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De redactie van de schoolkrant wenst iedereen een lange zomervakantie
onder een boom, op een barbecue, op een festival, op vakantie, op kamp
in het binnenland, in het buitenland. Het maakt niet uit zolang we de zomer maar liefdevol omarmen en oprecht tijd maken voor elkaar. Laten we
onze batterijen weer helemaal opladen om er op 1 september weer stevig
in te vliegen!
In het hier en nu leven is belangrijk. Dat betekent nu genieten, nu dankbaar
zijn, nu in je kracht leven, nu liefhebben. Maar we hebben ook een doel nodig
in het leven. Zonder doel blijven we vastzitten in het verleden waardoor het
zelfvertrouwen, de eigenwaarde en het plezier in het leven dalen. Een doel
nastreven geeft inspiratie en energie, waardoor we vertrouwen krijgen in de
toekomst.

I ♥ London!
De stad waar ik van droomde...
We hebben geweldig nieuws, Wiske
(Louise Luyckx) van 7GV (middelste
op de foto) gaat vanaf 1 september
in Londen wonen en werken!
Ook dit schooljaar zijn drie Se-n-Se
leerlingen met Erasmus+ voor drie
maanden op buitenlandse stage gegaan. Lisa, Wiske en Céline hebben
stage gelopen in een grafisch bedrijf
in Londen. Wiske heeft er altijd van
gedroomd om in Londen te werken
en te wonen en die droom wordt
nu werkelijkheid. Haar stageplaats,
Root, neemt haar vanaf 1 september
vast in dienst! We zijn dan ook bijzonder trots en wensen Wiske een
mooie toekomst toe in Londen.
Vanaf de eerste week was het voor
Wiske al duidelijk, lees hier wat ze in
haar blog schreef die eerste week:
‘... Het moeilijkste aan de hele stage
is niet het weggaan of de veranderingen, maar het inpakken. Fast forward en ik zat in de auto voor mij uit
te staren, onderweg naar het station
in Brussel. Ik zat heel de weg na te
denken over wat er zou gaan gebeuren en mezelf af te vragen of ik nu
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besefte dat ik 3 maanden in de stad
van mijn dromen ging wonen. Elke
keer wanneer ik naar Londen ging en
ik erna terug naar huis ging, wou ik
niks liever dan teruggaan er daar gewoon blijven. Dat specifieke gevoel
heb ik maar met 2 plaatsen: Londen
en New York....’ ‘... Dus daar stond
ik dan, voor de deur van het bureau
dat ik een 2 maand geleden had gevonden en waar ik meteen weg van
was. De deur werd voor mij open
gedaan en zo maakte ik kennis met
Scarlet, Jess, Emily, Andy, die er als
freelancer werkt, en uiteindelijk ook
met Martin Root, de oprichter van
het bureau, Root. De liefste mensen ooit, in de coolste studio waar ik
ooit ben geweest. Het heeft iets heel

New York- achtig, wat ze zelf ook zeggen. Ik
kon niet wachten om hier 3 maanden mee
te werken aan de fantastische projecten
die zij op poten zetten....’ ‘... Ik zat op de
underground naar huis en tussen dit alles leek Antwerpen zo ver weg, ik had zo’n
ongelooflijke week gehad, en een fantastische plaats als Root gecombineerd met de
stad waar ik altijd van droomde om te wonen. Dit gaf mij eerlijk gezegd het gevoel
dat ik nog nooit zo hard op mijn plaats was
geweest....’
Benieuwd om haar belevenissen van de
volledige stage te lezen? Lees dan haar
blog op www.farren.be.

PARIJS MET 5 BIO EN 5 TP
DAG 1: MUSÉE D’ORSAY
Het Musée d’Orsay is een zeer
mooi museum dat zich focust op
de impressionisten. Het bevat echter ook een aanzienlijke hoeveelheid beeldhouwwerken en toegepaste kunst. Het leuke aan het
museum is dat het vroeger nog een
station geweest is, of hier was het
oorspronkelijk toch voor bedoeld.
Hierdoor vind je er een zeer mooie
verdieping met beelden. Er zijn in
de vele inhammen en hallen zeer
mooie schilderijen te zien. Dan
neem je de verschillende roltrappen omhoog, waar je een gezellige
cafetaria vindt en de afdeling met
de impressionisten. Belangrijke
namen die hier naar boven komen
zijn Manet en Monet, waarvan zeker de Brug bij Argenteuil en Olympia tot de topstukken behoren.
(Stijn en Barnabas 5 Bio)

DAG 2: CATACOMBEN
We brachten ook een bezoekje aan
het Natuurhistorisch museum.
Onderweg zijn we gestopt bij de
oudste Robinia (een boom) van Europa volgens meneer Nijs. Daarna
zijn we naar planten gaan kijken
die bij het Natuurhistorisch museum horen. Dit waren twee serres
waarin tropische planten stonden.
Het museum zelf bestaat uit drie
verdiepingen. Onderaan vind je
skeletten van dieren die niet uitgestorven zijn. Op de tweede verdieping vind je skeletten van dieren
uit de prehistorie en op bovenaan
vind je allerlei fossielen. Het was
uniek om zoveel skeletten van dieren te zien. Zeker eens de moeite
waard om te zien. Ook de dino’s
waren leuk om te zien, grote skeletten. Zeer indrukwekkend.
(Noa 5 Bio)
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25 meter onder Parijs is een heel
netwerk van tunnels die wel 290
km lang zijn. Oorspronkelijk waren
deze tunnels de kalksteengroeven.
Maar vanaf 1786, is een deel van
deze tunnels gebruikt om de beenderen van overvolle kerkhoven te
plaatsen, omdat de begraafplaatsen vaak een bron van infecties
waren.
Ze hebben toen 15 maanden nodig
gehad om de botten te verplaatsen met de kar. Daar de koning de
begraafplaats als een bezoekplaats
wilde ombouwen, hebben ze van
de lange botten en schedels gangen gemaakt door ze mooi op te
stapelen. En de rest van de botten
werden er gewoon achter gesmeten. Ze maakten ook kleine kunstwerken zoals een kruis, van schedels. In de Tweede Wereldoorlog
is ook een deel van de tunnels
gebruikt door het verzet. In totaal
liggen er wel meer dan 6 miljoen
Parijzenaren in. Best wel griezelig.
We zijn met de metro naar Avenue
du Colonel gegaan, waar de catacomben gelegen zijn. Ieder zijn
mening is anders, maar ik vond het
heel leuk en speciaal. Gewoon al
het feit dat je zo diep onder grond
zat, gaf een speciaal maar griezelig
gevoel. Ik vond het ook geweldig
en fascinerend dat er zoveel botten lagen.
(Eline Ryckaert)

DAG 2: FIETSTOCHT
Ik vond de Catacomben wel speciaal gedaan, maar vond het wel
een beetje griezelig. Het gaf een
onaangenaam gevoel om te lopen
tussen menselijke overblijfselen.
Maar ik vind dat het iets unieks is
en indien je Parijs bezoekt, moet je
dit zeker zien. (Imke Wens)
Ik ben al eens eerder naar een catacomben geweest maar dit was
toch een heel andere ervaring,
ook denkende aan het feit dat er
zoveel overleden mensen zijn die
daar ‘begraven’ zijn. Het is zeker
een must om eens te doen als je
van iets wat ongewoner en enger
houdt.
(Matthieu Vanmechelen)

We hebben een fietstocht gedaan
van drie uur, door een groot deel
van Parijs. Onze eerste halte was
de Arc de Triomphe, zo naar de
Eiffeltoren waar we een kleine
rustpauze kregen. Na de Eiffeltoren gingen we via het Hôtel Des
Invalides naar het bekende museum Louvre, vooral beroemd om
zijn glazen piramide. Verder reden
we langs Musée d’Orsay en de
Sacré-Coeur om vervolgens over
de oudste brug van Parijs over te
rijden, Le Pont Neuf. We mochten
een leuke plek kiezen om te eten
bij het winkelcentrum, Les Halles,
dicht bij Centre Pompidou waarna
we terug naar het verzamelpunt
reden. Het laatste stukje van de
tocht was toch wel een beetje
gevaarlijk met al die auto’s in die
drukke straten. De blikvanger vonden wij natuurlijk de 317 m hoge
Eiffeltoren die ter gelegenheid van
de wereldtentoonstelling van 1889
gebouwd is. Van negen tot twaalf
uur ‘s avonds gaan de lampen op
de Eiffeltoren elk uur een paar minuten knipperen. We vonden het
een zeer geslaagde fietstocht waar
we veel monumenten hebben gezien, een echte aanrader.
(Verena en Insafe 5 Bio)

Meer foto’s op onze Fb-pagina!
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DAG 3: PALEIS VAN VERSAILLES
Na 2 dagen Parijs bezocht te hebben, eindigden we met een bezoek
aan het Paleis van Versailles. We
moesten niet lang wachten voor
we het Paleis in konden. Eens binnen, gingen we door de talrijke kamers die het Paleis te bieden heeft.
De eerste paar kamers gaven ons
informatie over de bouwgeschiedenis van het Paleis en over Lodewijk XIV zijn periode als koning,
de overige kamers toonden hoe
Lodewijk XIV en zijn hofhouding
leefden. Zo zagen we onder andere
zijn slaapkamer, de spiegelzaal, de
oorlogszaal, …
Na het bezichtigen van de binnenkant van het Paleis zijn we de
77 hectare grote tuin ingetrokken.
De eerste fontein die in het zicht
sprong, was de Latona fontein
waarin het standbeeld van de godin Latona staat. Via een geometrisch patroon van paden, struiken, bloemperken en bomen zijn
we langs de “Tapis Vert” naar het
modern stukje tuin gewandeld.
Nadien hebben we de fontein “Het
bad van Apollo” bezichtigd en toen
was het tijd om richting onze bus
te gaan. Het bezoek aan het Paleis
van Versailles was een geslaagde
afsluiter van onze studiereis naar
Parijs.
(Kasper en Bram, 5 TP)

Nederlands - Creatief schrijven
Sonnet
Sharkies help die kliemaatverheeting verminder door die
Mijn tenen en vingertoppen waren helemaal verlamd
Iedereen had het kou
Mijn haren waren ongekamd
In de verte zag ik een vrouw

Terug naar eigen land
Ik heb het al zo vaak gehoord
Maar nog nooit stond zoiets in de krant
Met mijn voeten weer in het zand
Waar al zoveel mensen waren vermoord
Denk ik na over mijn ideale land

Stiekem hoopte ik op antwoord
Eindelijk over die grens
Maar zonder paspoort
Ben je hier blijkbaar geen mens

Louise Bresseel

Drop mijzelf in lichaam
des wrok. En staar statisch
Star mijn lichaam
Mijn ogen astatisch

Stop met die aanval
Mijn ogen een waterval
Geen eeuwige roem
Maar eeuwig verval
Eeuwig herval
Eeuwige doem

Ik zie kwelling onaangenaam
Ik zie dingen problematisch
Wees verdraagzaam
Wat zijn wij hysterisch?

Maxine Haesendonck. 5AO

Last Saturday, I ordered a pizza at Domino’s Pizza. I clearly ordered a pepperoni and a chicken BBQ yet the only thing I
got was a filthy mushroom pizza and some chicken wings!
By Martin TRICOT, 6 BIO

Dear Sir or Madam
I would like to complain about something that happened last Saturday. That day you desecrated the holy Saturday
evening tradition of eating the classical American pepperoni pizza. You did this by bringing me God’s mistake instead,
a mushroom pizza, even though I had clearly stated I wanted a pepperoni pizza over the phone and have never wanted
nor ordered a mushroom pizza. This mistake in orders is repugnant. I have been putting my trust in your company for 57
years now and this event has disheartened me.
I am therefore writing to you to ask for a full refund of the price, although the honour of the sacred Saturday evening
tradition will never be restored as its purity has been defiled. Apart from the full refund I also expect a formal apology
from the CEO of Domino’s Pizza J. Patrick Doyle, after which my trust in your company might be restored, if the apology
pleases me.
If I do not get this formal apology from Mr. Doyle, I will without a doubt turn to Pizza Hut and order my divine pepperoni
pizza there!
If you happen to have any questions, you can reach me at 047 1773 119 or by e-mail at pizza4lyfe@pizzawarriors.it .
I hope this horrible tragedy will be addressed soon!
Yours faithfully
Papa John
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An adaptation of a classic story:

Lezersbrief

The little match-seller
(Het meisje met de
zwavelstokjes)

De zin of onzin van
schoolvoorstellingen

I am a girl of Syrian descent, I live with my mom and my little brother. It has been 3 weeks since my dad passed away.
It was tragic, we were on our way to Italy hoping for a better life. Then suddenly there was a leak in the boat. The
boat couldn’t handle the weight of all the people. Some
people needed to give their life to save the others. My dad
wanted the best for his family so he whispered in my ear
that I needed to take care of my little brother and my mom
and he gave me some matches. And then he jumped.
Now, 3 weeks later we are in Italy. My mom sits on her
crappy bed with my brother. We don’t have a home, we
live in an asylum with hundreds of other refugees. We
have no money and my mom doesn’t have work. Sometimes I wish that I had jumped with my father.
The 31st of December, it is New Year’s Eve. I think of my father, he is probably in heaven with his mom, my grandmother. We don’t celebrate New Year, so we go asleep early.
11 PM, I suddenly wake up, my mom and my brother are
still sleeping. I have been lying in my bed for half an hour.
Then I come up with the idea to go outside and look for
fireworks. I kiss my mom and brother on their forehead, I
take my jacket and my matches and go outside. I look for a
nice spot on a rock and wait.
I look at my small watch and see I need to wait for another
20 minutes. It is cold, I put my hand in my jacket and feel
the matches touching my finger tops. I take one match and
light it. It is warm, I close my eyes, it feels like I’m back
home. I open my eyes and I feel the cold again. I wait another 5 minutes. Again I take a match. I close my eyes, and
feel like home, I make a wish and I fall asleep on the rock,
3 minutes before midnight.
I hear a voice, the voice of my dad. I open my eyes and
see him.
They found me on New Year’s Day, frozen to death with
the match in my little cold hand. No one knew I was happy.
I wished for a better year in 2017.
It was the first time my wish came true.

Elke leerling gaat per schooljaar wel een aantal keer naar
een schoolvoorstelling. Dit kan een toneelstuk zijn, een
concert of, zoals wij vorige week, een dansvoorstelling.
We gingen met de klas naar Stuk in Leuven en keken naar
‘Horses’. Maar is dit wel zinvol, zo’n schoolvoorstelling?
Ik was aangenaam verrast. Het was de eerste keer dat ik
naar een dansvoorstelling ging. En dat is dan ook een belangrijk argument om schoolvoorstellingen in te richten.
Met mijn ouders zou ik dit nooit gedaan hebben. Zij zijn
vooral geïnteresseerd in muziek. We gingen al vaak samen naar concerten, maar dans ligt hen minder. Ik ben blij
dat ik nu de kans heb gekregen.
Ik was verwonderd, omdat het verhaal zo abstract was,
dat iedereen er zijn eigen verhaal in zag. In het begin was
het even wennen. Ik moest me echt wel openstellen voor
het verhaal. Maar op die manier kan elk individu zijn eigen ervaringen en gevoelens verwerken. Daardoor leer je
ook de gevoelens van anderen begrijpen, wat toch ook erg
belangrijk is.
Ook op sociaal vlak is zo’n voorstelling zeer interessant.
Ik merkte dat niet iedereen van mijn klas zo enthousiast
was als ik over ‘Horses’. Het is duidelijk dat niet iedereen
dezelfde smaak heeft. Toch heeft iedereen met respect de
voorstelling gevolgd.
In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is dit geen
tijdverlies. Het hoort bij de opvoeding en de ontwikkeling
van kinderen en jongeren. Ze kunnen eruit leren en er van
genieten. In deze drukke, stressvolle tijden mogen jongeren al eens stilstaan bij het schone in de wereld.
Bovendien zijn er ook mensen die zeggen dat het allemaal
veel te veel geld kost. Maar dankzij schoolvoorstellingen
krijgt iedereen de kans om dit mee te maken. Zowel de
organisatoren van de voorstellingen als de scholen doen
inspanningen om de prijs zo laag mogelijk te houden.
Ondanks de argumenten van de tegenstanders durf ik toch
wel stellen dat schoolvoorstellingen zinvol zijn. Ik pleit ervoor dat ze niet afgeschaft worden, integendeel, het mogen er nog meer worden. Plamuur het gat in je cultuur!

Louise Bresseel, 5TBKb

Stef Pierlet, Hoegaarden
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Naar RIJSEL met 4 BAK A en B
De vierdes van de afdeling beeldende kunst trokken voor 3 dagen naar Rijsel. Ze hadden er de tijd van hun leven.
(De leerkrachten ook trouwens!)
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Dag 2
We vertrokken naar het eerste museum genaamd ‘Palais
des Beaux Arts’ hier weet ik
niet meer zo veel van, maar
waar ik het wel over wil hebben, is het andere museum
Louvre Lens.
We vertrokken met de trein
naar Lens, daarna moesten
we ook nog een bus naar het
museum nemen. We kwamen aan en moesten door
een veiligheidscontrole lopen, hierbij moesten we ook
onze zakken door een scanner laten gaan zoals ze op het
vliegveld ook hebben. Het
museum was groot en mooi
chronologisch opgedeeld en
er hingen fantastische werken. We kregen een audiogids
waarmee je uitleg kon krijgen
bij de kunstwerken waarin je
interesse had. Ikzelf heb het
bezoek van dit museum heel
positief ervaren, ik vond het
zalig om zelfstandig doorheen
het museum te kunnen lopen
en geïnspireerd te raken door
de vele kunstwerken.

Het jammere aan dit bezoek
vond ik dat we er zo lang
moesten blijven, deze tijd
had ik liever gebruikt om nog
een ander museum te gaan
bezoeken in de buurt. Ook
was het spijtig dat niet bij elk
kunstwerk uitleg was voorzien. Maar in het algemeen
vond ik het wel een aangenaam bezoek. Tijdens het
avondeten ben ik met Jane,
Valentine en Florian opnieuw
op restaurant gegaan. ‘s
Avonds was de ‘Bonte avond’
voorzien. Hierbij deed iedereen een soort van act, dit was
opnieuw een fijne herinnering. Niemand voelde zich beschaamd of hield zich in om
iets te doen nadat we de act
van de leerkrachten zagen. Ik
heb me doodgelachen met
anderen hun acts, de groep
was hierna ook zeer close geworden.
Dag 3
In het museum
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Dit jaar trok 4BAK op studiereis naar
Rijsel/Lille. Ik mocht hiervan deel
uitmaken en het was een geweldige
trip! Toen we na de treinrit aankwamen in Lille en onze koffers in
de herberg gezet hadden was het al
tijd voor onze eerste activiteit; een
fietstocht doorheen de stad. Ondanks de vrij onverstaanbare gids
en het hete weer heb ik toch kunnen genieten van de rondleiding, ik
zag heel wat interessante cultuur!
Daarna was het tijd voor een bezoek
aan het eerste museum: ‘La Piscine’, dit vond ik zeker en vast een
van de interessantste musea die we
hebben bezocht. Het gebouw was
oorspronkelijk een binnenzwembad en men heeft een deel van die
functie bewaard. De beelden staan
rond het zwembad en de douches
maken deel uit van de ingang, heel
origineel! De schilderijen die in de
andere zalen hingen, spraken me
ook echt aan, ik heb wat namen van
werken en kunstenaars genoteerd,
zodat ik er later inspiratie uit kan
halen.
Een geslaagde eerste dag, uiteindelijk brak de avond aan. We kregen
een aantal uren vrij om iets te eten
te kopen en vrij rond te lopen. Die
eerste avond blijft voor mij het toppunt van de hele GWP. Ik zat met
vrienden in een restaurantje wat
na te praten over de afgelopen dag,
het eten was lekker, het was mooi
weer en ik was gelukkig. Na een
toch wel vermoeiende dag stapten
we terug naar de herberg en kropen
in ons bedje(de ene al wat vroeger
dan de andere…).

De volgende dag zou zeker even
vermoeiend worden.
En dat was niet gelogen, van herberg naar trein, van trein naar
metro, van metro naar bus, van
bus naar museum en van het ene
museum naar het andere… Voor
een rustpauze was er niet veel tijd.
Zelfs in de metro kon je niet even
relaxen, je moest opletten bij welke
halte de groep uit moest stappen…
en ervoor zorgen dat je op tijd de
deur uitstapte. Ik en een paar andere meisjes waren er ons niet van
bewust dat de deuren maar een
tiental seconden open blijven en
konden dus niet op tijd uitstappen,
gelukkig is onze superlieve leerkracht ons komen ophalen aan de
volgende halte.
Die avond was het tijd voor ‘Tegen
de sterren op’, iedereen bracht een
kleine voorstelling. Dans, een lied,
toneel…het mocht allemaal. Iedereen had met een klein groepje iets
voorzien, maar de leerkrachten stalen gegarandeerd de show met hun
GWP-lied.
De laatste dag was wat hectisch,
alle koffers moesten op tijd gepakt
zijn en we moesten op schema blijven zodat we de trein naar Leuven
haalden. Ik heb zeker genoten van
de driedaagse, maar was toch blij
toen we weer in het vertrouwde
Leuven aankwamen.
(JANE)

Afdeling Se-n-Se in de kijker
Se-n-Se is de afkorting van Secundair na Secundair. Een extra jaar na het secundair onderwijs dus. Je kan het bekijken
als een ‘schakeljaar’. Een jaar waarin je heel veel bijleert op korte tijd, en waar je daarna een langdurige stageperiode
(14 weken!) doorloopt. Een jaar waarin je beter voorbereid bent op het hoger onderwijs én de arbeidsmarkt.
Op onze school hebben we 2 Se-n-Se richtingen:
Agro- en Groenbeheer en Grafische vormgeving.

Agro- en Groenbeheer:
een extra meerwaarde!

Onze reis n
aar Rijsel w
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geslaagd, go
ed en veel
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serieus veel
afgevallen d
oor elke
dag te stapp
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jn ze
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beert over te
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Emi was ze
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n
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e
door een auto
reden
!!!!(DRAMAA
A)
(Marte)

Groenbeheer met passie.

oto
Meer f

a!

b-pagin

Schrijf je tijdig in, want de
plaatsen zijn beperkt!

Grafische vormgeving
en webdesign
De opleiding Grafische vormgeving en webdesign is ondertussen een vaste waarde geworden binnen onze school.
Ook de mogelijkheid om je
stage in het buitenland te
doen via Erasmus+ is een
enorme meerwaarde.
Schrijf je tijdig in, want er
zijn nog maar 2 plaatsen
vrij voor september 2017.

nze F
’s op o

De opleiding Se-n-Se Agro- en
groenbeheer is gewijzigd. Vanaf
september 2017 kan je in de opleiding Se-n-Se Agro en Groenbeheer de volgende certificaten
behalen:
• Kraanmachinist
• Werken op hoogte
• Verreiker
• Hydraulica
Hiermee willen we de leerlingen
de kans geven om nog sterker
op de arbeidsmarkt te staan.

Ontwerpe

n met pa

ssie.

Ja, met passie.
Je wordt in beide richtingen begeleid door leerkrachten die praktijkervaring hebben, en die houden van hun vak.
De passie die we bezitten willen we jou graag doorgeven.
Wil je meer weten? Bezoek dan onze website se-n-se.dewijnpers.be of stuur een mailtje naar se-n-se@dewijnpers.be
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5TBK
Project Digitaal Materiaal 2017 - erfgoed Leuven
Net zoals vorig jaar hebben de leerlingen van 5TBK meegewerkt aan het project Digitaal Materiaal ‘erfgoed Leuven’ in het
stadhuis van Leuven, dat van 31 maart 2017 tot 2 april werd tentoongesteld in het oude Leuvense stadhuis op de Grote
Markt te Leuven. Digitaal Materiaal 2017 draaide dit jaar rond erfgoed. Leuven telt heel wat mooie plekken die telkens opnieuw een stukje weergeven van de geschiedenis van de stad. Via drie thema’s werd deze geschiedenis weergeven. Onze
leerlingen werkten mee aan het thema ‘Leuvense verhalen en legendes’.
De definitieve uitwerking van het groepswerk van 2 x 6 meter zijn we gaan bekijken tijdens de opening van de tentoonstelling, wat best wel indrukwekkend was.
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5 Toegepaste beeldende kunst en Artistieke
Opleiding op stage
8-12 mei 2017
Dit is ondertussen al het vierde jaar
dat er stages georganiseerd worden in
de derde graad TSO en KSO. Onze leerlingen gaan eerst zelfstandig op zoek
naar een stageplaats. Dit is niet altijd
even eenvoudig. Toch is het voor onze
leerlingen een zeer positieve ervaring
en een uitgelezen moment om kennis
te maken met de beroepswereld buiten de schoolmuren. BOEIEND.
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Hoe kijken onze leerlingen KSO achteraf terug op deze stage?
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Noor von Winckelmann 5AO
Het zelfstandig bedrijf waar ik stage deed, is actief in de meubelsector. Emma Denis stoffeert oude meubels voor klanten
en stelt gestoffeerde meubels te koop. Ze geeft de oude meubels een nieuw leven! Het bedrijf is een eenmanszaak die
zich bevindt in een oude winkelruimte die helemaal is gerestyled, het heeft geen andere locaties. Er was dus niet echt een
specifieke afdeling waar ik kon werken, maar ik hielp Emma met het stofferen van twee grote zetels en twee poefen. De
eerste dag waren de zetels er nog niet, dus heeft ze een rondleiding in haar atelier gegeven en alles uitgelegd. De rest
van de week hielp ik eerst met de oude stof van de zetels te halen, dan alle patronen te tekenen op de nieuwe stof en
deze netjes uit te knippen. Het naaien deed Emma natuurlijk zelf, maar ik heb daarna nog geholpen met de nieuwe stof
op de zetel vast te maken.
Op het einde van de week , toen het meeste werk gedaan was, mocht ik een eigen kussen maken! Uit een zak met restjes stof koos ik een leuke combinatie en daarna kon ik afmeten en knippen! Er zit achteraan ook nog een rits in en voor
de afwerking hebben we er een label van Atelier Denis aangenaaid. Het was heel leuk om te doen en ik heb er een leuk
souvenir aan overgehouden. Tijdens de stageweek heb ik ook geleerd om met een overlockmachine te werken en allerlei
nieuwe tools leren kennen. Bij het maken van mijn kussen heb ik alles zelf overlockt en genaaid en ik ben echt wel trots
op het resultaat. Tijdens de stage had ik niet direct negatieve ervaringen, want ik heb me heel de week geamuseerd!
Er zijn dus ook geen vaardigheden die ik niet heb opgedaan, integendeel, ik heb bijna alles geleerd en gedaan wat er te
leren viel.
De stage was heel leerrijk en ik heb veel technieken in verband met naaien, stoffen en meubels bijgeleerd. In het zesde
jaar kan ik hier dus zeker nog gebruik van maken. Voor volgend jaar weet ik nog niet direct welke stage ik zal doen, maar
ik dacht deze misschien in het buitenland te doen. Als we dezelfde stage twee jaar na elkaar zouden mogen doen, zou
ik Atelier Denis zeker opnieuw overwegen, maar met een andere stage, zoals in een andere sector, heb je wel meer verschillende ervaringen. Ik heb ontdekt dat echt werken wel vermoeiend, maar ook heel plezant kan zijn. Tijdens de stage
probeerde ik zoveel mogelijk zelf werk te zoeken, maar ik stelde toch ook genoeg vragen over bepaalde dingen die ik nog
niet begreep. Zo was heel de week dus erg leerzaam, interessant en leuk om te doen!

Adriaan
Adriaan Oosthuyse op weg naar
zijn stageplaats.
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De stageplaats
van Maya in Parijs.

Sirien
age zeer leuk
Ik vond mijn st
Ze
elijke mensen.
met heel vriend lpen en ik kreeg
jd he
wouden me alti
creatien en kon mijn ucjes
leuke opdracht
e tr
heb veel nieuw
Ik
n.
te
ui
it
te
vi
p en Ilr met Photosho ntal
te
be
om
d
er
gele
aa
ken. Ik heb een
lustrator te wer egen om meer op
kr
werkpunten ge nd het leuk om
vo
te oefenen. Ik
ze eerlijk wate weten dat
ren.

13

Eli
‘Ik vond het heel raar om te
zien hoeveel dingen in films en
series vals zijn. Er was bijvoorbeeld
een scène waar een onzichtbare
persoon aan het bellen was. De gsm
vloog door de lucht. Bij de opname
bleek dat er helemaal geen persoon of gsm was. Dit was allemaal 3D-animatie.’

Gijs Ipers TBK
Ik werkte in het bedrijf SEE. SEE is een bedrijf dat actief is in de grafische sector, specifieker in de grafische vormgeving.
Het bedrijf houdt zich vooral bezig met publicitair materiaal en communicatie. De doelstelling van SEE is dus het maken
van publicitair materiaal en communicatie voor bedrijven. SEE is een eenmansbedrijf, eigendom van Lode Vangilbergen.
Hij neemt alle taken van het bedrijf op zich.
Aangezien dit maar een klein bedrijf is, zijn er geen afdelingen maar ik kan wel zeggen welke mijn taken waren. Mijn
opdrachten bestonden uit de cover voor een jeugdblad maken, een handvol icoontjes voor de toeristische sector en een
aantal letters en cijfers ontwerpen.
Ik vond het leuk om de opdrachten uit te voeren. De opdrachten waren net als opdrachten voor school, maar ik kon er
langer aan werken. Het was ook leuk om in een eenmansbedrijf te werken. Ik had regelmatig een kleine conversatie met
mijn werkgever, wat ik wel leuk vond. Zoals ik al zei, leken de opdrachten veel op schoolopdrachten, dus ik gebruikte dezelfde vaardigheden die ik op school gebruik. Er was echter wel een verschil. Op school zijn opdrachten vaak opgebouwd
rond één of twee vaardigheden maar bij mijn stage had ik meer vrijheid bij de technieken die ik gebruikte dus kon ik ook
meer vaardigheden inoefenen en combineren. Wat ik spijtig vond, is dat mijn werkgever veel afwezig was omdat hij naar
bedrijven moest gaan. Hij gaf mij dan thuisopdrachten waaraan ik kon werken. Ik heb meer tijd thuis dan op de werkvloer
doorgebracht. Toen ik de werken die ik thuis had gemaakt aan hem toonde, had ik gehoopt dat hij wat meer commentaar
zou hebben en kon zeggen wat er goed en slecht aan was. Ik vond het wat spijtig dat hij alleen positieve dingen over mijn
werk te zeggen had, niet dat ik mijn werk slecht vond, maar niets is perfect.

En hoe kijken de stageplaatsen naar onze leerlingen?
BIRGIT CUMPS toont interesse in
het werk. Ze is nieuwsgierig maar
durft zich vaak pas uit te spreken na
een vraag. Wanneer ze iets afwerkt
is dat goed en uitgebreid afgewerkt.
Ze lijkt erg kritisch voor zichzelf. Naar
het einde van de week toe werd duidelijk dat het voorbereidend opzoekwerk zijn vruchten heeft afgeworpen.
Ze kan modellen bijsturen waar nodig. Het letten op details is iets waar
ze verder nog kan in groeien. Maar ik
zie wel potentieel wanneer ze in een
comfortabele omgeving is.
LOUISE DEROO heeft een heel goede kennis van haar programma’s.
Zelfs met Indesign, een programma
waar ze nog nooit mee gewerkt had,
was ze heel snel mee weg. Ze experimenteert graag en pluist alles goed
uit. Door haar goede kennis van de
programma’s kon ze gemakkelijk
starten in Indesign. Je voelt ook dat
als je haar iets uitlegt dat ze de feedback juist verstaat en er directe mee
aan de slag kan, om zo tot een beter
resultaat te komen.

We are very happy with KORNEEL,
he is really focused on his work, and
quickly got what we were looking
for! He also mentioned more than
once that he is happy with the tasks,
as it is what he likes to do, and start
realizing that learning at school and
developing his creative skills can benefit him in his professional career.
Also, since we are going to use his
work for our external communications (we try to include a lot of icons in
our communications), he feels happy
to contribute and see that his work of
1 week truly matters. I guess he appreciates this responsibility. In sum,
Korneel meets our expectations!
Concerning the arrangements, he is
compliant, arrives on time every day.
He also adapted well to our team,
and felt very comfortable this morning during our weekly team meeting, during the which he presented
his work to the team.

14

REMCO is vriendeljik en kan meteen
met iedereen goed overweg, was
stipt en hulpvaardig. Hij ging mee
naar opnames van De Nieuwsdienst
in Kruishoutem en de Winkelkarquiz.
Met het openbaar vervoer naar de
draailocatie was ook geen probleem.
Research was goed, mits bijsturing.
Pikt wel meteen feedback op. Handelt ernaar. Na bijsturing, minimaal
nodig, dacht Remco mee vanuit een
Iedereen beroemd bril. Remco voelde
zich snel thuis en maakte veel grapjes op het einde van de week (voelde
zich goed in de groep).
Ik ben er dan ook zeker van dat INDRA over alle elementen beschikt
om te slagen in eender welk domein
dat zijn interesse kan wegkapen. Na
een korte debriefing over de workflow en productieprocessen hebben
we samen met Indra verschillende types jobs klaargemaakt voor productie. Zijn goede basiskennis van Photoshop heeft zeker bijgedragen aan
een vlotte werking. Al snel was duidelijk dat we Indra gerust ook zonder
directe begeleiding stagejobs konden
laten verwerken. Bij controle nadien
bleek dat hij dit ook goed kon aanpakken en openstond voor opmerkingen en suggesties over zijn aanpak.
We zijn hier zeer tevreden over.

De Wijnpers
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Het Kröller-Müller Museum te Otterlo
28 maart 2017 met de derde graad toegepaste beeldende kunst
28 maart 2017… Meer lente kon het die dag niet zijn. We
bezochten in de voormiddag het Kröller-Müller Museum
te Otterlo waar er onder andere een tentoonstelling aan
het vroege werk van Vincent Van Gogh gewijd was. In de
namiddag was het heerlijk genieten in de beeldentuin. De

hele collectie is een mooie aanvulling op de leerstof kunstgeschiedenis van de derde graad. Een fietstocht door het
park maakte deze schooldag net voor de paasvakantie helemaal af.

Maar hoe kijken onze leerlingen nu naar deze kunstwerken?

GEORGES SEURAT, LE CHAHUT
• Nachtelijk Parijs, ritmische bewegingen, danssfeer (Thomas)
• Pointillisme, dichtbij stippen, veel
variaties, kleuren over elkaar (Birgit)
• Hij schildert vanuit het orkest en
niet vanuit de toeschouwers. Het
geeft een vreemd beeld omdat we
op de rug van de man kijken (Sinar)
• Er staan dansende figuren en muzikanten op. Het is een tafereel van
een voorstelling. Het is omwille van
het pointillisme kleurrijk. (Gijs)
• Je ziet twee danseressen met op
de voorgrond een orkest (man met
cello vooraan). Zijn rug is naar ons
gekeerd. (Karen)

GIACOMETTI, L’HOMME QUI MARCHE, 1960
• Dit werk is een uitgerekte, lange,
magere man die met gestrekte
armen en benen die grote passen
neemt. Hij heeft geen emotie op zijn
gelaat en lijkt uit de grond te komen
door het ruwe karakter. Hij lijkt op
een figuur die opgebouwd is uit ijzerdraad. (Marte)
• We zien een lange, uitgerekte magere man die met gestrekte armen
en benen grote passen neemt. Hij
heeft geen emotie op zijn gelaat en
hij lijkt uit de grond te komen door
het ruwe karakter. (Chloë)

ANTOINE PEVSNER, ZUIL VAN VREDE, 1954
• Dit beeld viel me op door de abstractie en de bronzen kleur. Het zijn
lange volumes en vlakken op een
dunne, lage sokkel. De aparte vormen zijn ook door elkaar geplaatst
en de vormen hebben ook textuur,
lange lijntjes waardoor het wat op
boomstammen gaat lijken. (Lara)
• Je zien een bronzen beeld. Het trok
mij meteen aan omdat het groot
was. Je ziet opgekrulde vlakken die
uitsteken. Er is reliëf aanwezig op
de vlakken door de streepjes. Alles
vormt een geheel omdat het op een
voetstuk staat. (Louise)
• et is een bronzen beeld met textuur
van lijnen en het bestaat uit rechte
en hoekige vormen. (Foteini)

Met 4 BAK naar de tentoonstelling
van RIK WOUTERS te BRUSSEL

VAN GOGH, CAFÉTERRAS BIJ
NACHT; 1888
• Hij schilderde een café door gebruik
te maken van kleurcontrasten en
ruwe penseelstreken (Karel)
• Er is een groot contrast tussen
koude en warme kleuren. De sterren
zijn zeer aanwezig en overdreven.
(Sinar)
• Constrasterende kleuren (blauwgeel), nacht, lichtinval, schaduw,
ruw geschilderd, verfstreken, afsnijding, weinig details, picturaal effect
(Morgan)
• Terras met mensen, warm gevoel,
ruw, licht, avond met gele abstracte
sterren. (Sirine)

Op vrijdag 19 mei 2017 in het kader van de lessen kunstgeschiedenis

RUDOLF BELLING, SCULPTURE 23
Je ziet een gouden beeldhouwwerk.
Het lijkt een soort futuristisch gezicht.
Ik moest denken aan films over de toekomst en robots toen ik het eerst zag.
(Friedl)
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je zien????
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Opendeurdagen
20-21 mei 2017

Artefact, The Act of Magic

FIONA is zeer geïnteresseerd in alle
processen. Durft te vragen en helpt
uit zichzelf. Stipt op tijd en netjes. Ze
begrijpt
Traditiegetrouw
snel handelingen
wordenenwe
doorziet
door het STUK uitgenodigd voor een rondvolgordes,
leiding opgevaren
de jaarlijkse
en kanartefact
uitstekend
tentoonstelling. Dit jaar was het thema
luisteren
magie. Onze
en begrijpen;
leerlingen
van
vangeen
de kunstafdeling
erkonden uitgebreid kennisvaring
maken(inhoudelijk
met de zeerinruime
keramiek)
artistieke
tot interpretatiemogelijkheden van dit
mee
tochkunnen
wel fascinerende
helpen, opletten
thema. en
zelfstandig sommige onderdelen in
het proces zien en doen. Er is echt
helemaal niets op aan te merken, de
beste stagiaire in 20 jaar.

We kijken terug om meer dan geslaagde opendeurdagen. De weergoden waren ons gunstig gezind, ouders waren
enthousiast en onze leerlingen hebben
de handen flink uit de mouwen gestoken. Eerst een hele week opbouwen,
de stad opruimen en dan genieten van
een school waar we heel trots mogen
op zijn. Het enthousiasme straalde ook
af op onze bezoekers en nieuwkomers
die we volgend schooljaar hartelijk zullen verwelkomen en tot fijne mensen
zullen kneden…

6 BIO naar Berlijn
5 Biotechnieken op stage,
8-12 mei 2017
Ook onze andere vijfdejaars gingen
op stage. Zo liepen de leerlingen
van de afdeling biotechnieken stage
bij Aquafin nv te Kessel-Lo, Aveve,
Bodemkundige dienst van België,
De Watergroep, UZ Leuven GHB,
Centrum voor Menselijke Erfelijkheid, Guilliams Logistics Solution,
KUL Labo Levensmiddelen-chemie,
KULeuven Fysica, Lab MCT/Militair Hospitaal Koningin Astrid, KUL
Stamcelinstituut, Bvba DAC DE Bos-

berg Dierenartspraktijk, ABInBev
Bouwerij Leuven, Wijnkelders Soniën, Scientia terrae vzw, NV Den Ast,
Regionaal ziekenhuis H. Hart Leuven, Campus GHB CEE, VUB, faculteit geneeskunde en farmacie (LIVR
labo), Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud (KUL Aquatische
ecologie), Labo voor Cytogenetica
& Genoomonderzoek (o.l.v. prof. J.
Vermeersch), Wijngaard Danouise,
Ecowerf
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Kleurrijke vlag

Op woensdag 17 mei wapperde
een kleurrijke vlag op de internationale dag tegen homofobie en
transfobie.
Glenn Goovaerts
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CONSTRUCTIV door STEF ROBBERECHTS, 6 CV
Ik ben Stef Robberechts uit 6CV. Ik heb de prijs van
“MEEST VERDIENSTELIJKE LEERLING” ontvangen
van Constructiv. De dag begon als volgt: ik moest op de
speelplaats even wachten tot de heer Theys me kwam
halen. Dan zijn we met de auto naar Vilvoorde gereden,
tot aan het kanaal. Daar hebben we een paar minuten
gewacht met de andere scholen tot de boot aankwam.
Daarna zijn we met z’n allen op de boot gestapt en hebben we het kanaal richting Brussel afgevaren, terwijl we
informatie kregen over de bezienswaardigheden aan
de oevers (gelatinefabriek) door een gids. We kregen
een paar keer iets te drinken en te eten aangeboden.
Terwijl we terugkeerden werden de prijzen uitgereikt
samen met ons geschenk. Onze namen werden om de
beurt afgeroepen en dan moesten we naar voren gaan
om onze prijs in ontvangst te nemen. Tegelijkertijd werd
er ook een foto genomen. Hierna mochten we op het
dek van de boot en werd er rondgegaan met champagne
en fruitsap. We kregen ook veel verschillende hapjes en
toastjes aangeboden. Ik heb van de gelegenheid gebruik
gemaakt om nog een babbeltje te slaan met iemand uit
een school in Tienen. Toen we terug met onze voeten
op vaste grond stonden, zijn we naar de auto gestapt en
terug naar Leuven gereden. Het was een leuke ervaring
en ben zeer blij met mijn cadeau!

… ISMAËL BILS uit 5 AO tussen 15 juli en 23 juli werken tentoonstelt op
‘De zes ruiters van de Apocalyps’ in Drongenhofkapel 15 in Gent. Meer
informatie kun je vinden op de site van de Gentse feesten vanaf 9 juni.

MEDEWERKERS
Lieve Annerel (leerkracht kunstgeschiedenis en kunstinitiatie), An
Lefever (leerkracht Nederlands), I.
Thiry (leerkracht Engels en Nederlands, Louise Bresseel (5 TBK B),
Maxine Haesendonck (5 AO), Martin Tricot (6 BIO), 5-6 TBK, Maxine
Haesendonck (5 AO), Stef Pierlet (4
BAK B), Laura Vandenbempt (2 ABA),
H. Elen (leerkracht biotechnieken),
Stef Robberechts (6 CV), K. Theys
(leerkracht SI), Ismaël Bils (5 AO), Isabel Vandingenen (leerkracht Frans),
Noa, Barnabas, Stijn, Nele, Ymke,
Verena, Insafe (5 Bio), Eline Ryckaert,
Imke Wens, Matthieu Vanmechelen,
Kasper en Bram (5 TP), Gijs Ipers (5
TBK B), Noor von Winckelmann (5
AO), Darius Van Oeckel (5 TBK B), Ismaël Bils (5 AO), Stef Pierlet (4 BAK
B), Maloe van Hauwe (4 BAK B), Jane
Bleuckx (4 BAK B), Marthe Pieron (4
BAK A)
VORMGEVING:
Walda Verbaenen, leerkracht grafische vormgeving 3de graad KSO en
Se-n-Se

