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Lang leve de zomer! Eindelijk! We hebben de eindstreep gehaald. Toe-
gegeven, het was zwoegen en zuchten op het einde. Geniet nu maar met volle 
teugen van de vakantie! 
We willen van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken voor het 
fantastische schooljaar, voor de spontane medewerking en de vele hilarische 
momenten tijdens de lessen, tijdens de schoolse activiteiten en vooral tijdens de 
uitstappen. Jullie waren weer een fantastisch publiek! 
Onze waardering gaat ook uit naar de ouders die heel het schooljaar lang mee-
geleefd hebben met de schoolse zorgen van onze leerlingen die altijd opnieuw 
onmogelijke taken en toetsen voorgeschoteld kregen. 
Nog een speciaal woordje aan onze afstudeerjaren die de deuren van De Wijn-
pers nu definitief achter zich dichttrekken: Het ga jullie goed! 
Veel succes met de nieuwe wegen die jullie gaan bewandelen. Tot later!

Zie nu, alles krijgt zijn volle kleur,
Fonteintjes lokken speelse kreten
En uit het bos keert weer die spitse geur
Van anemoon en sleutelbloem, boleten.

Mild ook doorwalst de zachte regen
Het groene dak, de weidse prenten.
Net als toen vindt men op alle wegen
Schilders, dichters, proffen en studenten.

G. De Henau

Astrid Verwimp -  5TBK
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Grote vissen eten kleine vissen

Iets door de vingers zien

Het varken is door de buik gestoken

Grote vissen eten kleine vissenDe wereld op zijn kopWater en vuur De beren zien dansenEen ei in het nest latenPluimen in de wind waaien

De geometrische keuken

Zonder commentaar!

Kan je ze 
herkennen? 
Tijdens de praktijkles-
sen van de tweede 
graad beeldende en 
architecturale vor-
ming komen de 
lessen kunst-
geschiedenis 
tot leven. 
Onder de 

b ez i e l e n d e 
leiding van D. 

Boulanger werk-
ten de leerlingen 
van 4 beeldende 
en architecturale 
kunsten rond het 
encyclopedische 
schilderij ‘De 

spreekwoorden’ van Brueg-
hel de Oude, gerealiseerd in 
1559. De opdracht bestond 
eruit om in één tekening 
drie spreekwoorden te ver-

werken. 
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4 musketiers
Dit is een verhaal over vier man
Hoort mij, hoort mij, laat mij erover vertel-
len dan

Dit kwartet ist er één zoals ge nog nooit zag
‘t Begon allemaal op nen bijzonder onnoze-
len dag
Wij waren eerst met drieën, wij wensen 
anoniem te blijven
Toen kwam den anderen derbij, toen 
waren we niet meer met zijn drieën  
noch met zijn vijven.

Dees groepken van knapen had ideeën die 
wereldhonger kunnen oplossen
Sommigen zouden zelfs dezen wereld van 
politiek kunnen verlossen.

Na nen tijd gingt er enen heen, nee, niet 
dood, gewoon weg
Stom, ja, echt onnozele brute pech
Waren wij nog met zen drieën,  
twas helaas
Maar kom, dit verlies werd ons niet de baas.

Na verloop van dat jaar gingt er nog enen 
vandoor
Maar wij verloren elkander niet uit ‘t oog,
neen, wij gevierend gingen gewoon door.

De refter aangekleed… 
een aangenamere omgeving!

KUNSTGRAS
Op 29/02/2016 zijn we voor de lessen tuinaanleg en onder-
houd naar kunstgras gaan kijken. Hiervoor zijn we naar het 
voetbalveld van Sterrebeek gegaan. Het was heel leuk om 
eens even te gaan kijken hoe het er in het echt uitziet in 
plaats van dit altijd alleen maar op papier te zien. 
Jesse Vermeulen, 5 TP
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Artefact - UP IN THE AIR 
Met de tweede en derde graad KSO, februari 2016
Enkele impressies van onze leerlingen

Het kunstwerk dat mij het meest is bijgebleven is de ruimte 
waar de hemel zo realistisch mogelijk werd nagemaakt. Eer-
lijk gezegd vond ik dit geen goed werk omdat ik naast de 
blauwe hemel, ook nog iets zocht zoals warmte en meer 
openheid en een zuchtje echte lucht. 
Merijn 5 AO

Het meest spectaculaire kunstwerk was voor mij de foto 
waar ze een wolk nabootsten. Het is volgens mij compleet 
onmogelijk. Het leek zelfs op Photoshop. Er straalde rust 
uit. Het had iets sereens. Het was prachtig. 
Maggie, 5 AO

Wat mij het meest is bijgebleven is de donkere kamer met 
stofdeeltjes waarin ze strepen van licht projecteerden. Ik 
vond het jammer dat we niet in de kamer binnen moch-
ten. Ik herinner me ook nog de wolken die gevangen leken 
te zitten tussen glas. Wat ik ook interessant vond, was de 
houten box waarin zon leek te schijnen, ook al was deze 
niet verbonden met de buitenwereld. Ik vond Artefact een 
erg goede tentoonstelling, ook de tekeningen in de eerste 
zaal van een buitenlandse kunstenaar vond ik erg mooi. De 
smog-meringue vond ik ook geweldig, ook helemaal te kop-
pelen aan het goede concept ‘up in the air’. 
Fran, 5 AO

Ik werd vooral geraakt door het kunstwerk met de opge-
klopte eiwitten omdat het mij liet stilstaan bij de vervuilde 
lucht die we inademen zonder dit te weten. De drones en 
alles in die zaal. Ik voelde mij zo bekeken en de term privacy 
viel voor mij volledig weg. In een wereld zoals daar afge-
beeld, zou ik mij niet thuis kunnen voelen. 
Emilie, 5 AO

De kunstwerken die mij het meest zijn bijgebleven waren 
het werk met de lekkende kapstokken en het werk met de 
smog-meringue, waarvan je zelfs kon proeven. Bij de lek-
kende kapstokken werd je stil omdat het verwijst naar de 
vervuilende kledingindustrie en naar de luchtvervuiling in 
het algemeen. De kunstwerken lieten je op een andere ma-
nier naar de dingen in de wereld kijken. 
Alma, 5 AO



5
nieuwsbriefDe Wijnpers

Leuven D E WIJNPRESS

Het bezoek aan Buchenwald
door Tessa Steenhaut (6 BTGB)

Tijdens onze meerdaagse reis in Wei-
mar zijn wij het concentratiekamp Bu-
chenwald gaan bezoeken. Buchenwald 
ligt in een bosrijke omgeven niet zo 
ver van de culturele stad Weimar waar 
wij dan ook in een jeugdhotel verble-
ven. Woensdagmorgen zijn we met de 
bus richting Buchenwald vertrokken. 
Bij aankomst kreeg iedere groep een 
gids aangewezen die ons anderhalf 
uur ging rondleiden over het domein 
van Buchenwald en in de namiddag 
had iedereen een workshop gekozen 
die doorging in het concentratiekamp. 
Tijdens de rondleiding kreeg je te zien 
hoe de mensen daar geleefd hebben 
en wat ze met die mensen allemaal 
gedaan hebben. Dit was voor velen 
toch aangrijpend. Wat velen ook is bij 
gebleven, is dat we op de plaats ston-
den waar de telling dagelijks doorging. 
Het was er enorm koud en er was con-
tinue snijdende wind. Wij waren alle-
maal goed aangekleed en hadden het 
toch koud. Ik hoorde veel mensen in 
de groep zeggen: ‘Die mensen moes-
ten hier uren in de kou staan met hun 
gestreepte pyjama en hun sandaaltjes 
aan zonder te bewegen, dat moet ge-
woonweg verschrikkelijk geweest zijn.’ 
Na de rondleiding was het middagpau-
ze zodat iedereen een beetje kon op-

warmen en een bordje spaghetti kon 
eten. Tijdens mijn workshop zijn we 
naar het domein van de massagraven 
gewandeld. Ze hebben het domein tot 
een prachtige herdenkingsplaats ver-
bouwd. Er stond een grote toren van 
65 m hoogte. We hebben de kans ge-
kregen om de toren te betreden en het 
was een ongelofelijk mooi uitzicht.

Mij is vooral de foto bijgebleven die 
zo lang was dat je de ronding van 
de aarde kon zien. Ik vond dit heel 
speciaal omdat dit de eerste keer 
was dat ik een kunstenaar dit heb 
zien doen. Hij brengt wetenschap 
en kunst samen. De foto’s met de 
nagebootste wolken vond ik ge-
woon bijzonder mooie beelden. 
Ook de donkere kamer, waar toch 
kunstmatig zonlicht te zien was, 
vond ik leuk omdat je ondanks de 
donkere ruimte toch een gezellig 
gevoel van zonlicht kreeg. 
Brecht, 5 AO

De verfspatten die ze creëerden 
met mini-orkanen spraken me wel 
aan. Het is interessant omdat je 
telkens een ander patroon hebt. 
Een van de mooiste stukken was de 
kamer gevuld met stofdeeltjes. Het 
was echt prachtig. Het leek net een 
beweeglijk sterrenstelsel. Alleen 
jammer dat we niet naar binnen 
mochten. Er was een bepaald werk 
waar ik nu soms nog aan denk, na-
melijk de lichtkamer met nep zon-
licht. Het leek net echt en het gaf 
ook een gevoel van warmte. Ik wil 
echt wel weten hoe de kunstenaar 
dit voor mekaar kreeg. De wolken 
gegraveerd in glas waren ook echt 
prachtig. De smog-meringues wa-
ren erg smakelijk. Ik snap niet hoe 
je op zo’n gek idee komt maar het 
is wel cool. Zeer leuke uitstap. 
Nouchka, 5 AO
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BUCHENWALD 2016 
reisverslag door Nicky Pauwels, 6 SI

Op zondag 13 maart 2016 vertrokken we met verschillende 
klassen van onze school en andere scholen naar Weimar. 
We verzamelden aan de Bodartparking waar we de bus na-
men. De busreis duurde ongeveer 8 uur. Dat lijkt misschien 
lang maar dat viel mee omdat er een film gedraaid werd.

Ons hotel was in de stad Weimar. Toen we aankwamen 
moesten we eerst in de refter wachten op onze sleutel. 
Daarna mochten we ons in de kamer installeren. We slie-
pen met drie op een kamer. Het eten was lekker. We hadden 
geen tijd om ons te vervelen. We deden activiteiten met de 
andere klassen, zowel binnen als buiten. We waren regel-
matig vrij. Dan mochten we een stapje in de wereld zetten. 
Hoe braver we waren, hoe later dat we mochten terugko-
men naar het hotel. De leerkrachten openden een zaaltje 
waar we iets konden drinken en muziek konden beluiste-
ren. Het was de moeite.

De woensdag maakten we een uitstap naar het concen-
tratiekamp Buchenwald, dat ligt in de omgeving van Wei-
mar. Dit kamp werd in 1937 aangelegd door de SS’ers en 
op 11 april 1945 bevrijd door de Amerikanen. De nazi’s 
arresteerden tijdens de Tweede Wereldoorlog mensen 
en stuurden ze naar dit concentratiekamp. Daar werden 
ze gemarteld en gedood. De mensen van Weimar deden 
of ze niet wisten wat daar gebeurde. Na 1945 zeiden ze: 
“We wisten het niet”. De Amerikanen verplichtten hen 
daardoor om door het kamp te lopen en naar de lijken 
van de gevangenen te gaan kijken. Tegenwoordig blijft er 
van dit kamp niet veel over. De gebouwen en slaapplaat-
sen van de gevangenen zijn afgebroken. Je kan nog wel de 
ovens zien waar de lichamen in verbrand werden. Ook de 
ingangspoort staat er nog met de spreuk: “Arbeid macht 
frei”. Hier en daar hebben mensen bloemen neergelegd.

Vrijdag, 18 maart begonnen we aan de terugweg naar huis. 
Dit is een reis die indruk gemaakt heeft. We zullen ze niet 
vlug vergeten!
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ONZE UITSTAP NAAR  ZEHNDER 
door Nicky Pauwels

We zijn op een ochtend met de klas 6 
SI naar het bedrijf ZHENDER  te Me-
chelen geweest. De leerkracht bracht 
ons daar naartoe met een busje. In 
het bedrijf was een mijnheer die ons 
veel uitleg gaf over de ventilatiesys-
temen in gebouwen. Hij toonde ons 
verschillende apparaten. We hebben 
daar goed kunnen zien hoe die appara-
ten werken. Het was een fijne dag. We 
kregen er koffie en broodjes. Heel veel 
bijgeleerd!

Galabal

Feestzaal De Wijnpers

6de en 7de jaar

24/06/2016 19:30 - 02:00

Dress-code: gala
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 … 5 en 6 TBK in Bozar Brussel de werken van Rembrandt, 
Theo Van Doesburg (en zijn groepsgenoten van De Stijl) 
en Daniel Buren (en zijn selectie van moderne en heden-
daagse kunstenaars waaronder Picasso en Pollock) zijn 
gaan bewonderen.

… we op 25 maart een succesvolle talentendag georga-
niseerd hebben. Foto’s en sfeerbeelden vind je op onze 
FB-pagina.
…5 AO een bezoek bracht aan de afgietselwerkplaats te 
Brussel.

…de leerlingen van de tweede graad weer genoten heb-
ben van het vertelfestival te ALDEN BIESEN.

… de leerlingen van het eerste leerjaar A en 2BN onder 
begeleiding van mevr. Grootjans, mevr. Stryuven en mevr. 
Van Gelder gewerkt hebben rond het thema ‘Discrimine-
rend gedrag bij leerlingen en omgaan met conflicten’. De 
leerlingen zijn creatief aan het werk gegaan. Zij hebben 
gedichtjes, tekeningen en slogans zoals ‘Ik heb de pest 
aan pesten’, ‘Vooroordelen zijn een vervelende hinder-
paal in goed omgaan met elkaar’, … gemaakt. Sommige 
leerlingen hebben de slogans zelfs in een andere taal 
geschreven omdat hun moeder, vader, grootmoeder of 
grootvader deze taal spreekt. Alle leerlingen werkten zeer 
enthousiast mee en waren zich wel degelijk bewust van 
deze problematiek. De werkjes werden tentoongesteld 
tijdens ‘De talentendag’ van vrijdag 26 maart 2016. 
K. Van Gelder

… de eerstejaars naar de Muzette’, een cultuurproject van 
de stad Leuven, geweest zijn. In de voormiddag zijn onze 
leerlingen in de bib op zoek gegaan naar het dagboek van 
Super Mario. Daarna bezochten we de schouwburg en 
werden de leerlingen verdeeld in groepen. Een groep ging 
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beatboxen met Fatty K, een kampioen in het beatboxen, 
een andere groep mocht dan weer rappen met Simon, 
een andere groep speelde toneel en een laatste groep 
kreeg een rondleiding in de schouwburg. Tijdens de mid-
dagpauze in het museum M mochten de leerlingen hun 
lunchpakket nuttigen in een lokaal in het museum, waar 
een dj alles opvrolijkte met beatmuziek. In de namiddag 
werden we terug in groepen verdeeld en mochten we on-
der begeleiding een aantal opdrachten uitvoeren, waar-
onder een kraag maken van krantenpapier zoals de kraag 
van de aartshertogen Albrecht en Isabelle. 
K. Van Gelder

… we op vrijdag 20 mei met de vierdes een zwerfvuilop-
ruimactie in de stad gehouden hebben.

…we ook dit jaar met alle klassen van de eerste graad 
deelnamen aan het project “Rookvrije klassen”.  Het doel 
was, net zoals de voorgaande jaren, om zoveel mogelijk 
leerlingen rookvrij te houden. Hiernaast kregen we de op-
dracht om, naast de drie verplichte registraties vanuit het 
vak leer- en sociale activiteiten, een zo origineel moge-
lijk stop-motionfilmpje te maken waaruit blijkt dat we als 

school het rookvrij blijven stimuleren. Om dit creatieve 
luik van deze wedstrijd te realiseren richtten we ons op 
de PO-leerkrachten die, samen met de leerlingen, toffe 
filmpjes uit hun hoed toverden. Zo tof zelfs, dat de in-
zending van 2BB tot de zes beste inzendingen behoorde. 
Voor de tweede keer in drie jaar zaten we als school in 
de finaleronde! Helaas moeten we in deze afvallingsrace 
steeds onze meerdere erkennen in de grotere scholen die 
een breder publiek hebben om te stemmen. Proficiat aan 
2BB en hun leerkracht Y. Van Nuffelen. 
C. Massart

… de leerkrachten onder leiding van Tom Biermans, leer-
kracht lichamelijke opvoeding, op vrijdagavond op regel-
matige basis de sporthal van de school gebruiken om te 
sporten. Teambuilding eerste klas!

… we weer heel succesvolle opendeurdagen achter de 
rug hebben. Bezoekers en nog eens bezoekers, enthousi-
asme en nog eens enthousiasme! Alle afdelingen stonden 
te blinken en te schitteren!

...5 TBK op bedrijfsbezoek ging bij Drukkerij Vanderpoor-
ten. 
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GIP 6 TBK LIGHT
door Lut Lambert, directeur

Onder de naam Fast for (w)art zijn we nu al aan onze vijf-
tiende editie toe! Deze tentoonstelling is elk jaar een hoog-
tepunt voor onze kunstafdeling. Het inspirerende thema 
van dit jaar was Light en de werken stonden opgesteld in 
het SLAC. 

Hanne Verbiest

‘Light’ werd vertaald naar actuele thema’s in een poging er 
een antwoord op te bieden zoals Jasper deed in zijn immen-
se houtskooltekening rond de vluchtelingenproblematiek 
en Nathalie in haar campagne tegen stereotypen en discri-
minatie. Hoe stereotypen kunnen ontmanteld worden liet 
Emily ons ook zien in haar ontsluierende modeontwerpen. 
Egon liet zich inspireren door de religieuze blindheid van de 
mensheid in zijn etsen en beeld, een thema dat ook bij vele 
andere kunstenaars in het verleden werd uitgedrukt. 
Luna nam de allegorie van de grot van Plato als vertrekpunt 
om te werken rond schaduw en illusie, twijfel of realiteit 
of toch geen realiteit, en kwam in haar artistiek proces tot 
prachtige licht- en schaduwsuggesties. Ze liet de toeschou-
wer ook enigszins vertwijfeld achter. 

Nienke Fransen 

Nienke interpreteerde light als lightning, de bliksem, en 
goot dit thema in een animatiefilm van 1 minuut waarvoor 
ze zelf honderden frames manueel tekende en monteerde.  
Julie maakte zich zorgen over het uitsterven van primitieve 

stammen en bracht een performance met bodypainting 
rond dit thema. 

Charlotte Koelman

Nog meer digitale parels vonden we bij Charlotte in haar 
ontroerend filmpje over licht en donker en tevens bij Hanne 
die in haar eigen donkere dagen dook en met een sterke 
muzikale keuze ons ritmisch meenam naar onze eigen bin-
nenkant. Dat deed ook Lisa. Lisa reflecteerde over goed als 
licht en slecht als donker en bracht die moeilijke soms dag-
dagelijkse tweestrijd bijzonder knap in beeld. 

Lisa Vanwelden, cover GIP-boekje

Sergi interpreteerde light als het levenslicht en maakte een 
boek met levensportretten van geboorte tot dood en nieuw 
leven. Hij vond inspiratie in de ontwikkelingspsychologie en 
bij verschillende binnen- en buitenlandse kunstenaars zoals 
Raveel, Salgado, Cunningham en Miró. Filip vertrok van zijn 
eigen archeologische vondsten (echt gebeurd) om ons in 
een sciencefictionverhaal te storten waarin licht en donker 
een verrassende dimensie kregen. 
Sarah en Maaike legden de link tussen licht en gewicht. 
Maaike kaartte het universele probleem van ondergewicht 
aan en belichtte in haar beeldje een uitgemergeld, kwets-
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baar lichaam. Sarah is dan weer vertrokken vanuit de vraag 
hoe gewicht en verschillende materies invloed op elkaar 
kunnen hebben en is daarvoor in allerlei experimenten met 
onbekende materialen en technieken tot een mooie licht-
harsreeks gekomen. 

Sarah Depré

Maaike Haverals

Amber zag light als multiple exposure in de fotografie en 
creëerde zo een waas van dromerigheid en melancholie. 
Van poëtische parels in een feeërieke schemerige sfeer ge-
noot je in het leeshoekje en boekje van June, het werd een 
hoogstaand literair en knap geïllustreerd werk voor jong en 
oud. 

Nienke, Luna en Sarah

Amber van Looy

Tijdens deze editie zijn er weer veel kunstvormen aan bod  
gekomen: houtskool, grafisch ontwerp en vormgeving, ani-
matiefilm, fotografie, poëzie, schilderen, modeontwerp, 
performance, illustratie, striptekenen, beeldend werk... Het 
was een sterk jaar, proficiat aan al de leerlingen voor hun 
mooie werken!

Jasper Goris

Volgend schooljaar zal de vernissage om twee redenen 
uniek zijn: ze zal plaatsvinden in het provinciehuis, en voor 
het eerst zal het een gemeenschappelijke tentoonstelling 
zijn van de leerlingen AO, (de eerste generatie die afstu-
deert) samen met de leerlingen van TBK. 
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ERVARINGEN STAGE 5 TBK EN 5 AO
april 2016

Dit is het derde schooljaar op rij 
dat in de derde graad TSO en KSO 
stages georganiseerd worden. Hier 
lees je alvast enkele ervaringen van 
onze kunststudenten.
Ik heb veel bijgeleerd, zoals verschil-
lende termen, hoe je zaken het best in 
beeld kan brengen, hoe je in bepaalde 
situaties moet reageren. Ik heb zelf 
niet kunnen filmen wat ik zeker wel be-
grijp. Het was echt een toffe ervaring 
en het waren leuke mensen om mee 
te werken. Toch interesseert tekenen 
mij meer. Het meest hilarische mo-
ment was toen ik zelf moest acteren. Ik 
moest doen alsof ik botste en sorry zei 
met een ‘blik’. Ik heb dit wel 15 tot 20 
keer opnieuw moeten doen, vooraleer 
het lukte. 
Lorena Mutti, 5 TBK

Het meest hilarische moment was toen 
we een container aan het beposteren 
waren en ik de poster die er eerst op-
zat eraf moest halen. Toen scheurde de 
poster en lag ik bijna twee meter verder… 
Chloë van der Eedt, 5 TBK

Ik heb geleerd hoe het is om ambach-
telijk te werken, hoe het is om je eigen 
baas te zijn en hoe je zelf je projecten 
kan verdelen. In de praktijk heb ik veel 
gekeken en geluisterd maar ook een 
meubel leren ontmantelen. Dit wil ik in 
de toekomst zeker nog doen. Ik vond 
het een leerrijke week met een krach-
tige vrouw die met passie haar werk 
doet. 
Laura-Elise Broodcoorens, 5 TBK

Gonzales was een topbureau: van 
zelf een typografisch logo ontwerpen 
voor hun facebook-pagina tot mee as-
sisteren bij de shoot van hun nieuw 
reclamefilmpje voor ING. Ook heb ik 
nieuwe social media-ideeën mogen 
verzinnen en uitwerken in Photoshop 
voor de nieuwe film TROLLS. Met ie-
dereen apart samen zitten om hun 
functie in het bedrijf te bespreken was 
ook gewoon heel leerrijk. Voor mij was 
het een uitdagende, leerrijke eerste 
stap naar de werkwereld! 
Gitte van de Graveele, 5 TBK

Drie van de vijf namiddagen ben ik 
mogen meegaan naar een meeting. Ik 
kreeg presentaties te zien van hoe en-
kele bedrijven hun catalogus, verpak-
king of nieuw logo wilden veranderen. 
Ook mocht ik zelf opdrachten uitvoe-
ren. Hierbij mocht ik werken met Ado-
be programma’s. Ik zou deze stage ze-
ker opnieuw willen lopen. Er was een 
erg aangename werksfeer en ik heb 
ook zeer veel positieve commentaar 
gekregen. Hilarisch was het moment 
waar een baas een PowerPointpresen-
tatie moest geven en helemaal niet 
wist wat hij wou. Uiteindelijk heeft een 
collega de presentatie overgenomen. 
Laura Nolens, 5 TBK 

Zeker voor herhaling vatbaar. Ik heb 
leren werken met effecten, ik heb ge-
zien hoe professionals Photoshop en 
Illustrator gebruiken. Ik heb een shoot 
bijgewoond en bovenal, ik heb iets 
mogen maken met Illustrator voor een 
bedrijf wat gebruikt zal worden. Fan-
tastisch! 
Wendel Berchmans, 5 TBK

Ik heb veel met mijn handen gewerkt 
en veel geleerd over houtsoorten, ma-
chines en hun functies, over de ver-
schillende manieren van houtbewer-
king. Positief was zeker dat ik dingen 
kon realiseren en dat het niet alleen 
bij schetsen bleef. Mijn stagementor 
had een beeld voor mijn vroegere la-
gere school gemaakt. We zijn een kijk-
je gaan nemen. We werden hartelijk 
verwelkomd door de directeur en een 
leerkracht die mij nog herkende. 

Cas Andries, 5 TBK

 Ik vond de stageweek heel fijn en leer-
rijk. Het was een kijkstage, maar toch 
hebben we veel mogen doen. We heb-
ben suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu-
perveel communiekaartjes afgedrukt 
en handmatig gesneden. We hebben 
ook zelf foto’s mogen bewerken op 
Lightroom na een woordje uitleg. We 
hielpen bij de shoots. 
Amber Gennar, 5 TBK

Als er een fotosessie was met kleine 
kindjes, probeerden wij hen te doen la-
chen en dansen. Het enige dat ik jam-
mer vond was dat ze niet echt de tech-
nische kanten van fotografie gebruikte, 
maar enkel op haar gevoel afging. Voor 
de rest viel alles zeker mee en het is 
absoluut voor herhaling vatbaar.
Astrid Neefs, 5 TBK

Ik heb leren zeefdrukken. Het is een 
toffe techniek die je zowel voor ab-
stract werk als voor gedetailleerd werk 
kan gebruiken. 
Anse Verreyt, 5 TBK

En wat vonden de stagebedrijven 
van onze KSO-leerlingen?

Hermelinde is aangenaam in de om-
gang. Ze is stipt, leergierig, enthousi-
ast. Ze toonde constant veel interesse 
en nam voldoende initiatief. Ook nam 
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ze vaak notities. Tijdens de workshops 
heeft ze zeer goed geassisteerd. Het 
was fijn om met haar te werken en 
haar te begeleiden.
Ik denk wel dat Hermelinde het een en 
ander heeft opgestoken. Ze gaf toch de 
indruk dat dit zo was. Ze heeft ook een 
basis computertekenen gekregen. Dit 
vond ze heel interessant en hier heeft 
ze zeker van genoten. Voor herhaling 
vatbaar? Ja, ik vond het voor mij ook 
een heel leerrijke ervaring, maar een 
volgende stage zou dan wel moeten 
passen in mijn agenda. 

Sophia heeft een zeer aangename en 
vlotte persoonlijkheid, enthousiast en 
bereidwillig, gefocust, snel en nauw-
keurig werk
Vanaf het eerste contact tot op het 
einde van haar laatste werkdag heeft 
Sophia zich steeds zeer dankbaar en 
enthousiast getoond over deze kans. 
Ook voor ons was het een aangename 
week. Sophia heeft steeds zeer goed 
begrepen waar de verschillende ta-
ken voor nodig waren en zag steeds 
de algemene context. Daardoor was 
er naarmate de week vorderde maar 
een half woord nodig om haar bezig te 
houden. Om er voldoende afwisseling 
in te houden waren er zeer gevarieer-

de taken maar ook dit werd altijd met 
de glimlach uitgevoerd. Herhaling? ZE-
KER. Museum M heeft verscheidene 
projecten lopen waarbij jonge mensen 
kunnen assisteren om ervaring op te 
doen.

Wendel is een zeer aangename en 
vriendelijke stagiair. Wat mij betreft 
mag hij nog iets meer uit zijn com-
fortzone komen en zich meer durven 
uitspreken. Maar dat kan ook leeftijds-
gerelateerd zijn natuurlijk. Ook was hij 
hier niet lang genoeg om het echt te 
leren kennen. Wij laten hem zeker met 
een goed gevoel los en zijn blij dat hij 
bij ons stage wou lopen. Evolutie: Dit 
is moeilijk te evalueren. In een groot 
bureau als DDBO duurt het vaak meer-
dere weken voor een nieuwe collega 
helemaal wegwijs is geworden in dit 
bedrijf met meer dan 200 medewer-
kers. Ook heeft Wendel nooit twee 
keer hetzelfde moeten doen, waar-
door ik niet kan beoordelen. Wel heeft 
hij volgens mij veel bijgeleerd over de 
professionele werksfeer in deze sector. 
Herhaling? Absoluut, al is het een bij-
zonder jonge leeftijd. Een stage wordt 
voor ons pas echt interessant als de 
leerling langer kan blijven.

 

Marte is een heel gedreven persoon, 
enthousiast met veel ambitie en een 
duidelijke wil over welke richting ze uit 
wil met haar professionele leven. Haar 
motivatie, doorzettingsvermogen en 
tekentalent werden dag na dag meer 
zichtbaar en dat maakte het een ple-
zier om met haar te werken en te pra-
ten. Ze is leergierig, geïnteresseerd en 
neemt informatie met veel aandacht 
op. De combinatie van talent en die 
positieve attitude maken haar tot een 
belofte voor de toekomst.
Marte had in het begin een beetje de 
neiging om zich te verliezen in uitwer-
king en detail, maar haar tekeningen 
werden al sneller losser, haar schetsen 
werden levendiger en sfeervoller. Ze 
nam feedback op als een spons en ging 
er meteen mee aan de slag. Haar ge-
voel en inzicht in de compositie en per-
sonages gingen snel vooruit. Ik werd 
oprecht enthousiast van de stappen 
die ze op zo’n korte tijd zette.
Zeker wel, voor mij was het een rijke 
ervaring. Ik kreeg het gevoel veel nut-
tige tips en ervaringen te kunnen de-
len met iemand waar ik mijn jongere 
zelf in herkende. Het was een waar 
plezier om mijn passie voor illustratie 
en vormgeving te kunnen delen met 
een jong, gemotiveerd persoon aan 
het prille begin van haar carrière. Voor 
herhaling vatbaar. 

STAGEPLAATSEN AFDELING BIOTECHNIEKEN
De leerlingen van de afdeling biotech-
nieken liepen stage aan de KULeuven, 
afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiver-
siteitsbehoud, bij de bodemkundige 
dienst van België, bij O&N, TARGID-
TBD, aan het H. Hartziekenhuis, aan de 

Faculteit geneeskunde Laboratorium 
moleculaire bacteriologie, in het Labo 
Cardiale Heelkunde, bij SES Vander-
have, bij LAB of Neurgenetics, bij de 
Nationale Proeftuin voor witloof, bij 
Apotheek Drie Fonteinen NV, Guilliams 

Green Power, de Korhaan, dierenarts 
D. Dhont … 
Zij bestudeerden de menselijke erfe-
lijkheid (moleculaire biologie en leuke-
mie) en nog zoveel meer.
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AMSTERDAM MET 4 TSO EN BSO
door Michaël Cox

Begin mei trokken zowel de beroeps- 
als technische klassen naar een zon-
overgoten Amsterdam. Akkoord, de 
eerste avond viel letterlijk in het wa-
ter, maar zelfs als doorweekte water-
kiekens hebben we ons met z’n allen 
geamuseerd in de hoofdstad van onze 
noorderburen. Het verhaal begon ge-
lukkig droog: een fietstocht verrijkt 
met geschiedkundige weetjes, waar-
bij we meteen toegezongen werden, 
zette alles in gang. “We all live in a yel-
low submarine” weergalmde uit volle 
borst. Waren we per ongeluk tot in Li-
verpool gefietst? Absoluut niet, maar 
onze knalgele tweewielers zette de 
lokale bevolking toch tot een muzikaal 
hoogtepunt aan.
’s Avonds speelden we een spel. Geen 
Monopoly of Lach je Rijk, maar wel 
een heus stadsspel dat ons naar alle 
hoekjes van de eeuwenoude stad zou 
brengen. Een combinatie van zelfori-
entatie en geocoaching leverde een 
goedgevulde avond op, waarna ieder-
een moe maar voldaan onder de wol 
kroop. Op dinsdag stond namelijk de 
hoogdag geprogrammeerd, met mu-
seumbezoeken, een tête-à-tête met 
de lokale dierentuininwoners èn een 
relaxerende boottocht. De groepen 
werden na het ontbijt opgesplitst en 
elke afdeling kreeg relevante hapjes 
voorgeschoteld.
Zowel het NEMO-wetenschapsmuse-
um als de Artis-dierentuin vielen bij 
iedereen in de smaak. Zelfstandig over 
hout, zwaartekracht en elektriciteit bij-

leren werd door onze sanitair-boys als 
intrigerend bestempeld, terwijl de an-
deren uitleg over microben en kweek-
programma’s 
kregen. Voor 
ieder wat wils, 
waarna we te-
rug groepeer-
den om samen 
het scheep-
vaartmuseum 
onveilig te 
maken. Daar 
troffen we ge-
motiveerde en 
entertainende 
gidsen aan, die 
ons alles over 
de scheepvaart 
van vroeger 
vertelden. Van-
op de bootrand 
je uitwerpse-
len recht in het 
zeewater mikken om daarna met een 

natte koord de restjes weg te vegen? 
Toch maar twee keer nadenken vooral-
eer we aan een cruise beginnen zeker? 

Enkele uren later dobberden we echter 
al over het water, want de 
georganiseerde boottocht 
bracht ons via de vele wa-
terwegen naar enkele pitto-
reske hoogtepunten van de 
stad. Hét hoogtepunt moest 
dan nog komen, want na-
dien stond er een ‘fuifje’ op 
de agenda. Nadat iedereen 
was opgewarmd, en de ge-
kende beats door de boxen 
weergalmden, werden de 
jeugdige beentjes gestrekt 
en met frisdrank werd er op 
een geslaagde dag geklon-
ken.
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Op woensdag begon het merendeel 
van de leerlingen de vermoeidheid 
reeds te voelen – op twee dagen wan-
delden we toch bijna 40 kilometer – 
maar toch was de pret nog lang niet 
voorbij. Vooraleer we aan de terugreis 
begonnen stonden er nog twee toplo-
caties op het menu: Body Worlds, ook 
als Körperwelten gekend, en Madame 
Tussauds. 
Ongeacht de gevolgde studierichting 
vond iedereen de anatomie van het 
menselijke lichaam, en dan zeker de 
manier waarop het daar werd gepre-
senteerd, ongelooflijk fascinerend. 
Ook het aspect geluk werd onder de 
loep genomen en de wensbriefjes wer-
den vrolijk opgeraapt. Of al die doel-
stellingen ondertussen bereikt zijn valt 
te betwijfelen, maar gelachen werd er 
zeker en vast.
Tot slot gingen we nog leutig op de 
foto met de wassen beelden bij Ma-
dame Tussauds, al moet het gezegd 
zijn dat de Amsterdamse locatie een 

pak minder uitgebreid is dan pakweg 
die in Londen. Toch werd er duchtig in 
het rond geflitst, op de catwalk gepa-
radeerd en zelfs de Marvel-fans kwa-
men aan hun trekken. Het iconische 
Iron Man-kostuum, de hamer Mjölnir 
en de wagen die Hulk zonder verpin-
ken opheft: schitterend gewoon. Uit-
geput kropen we ten slotte de bus op, 
en toen we onze oogjes terug openden 
stonden we pardoes voor De Wijnpers 
geparkeerd. Dit alles was zeker voor 
herhaling vatbaar, tot volgend jaar!

Writing a letter of complaint
 6TBK

Dear Sir or MadamI am writing to complain about the hygiene of your books.

A week ago, I lent some comics from your library. As usual 

everything was okay with the books. But then I opened a 

Marsupilami comic: The tail of Marsupilami. You will ne-

ver believe what I found between the pages. There was a 

slice of cheese used as a bookmark! It was very disgusting. 

The fat of the cheese had drawn into the paper. I really 

didn’t want to touch it but I had to put the cheese into the 

trashcan before I could read the rest of the comic.
I request that, in the future, you will check your books 

better before putting them back in the bookshelf. I hope 

this won’t happen again. Otherwise I won’t return to your 

library ever again!If you have any questions, you can reach me on 0473 

459875. I hope my complaint will be dealt with as soon 

as possible.

Yours faithfullyCharlotte Koelman

Dear Sir or Madam

I am writing to complain about the painting I recently bought 

in your art gallery.

Last Saturday I visited your art gallery ‘Art Attack’. There was 

an exhibition of the famous painter Michaël Borremans. I re-

ally like his painting, so I let my husband buy me one. It was 

called ‘’Girl with duck’’, a gorgeous painting of a girl holding 

a duck. A receptionist named Britt immediately arranged the 

paper work and the delivery of the painting. Normally the 

painting would arrive on the 5th of July (two days after my 

visit to your gallery). But it arrived two weeks too late. I un-

derstand you are very busy but fourteen days too late is unac-

ceptable for me.

I had a big reception planned on the day the painting would 

normally arrive. All the guests were impatiently waiting to 

see the painting, but it never came. I had to cancel the whole 

reception and this cost me a lot of money. Then, when the 

painting finally arrived I discovered something terrible. There 

was a little hole in the top right corner of the canvas. I was 

shocked.

I request that your company covers the £700 I had to pay to 

cancel my reception. Also, I  request that your company pays 

for the repair of the painting.

If you have any questions, you can reach me on 098 6357 

2206.
I hope my complaint will be dealt with as soon as possible.

Yours faithfully

Julie Vervloesem
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ROTTERDAM DEN HAAG MET 4 BAK A en B
Wie samen kan reizen, kan ook samen 
leven. Dat zei de Nederlandse schrijver 

Simon Carmiggelt ooit en dit is heel 
toepasselijk op onze trip naar Rotter-
dam. Want de sfeer was een van de 

voornaamste elementen van onze reis. 
Maar natuurlijk was dat niet alles. 
Op 2 mei 2016 vertrokken we ‘s och-
tends aan het station in Leuven met de 
trein naar Rotterdam. Na één keer over-
stappen kwamen we aan in het prach-
tige centrale station van Rotterdam. Bij 
het verlaten van het station was ik he-

lemaal verwonderd door al de skyscra-
pers en moderne architectuur. Na een 

korte tijd (of lange, als je niet 
afgeleid was door de won-
dermooie gebouwen) lieten 
we onze bagage achter aan 
de schitterende kubuswo-
ningen en vertrokken we te 
voet naar onze eerste acti-
viteit, fietsen. We werden 
opgedeeld in drie groepen 
en volgens wat ik gehoord 
heb, waren alle gidsen heel 
erg tof. Ik vond de fietstocht 
zeer leuk en informatief, 

al was het heel winderig toen we de 
welgevormde bruggen over fietsten. 
Nadat we gegeten hadden, maakten 

we een matig 
lange avondwan-
deling, die ik wel 
een beetje ver-
moeiend vond na 
al gefietst te heb-
ben. De dag was 
wel vrij intens dus 
ben ik zo vroeg als 
ik kon gaan sla-
pen. De volgende 
ochtend moesten 
we, spijtig genoeg, 
vrij vroeg opstaan 
maar er stond 
wel een goed ver-

zorgd ontbijt op mij te wachten. Die 
ochtend moesten we werken aan een 
paar opdrachten die we gekregen had-
den, zoals de kubuswoningen tekenen 
en informatie opzoeken over diezelfde 
woningen. Het was wel goed dat we 
eens iets deden zonder te veel fysieke 
inspanning want de rest van de dag 

zouden we nog veel doen. Vervolgens 
bezochten we het museum Witte de 
With. Ook al vond ik de kunst in het 
museum alles behalve lelijk, ik vond 
het toch het minst interessant, maar 
wat kun je doen als je tegen kunst van 
Rubens, Rembrand, Monet, en nog 
vele anderen op moet boksen? Later, 
na in de McDonald’s gegeten te heb-
ben, gingen we naar mijn favoriete 
museum van de reis, namelijk museum 
Boijmans Van Beuningen. Het had wer-
kelijk alles, moderne kunst, impressio-
nistische kunst, barok en veel meer. Ik 
vond het zeer leuk om van kunststro-
ming naar kunststroming te springen 
en alle grote artiesten zoals Van Gogh, 
Monet of Salvador Dali te kunnen ap-
preciëren. Wat spijtig was, was dat je 
niet te lang kon stil blijven staan bij 
een kunstwerk want we hadden maar 
een klein beetje tijd. Na het avondeten 
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hadden we waarschijnlijk het meest 
belangrijke moment van onze reis, de 
avondactiviteit. Naast de Markthal de-
den de leerlingen en leerkrachten de 
meest gekke of prachtige dingen. Ik 
kan het lied nog in mijn hoofd horen 
weergalmen: “Als de lente komt dan 
stuur ik jou, tulpen uit Rotterdam...”. 
Ikzelf, Indra, Robbin en Ismaël vertel-
den een paar grappen. Ik hoop dat 
er geen Nederlanders zijn kwaad ge-
worden want beide moppen hadden 
een Hollander in de hoofdrol. Velen 
vertelden gedichten en een paar zon-
gen, maar de origineelste vond ik Da-
rius. Hij had namelijk onze leerkracht, 
mijnheer Boulanger, geïmiteerd. Na 
die avond ben ik terug zo vroeg als ik 
kon gaan slapen. De laatste dag vond ik 
het meest uitputtend. Die dag vertrok-

ken we na het ontbijt naar Den Haag. 
We bezochten daar het Mauritshuis, 
een wat kleiner maar zeer mooi mu-
seum met een fantastische collectie 
aan barokkunst. Het leukste aan dit 
museum vond ik dat alle schilderijen 
mooi waren, er was geen enkel schil-
derij dat ik lelijk of zwak vond. Na in 
de KFC gegeten te hebben namen we 
de tram naar ons laatste museum, het 
Gemeentemuseum. Ik was al eens in 
het Gemeentemuseum van Den Haag 
geweest maar de tentoonstelling was 
helemaal veranderd. Het grootste deel 
van de kunst had ik nog nooit gezien. 
Ik vond het museum wel iets matiger 
dan het Mauritshuis en museum Boij-
mans Van Beuningen. Vanaf dan was 

ik echt wel helemaal uitgeput maar we 
deden nog een geestdodende zoek- en 
vindtocht naar een Kijkduin van een ar-
chitect. Dan namen we de trein terug 
naar Leuven. Doordat ik zo moe was 
en niet meer kon functioneren in deze 
maatschappij heb ik maar wat gesla-
pen op de trein. 
Ik vond deze uitstap de leukste die ik 
ooit gedaan heb met de school, ook al 
was het zo vermoeiend. Ik ben blij dat 
ik al die bekende werken van de grote 
kunstenaars heb kunnen bewonderen 
en heb kunnen genieten van de goede 
sfeer. En oh ja, de leerkrachten waren 
ook tof.
Gijs Ipers
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MEER MECHELSE
door N. Vaes

De Wijnpers heeft weer maar eens laten zien tot wat ze in 
staat is. In de week van 9 tot 13 mei hebben de leerlingen 
van 5AO een fantastische muurschildering gemaakt van wel 
40m lang. De opdracht kwam van de handelaars van de Me-
chelsestraat aan de Vismarkt in het centrum van Leuven. 
Naar aanleiding van ‘Kom op voor je wijk’, een initiatief van 
de stad Leuven, kregen zij de kans om iets op poten te zet-
ten waardoor hun straat in de verf zou worden gezet. De 
lokale handelaars hebben aan onze leerlingen gevraagd om 
een blikvanger te creëren die hun buurt zou doen opfleuren 
en meer onder de aandacht zou brengen. Onze leerlingen 
hebben deze opdracht aanvaard en zijn dan meteen met 
veel enthousiasme beginnen ontwerpen. 
Het project kreeg de naam ‘Meer Mechelse’. Voor de muur-
schildering heeft 5AO zich laten inspireren door onder an-

dere de lokale schapenboer, de 
wijnhandelaar en taxidermist in 
de straat. Het is niet evident om 
een muurschildering te maken 
van zulke grootte en daarom 
kregen de leerlingen hulp van 
expert Ives Ingelaere. Samen 
met hem hebben ze dit mega-
lomaan project tot een goed 
einde gebracht. We mogen 
weer fier zijn op onze leerlin-
gen. Als je de kans hebt, ga dan 
zeker zelf eens kijken hoe onze 
leerlingen het ervan af hebben 
gebracht.



19
nieuwsbriefDe Wijnpers

Leuven D E WIJNPRESS

BLITZKRIEG OP OOSTENDE 
Meerdaagse reis 2A-2B

Gi, zei me zeekapitein knalde nog door 
de luidsprekers van menig Oostendse 
kroeg. De koningin der badsteden, 
nauwelijks bekomen van een jaartje 
Couckebakken, had onze inval duide-

lijk niet zo vroeg op het jaar verwacht. 
90 leerlingen, 6 begeleiders en 5 dagen 
later drong het nog steeds niet door 
bij de inwoners van onze parel aan de 
Noordzee. Waar kwamen die opeens 
vandaan? De Atlantic wall zat nog in 
haar diepe winterslaap en ook de kei-
zer van Oostende dacht dat hij meer 
problemen in Brussel had dan in zijn 
eigen stad. Niets stopte deze Leuvense 
raid met als één doel: onszelf een on-
vergetelijke vijfdaagse reis bezorgen. 

Een minuutje stilte als eerbetoon voor 
de gezonken Mercator (of was hij dan 
toch op onderhoud naar Antwerpen?) 
werd duidelijk geapprecieerd door de 
West-Vlamingen die ons prompt trak-
teerden op een bezoek aan het Noord-
zee-aquarium. Dat de Oostendenaren 
niet klaar waren om ons te ontvangen, 
werd hier helaas pijnlijk duidelijk.
Gelukkig waren onze hoteluitbaters 
wel dolenthousiast om ons te ontvan-
gen en kregen al onze leerlingen een 
ruime suite met TV en eigen badkamer. 
Goed uitgerust en voldaan van al dat 
lekkers aan tafel brachten we de vol-
gende dagen bezoekjes aan het fort 
van Napoleon, het vogelopvangcen-
trum, de Amandine en het stadscen-
trum.
De apotheose van de week werd, al-
vast voor ondergetekende, onze sport-
dag! Welke tweedejaar kan zeggen dat 
hij, met het zand tussen de tanden van 

een voormiddag sporten op het strand, 
een drievoudige salto kon maken in 
het stedelijk zwembad van Oostende? 

Wederom een topeditie van onze 
meerdaagse reis! 
Bedankt aan alle enthousiaste leerlin-
gen!
N. Langendries

Stuur je bijdrage, verhaal, foto, tekening, mopje, gedicht… via smart-
school naar Lieve Annerel. Je krijgt alvast een plaatsje in de eerste 
aflevering van het schooljaar 2016-2017 (10.1)!

Egon Struys, 6 TBK, gevonden op de achterkant van de examenvragen kunstgeschie-
denis met een knipoog naar Goya en K. Kollwitz
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GIP LIGHT, speech
door June Adams

En toen was er licht! Het begon in het 
duister, lang geleden: het ontstaan van 
de aarde en haar levensgezel, de zon, 
‘het licht’. Sindsdien is het licht er altijd 
al geweest, zelfs wanneer het duister 
over de hemel vloeide en de horizon 
zwart verfde, zat het licht daar ook nog 
ergens. Misschien zat het in de sterren 
of verstopte het zich achter de maan, 
het licht leefde mee met de jaren. Maar 
het is ook vreemd hoe ‘licht’ naarmate 
de jaren verstreken meer betekenissen 
kreeg en ook in meerdere talen begon 
te bestaan.
Licht leefde continu. Was het niet de 
zon die scheen, dan was het wel ie-
mand die een idee kreeg, de mens die 
vuur maakte, warmte en licht die met 
een vingerknip of schakeling aan- of 
uitgingen, iemand die een coca cola 
light dronk of iemand die kampte met 
overgewicht en dus een flink dieet 
volgde. Zo verstopte licht, lumière, 
light,… zich overal, waar het maar een 
plekje krijgen kon. Zo gaat het verhaal 
verder ...
Ten slotte werd het 1 september 2015. 

Dit was een zonnige dag. De vakantie 
liep ten einde en het laatste school-
jaar: het zesde jaar toegepaste beel-
dende kunsten in de Wijnpers ging 
voor ons van start. Zo geschiedde ook 
de GIP, een elk jaar opnieuw terugko-
mend eindwerk van elke individuele 
leerling rond één thema, dit jaar ‘light’. 
Je hoort me al aankomen, want die 
dag, het begin van ons laatste jaar in 
de Wijnpers, die 1 september 2015 
dus, toen kregen wij het woord ‘light’ 
te horen. We kwamen te weten dat het 
ons al gauw zou inspireren, amuseren, 
irriteren of zelfs verbazen. Natuurlijk 
hadden we al van ‘light’ gehoord, ken-
den we het woord al, maar vanaf dat 
moment moesten we er ons in verdie-
pen, dag na dag, maand na maand, 
een heel jaar 'light' als thema verder 
uitspitten, het begrip in onze hoofden 
doen draaien en keren, light onderzoe-
ken tot het haar diepste gronden, haar 
grootste geheimen prijs zou geven.
En uiteindelijk zouden we er onze ei-
gen interpretatie aan geven. Zo bleven 
we niet langer in het duister tasten, 

maar we maakten onszelf één met 
het woord. We zochten en vonden 
een weg naar licht, lieten het duister 
achter en bieden het u vandaag op 
een dienblad weer aan. Want hier, in 
deze haven van creativiteit, ambacht, 
hard werken en inspiratie, hier in het 
SLAC, stellen wij onze werken tentoon. 
Je zult ruimtelijke werk, filmisch werk, 
fotografie, schilderkunst, tekenkunst, 
kortom meerdere soorten creatieve 
vormgeving ontmoeten, allemaal bin-
nen hetzelfde thema: ‘light’. 
Aan jullie allemaal doe ik nog deze op-
roep: Denk zelf na hoe goed jij ‘light’ 
al kent; zoek en ontdek of je al haar 
verstopplekjes weet liggen, of jij haar 
diepste geheimen kunt onthullen. Start 
alvast met kijken, neem je tijd, sta stil 
en laat vele interpretaties toe; voeg je 
eigen invalshoek toe, maak je de vele 
werken eigen.
Wij hopen jullie te verbazen, omver te 
blazen, te laten nadenken en vooral … 
te laten genieten! 
June Adams - Speech vernissage GIP 6 TBK 29 
april 2016
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EWOUD DEGREEF EN ZIJN GIP
door Lotte Courtoy en Ilya Suttels van 5 Bio

In dit interview hebben wij voor het vak 
Nederlands Ewoud Degreef uit 6BIO 
enkele vragen gesteld in verband met 
zijn GIP. Gelukkig wou Ewoud vriende-
lijk al onze vragen voor ons beantwoor-
den en ons verder helpen. Hier volgt de 
weergave van ons interview.
“Oké, hier komt de eerste vraag: 
Wat is het onderwerp van jouw 
GIP?”
“Ik koos als onderwerp IBD. De vol-
ledige naam is inflammatoire bowel 
disease. In het Nederlands is de offici-
ele naam inflammatoire darmaandoe-
ningen. IBD is een chronische ziekte 
van het spijsverteringstelsel. Onder 
de grote noemer IBD kan men twee 
ziektes onderscheiden: de ziekte van 
Crohn en Colitis Ulcerosa.”
“Waarom heb je uiteindelijk voor 
dit onderwerp gekozen?” 
“Ik heb dit onderwerp gekozen aange-
zien er iemand in mijn vriendenkring 
aan de ziekte van Crohn lijdt. Aange-
zien de meeste mensen zelfs niet we-
ten wat de ziekte inhoudt en wat voor 
een gevolg dit op je leven heeft, heb 
ik ook voor dit onderwerp gekozen. 
Zelf wist ik ook maar een gedeelde van 
het totaalbeeld. Dit komt doordat de 
meeste mensen die aan de ziekte van 
Crohn lijden er niet graag over praten 
en het zelfs een beetje in de taboe-
sfeer bevindt. Het uit de taboesfeer 
halen was ook één van de redenen 
om deze GIP te maken. Zelf heb ik de 
persoon geïnterviewd waarvan je het 
verslag als bijlage in mijn GIP terug kan 
vinden.”
“Was dit jouw eerste keuze of heb 
je getwijfeld?”
“De ziekte van Crohn was mijn eer-
ste keuze maar doordat deze ziekte 
bij een grotere noemer (namelijk IBD 
hoort) heb ik ervoor gekozen om IBD 
als hoofdonderwerp te nemen. Daarop 
volgend ben ik veel dieper ingegaan op 
de ziekte van Crohn.”
“Hoelang of hoe vaak werkte je in 
een week ongeveer aan jouw GIP?”
“Ik kan er geen exact getal op plak-
ken. Hoeveel keer per week ik eraan 
gewerkt heb? Dit was afhankelijk van 
periode tot periode. In de vakantie heb 
ik ontdekt dat ik vooral 's avonds en 's 

nachts kon werken 
aangezien het dan 
stil in huis was en 
er (amper) ie-
mand online is. 
Daarom raad ik 
jullie aan om 
goed uit te zoe-
ken wanneer je het best 
werkt. is dat overdag, probeer dan zo-
veel mogelijk overdag te werken.”
“Bracht de GIP veel stress met zich 
mee?”
“De GIP brengt inderdaad wel wat 
stress mee, vooral als er een deadline 
aankomt. Meestal werk je wel vooraf 
zodat de stress goed meevalt. Som-
mige van mijn klasgenoten hebben in 
mijn ogen de stress meer intens be-
leefd.”
“Ben je als persoon doorheen jouw 
GIP gegroeid en zo ja, hoezo dan?”
“Ik ben gedurende het schrijven in-
derdaad gegroeid door de begeleiding 
van de leerkrachten en de personen op 
mijn stagebedrijf. Dit is vooral omwille 
van de zelfstandigheid in een echt labo 
waar je sneller afgeleid kan worden 
door andere mensen.”
“Heeft dit geholpen met het maken 
van een keuze om verder te gaan 
studeren?”
“Mijn keuze voor mijn verdere studies 
stond als langer vast, namelijk biome-
dische laboratoriumtechnologie aan 
de hogeschool. Mijn stagebedrijf heeft 
deze keuze enkel nog meer bevestigd.”
“Dan willen wij je nog bedanken 
voor jouw tijd!”
Als conclusie kunnen wij nu stellen dat 
zelfs bij een groot project zoals een GIP 
de hoeveelheid stress en werk goed 
kan meevallen als je het werk goed 
plant en een goede werkplaats kan 
vinden. Zelf heb ik tijdens het inter-
view gemerkt hoe Ewoud zich na een 
korte tijd een beetje meer openstelde 
ten opzichte van ons en hoe het inter-
view meer evolueerde naar het geven 
van tips naar onze GIP van volgend 
jaar toe. Nogmaals willen wij Ewoud 
bedanken voor de tijd die hij voor ons 
vrijmaakte en de tips die hij ons gaf, 
die ongetwijfeld van pas zullen komen.
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Alana Berings 7 GV - Typografische Reeks
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F  U  T  U  R  A

M A D E   B Y   P A U L   R E N N E R   I N   1 9 2 7 

H  E  L  V  E  T  I  C  A

M A D E   B Y   M A X   M I E D I N G E R  I N   1 9 5 7

B  A  S  K  E  R  V  I  L  L  E

M A D E   B Y   J O H N   B A S K E R V I L L E  I N   1 7 5 7

M A D E   B Y   A D R I A N   F R U T I G E R   I N   1 9 8 8

A  V  E  N  I  R

Shauna Camps 7 GV - Typografische Reeks



Redactie: 
Lieve Annerel (leerkracht kunstgeschie-
denis en kunstinitiatie), An Lefever (leer-
kracht Nederlands), K. Theys (leerkracht 
sanitair), S. Govers (leerkracht tuinbouw), 
Martin Tricot (5 BIO), M. Kicken (leerkracht 
informatica), I. Thiry (leerkracht Engels en 
Nederlands, Jesse Vermeulen (5 TP), Me-
rijn De Smet (5 AO), Meggie McLachan 
(5 AO), Fran Vienne (5 AO), Emilie Luyten 
(5 AO), Brecht Lenaerts (5 AO), Nouchka 
Aertsen (5 AO), Egon Struys (6TBK), Nicky 
Pauwels (6 SI), Alana Berings (7GV), Shau-
na Camps (7GV), K. Van Gelder (leerkracht 
Nederlands eerste graad), L. Lambert (di-
recteur), C. Massart (leerkracht eerste 
graad), N. Vaes (leerkracht waarneming-
stekenen), Tessa Steenhaut (6 BTGB), H. 
Elen (leerkracht biotechnieken), Michaël 
Cox (leerkracht Nederlands, ICT en PAV), 
Gijs Ipers (4 BAK B), Charlotte Koelman 
(6 TBK), Julie Vervloesem (6 TBK), June 
Adams (6 TBK), N. Langendries (leerkracht 
lichamelijke opvoeding), Lotte Courtoy (5 
BIO) en Ilya Suttels (5 BIO), Sofie Graus, 
Mie Schotsmans en Walda Verbaenen, 
(leerkrachten grafische vormgeving)

TALENTENDAG, 25 MAART 2016
enkele sfeerbeelden

Veel meer foto’s op onze fb-pagina!!!


