3e graad BSO.

VOET-dag 5ASO/TSO
Op donderdag 10 januari kregen wij, leerlingen van 5ASO en 5TSO, een mini-cursus EHBO en
een workshop rond de klimaatcrisis.
De minicursus EHBO omvatte twee onderdelen, namelijk reanimatie en wondverzorging.
Tijdens de minicursus reanimatie mochten wij op poppen hartmassage uitvoeren. We
maakten ook kennis met het heimlichmanoeuvre. Dit wordt gebruikt wanneer iemand verstikt
in een mensvreemd object. Daarna vergaarden we kennis over hoe we een wonde moesten
verbinden.
In een tweede gedeelte van de dag stond “My 2050” centraal. “My 2050” is een digitale tool
die mogelijke scenario’s genereert over hoe de nabije toekomst kan uitzien. Tijdens het
gebruik van deze tool hebben wij gezien dat de toekomst er veel beter uitziet als men nu iets
aan de klimaatvervuiling doet.
Jonas Zwennis - 5WW7

Junior College Dag 6ASO
Met heel het zesde jaar gingen we op 10 januari naar Leuven waar we de Junior College
Dag bijwoonden. De Junior College dag is een dag waarop een soort van introductie wordt
geboden op datgene wat je van de universiteit mag verwachten en je kan proeven van
meerdere wetenschappelijke disciplines.
We woonden verschillende colleges bij samen met andere scholen. Het college dat de
leerlingen Moderne Talen volgden over het werk van een vertaler-tolk was heel boeiend.
Door de leerlingen Wetenschappen werden de STEM-colleges fel gesmaakt en dan vooral
dat college waarin men uitlegde hoe via een wiskundig model een brand kan worden
gedoofd. Het college geschiedenis over het wereldvoedselprobleem was wat saai tot we
allemaal een krekeltje te eten kregen. Dat maakte het dan weer wel de moeite waard voor
ons.
’s Middags hebben we gelukkig beter kunnen eten. Toen zijn we samen naar een snackbar
op het Rector De Somerplein geweest, de O’taco’s. O’taco’s is ongetwijfeld één van de
betere eetgelegenheden in Leuven. Samengevat mogen we spreken van een geslaagde
klasuitstap.
De leerlingen van 6 EMT-MTWE

Bezoek aan brandweerkazerne voor 1B
We kennen het allemaal en krijgen er allemaal vroeg
of laat eens mee te maken. Wie zorgt ervoor dat er
problemen in onze stad opgelost worden. Welke
jongen of meisje droomt er als kind niet van. Iedereen
heeft er wel een beeld over…
De brandweer!
De leerlingen uit 1B kregen in januari een rondleiding
in de kazerne van Schaarbeek. Twee stoere
brandweermannen namen ruim de tijd om ons alle
hoeken van een brandweerwagen te tonen en
vertelden over de voor – en nadelen van hun beroep.
Van grappige verhalen over dronken
studenten en zaken die verkeerd kunnen
gaan tot de alom bekende trieste beelden
van 22 maart die bij ieder van ons op ons
netvlies gebrand staan.
De leerlingen kregen een beter beeld over
wat een brandweerman nu wel of niet moet
doen. Wie weet maakt er binnen een paar
jaar een van onze leerlingen deel uit van
onze helden?
Als kers op de taart mochten de leerlingen
de hoogte in! De 22 meter hoge ladder
trakteerde onze leerlingen (en leerkrachten) op een prachtig uitzicht over onze prachtige
thuishaven: Brussel.

Nils Tordeur – leerkracht MAVO en graadcoördinator 1e graad B-stroom

Film : Liyana voor 1B
In Liyana kom je meer te weten over Sibusiso, Zweli,
Phumlani, Nomcebo en Mhkuleko aan de hand
van twee soorten vertellingen die andere
perspectieven bieden. In de scènes van de
documentaire zie je hoe de weeskinderen leven.
De animatiebeelden tonen wat er in hun hoofd
omgaat, wat ze hebben meegemaakt en wat hun
dromen zijn. In het leslokaal van het weeshuis zie je
hoe de Zuid – Afrikaanse vertelster Gcina Mhlophe
samen met de kinderen stap voor stap Liyana een
gezicht geeft met krantenknipsels.
Tijdens de lessen MAVO leerden de leerlingen alle knepen van het film maken.
Wie is de regisseur? Wat doet de scenarist? Hoe gaat het leven in een
ontwikkelingsland er aan toe? Wat doet aids met een mens? Op al deze
vragen kregen de leerlingen een antwoord tijdens deze lessen.
Het was een film die de leerlingen recht naar de keel greep en hen nog maar
eens deed beseffen dat we het hier best goed hebben in België.
Nils Tordeur – leerkracht MAVO en graadcoördinator 1e graad B-stroom

De pot verwijt de ketel : VOET-dag 3ASO
In januari kreeg het derde jaar een workshop over racisme, discriminatie, seksisme en alle
andere vormen van mensen die elkaar kunnen uitsluiten. Deze workshop duurde twee uur.
Het ging er vooral over dat je persoonlijkheid wordt bepaald door verschillende elementen –
puzzelstukken – en dat we er niet mogen van uitgaan dat iedereen hetzelfde is. Dit werd aan
de hand van verschillende voorbeelden duidelijk gemaakt.
De begeleider legde ons eerst de theorie uit en daarna kregen we foto’s van
beroemdheden, acteurs, sporters, zangers,…. Wij moesten dan aangeven of we deze
persoon kenden. De man vertelde toen het echte verhaal achter de mensen (wat ze deden
en wie ze waren).
Zo vertelde de begeleider ons een anekdote dat er een zwemmer was die lang gewacht
heeft om zich te outen omdat hij dacht dat dit een invloed zou hebben op zijn carrière en
omdat hij bang was om daardoor veel sponsors te verliezen. Vandaag was de sporter blij dat
hij zo lang gewacht heeft, ook al was hij er zelf ongelukkig door. Hij heeft zijn carrière toch
nog tot een succesvol einde kunnen brengen.
De workshop was heel leerrijk. Die dag heb ik onthouden dat we eigenlijk allemaal
verschillend zijn,dat onze persoonlijkheid wordt bepaald door meerdere puzzelstukjes en dat
we elkaar zeker nooit moeten veroordelen of discrimineren. We mogen gelukkig zijn met hoe
we zijn. Dat is het enige wat telt!
De leerlingen van 3HW, 3L4 en 3L5

Jean Bosco Safari
De leerlingen van het 2de middelbaar konden op 7 februari genieten van een concert van
niemand minder dan Jean Bosco Safari.
Hij bracht een muzikale vertelling over zijn roots in Rwanda en de muzikale inspiratie die hij uit
de muziek van The Beatles haalde. Aan de hand van anekdotes, verhalen en liedjes werden
de leerlingen meegenomen op een muzikale ontdekkingstocht. Het prachtige gitaarspel en
de straffe stem van Jean Bosco zorgden voor een fantastische concertervaring!
Tom Van de Venne – Leerkracht M.O

Theatervoorstelling ‘Le chicon,’2e graad ASO/TSO + 2e en 3e graad BSO
Witloof heeft geen zon nodig!
Zo ne krop groeit
in een donker hoekske.
Het enige wat ‘t nodig heeft
is warmte
en vruchtbare aarde.
En als de aarde niet vruchtbaar genoeg is
dan moet ge uw best doen
om ze vruchtbaar te maken.
Move over, Jeroen Meus.
In Le Chicon neemt nieuw talent Maxime Waladi het roer achter het fornuis over. Waladi
kruidt, bakt, bereidt en serveert live zijn lievelingsgroente en onze Vlaamse trots: het witloof.

De jonge theatermaker, gecoacht door Zouzou Ben Chikha, graaft in de multiculturele grond
van zijn verleden, bezaaid met witloofkroppen en durumtarwe. Wat werpt hij van zich af en
wat wenst hij te koesteren? Waladi gaat op z’n witte Air Maxen op zoek naar zijn wortels en
bindt de strijd aan met zijn kwelgeesten. (Bron:
https://www.actionzoohumain.be/nl/productie/le-chicon)

Onze leerlingen kregen de kans dit theaterstuk te bewonderen in het CC van
Strombeek. Voor velen onder hen was het een herkenbaar verhaal: wortels uit een andere
cultuur in contrast en/of verbinding tot hun Vlaamse en Brusselse leefwereld.
Nadien gingen de leerlingen aan de slag in een aansluitende workshop rond thema’s die
tijdens de voorstelling aan bod kwamen: een plek waar jij past, die klopt met je roots. Hoe
vaak kan je iemand verpotten? Wie ben je precies? Een Belgische moslim tussen stad en
platteland. Kortom, ‘grond vinden’ was het kernthema van deze theaterworkshop. In het
multiculturele Brussel zoeken naar jouw plek of ontdekken dat je plek elders is…Het werd een
boeiende ervaring voor onze leerlingen!
Sarah Thomas – leerkracht PAV

Filmvoorstelling ‘M’
Dinsdag 26 februari zijn we met alle leerlingen van het vijfde en het zesde jaar de film ‘M’
gaan zien in het cultureel centrum van Strombeek.
Om eerlijk te zijn vond ik ‘M’ geen goede film. Ik haatte het mannelijk hoofdpersonage, Mo,
gedurende heel de film op verschillende vlakken: zijn mentaliteit, zijn welzijn en zijn
permanente impulsiviteit. Ik denk dat Mo en Lila, het vrouwelijke hoofdpersonage, te snel
verliefd werden op elkaar. Ze heeft bijna niks gezegd en ze hebben een date, dat is niet
realistisch. Verder vond ik dat Sara Forestier niet zo goed kon acteren.
Ik moet wel toegeven dat de film me heeft getoond hoe moeilijk het leven kan zijn. Maar als
ik de som maak, zou ik toch niemand aanraden om de film te gaan zien.
Clotilde Lambert - 5 LWI7

Parijs 4ASO-TSO
Op een zonnige week in februari, ontdekten 4ASO en 4TSO de wonderen van Parijs. Er stond
een drukke planning op het programma!
De eerste dag hebben we heel wat gewandeld. We zagen verschillende monumenten en
gaven telkens een woordje uitleg aan onze klasgenoten. We waren echte gidsen. Zo hebben
we Le Centre Pompidou, les Champs-Elysées, les jardins des Tuileries, la Tour Eiffel, Montmartre
en nog veel andere bekende plaatsen ontdekt. Onze eerste dag hebben we afgesloten met
een bezoek aan de Eiffeltoren. Het was al donker en de vele lichtjes hebben dit moment
onvergetelijk gemaakt.
De tweede dag begon met een bezoek aan het museum. De wetenschappers gingen naar
het wetenschapsmuseum en de andere leerlingen naar het museum van Orsay. De leerlingen
van handel leerden ons het museum kennen aan de hand van een Cluedo-spel dat ze zelf
hadden gemaakt! In de namiddag werden we onderverdeeld in kleine groepjes en trokken
we door het pittoreske Montmartre aan de hand van een
plannetje. Dit was een fantastische zoektocht. ’s Avonds genoten
we van de Seine dankzij een rondvaart met de bateau-mouche.
Dit was de allerleukste activiteit: we ontdekten het nachtelijke
Parijs vanop een boot.

De derde dag trokken we naar Versailles. We waren onder de indruk van het enorme kasteel
en de prachtige tuinen. Dit was een mooie afsluiter van onze reis!

Er was een super toffe sfeer. Iedereen heeft genoten
van deze reis!

De activiteiten en bezienswaardigheden waren echt
interessant. We hebben veel bijgeleerd.

De reis naar Parijs was heel leerzaam. We
hebben ook geleerd om zelfstandig te zijn.

Dankzij deze reis hebben we elkaar beter leren
kennen en is onze band nog sterker geworden!
Het was ook leuk om de leerkrachten op een
andere manier te leren kennen!

We gaan zeker nog eens terug naar Parijs !
Sirina Van Vyve en Sarah Verachtert – leerkrachten Frans

Democracity in het Brussels parlement voor 2 latijn en 2 moderne A ;
enkele impressies van de leerlingen


Het Brusselse Parlement is een erg mooi
gebouw met een prachtige traphal. Je kon
met 4 leerlingen naast elkaar lopen. (Kenan)

Leerling in de kijker











Elke groep mocht een reeks gebouwen in zijn
stadOnze
plaatsen.
man(Paulien)
in de lucht
We moesten ook twee voorstellen doen om
de stad leefbaarder te maken. (Elisa)
Het was super om over onze voorstellen te
debatteren. (Chiara)







Personeelslid in de kijke

We mochten in het halfrond gaan zitten,
een debat voeren en stemmen. (Victria)
Als je voor stemt, gebruik je de groene
knop, bij een tegen stem de rode knop en
als je het niet weet, stem je wit.(Tess)
We zagen onze stem dan in kleur
verschijnen op het overzichtsbord. (Neila)
Het was wel stressy om in de micro te
praten. (Ariëlle)
Het was niet makkelijk om samen tot één
besluit te komen. (Viviana)

We vormden verschillende groepen (partijen)
waarbij een voorzitter, een woordvoerder en
een secretaris gekozen werden. (Fisnic )
Samen met de andere groepen probeerden we
een leefbare stad te bouwen. (Djamely)
We moesten wel moeilijke keuzes maken. (Aya)
Het was interessant om zelf eens te voelen hoe
moeilijk het kan zijn om beslissingen te nemen.
(Margo)







Onze partijnaam was ecogroei en onze
slogan: stem groen als je goed wil doen.
(Elia)
Op de vraag wie er nu in deze stad zou
kunnen wonen, antwoordde iedereen nee.
(Océan en Zayneb)
We werden ook verwend met een drankje,
een chocoladereep en een aandenken aan
ons bezoek. (Kevin)

Workshop Arabische percussie
Op donderdag 14 maart 2019 kregen de leerlingen van het 2de jaar ASO/BSO een
workshop rond Arabische percussie aangeboden.
Joeri Wens (percussionist) was de lesgever van dienst. Hij leerde de leerlingen enkele
speeltechnieken op de Noord-Afrikaans darbuka. Deze technieken werden na een tijdje
omgezet in ritmes en op een mum van tijd kon de hele klas samen musiceren.
Na een tijdje werd het instrumentarium uitgebreid met tamboerijnen en djembé en was er
zelfs plaats voor muzikale improvisaties en dans.
Een leuke en leerrijke workshop die tijdens de lessen MO zeker nog van pas zal komen!
Tom Van de Venne – Leerkracht M.O

Ondernemer voor de klas
Op donderdag 17 januari namen de leerlingen van 6 economiemoderne talen en 6 handel deel aan het project “Ondernemer voor
de klas”, georganiseerd door Vlajo.
Gastspreker op onze school was mevrouw Annick Dillen, Business Unit
Manager bij Talent in Motion Healthcare. Deze onderneming heeft als
focus de inzet van projectverpleegkundigen in de zorgsector.
Tijdens de gastles schetste mevrouw Dillen een overzicht van haar
eigen loopbaan. Ze sprak ook over het belang van ondernemerschap
en over het functioneren van en het werken in een bedrijf.
Zo kregen onze leerlingen een beter beeld van wat ondernemen en werken in een
onderneming vandaag betekent. Dit helpt hen ook bij hun studie- of beroepskeuze. En in dit
verband gaf ze nog een laatste advies aan onze leerlingen: “DO WHAT YOU LOVE, LOVE
WHAT YOU DO.”
Annemie Verbeeck – leerkacht economie

Wiskunnend Wiske
Jaarlijks kruisen ongeveer 2000 wiskundeknobbels uit het vijfde en zesde jaar secundair
onderwijs de degens. Ze buigen zich over een aantal intrigerende wiskundige opdrachten in
de Wiskunnend Wiske Wedstrijd. Einddoel? Een plaatsje én overwinning in de finale op pidag. Wie zei dat wiskunde saai was?
Op Pi-dag, 14 maart 2019 zijn de knappe knobbels naar de VUB vertrokken om de finale van
Wiskunnend Wiske te spelen. In de voorronde hebben we op school 3 opdrachten opgelost
waar we behoorlijk goed op hadden gescoord.
Teamwork was een belangrijke troef in de finale van deze wiskunde wedstrijd. We moesten 3
keer 3 opdrachten oplossen in 40 minuten waarbij we het hoofd koel hielden. Tijdens de
middagpauze zeiden we niet nee tegen de gratis lunch.
Jammer genoeg zijn we niet gewonnen.
Matthias, Charlotte, Adane, Guillaume, Séverineen Jérémy - 6LWI8, 6WW7, 6WW8

What If By ETC
Het ETC (English Theatre Company) is al enige jaren een graag geziene gast op Assumpta. Dit
jonge, professionele, Engelstalige gezelschap heeft ook dit schooljaar (28/02) een goed
gesmaakte voorstelling gegeven aan onze derde- en vierdejaarsleerlingen.
Was dat dan niet te moeilijk om te begrijpen? O neen; het handelsmerk van ETC is zijn
flexibiliteit op het vlak van taalniveau en thematiek. De professionele acteurs passen zich
trouwens ook tijdens het stuk aan de reacties van de leerlingen aan. Enkele moedigen
kregen de kans om zelf even deel uit te maken van het stuk, dat zich trouwens helemaal in
hun leefwereld afspeelde. Deze interactiviteit schrikt vele leerlingen wat af, maar het dient
gezegd: het blijft aangenaam en amusant, want niemand wordt voor schut gezet.
'What if?' gaat over het maken van keuzes, zowel in de studies als op het persoonlijke vlak.
Zoals we allemaal weten, kunnen ouders, leerkrachten en vrienden daarin een belangrijke rol
spelen. In dit stuk werd echter wel de nadruk gelegd op het feit dat alleen wijzelf daarin de
finale beslissing kunnen nemen. We moeten immers onze eigen droom waarmaken, niet die
van iemand anders.
Dat keuzes maken moeilijk en stresserend kan zijn, werd duidelijk gemaakt door de
'verpersoonlijking' van de stemmen die we soms in ons hoofd horen. Het vergde wel een
inspanning om deze 'wereld in iemands geest' te onderscheiden van wat er zich in de
dramatische werkelijkheid afspeelde. Ook al omdat de drie acteurs verschillende rollen voor
hun rekening namen. Hun snel verwisselde outfits, pruiken en de allesbehalve subtiele
klankkleurverandering in hun stemmen, waren echter knappe wegwijzers.
Uit de reacties die ik als leerkracht heb gehoord en gezien, meen ik te mogen afleiden dat er
op deze 'formule' voor het bijbrengen van algemene en taalkennis voorlopig nog geen sleet
zit. Helemaal overtuigd hiervan ben ik geraakt toen ik zag hoe sommige leerlingen
enthousiast selfies met de acteurs maakten na afloop van de opvoering. (We vonden het
pedagogisch verantwoord om even een uitzondering te maken op de algemene regel van
het gsm-gebruik.) We kijken met plezier en aangename verwachting uit naar de voorstelling
van volgend jaar!
G. Demuynck – leerkracht Nederlands en Engels

Musical 40-45
De spektakel-musical 40 - 45 op 14 maart 2019. Een totaalbeleving!
Met meer dan 230 leerlingen en leerkrachten maakten we de uitstap naar het pop-up
theater in Puurs.
We werden ondergedompeld in een verhaal van verscheurdheid. Contrasten tussen liefde
en vriendschap tegenover de ruwheid en de vijandigheid van de oorlog.
Broederliefde die op de proef werd gesteld omwille van keuzes die gemaakt werden.
Haatgevoelens, beroving van vrijheid en gruweldaden tegenover de puurheid en
schoonheid van de liefde.
Wervelende massascènes werden afgewisseld met intieme, liefdevolle taferelen. Zang,
special effects, muziek, dialogen, wisselende decors, dans en talentvolle vertolkers brachten
het verhaal tot leven.
Deze spektakel-musical maakte ons stapsgewijze duidelijk wat de bevolking in Antwerpen
moet doorstaan hebben tijdens de Duitse bezetting tussen 1940 en 1945. Het maken van een
keuze, collaboreren of bij het verzet gaan, rukte families uit elkaar. Wie was nog te
vertrouwen?
Een ervaring die ons voor altijd anders laat kijken naar de Tweede Wereldoorlog.
Hilde Van Hees - leerkracht muzikale opvoeding

De musical ging over de tweede wereldoorlog en dus over het onderwerp van Hitler en
Jodenhaat.
Dankzij de atmosfeer van de musical word je helemaal in de oorlogssfeer ondergedompeld.
Door de twee broers, Staf en Louis, kon je de twee verschillende visies begrijpen: aan de ene
kant heb je Staf die aan de kant van de Duitsers terechtkomt door de propagandafilms die in
het sportpaleis werden vertoond. Aan de andere kant heb je Louis die tegen de Duitsers is
omdat hij een Joodse vriendin heeft en haar wil beschermen.
Het schokkende deel van de musical is dat de opinie/het beeld van sommige mensen heel
snel verandert. Veel mensen zijn zelfs in staat om Joden op een onmenselijke manier te
behandelen.
De hele musical is gebaseerd op één familie en daardoor kan je ook beseffen welk effect
een oorlog heeft, zowel op vriendschappen, als op familie of zelfs liefde.
Amélie Laga en Clémence Lambert 4 Wb

De musical 40-45 dompelde de leerlingen van 4, 5 en 6 onder in de tragedie van de Tweede
Wereldoorlog en deed dat op zo’n spectaculaire wijze dat zelfs onze Netflix-generatie stevig
onder de indruk was.
Het verhaal gaat over een Vlaams gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog dat verscheurd
wordt door de keuzes van de twee zonen. Louis kiest de kant van de Duitsers, Staf die van
het verzet. De eens zo ijzersterke broederband barst wanneer ze lijnrecht tegenover elkaar
komen te staan.
“Dat was niet wat ik had verwacht”, vertrouwde een leerling me toe na afloop. “Ik dacht dat
het saai zou zijn, maar het was fantastisch!” Bij het betreden van het pop-uptheater, hadden
de leerlingen al meteen door dat deze voorstelling anders zou worden: op elk zitje lag een
hoofdtelefoon klaar, er was sprake van rijdende tribunes, het theater was gigantisch, maar
zwart en leeg.
En toen begon het. De zwarte leegte vulde zich met projecties en decorstukken die kwamen
opgereden of –gevlogen: auto’s, een vliegtuig, een stoomtrein. Het publiek maakte deel uit
van dit dynamische geheel. De rijdende tribunes stonden eerst naast elkaar en vervolgens in
een ronde, volgden de rijdende trein of draaiden rond een vliegtuigwrak. Het voelde net of
we de camera waren van een film. De hoofdtelefoons zorgden voor een intieme
geluidsbubbel die de betrokkenheid met het verhaal nog verhoogde.
De leerlingen leefden mee met de personages, waren verontwaardigd of ontroerd, alleszins
danig onder de indruk. De grenzen van de musical werden verlegd en wij waren erbij. 40-45,
voor één keer een prachtige oorlog die nazindert.
Anki Nauwelaerts – leerkracht Nederlands

Stage 6 Handel
In het 6e middelbaar krijgen de leerlingen van 6 handel de gelegenheid hun theoretische
kennis te toetsen aan de praktijk. De leerlingen lopen 2 weken stage in een bedrijf in Brussel. In
het kader van hun GIP houden ze een blog bij. Hieronder een aantal ervaringen van de
leerlingen :
READY TO START A NEW EXPERIENCE
…I know that the first days are going to be tough to understand how the business works. But I
also know that it's going to be a new experience, and I’m very excited and impatient to
discover more.
So wish me good luck and I’ll explain you everything that happened during my first two days
in another blogpost…
TODAY IS “THE DAY”
…I woke up at 7am, took a shower, ate my breakfast, prepared my lunch and put it in my
bag. I added a pen, a drink and some paper in it. I was ready!
My internship started at 9am and it was only 8am... I waited 40 minutes and walked to the
office. When I arrived at XXX it was 8.55am and I was very stressed ! When XXX opened the
door I gave him a firm handshake and came in. I saw my PC and the double screen... I was
happy.
He explained me the program of the day. Then I met XXX, a very nice guy who explained me
how to make an offer to a client. It was a really big offer by the way. He explained me a lot of
other things.
At 5pm I came back home, and jumped onto my couch. I was relieved! …
A WEEK HAS ALREADY GONE BY
…Friday is a calm day, we weren't that busy today. In the morning I was searching a fire
detection technician or an assistant mechanic. Later, I did find one and called him, together
with XXX to give this candidate more details about the job description and told him where it is
exactly. We finally scheduled an interview with him. This appointment will take place on
Monday at 11 o'clock, If I'm not wrong. I also saw/learned how to renew a contract. I even
did it for some people. It looks difficult, but it's not. After doing it several times, you get used to
it.
THE END OF AN EXPERIENCE
It’s the end… I’m done with my internship. Welcome back to my blog for the last time and get
ready to discover wat my last impressions are.
Today was my last day in the company, I had a lot of work that I had to finish before the end
of the day. Yesterday my teacher came to the office, she asked me and my mentor a couple
of questions. I wasn’t really stressed but I wanted to know what my mentor would say about
me. It was positive, even better than I thought.
Honestly it was an instructive experience. I think I’ve learned more in these 2 weeks that in 3
school years. It’s good when you learn the theory at school, but when you use the theory in the
practice, it’s a whole different story. It gave me a real insight in the job.

School contest Joico voor 6HZ
De leerlingen van 6HZ gingen fris en goedgezind naar een schoot-dag-school Contest van
Joico.
Bepaalde competenties gingen kwamen hier dus ook aan bod zoals de leerlingen waren
verplicht om samen te werken met medestudenten van andere scholen, ze moeten leren als
één team samen te werken en iedereen was verplicht actief mee te doen.
De leerlingen gingen begeleid worden met de snit, de kleur, de make-up en als laatste ook
voor de fotoshoot .
De finale is binnen een kleine maand. En duimen dat er enkele leerlingen tot bij de
genomineerde mogen zijn en een gouden enveloppe mogen/zullen ontvangen.
Het was een vermoeiende maar vooral een leerrijke dag.
Nancy Couckhuyt – leerkracht haarzorg

Sportuitslagen
Provinciaal kampioenschap veldloop
Deelnemers:





Pieter Smis (1La)
Sebastien Camps (1Mb)
Salma El Abdi (1Lb)
Esther Flores Castro (1Lb)

Deze leerlingen hebben op 24 oktober 2018 deelgenomen aan de veldloop in Haasrode. Ze
hebben zich enorm ingezet en behaalden ook mooie resultaten. Van harte proficiat!

Provinciaal kampioenschap zaalvoetbal:
Op woensdag 13 maart 2019 mochten onze leerlingen van de eerste graad een
voetbalmatch spelen tegen ‘Campus De Brug’ uit Vilvoorde. Het was een leuke, sportieve
namiddag, maar onze leerlingen verloren met 8-12.

Voetbal klassencompetitie 1ste graad:



Voetbalcompetitie 2de jaars:
Winnaars: 2Mod.c
Voetbalcompetitie 1ste jaars:
Winnaars: 1Mod.e

Zij mogen in de maand mei tegen de leerkrachten spelen.

Middagsportactiviteiten 2de en 3de trimester:



Trefbal
Tafeltennis

Personeelslid in de kijker
We mochten dit schooljaar enkele energieke leerkrachten verwelkomen. Eén voor één uniek
en een meerwaarde voor onze school. We stellen ze kort even voor:
Onze praktijkafdeling is 3 pittige dames rijker:
- Margaux aka Mevr. Tavernier (links op bovenste foto). Zij geeft
praktijklessen aan het 3de,5de en 6de jaar binnen de afdeling haarzorg.
- Chloë aka Mevr. Vermeir (rechts op bovenste foto). Zij geeft
praktijklessen en theorielessen anatomie, vaktheorie,... binnen de
richting schoonheidsverzorging. Daarnaast ondersteunt zij ook als coteacher in het BSO.
- Ann aka Mevrouw Van Neck (links onderste foto) geeft deeltijds les op
onze school. Deze dame versterkt het modeteam waar zij modepraktijk
geeft aan het 2e jaar BVL.

We zijn verheugd dat we ook volgende collega’s ‘algemene vakken’ hebben kunnen
‘scoren’ ( vervolg van links naar rechts op bovenstaande foto):
-

-

Karolien aka Mevrouw Saerens. Zij is onze nieuwste aanwinst en een echte
duizendpoot. Ze geeft namelijk wiskunde, Nederlands en MAVO in de 1e graad A en B
en PO in het 3e jaar ASO en in het 4e en 6e jaar TSO.
Sauri aka De heer De Keye. Hij versterkt de wiskundevakgroep en mag de leerlingen
uit het 2e, 3e en 4e jaar ASO en TSO entertainen.
Katherine aka Mevrouw Patteet. Zij geeft informatica en aardrijkskunde in de 2 e graad
ASO en bedrijfsbeheer aan de leerlingen van het 6e jaar BSO.
Vincent aka De heer De Boeck. Hij geeft Latijn in het 1e en 6e jaar. Daarnaast is hij
ook op het secretariaat terug te vinden als ondersteuner.

Volgende personen waren jammer genoeg afwezig op het tijdstip van de foto, maar hun
namen klinken jullie misschien al wel bekend in de oren:
-

-

Erik aka De heer Rombaut. Hij geeft deeltijds les op onze school en staat in voor
natuurwetenschappen in het 1e en 4e jaar en biologie in het 4e jaar ASO.
Quinten aka Deheer Vandevelde. Hij geeft tijdens een 7-tal uren zijn muzikaal talent
door aan de leerlingen van de eerste graad en het 4e jaar ASO.
Tanja aka Mevrouw Goossens. Zij geeft deeltijds godsdienstlessen aan onze 2e graad
ASO/TSO.
Jemma aka Mevrouw Pont. Mevrouw Pont is terug te vinden in alle graden en
richtingen. Zij geeft namelijk Engels aan de leerlingen van het 3 e jaar ASO/TSO/BSO,
het 4e jaar TSO/BSO en het 5e en 6e jaar BSO. Daarnaast geeft ze nog Nederlands aan
de leerlingen van het 2e jaar ASO en het 4e jaar TSO.
Virginia aka Mevrouw Jacqmain. Zij maakt deel uit van de vakgroep Frans en geeft
les aan de leerlingen van de 1e en 2e graad B-stroom en 3ASO/TSO.

Wij zijn heel dankbaar om zo veel talent en veelzijdigheid in onze school te mogen
verwelkomen.

Sarah Thomas – coach nieuwe leerkrachten

Leerling in de kijker
'Lotuseters', een kortverhaal van Dorian Barbieur
Veel lawaai heeft hij nooit gemaakt op Assumpta, maar 'veel decibels kunnen produceren' is
mijns inziens altijd al een overschatte kwaliteit geweest. Dorian, die eind vorig schooljaar bij
ons afstudeerde in 6HW, had (en heeft) dan ook échte kwaliteiten. Eén daarvan is schrijven.
Toen hij heel bescheiden vroeg of ik een verhaal dat hij had geschreven eens wou lezen,
aarzelde ik niet. Een pennenvrucht van een leerling die op zijn jonge leeftijd al rustig,
bedachtzaam en wijs in het leven stond, kon alleen maar interessant zijn.
Het mag u niet verbazen: ik had groot gelijk! Het verhaal is zowel qua inhoud als qua stijl om
van te snoepen: herkenbaar, relevant, soms hard, maar tegelijkertijd mild, subtiel én poëtisch.
Je moet het maar gecombineerd krijgen. Wel, Dorian krijgt het gecombineerd! Laat alles
vallen en maak uw dag goed: lees dit literaire pareltje!
Beste Dorian, ik wens je via deze weg veel moed en succes met je eindexamens ... en blijf
vooral schrijven!

Lotuseters
De dag was al half uitgeleefd toen de grijze smurrie die ons boven het hoofd hing eindelijk
wat plaats liet voor een vleugje zonlicht. Eindelijk kon de lente beginnen, op een
woensdagnamiddag, na een winter die er veel donkerder dan wit had uitgezien. Hoe deden
de
mensen het vroeger om de tijd te bepalen in de winter, zonder de zon? Deelden ze de dag
op
in 50 tinten grijs? Wat als je kleurenblind was? Kwam je dan overal te laat? Wanneer komt de
volgende trein? Ik stapte met haar mee naar de treinhalte en ze was buitengewoon stil.
Misschien was het beter zo. Ik bleef liever hinkend reflecteren over wat er tijdens de looptest
was misgegaan. Was het slecht karma? Was het omdat ik de koffiebeker van een dakloze
per
ongeluk omver schopte? Het zou wiskunde ook verklaren...
We waren halverwege toen ze plots haar houding veranderde: ze bracht haar twee armen
achter haar rug en boog lichtjes naar de grond toe. ze had weer iets in haar achterhoofd,
één
van haar lumineuze ideeën, en ze zou niet lang wachten om het met me te delen. Was de
stilte
zo ondraaglijk? ze had veel meer shit boven haar hoofd hangen dan om het even wie, veel
meer zaken om over te piekeren. Mijn leven leek op een wolkje naast het hare. Wou ze niet
samen met me piekeren? In stilte? Nee, ze draaide zich liever naar me toe om haar nieuw
gevonden wijsheid te delen, en die luidde als volgt:
- Ik wil de dag bij de doornen plukken.
- Je wilt wat?
- De laatste tijd word ik te veel in de bloemen gezet, ik verveel me. Ik wil geprikkeld worden,
maar nu in een negatieve zin, pijn hebben. Ik wil iets echts voelen. Gelach is niks fysieks,
tranen en bloed wel. Een leven zonder lijden is geen leven.
Is waanzin een symptoom van een zonneslag?
- Wat bedoel je? Heeft het lot je niet genoeg gemarteld?? Tranen? Bloed? BLOED?!? Hoe
vaak ben je van school gestuurd omdat je bloed hoestte??
Ze sprong op een dun tuinmuurtje en stapte op acrobatische wijze verder.
- Ik ben nog lang niet aan het koorddansen tussen leven en dood. Dansend, ja, zo zal ik uit
het

leven struikelen. "Mina? ze is van het touw gegleden, zoals alle anderen. Een net plaatsen?
Wie denk je dat ik ben? God?" Steven, deze lente zal het leven waard zijn.
Ik had een beetje tijd nodig om wat ze net zei in mijn domheid te vertalen. Ze leek zo
opgewonden. Wat was ze concreet van plan?
- Wat ga je doen? Je haar verven en heroïne spuiten?
- Je bent niet ver.
Ze toverde een halfvolle fles wijn uit haar tas.
- We zijn woensdag: een halve dag en een halve gelegenheid om een halfgeleegde wijnfles
in een half geleefd moment te doen groeien.
- Vandaag?? Waarom met mij?? Je weet dat mijn agenda overvol is, ik heb morgen toets,
vanavond training en Dimitri vroeg nog om...
- Steven, Steven, Steven... Je bent raar, mensen zijn over het algemeen raar. Jullie leven met
jullie voeten in de toekomst en met jullie hoofd in het verleden: enkel jullie kont zit in het
heden!!
Een goede woordspel...
- Een vijftal troebele, maar kleurvolle herinneringen zijn meer waard dan een vijftigtal
dagklare grijze jaren. Er is een reden waarom mensen meer naar Van Goghs kijken dan naar
Monochroom Blauw. Vandaag is deze fles Van Goghs kwast!!
Hoe was het mogelijk dat ik geen tegenargumenten kon vinden? Ze was volslagen
irrationeel,
helemaal gek en toch kon ze me in haar gedachtegang meesleuren met haar hedonistisch
getater.
We sloegen linksaf en wandelden het park in. Natuurlijk was deze plek getuige van al haar
"briljante" ideeën. Ik was ook altijd op een mysterieuze wijze bij de feiten betrokken:
vandalisme, druggebruik, een uit de hand gelopen kampvuur (de gemeente had toen drie
maanden lang politiebewaking voor de parkpoort voorzien). Als ik ooit in mijn leven
gearresteerd word, wordt het zeker en vast in dit park.
Het was niet te laat om haar gewoon in de steek te laten. Ik heb verantwoordelijkheden, ik
ben
volwassen en ik moet leren om "nee" te zeggen. Maar ik bleef naast haar hinken, zoekend
naar een gastvrij stukje gazon. Naast de grote eik was goed. We gingen zitten en ze trok de
kurk uit de fles.
Ze kon maar wat gek doen als ze dat wou, ik nam mijn cursus en ging wat studeren, ik lust
toch geen wijn, en ik kon heel goed doen alsof ik naar mensen luisterde, ik doe het altijd met
oude mensen in de trein. Gewoon aandachtig knikken en ze zou me laten studeren.
Maar ze had me door. Natuurlijk, ze had me altijd door. Uit het niets greep ze mijn ringmap
en rende ermee weg. Ze wist dat ik mijn enkel had verstuikt, verdomme!!
Achter haar aan rennen had geen zin, haar tas was hier toch nog, zonder haar tas zou ze
niet
lang weg zijn. Wat als ze ondertussen ook antimaterialistisch is geworden? Komt ze dan ooit
terug? Ik had haar beter in de steek gelaten.
Ze verscheen uiteindelijk vanachter een struik, maar zonder mijn ringmap.
- Ik wil niet meer spelen, waar is het? Je weet hoe laag mijn punten zijn...
- Zie! Je hielp het weer om zeep!!
-Wat?
-Dat glibberige stuk nu, stop eens met na te denken, geniet eens van het moment!!
Weer een woordspel, soms denk ik echt dat ze....
- Stop met na te denken!
Hoe weet ze dat...
- Stop nu!!
Maar..
Ze gaf me een por en ik stopte.
Eigenlijk niet? Hoe kan een mens stoppen met na te denken? Zij was nu zeker ook aan het
nadenken, of ze was zichzelf aan het overtuigen dat ze aan niets dacht, net zoals sommige
moordenaars zichzelf kunnen overtuigen dat er helemaal geen lijk in hun koffer zat.
Gedachten over leegheid zijn steeds lege gedachten.
Ze keek me aan en prutste aan mijn haar.

- Er lijken kattenstaarten op je kop te groeien, of slangen, want je haar is vrij vettig. Je lijkt op
een medusa.
- Dreadlocks zijn niet zo gemakkelijk om te wassen, weet je. Jij hebt dat probleem niet meer,
je schoor het allemaal af in je anarchistische fase.
- Het is geen fase!!
- Anarchie is dom.
- Jij bent dom.
Ik herinner me nog toen ze me probeerde te overtuigen om met haar in een verlaten huis te
gaan wonen. Ze wou een nieuwe commune zoals die van Parijs opstarten. De punkers die al
in
het huis in kwestie sliepen waren niet zo enthousiast.
Een tweetal oma's wandelden langs ons. Ze droegen vacht van beesten die met één hap
hun
nerveuze hondjes soldaat zouden maken. Hun blik was raar.
- Super, de bridgeclub van op de hoek zal weer wat over ons kunnen roddelen.
- De jeugd van tegenwoordig is voor hen het magische onderwerp bij gênante stiltes.
- "Die nieuwe subcultuur met die verschrikkelijke muzikale subgenres. En ik ben zeker dat ze
onder invloed van een of andere substance waren!!" Sub, sub, sub, er is altijd een sub in hun
mond die het slechter dan zij doet.
Wat dacht je van subliem? Ik zeg het misschien beter niet hardop, het zou alles gênant
maken.
We lagen allebei op het gras, haar hoofd lag tegen mijn schouder. De zon was ondertussen
al
weg en de eerste druppels vielen in mijn gezicht. Plotseling dacht ik aan iets. Zou ik het haar
vragen? Het was zeker slecht nieuws, anders had ze het me verteld. Het zou haar gedoe van
daarstraks verklaren, het zou eigenlijk heel dit moment verklaren.
- Wat heeft de dokter eigenlijk gezegd?
Ze keek me niet aan. Het was nu echt aan het regenen.
-Niets speciaals, routine.
Ze viste haar koptelefoon uit haar zak, maar ik had haar door.
- Geef dat terug!
- Wat heeft hij gezegd?
Haar gezicht was nu donker geworden.
- Het leek meer op een weerbericht dan op een diagnose...
- Ik weet niet echt wat ik me hierbij moet voorstellen?
Ze ging rechtop zitten, het vonkje in haar ogen was weg.
- De herfst zal me kaalplukken en wit zal de winter zijn, zo wit als een ziekenhuiskamer, een
steriel laken. Zo wit als een..
Er viel regen op haar wangen. Ik pakte haar witte hand vast. Ik had het beter niet gevraagd.
Ik
heb het gewoon allemaal verpest.
Alsof er niets aan de hand was veegde ze een traan van mijn gezicht en met een klein
glimlachje wees ze naar de wolken.
- Deze lijkt op een lotusbloem.

Agenda
*APRIL 2019
dinsdag 23 april 2019

6 BSO: scholenbezoek in het kader van studiekeuze 7de jaar

donderdag 25 april 2019

2 STV: leerkeuken
4 ASO: daguitstap Luik
19 uur: ouderraad

maandag 29 april 2019

1 Mb + 1 Me: excursie Eigen Leefruimte 2
2 BVL2 + 2 La + 2 Ma + 2 Mb + 1 B1: workshop 'sociale media'

dinsdag 30 april 2019

3 ASO/TSO/BSO + 4 ASO/TSO/BSO: filmvoorstelling 'Just Charlie'
2 BVL1 + 2 Md + 2 Mc + 2 STV: workshop 'sociale media'
1 B1: medisch onderzoek op school
1 ASO: bezoek Jubelparkmuseum
6 ASO/TSO: Noord-Zuidspel en KMSK Oude Kunst
5 HW: bezoek aan een psychiatrisch centrum
5 EMT/Han: workshop 'Odisee' en bezoek aan Stevens en co
5 WW/MTWE; bezoek IMEC
5 LMT/LWI: bezoek aan het Erasmushuis
*MEI 2019

woensdag 1 mei 2019

Dag van de Arbeid/vrije dag

donderdag 2 mei 2019

1 La + 1 Ma + 1 Md: excursie Eigen Leefruimte 2
2 BVL + 2 STV: bezoek aan beroepenhuis Gent
1 La b + 1 Mf + 1 Mc + 1 B2: workshop 'sociale media'
4 ASO/TSO: PIME
Infoavond studiekeuze tweede leerjaar A-stroom

vrijdag 3 mei 2019

1 La b + 1 Mf: excursie Eigen Leefruimte
3 ASO/TSO: daguitstap naar Lille
1 Mb + 1 Md: workshop 'sociale media'
6 ASO/TSO/BSO: laatste 50 dagen

zaterdag 4 mei 2019

Schoolfeest
Schoolbal

dinsdag 7 mei 2019

1 Mc: excursie Eigen Leefruimte 2
1 B2: medisch onderzoek op school

donderdag 9 mei 2019

2 STV: leerkeuken

vrijdag 10 mei 2019

6 MV: GIP verkoopsgesprek

4 ASO: workshop Samba Batucada
vrijdag 17 mei 2019

6 ASO/TSO: Le huitième jour en Dossinkazerne
5 MV: portfolio
5 HW: Brusseldag
5 EMT/MTWE/LMT/Han: Aken
5 WW/LWI: werkdag onderzoekscompetenties

dinsdag 21 mei 2019

4 MP: portfolio
5 HZ: Ter Borre
1 ASO: workshop Ukelele

woensdag 22 mei 2019

6 MV: GIP 2

donderdag 23 mei 2019

2 STV: leerkeuken
1 ASO: workshop Ukelele
10.30 uur - 15.30 uur: openMODEdag
19 uur: ouderraad

vrijdag 24 mei 2019

1 ASO: workshop Ukelele
3 ASO/TSO/BSO: projectdag Unplugged
4 ASO/TSO/BSO: switchdag

woensdag 29 mei 2019

rapport
eindejaarsvieringen

donderdag 30 mei 2019

O. H. Hemelvaart

vrijdag 31 mei 2019

vrije dag
*JUNI 2019

maandag 3 juni 2019

6 HZ: GIP

donderdag 6 juni 2019

2 STV: leerkeuken
6 ASO/Han: begin proefwerken

vrijdag 7 juni 2019

6 Han: GIP

zondag 9 juni 2019

Pinksteren

maandag 10 juni 2019

Pinkstermaandag

dinsdag 11 juni 2019

5 ASO: begin proefwerken

woensdag 12 juni 2019

5 Han: begin proefwerken

donderdag 13 juni 2019

4 ASO: begin proefwerken

vrijdag 14 juni 2019

2 La, 3 ASO, 2de graad Handel, 6 S: begin proefwerken
6 S: GIP

maandag 17 juni 2019

1 La, 2 Mod, 2de graad BE, 5 S: begin proefwerken

dinsdag 18 juni 2019

1 Mod: begin proefwerken

donderdag 20 juni 2019

B-stroom en BSO: projectdag

vrijdag 21 juni 2019

B-stroom en BSO: projectdag
einde proefwerken

maandag 24 juni 2019

klassenraaddag (lesvrij)
18.30 uur: misviering en proclamatie zesdejaars

dinsdag 25 juni 2019

klassenraaddag (lesvrij)

woensdag 26 juni 2019

klassenraaddag (lesvrij)

donderdag 27 juni 2019

klassenraaddag (lesvrij)

vrijdag 28 juni 2019

klassenraaddag (lesvrij)
oudercontact met overhandiging rapport

Assumpta: inspirerend en innoverend
onderwijs
STW op Assumpta
Vanaf dit schooljaar kan je de richting STW volgen op onze school. De interesse voor de
richting was groot en hierdoor zat de richting al snel vol. Maar wat is er zo specifiek aan STW
en waarvoor staat die mysterieuze term IO nu eigenlijk.
STW staat voor sociaal technische wetenschappen. De leerlingen verkennen de
wisselwerking tussen mens, voeding en milieu en hun eigen plaats daarin. Zij krijgen een
wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.
De natuurwetenschappen geven de leerlingen een technische en exacte kijk op de wereld.
De sociale wetenschappen bezorgen de leerlingen inzicht in zichzelf, de medemens en de
maatschappij.
IO staat voor integrale opdrachten. Zoals het woord zegt worden in deze opdrachten heel
wat competenties geïntegreerd. Zo een IO beslaat 7 lesuren en loopt vaak over een drietal
weken In de duidelijk omschreven opdracht rond sociaal-wetenschappelijke en
natuurwetenschappelijke onderzoek - een welomschreven opdracht een
persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren - een maaltijd voor een groep
plannen, voorbereiden en bereiden of - iets mondeling voor een groep presenteren. – de
eigen studieloopbaan in handen nemen.
Voor één IO die draaide rond een cultuuropdracht zochten de leerlingen informatie op van
een land naar keuze: kledij, ligging, hoofdstad, … Daarnaast bespraken de leerlingen uit dit
land een kunstvorm of kledingdracht en presenteerden ze dit aan hun medeleerlingen. Als
laatste aspect van deze IO zochten de leerlingen een typisch gerecht uit dit land.
Voor een andere IO organiseerden de leerlingen een carnavalsfeest voor de kleuters van de
basisschool Maria-Assumpta. Het opstellen van een werkplanning voor de organisatie van de
activiteiten en het uitproberen van deze activiteiten was een belangrijk onderdeel van deze
IO. De kleuterjuffen en de kleutertjes waren bijzonder enthousiast en dit initiatief is zeker voor
herhaling vatbaar.

Na elke IO reflecteren de leerlingen over hun eigen handelen. Op die manier kunnen ze hun
groei en leren in eigen handen nemen.
Ik hoop dat jullie op deze manier een mooi beeld gekregen hebben over wat de richting STW
inhoudt. Als uitsmijter kunnen we ook meegeven dat we in blijde verwachting zijn van een
gloednieuwe keuken die na de paasvakantie operationeel zou moeten zijn. Zo kunnen onze
leerlingen in de toekomst ook hun eigen gerechten bereiden.

