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Beste lezer

D

it schooljaar zijn we gestart met de nieuwe onderwijsstructuur in het eerste jaar. Leerlingen en
leerkrachten zijn alvast heel enthousiast. Op 6 februari 2020 worden nieuwsgierige leerlingen
uit het 5de en 6de leerjaar verwacht op onze infoavond van het 1ste jaar. We zijn ook volop
bezig met een aantrekkelijk aanbod uit te werken voor het tweede jaar en de tweede graad van de
nieuwe onderwijsstructuur.
Dit schooljaar is voor ‘de Frères’ een jubileum jaar. Het is 175 jaar geleden dat Theodoor Ryken, onze
stichter, met onderwijs gestart is in de Brugse binnenstad. Dat willen we vieren op 15 februari 2020 in
het concertgebouw. Tickets voor dit fantastisch evenement kunnen gereserveerd worden via de website
www.sfxbrugge.be . Op dit feest willen we in dankbaarheid terugblikken naar de broeders, stilstaan bij
hoe het nu reilt en zeilt op school maar ook al een blik werpen op de toekomst. Om het verleden van
de school waarheidsgetrouw tot leven te brengen konden we ons gelukkig beroepen op de geschreven
bronnen van de school, o.a. honderden Concordia’s.
Inderdaad, wie schrijft die blijft …
De veertigplussers onder jullie zullen zich waarschijnlijk nog de verwoede pogingen herinneren om met
een Pelikan, Geha of Parkerpen in het eerste leerjaar in schoonschrift tussen de lijntjes te schrijven. Als
dit goed gelukt was, kreeg je een Zg-stempel van de juf of meester. Vervlogen tijden waar de waarde
van het sierlijk schrijven, met de nodig etiquette, in alinea’s opgedeeld, net en verzorgd, hoog in het
vaandel gedragen werd.
Leren schrijven is een mijlpaal in je leven. De hele wereld van de geschreven taal komt aan je voeten
te liggen.
Laatst vond ik op zolder nog brieven uit mijn jeugd van mijn pennenvrienden, zalig gewoon …
Vandaag de dag zijn we het schrijven van handgeschreven brieven verleerd. Tekstverwerking heeft
de plaats ingenomen van de sierlijke krullen van weleer. De brief naar je ‘lief’ wordt vervangen door
berichtjes met emoji via de Smartphone. Kranten worden via de app gelezen en de e-reader neemt de
plaats in van een stijlvol ingebonden boek. Een hele ommezwaai …
Laat ons met dit nummer van Concordia, een papieren, met nostalgie terugblikken op sierlijke letters
en genieten van de kortverhalen en interviews.
Vriendelijke groeten

Sophie Van Hulle
Directeur
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OPEN
CAMPUS
ZA. 7 MAART
13 - 17u.

ZO. 8 MAART
13 - 17 u.

BIOTECHNIEK
bachelor in de agro- en biotechnologie
GEZONDHEIDSZORG
bachelor in de ergotherapie
bachelor in de logopedie en audiologie
bachelor in de verpleegkunde
bachelor in de voedings- en dieetkunde
bachelor in de vroedkunde
bachelor in de zorgtechnologie
HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE
bachelor in het bedrijfsmanagement
bachelor in het bedrijfsmanagement met
tri-diplomering
Bachelor of Business Management (English program)
bachelor in het hotelmanagement
Bachelor of Hotel Management (English program)
bachelor in het office management
bachelor in de toegepaste informatica
bachelor in het toerisme en recreatiemanagement
bachelor in het wellbeing- en vitaliteitsmanagement

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE
bachelor in de autotechnologie
bachelor in de bouw
bachelor in de ecotechnologie
bachelor in de elektromechanica
bachelor in de elektronica-ICT
bachelor in de energietechnologie
bachelor in de luchtvaart
bachelor in de ontwerp- en productietechnologie
bachelor in de zorgtechnologie
ONDERWIJS
educatieve bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs
educatieve bachelor in het onderwijs: lager onderwijs
educatieve bachelor in het onderwijs: secundair
onderwijs
SOCIAAL-AGOGISCH WERK
bachelor in de maatschappelijke veiligheid
bachelor in de orthopedagogie
bachelor in het sociaal werk
bachelor in de toegepaste psychologie

BRUGGE
KORTRIJK
OOSTENDE
ROESELARE
TORHOUT
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© Ans Roels

Column
O p e e n b la a d j e

H

et is niet omdat je er zelden aan denkt dat het onbelangrijk is. Zoals het moment waarop je foutloos
je eigen naam kan schrijven. In hoekige drukletters
op het krijtbord waarmee zus schooltje speelt. In vlekken
onderaan de uitnodiging voor het verjaardagsfeestje. Drukletters worden schrijfletters. Met een vulpen en in schoonschrift. Vulpennen worden bics. Veel en in vele kleuren.
Het zijn de jaren van knabbelen op plastic. Na het examen
godsdienst is het topje van je wijsvinger plat. Hoe platter,
hoe beter. Ben je het type, schrijf je een dagboek. Over gevoelens en van die dingen. Ben je verliefd, schrijf je een brief.
Ben je gek, verstuur je die. Soms is schrijven bevrijdend. In
scherpe letters harde woorden tieren op papier. Het leukste
schrijven is verboden schrijven. Met wasco op een livingmuur zeggen wie je bent. De Amerikaanse dichter Ruth
Stone werkt als kind op het veld en als ze een gedicht hoort

aanrollen, loopt ze snel naar huis om het neer te schrijven.
Anders was het met de wolken voorbijgedreven. Schrijven is
onthouden en woorden vangen. Om niet te vergeten. Toch
zette ik de vuilbak niet buiten. Het stond nochtans in dikke
drukletters op haar briefje op tafel.

— Pieter Blondeel
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Simon Grymonprez

en de schrijvende pers

Het was te verwachten, bij de start van het interview, worden de rollen omgekeerd. Beroepsmisvorming, want het is
journalist Simon Grymonprez die mij onderwerpt aan een spervuur van vragen: Hoe is het nog in de Frères? En wie
is daar nu directeur? De antwoorden op die vragen leest u ongetwijfeld eerstdaags in De Standaard, want dat is de
kwaliteitskrant waarvoor Simon schrijft.
Vijfentwintig is hij en nu al redacteur binnenland. Blijkbaar begon het al in het middelbaar waar hij af en toe eens
een artikel pleegde voor Concordia. Hij was overigens niet
de enige uit zijn klas, want Jan Costers en Gilles Michiels
deden het hem voor. Gilles is trouwens nu theaterrecensent
voor De Standaard. Bij de Frères heeft hij altijd ervaren
dat er een cultuur heerst waarin je kan denken en die ruimte laat voor engagement. Dat is misschien wel zijn mooiste
herinnering aan de school. De Kelder, het project van de
vierdes en het leerlingenparlement waren de gelegenheid
voor Simon om die betrokkenheid te tonen.
Tijdens zijn studies Geschiedenis aan de KU Leuven werd
hij pas echt journalist bij Veto, het studentenblad van de
Leuvense unief. Eerst redacteur, daarna hoofdredacteur,
een onbezoldigde job die hem trouwens een studiejaar
kostte. Ondertussen kwam er op zijn CV ook een lange,
moeilijke stage bij De Groene Amsterdammer, volgens
Simon het beste weekblad ter wereld met een geweldige
journalistiek. Zijn thesis ging al in de richting van de journalistiek. Hij bestudeerde de Belgische berichtgeving over

de Britse reacties op het Schumanplan, de eerste aanzet tot
de vorming van de Europese Unie. Vooruitziend is hij wel,
onze Simon, de Brexit zat toen al in zijn achterhoofd.

De Groene Amsterdammer heeft niet echt een naam die
de lading dekt. Geen blad over het milieu in Nederlands
hoofdstad. Wel een titel die vroeger in groene inkt werd
gedrukt en zich richt op de hele wereld met een speciale
aandacht voor de derde wereld.

En nu is Simon Grymonprez dus redacteur binnenland bij
De Standaard. Met ongeveer tachtig zijn ze, de redacteurs.
Daarbij komen nog een boel freelancers en eind- en hoofdredacteuren. Simon houdt zich bezig met het thema onderwijs. Zijn voorgeschiedenis bij Veto was daar misschien niet
vreemd aan, maar als jong broekje op de redactie moet je
gewoon aannemen wat toevallig vrijkomt. Zo’n onderwerp
heeft meestal een beperkte houdbaarheidsdatum. Na drie
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à vijf jaar heeft de gemiddelde journalist het wel een beetje
gehad met dat thema en wordt hij doorgeschoven naar
een ander topic. Op die manier blijft ook de krant fris en
vernieuwend.
Simon: Bij De Standaard is de publicatiedruk gelukkig nog
redelijk te noemen, iets wat de kwaliteit ten goede komt.
Per week publiceer ik drie, vier teksten. Dat gebeurt op
vraag van de redactiechef of op eigen initiatief. Voor mij
zijn het meestal nieuwsstukken, dat schrijft veel makkelijker
dan de langere reportages in de weekendeditie.
Die langere reportages zijn vooral weggelegd voor de meer
ervaren rotten in het vak.
Voorafgaand aan dit interview vroeg Simon me al
eens wat vragen door te sturen. Is dat vaste prik in
de journalistiek?
Simon: Eigenlijk niet, wel wordt het onderwerp vooraf
meegedeeld. De geïnterviewde vraagt meestal inzage in
de tekst voor de publicatie. Dat wordt altijd heel duidelijk
afgesproken. Heel vervelend als de politicus op die manier
een controversiële uitspraak probeert af te zwakken. Speel je
het hard als journalist, dan riskeer je de volgende keer een
gesloten deur aan te treffen. Ben je te soepel, dan krijg je
de reputatie erg flexibel te zijn en wordt voortaan elk scherp
randje uit je artikel gehaald. Het is een kwestie van geven
en nemen.
In het voorjaar kreeg Simon het correspondentschap
toegewezen over Generatie Z, de eigenzinnige generatie
tieners die nu online opgroeien.
Simon: Voor die artikelenreeks gingen Valerie Droeven
en ik rechtstreeks naar de jongeren zelf. We hebben bewust
alle experts vermeden. Daaruit bleek dat onze jeugd het
niet makkelijk heeft. Net als volwassenen leveren ook zij een
eeuwige strijd tegen overmatig schermgebruik. Maar door
hun beïnvloedbaarheid zijn er nog twee andere factoren die
sterker spelen voor hen dan voor volwassenen. Dat is enerzijds de overweldigende instagramisering van hun zelfbeeld,
zowel voor meisjes als voor jongens is dat zeer ingrijpend.
En anderzijds onderzochten we ook hoe ze omgaan met
het digitale nieuws. Adolescenten zijn niet altijd gewapend
tegen de memes die op hen afgevuurd worden, ook door
politieke partijen. Op zich zijn dat meestal onschuldige
beelden, maar voor jongeren is het vaak moeilijker om te
beoordelen welk gedachtegoed hier wordt gepromoot. Is dit
ironie of is dit racisme? Ik vertel ook niks nieuws als ik zeg
dat ze gevoeliger zijn voor fake news.
Dat jongeren door die digitalisering minder goed gaan
schrijven, gelooft hij niet. Anders misschien en minder
gebonden aan spelling en grammatica, maar inhoudelijk en
stilistisch zal het niet zoveel schelen. Zelf leest hij nog altijd
het liefst op papier. Recent kocht hij wel een
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‘Speel je het hard als journalist,
dan riskeer je de volgende keer
een gesloten deur aan te treffen.
Ben je te soepel, dan krijg je de
reputatie erg flexibel te zijn
en wordt voortaan elk scherp
randje uit je artikel gehaald.
Het is een kwestie van geven
en nemen.’
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e-reader, maar daarop leest hij alleen boeken die hij niet
per sé in zijn boekenkast wil. Die combinatie van scherm en
papier is trouwens de toekomst voor de pers. De papieren
weekendeditie van De Standaard kent een groeiende oplage
terwijl de krant het in de week stilaan moet laten afweten
in de concurrentie tegen het digitale. Op die manier zien
we een ander fenomeen opduiken: kranten en magazines
lijken steeds meer op elkaar.
Simon: De Standaard zet erg in op de digitale bundeling
van haar artikels. Aan de abonnee wordt een pakketje
artikels aangeboden dat het belangrijkste nieuws van de
dag selecteert. Ook andere kranten doen dat, maar bij De
Standaard gebeurt het tweemaal daags. In de vrije flow van
artikels op het internet vindt een kat haar jongen niet terug. Een onbelangrijk randartikel lijkt dan hetzelfde belang
te krijgen als een diepgaande analyse van de regeringsvorming. De digitale selectie zorgt voor een hiërarchie
binnen de overvloed aan nieuws.
We sturen ‘s nachts vrachtwagens vol dode bomen
de weg op. Zal het klimaatargument een rol spelen
in de keuze voor het digitale?
Simon: Daarin heb ik als journalist geen stem. Het is de
consument die zal bepalen of dat een rol speelt.

‘Ik heb gemerkt dat ik door mijn
verleden in een ASO-school de
wereld van het TSO en BSO
totaal niet ken. Ik probeer dat
nu op te lossen door die scholen
te bezoeken. Weet je dat ik nog
nooit een stap had gezet in een
lokaal waar aan houtbewerking
werd gedaan?’

Altijd handig om een journalist te interviewen. Met de
volgende vraag kan ik nooit missen.
Welke vraag had je nog verwacht en heb ik niet
gesteld?
Simon: Ik had gedacht dat je me nog zou vragen of het
leven op de Frères mijn kijk op de onderwijsmaterie heeft
bepaald en in zekere zin is dat wel zo. Ik heb namelijk
gemerkt dat ik door mijn verleden in een ASO-school de
wereld van het TSO en BSO totaal niet ken. Ik probeer dat
nu op te lossen door die scholen te bezoeken. Weet je dat ik
nog nooit een stap had gezet in een lokaal waar aan houtbewerking werd gedaan?
Snel nog wat tips vragen over hoe ik best ons gesprek van vijftig minuten in een tekstje giet. Welke
interviewvormen zijn er zoal en welke formule
verkies jij?
Simon: Ik lees liefst een doorlopende tekst, maar dat is wel
moeilijker te schrijven. Het leest vaak vlotter op voorwaarde
dat het boeiend geschreven is. De interviewer kan er makkelijker achtergrondinformatie in kwijt. Human interest
leent zich beter tot die formule. Een politiek interview
gebeurt dan weer meestal in Q&A, vraag en antwoord. Misschien is dit gesprek eerder iets voor een Q&A, al kan een
mengvorm natuurlijk ook.
Ik denk dat ik resoluut voor de mengvorm zal gaan ...
— Tom Peeters
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Wie schrijft die blijft
(ook al is hij net vertrokken)

Voor mij zie ik een taart, wat koffie en ook 111 jaar leservaring, verdeeld over drie vers gepensioneerde collega’s. Dirk Coghe, de meanderende verteller, Liesbet Boudens, de fijnbesnaarde
toelichter en dan Paul Decoene die nog steeds meer vragen stelt dan beantwoordt, ook al is hij
de geïnterviewde.
Hoe valt dat mee, die eerste maanden als werkloze? Het is
genieten, zeggen ze in koor. Dirk is zelfs vermagerd,
misschien van de stress die weggevallen is. Ongelooflijk hoe
bevrijdend dat werkt, zegt Liesbet. Ze werkte maar halftijds, maar toch is het alsof ze een derde van haar gedachten kan loslaten. Het zorgt bij haar voor een zekere luiheid,
voor uitstelgedrag, niet wat haar tekenwerk betreft, maar
voor al de rest. Liesbet mist structuur, bijvoorbeeld om
nog voldoende te bewegen. “Waarom neem je geen
hondje?”, vraagt Paul. Laat opstaan, daar kan je Paul en
Dirk niet op betrappen. Ze staan telkens op met de nog
werkende partner. Paul heeft dan wel wat last van keuzestress: lees ik een boek of beluister ik toch een podcast?
Allen hebben ze een abonnement op de krant: De Standaard of De Morgen. Paul is zelfs geabonneerd op allebei,
al slaat hij de politieke pagina’s onmiddellijk over. Dirk
pakt het systematischer aan: hij neemt de krant eerst door
en duidt de lezenswaardige artikels aan met fluo. Later op
de dag is er dan geen risico dat hij een belangrijk artikel
overslaat. Leren leren in de praktijk, van beroepsmisvorming gesproken.
“Dromen jullie ook nog over de school?”, vraagt Paul.
Allen knikken. Zelf droomt Paul nog altijd van dat ene
wiskunde-examen dat ooit slecht afliep en bij Dirk zijn het
de niet gehaalde deadlines: oei, dat document moet nog
afgewerkt worden en heb ik dat examen al ingediend?
Ik wist het al eerder: gepensioneerden, ook de verse, zijn
ouder dan de gemiddelde medemens, maar toch is het
schrikken als we starten met het thema van dit
Concordianummer: schrijven. Welk voorwerp duikt daar
plots op bij alle drie tegelijk? De lei. Allen hebben ze nog
op een lei geschreven, de meest ecologische schrijfvorm die
er bestaat (na letters in het zand). Zo’n plankje beschreef
je met een griffel en had twee kanten, één met hokjes voor
berekeningen en één met lijnen voor al de rest.

Of WordPerfect daar dan chronologisch net vóór kwam
of net erna, vergat ik te vragen.
Liesbet en schrijven, dat lijkt een gedroomde combinatie.
Onze charmante krullenbol is namelijk een internationale
autoriteit op het gebied van ... ja, van wat eigenlijk?
Kalligrafie mag ik het niet noemen en zeggen dat ze
“letters schrijft” dekt ook niet helemaal de lading. Ze is
langzaam overgestapt van geschreven letters naar uitzinnig
getekende en geschilderde letters op papier, doek en
wanden. Patroon, ritme en kleur spelen altijd een belangrijke rol. Waarom die uitgebreide uitleg: neem gewoon
een kijkje op haar website (liesbetboudensletters.eu) en je
begrijpt meteen waarom we van haar werk houden. Het lesgeven is ze nog niet verleerd. Ze geeft nu workshops, ook in
het buitenland: “design for extraordinary letters” noemen
ze het daar.
Paul (de andere charmante krullenbol aan de tafel) en
schrijven, die band wordt dadelijk door hemzelf geminimaliseerd. Ook al herinner ik me hilarische Concordia-artikels
over de MEP-spelen, de natuuruitstappen en zo meer, toch
blijft hij volhouden dat het allemaal niet zoveel voorstelt.
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Ook de artikels van zijn hand in De Spille, het blad van
Natuurpunt, zijn veel minder talrijk dan ik ze meen te
herinneren (die bescheidenheid!). Het is trouwens verbazend hoe weinig reactie je op zo’n artikel krijgt. Ooit
lanceerde hij in dat blad een oproep met de vraag “Vertel
eens over uw meest speciale natuurervaring!” Bedroevend
hoe weinig lezers in hun pen kropen.
Het verhaal van Dirk. Had ik al gezegd dat hij een meanderende verteller is en weten jullie allemaal dat de Meander
een bochtige rivier is in Turkije? Zet je dan schrap, want
daar gaan we. Als studiemeester maakte Dirk nog de tijd
mee van de officiële documenten die moesten getypt worden en o wee als je een fout maakte. Dat was herbeginnen.
Broeder Demon was een kei in het detecteren van die ene
fout. BOCHT 1 Wat Broeder Demon betreft, wist je dat
Dirk nog solliciteerde bij diens voorganger, Broeder
Edwin, die op dat moment al wist dat hij in september
geen directeur meer zou zijn (nvdr. Broeder Edwin trad
uit, trouwde en werd gewoon meneer Sylvain Verbouw)?
“Kijk, meneer Coghe, ik leg uw sollicitatie bovenop de
stapel, met stip gemarkeerd, wat zeg ik, ik maak er een
dubbele stip van.” Blijkbaar was niet alle info doorgegeven
aan de volgende directeur, want op 1 september was er
geen werk voor Dirk. BOCHT 2 Ik ben trouwens enkele
weken later toch nog kunnen starten. Om 11 uur werd ik
ontboden bij Broeder Demon die me zei dat hij geen weet
had van dubbele stippen maar dat ik één uur later mocht
beginnen. “In de studiezaal wachten 150 leerlingen op jou.
Je voorganger had geen gezag. Maak er iets van.”
BOCHT 3 In zo’n studiezaal kon je trouwens wat meemaken. Bij het belsignaal stoven de leerlingen dadelijk weg,
maar op een dag zat een leerling nog aan zijn bank.
“Meneer, ik krijg hem er niet uit.” De jongeman had zijn
vinger dusdanig in een gat in de bank vastgewerkt dat
men de bank heeft verzaagd om de leerling te bevrijden.
BOCHT 4 Zoals die keer dat Dirk vertrokken was op
een bergkampwandeling en iedereen hem zo raar aankeek.
Bleek dat hij nog op zijn slippers liep. Helemaal naar boven
en beneden op zijn “sletsen”. Bij BOCHT 5 haalde ik wat
extra taart en koffie aan, dus dat verhaal is me ontgaan.
Na BOCHT 6 viel het Dirk op dat de jeugd op bergkamp
vaak harder is dan vroeger in taalgebruik tegenover medeleerlingen.
Dit was voor mij het signaal om hard op tafel te kloppen
en Dirk voor een time-out naar buiten te sturen. Een
gedroomde gelegenheid om eens een vraag te stellen aan
mijn twee andere gasten. Hebben jullie onze jongeren zien
veranderen in al die jaren?
Paul: Ik vind het moeilijk om daar een juist antwoord op te
geven omdat ik in zo’n verschillende scholen heb lesgegeven. Ik startte in Eernegem, in een klein schooltje met veel

arbeidersjeugd. Het was zo simpel om die gasten warm te
maken. ‘s Avonds gingen we geluidsopnames maken met de
bandrecorder om de steenuilen te lokaliseren, we timmerden nestkastjes en hingen ze op. Daarna was er Gistel, een
klein stadje, en vervolgens Sint-André in Oostende. Niet zo
lang geleden probeerde ik de leerlingen van de Frères te
mobiliseren voor natuurbeheer op een zaterdag, maar er
was geen enthousiasme. Misschien is dat wel wat
verdwenen is: het contact met de natuur.
Liesbet pikt in. Mijn lessen P.O. startten op basis van
verwondering, kijken is het eerste en belangrijkste in de
plastische opvoeding. Wat vind jij mooi, wat kan jou in
verwondering en bewondering doen staan? Een zonsondergang, een plantje, een landschap ... Telkens weer was
ik verbaasd dat sommige leerlingen echt geen idee hebben
wat ze zouden kunnen antwoorden op die vraag. En hun
aantal werd groter naar het einde toe.

Dirk is braaf geweest en mag nu terug deelnemen aan het
vraaggesprek. Een vraagje speciaal voor hem. Ben jij een
vlotte schrijver?
Dirk: Nee, schrijven is wroeten. Het loopt niet vlot uit mijn
pen. Het hangt natuurlijk ook sterk af van wat je schrijft
en voor wie. Een artikeltje voor de Heemkundige Kring is
iets anders dan een speech voor de Oostendse gemeenteraad
(nvdr. Dirk was gemeenteraadslid) en als je moet speechen
voor een betoging van 400 man, dan is dat ook weer een
heel andere tekst (nvdr. Dirk was actief bij Wilo, een actiegroep die de belangen behartigt van de omwonenden van de
Oostendse luchthaven). Dat doet me trouwens denken aan
die keer toen ik werd geïnterviewd voor De Zevende Dag en
...

Nadat ik aan de voordeur afscheid neem van Liesbet en
Paul, pik ik weer in bij BOCHT 73 ...
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Druk, druk, druk, die collega’s
op rust. Het was wel wennen,
die eerste week zonder school.
De schoolbel hoorde hij niet
meer, maar de uurregeling zat
er nog diep in.

Door een vroege Sint-Ceciliaviering kon Idès Bonte niet
aanwezig zijn op onze eerste afspraak. Druk, druk, druk,
die collega’s op rust. Het was wel wennen, die eerste week
zonder school. De schoolbel hoorde hij niet meer, maar de
uurregeling zat er nog diep in. Gelukkig is de gewenning
aan het nieuwe leven er snel gekomen. Dat heb je met al
die tijd: eindelijk ten volle kunnen genieten van de twee
kleindochters, helpen in het toekomstig huis van zoon
Christoph en voor het eerst in jaren eens een voetbalmatch
van Club rechtstreeks kunnen bekijken op TV.
Niet dat Idès op zijn luie krent is gaan zitten. Daar is hij
de man niet naar. De winkel met trofeeën, Bonte Bekers
Brugge, blijft ‘s namiddags nog open. Een gepensioneerde
mag immers nog beperkt bijverdienen. En verder is er natuurlijk nog het voorzitterschap van de Koninklijke Speelschaar. Dat brengt heel wat werk mee. Gelukkig krijgt hij
hiervoor veel appreciatie. Als je 43 jaar in zo’n groep zit,
dan ken je hen door en door. Die Speelschaar is trouwens
goed bezig: een vijftiental jeugdleden kwam er recent bij,
de verhuis naar het Landhuis in Sint-Michiels bleek een
verbetering en volgend jaar vieren ze hun zeventigjarig
bestaan.
In dit nummer focussen we op schrijven en dus gaat het al
snel over de vele brieven die een voorzitter moet opstellen.
Vijf oudere leden hebben nog steeds geen computer en dus
gebeurt dat voor hen nog met de postduif. Als Idès moet

speechen, houdt hij het graag kort. De mensen zitten daar
niet op te wachten. Meestal beperkt hij zich tot het
bedanken van de medewerkers en het meegeven van het
belangrijkste nieuws. Zo’n toespraak laat je dan best eens
een dag liggen voor je haar herleest. Eens laten nalezen
is ook belangrijk. Zijn graveerwerk voor de bekers is dan
weer een minder creatieve schrijfvorm, waarbij het vooral
belangrijk is secuur te werk te gaan.
Aan zijn 28 jaar als opvoeder (of huismeester zoals het
soms werd genoemd) heeft hij warme herinneringen. De
goede contacten met o.a. Jean-Pierre Six, Jean-Pierre
Koten en wijlen Hilde Verstappen laten hem niet los. Ook
aan de huidige equipe houdt hij een goed gevoel over. Het
is duidelijk, het pensioen van Idès, daar zit muziek in!

— Tom Peeters
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‘Quid est enim dulcius otio litterato?’ (dixit Cicero)
‘Wat is heerlijker dan aan letteren gewijde vrije tijd?’
Of hoe een leraar Latijn met een lelijk handschrift kalligraaf werd.
Of hoe een bevlogen verteller letters laat spreken.
Of hoe een geletterde oud-collega twee werelden verenigt.
Laat je verleiden en treed binnen in de boeiende wereld
van Yves Leterme. Een gesprek met Yves buitelt in één
pennenstreek van intelligente hoogtes over humoristische
rondingen tot bescheiden minuskels.
Tien jaar geleden stond Yves nog als begeesterd leraar
Latijn voor de klas in de Frères. Menig leerling hing toen
aan zijn lippen, maar fronste de wenkbrauwen bij het zien
van zijn krabbels op het schoolbord. Zijn ‘handschrift’
was er na twintig jaar kalligrafie niet bepaald beter op
geworden (‘Het blijven, jammer genoeg, twee verschillende
vaardigheden voor mij’, zegt Yves).
Begin jaren negentig begonnen zijn vingers te kriebelen en
experimenteerde hij wat in de marge met een fountainpen.
Onze toenmalige ‘Marcia’, Leen Gallet, raadde hem aan
om een cursus kalligrafie te volgen. Dank je wel, Leen! Hij
kwam terecht bij Nadine Lebacq, de verloofde van de
Amerikaanse topkalligraaf Brody Neuenschwander.
Cupido bracht Brody naar Brugge, dat mede door zijn toedoen uitgroeide tot het huidige mekka van de kalligrafiewereld. Onze stad huisvest niet enkel Brody, maar nog
andere befaamde kalligrafen, zoals de familie Boudens.
Als Yves over Brody praat, straalt hij van bewondering

voor zijn grote voorbeeld, zijn ‘goeroe’ (‘Ik ben hem zoveel
verschuldigd’). Geleidelijk aan raakt Yves als begenadigd
kalligrafieleraar bekend en krijgt hij meer en meer opdrachten toevertrouwd. En plots gaat het snel. Een uitnodiging
om les te geven in Chicago is het startschot voor een
carrière die hem in de daaropvolgende jaren naar alle windstreken doet reizen. Als een ware Romein plant hij zijn adelaar en drukt hij zijn stempel op de kalligrafische wereld.
Wanneer je hem vraagt wat hij het liefst doet, kan hij niet
echt kiezen. De lesgever in hem blijkt immer erg aanwezig.
Daarnaast zijn er de presentaties, de demonstraties en de
opdrachten voor allerlei gelegenheidswerkjes,
geboortekaartjes, huwelijksuitnodigingen, tattoos, muurschilderingen, grafopschriften … En tenslotte is er zijn vrij
werk, waar hij probeert wat bakens te verleggen. ‘Varietas
delectat!’
Zijn eerste passie, de klassieke talen, blijft zijn hart bekoren. Zijn creativiteit, belezenheid en kalligrafisch talent
vloeien samen in een stijlvol project, de Litterae-box. Hij
creëert 24 prentkaarten waarin hij een zorgvuldig uitgekozen Latijnse tekst in hedendaagse kalligrafie interpreteert,
een bundel die hij vervolgens voorziet van zowel inhoudelijke als vormelijke commentaar. Schone letteren in schone
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letters – een schitterend eerbetoon aan zijn twee grote
passies.
Wanneer ik hem tref, is hij volop bezig met het begeleiden
van een onlineklas. Yves filmde eigenhandig het materiaal
voor zes lesweken, sprak de Engelse commentaar in als een
real native speaker, ondertitelde alles en goot het geheel in
een aantrekkelijke, transparante, rustgevende lessenreeks.
Yves moet de wereld niet meer rondreizen, de wereld komt
bij hem binnen in zijn studio. Het succes is fenomenaal,
honderden studenten van overal leren stap voor stap de
finesses van de Trajaanse kapitaal (weer is er die link met
de klassieke wereld!) of het gestueel schrift. Een titanenwerk, zo blijkt, want er is natuurlijk ook de persoonlijke
begeleiding van al die cursisten.
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We eindigen met een mooie bedenking van Yves over
kalligrafie. Het is een kunstvorm maar het is ook een
houding. Het onthaast, het brengt rust, het dwingt je
oog te hebben voor het detail, het doet je de schoonheid
ontdekken op plaatsen waar je die niet zou verwachten, het
leert je plezier te beleven aan zoiets simpels als een pen
over het papier te laten glijden, het leert je ook geduld te
oefenen en door te zetten … en hij kan nog een eind doorgaan. ‘Quid est enim dulcius otio litterato?’

— Greet Van de Cappelle en Yves Leterme

‘Ik prijs me bijzonder gelukkig,’ lacht hij, ‘doen wat je
graag doet en ervoor gewaardeerd en betaald worden …
meer moet dat toch niet zijn, hé?”

Geleidelijk aan raakt Yves als
begenadigd kalligrafieleraar
bekend en krijgt hij meer en
meer opdrachten toevertrouwd.
En plots gaat het snel. Een uitnodiging om les te geven in
Chicago is het startschot voor
een carrière die hem in de
daaropvolgende jaren naar
alle windstreken doet reizen.
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Een mooie stad, dat is hoe ik New York City aan mijn
nieuwsgierige vrienden en familieleden beschreven heb na
mijn reis naar de Verenigde Staten. Vele musea en interessante plekken hebben we bezocht, maar één van de momenten van de uitwisseling die mij het meest bijgebleven
is, is ons bezoek aan Ground Zero. Geen van de leerlingen
die aan de uitwisseling deelnamen, was al geboren op die
bewuste dag, 11 september 2001. Het museum over die
elfde september geeft op een prachtige manier weer wat er
allemaal gebeurde op die trieste dag in de geschiedenis. Zo
vind je in het museum overgebleven stukken van de torens,
de vliegtuigen, de brandweerwagens, de persoonlijke spullen van slachtoffers en nog vele andere objecten. Daarnaast
staan ook de verhalen van zij die erbij waren centraal: overlevenden, slachtoffers, reddingswerkers … Al hun verhalen
onder zoveel verschillende vormen: geschreven, ingesproken, gefilmd … Die maken de tentoonstelling zo pakkend.
Het waren echte mensen die in de torens zaten, er zaten
echte mensen in de vliegtuigen. Dat is iets wat je voor het
bezoeken van de tentoonstelling wel wist maar nooit echt
beseft had. Als je het museum weer buitenkomt, is je visie
op wat er zoveel jaar geleden op die plek gebeurde een
beetje veranderd, je kijkt nu op een andere manier naar
de plek waar ooit de torens hebben gestaan. De namen die
rond de oneindige watervallen staan, zijn nu niet langer
slechts een opvolging van letters maar de namen van echte
mensen, elk met een eigen verhaal.
— Senne De Neve (5E2-c)
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Ik vond het een fantastische reis. Wat me het meest is bijgebleven, is Times Square at night en het 9/11 Memorial Museum.
Heel Times Square werd verlicht door billboards, het was zeker speciaal om het eens in het echt te zien en er hing een drukke maar leuke sfeer. Op 9/11 Memorial was de sfeer echter helemaal anders, het was rustig en het was duidelijk welke impact
de aanslagen hebben gehad. Ook het museum is een mooi eerbetoon aan de slachtoffers. Emmelie De Saeyer (5E2-c)
New York was precies zoals ik het had verwacht. Grote gebouwen, drukke straten, gekke taxichauffeurs, veel te veel eten ...
Het leek alsof ik in een film zat. Het was de tijd van mijn leven. Hannah Decloedt (5D3-c)
In New York heb ik een zeer toffe familie leren kennen, die nu ook als familie aanvoelt. Ik heb nieuwe vrienden gemaakt
die ik toch ga missen. Het was een topreis! De grote stad New York is prachtig. Maar de vriendschappen die ik eraan heb
overgehouden, zijn nog veel mooier.
— Niels Van Loo (5C1-c)

SCOLAREST MAAKT HET VERSCHIL

IK HEB
MIJN EIGEN
ENERGIEFORMULE.

EEN PARTNERSHIP DAT
REPUTATIES VERSTERKT
Scolarest beheert in België meer dan 220 restaurants
in onderwijsinstellingen. Onze chefs zijn dagelijks in
de weer om lekker verse maaltijden te bereiden voor
leerlingen tussen 2,5 en 18 jaar, en voor studenten in
het hoger onderwijs. Dat doen ze met een grote passie
voor kwaliteit, een ongeziene flexibiliteit en een scherp
oog voor nieuwe smaak- en eettendensen. Het maakt
Scolarest tot een betrouwbare en verantwoordelijke
partner van scholen die een lekker, gevarieerd en gezond
voedingsaanbod wensen dat hun reputatie versterkt.

ENERGIQ MENU
L E K K E R V E E L E N E RG I E
www.energiq.be
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Over een bootje op een vijver,
virtual reality en kantklossen
INTERVIEW MET KOEN DE MEESTER, ZAAKVOERDER VAN BOEKHANDEL DE MEESTER

Boekhandel De Meester werd opgericht in 1934. De zaak is overgegaan van mijn grootvader op mijn vader, en 25
jaar geleden werd ik zelf zaakvoerder. Met mij stopt de familielijn ook, want geen van mijn kinderen zal de zaak
overnemen. Ik wil hen daar ook niet toe dwingen, ik vind dat mijn kinderen hun eigen keuzes moeten kunnen maken.
In de huidige economische situatie is het zeker ook niet vanzelfsprekend om een onafhankelijke boekhandel
draaiende te houden, dus moeten ze er 200% van overtuigd zijn eer ze beslissen in de zaak te stappen.
Als onafhankelijke boekhandel is het niet makkelijk om
voldoende bekendheid te verwerven, maar daartegenover
staat dat ik geen ‘rapportjes’ hoef voor te leggen aan een
manager, ik heb zelf beslissingsrecht. Zo kan ik me soms
ook soepeler opstellen tegenover klanten dan mocht ik
onderdeel zijn van een grote keten met streefcijfers die
me van bovenaf worden opgelegd. Daarom doet het me
ook echt pijn dat ik een aantal jaar geleden een heleboel
scholen ben kwijtgespeeld waaraan ik schoolboeken mocht
leveren. Er wordt niet langer gekozen voor lokale hande-

laars, die nochtans zeker niet noodzakelijk duurder zijn, en
dat is bijzonder jammer. Als zelfstandig handelaar moet je
voortdurend blijven trappelen. Ik vergelijk het graag met
een bootje op een vijver. Eerst roei en roei je om naar het
midden van de vijver te geraken, en eens je daar bent is
het zaak om ook naar de overkant te geraken. Ik denk dat
het voor elk bedrijf of elke entiteit (school, rusthuis, winkel
...) hetzelfde is: er zijn te veel klanten en te veel werk
waardoor je constant spurt om alles rond te krijgen, of er
zijn er te weinig, wat ook weer niet goed is. Net genoeg is
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toch zo moeilijk. Als onafhankelijke boekenwinkels voelen
wij vooral de concurrentie van de grootwarenhuizen, niet
zozeer van de boekhandelketens. In België hebben boeken
tegenwoordig een vaste prijs. In de eerste zes maanden na
publicatie mag een boek niet onder die prijs verkocht worden. Grootwarenhuizen weten dit voortdurend te omzeilen,
door toch extra punten te geven aan de klant, of door andere acties. Als onafhankelijke boekhandel kan je ook niet
meer overleven enkel en alleen van de winkel. Je moet ook
kunnen leveren aan bibliotheken en scholen.

Ik stel me dan de vraag: mag het
ook gewoon klein zijn? Kunnen we
ons niet gewoon laten onderdompelen in een boek, en genieten
van de rust en de stilte?

Met Confituur, de vereniging voor onafhankelijke boekhandels, zijn we ook vertegenwoordigd op de Boekenbeurs. De
naam Confituur verwijst trouwens naar de diversiteit die je
bij ons vindt. Bij ons geen eenheidsworst, net zoals er confituur bestaat in alle smaken en kleuren. De Boekenbeurs op
zich vind ik zeker een mooi evenement. Het trekt mensen
van alle slag aan en is dus een zeer laagdrempelige manier
om iedereen die wil in contact te brengen met boeken. Ook
jongeren zien er hoeveel boeken er zijn en dat er werkelijk
voor ieder wat wils is. Tegelijk vind ik dat de slinger aan
het doorslaan is. Zo’n beurs moet naar mijn smaak te veel
gaan over beleving. Er zijn eindeloos veel randactiviteiten
en extra’s. Standen zijn soms echt schreeuwerig, en er zijn
duidelijk minder boekenstanden dan vroeger omdat er ook
minder uitgeverijen zijn. Ondertussen krijgen ook sponsors
van de beurs een stand, je vindt er Amnesty International, HelloFresh, de Haven van Antwerpen die je in virtual
reality de vroegere en de huidige haven laat verkennen enz.
Dat past natuurlijk ook in de tijdsgeest: alles moet supergroot zijn. Het circus van vroeger is nu Cirque du Soleil,
een optreden telt maar echt mee als het in het Sportpaleis
is voor, bij wijze van spreken, 20.000 man ... Ik stel me dan
de vraag: mag het ook gewoon klein zijn? Kunnen we ons
niet gewoon laten onderdompelen in een boek, en genieten
van de rust en de stilte? Ook in mijn eigen zaak merk ik
die drang naar innovatie en extra beleving. Mensen vragen
me vaak waarom ik niet ook koffie serveer in mijn boekenwinkel. Het antwoord is simpel: omdat ik hier in de stad al

omringd ben door verschillende koffiezaken. Wat zou ik me
gaan bezighouden met koffie, ik ben geen barista maar een
boekenhandelaar.
Als zaakvoerder probeer ik mijn winkel wel een eigen
identiteit te geven. Kookboeken hebben wij bijvoorbeeld
nooit veel verkocht, wel trekken we een (zeer) internationaal publiek aan met boeken over kantklossen. De meeste
mensen beseffen wellicht niet eens dat die niche bestaat,
maar zeer regelmatig komen Japanners of andere buitenlandse toeristen onze zaak binnengewandeld met slechts
oog voor één stapel boeken, die over kantklossen. Ooit had
ik die boeken een andere plaats in de winkel gegeven, maar
ik heb de inrichting snel weer aangepast, want de verbolgen
reacties lieten niet lang op zich wachten. Ik vind dus zeker
dat je er als zaakvoerder voor kan kiezen bepaalde niches
of eigen interesses extra in de verf te zetten in je winkel,
maar ik zou zelf nooit zo ver gaan als een boekhandelaar
in Gent die de verkoop van boeken van Griet Op de Beeck
boycotte omdat hij ze te slecht vond. Onze eerste taak is
volgens mij het publiek te informeren, en dat doe je niet
door boeken te bannen. Ik heb er bijvoorbeeld ook geen
enkel probleem mee om boeken van eerder ‘linkse’ strekking naast eerder ‘rechtse’ boeken te koop aan te bieden.
Alleen bij echt extreme standpunten zou ik aarzelen.
Ik ben het eerder oneens met alle doemberichten over de
teloorgang van het lezen bij jongeren en ook bij volwassenen. In de voorbije jaren en decennia zie ik eerder een
golfbeweging in de verkoop. Op dit moment heb ik de
indruk dat weer meer mensen lezen, ik zie in onze winkel
zelfs een toename van jonge klanten. Vooral het zogenaamde YA-genre (‘young adult’) en fantasy zijn populair. Er is
zelfs een leesclubje van jongeren verbonden aan de winkel,
met een grappige ontstaansgeschiedenis. Een tijdje geleden
droomde een meisje ervan om eens in de winkel te blijven
slapen. We hebben dat dan ook georganiseerd voor haar,
compleet met spaghettiavond en ontbijt. Ik merk wel dat
klanten over het algemeen minder trouw zijn dan vroeger.
Veel mensen kopen tegenwoordig overal, ze beperken zich
niet tot één vaste boekhandel. Ik haalde het daarnet al
even aan, onzekerheid zorgt voor veel stress bij zelfstandigen. Maar goed, de wereld verandert sowieso, het heeft
geen zin om te staan klagen. En wat ik wel hoopvol vind:
ik verzorg heel wat (kleinere) boekenbeurzen op scholen in
het kader van bijvoorbeeld de jeugdboekenweek, en telkens
weer merk ik tot mijn vreugde dat kinderen dolenthousiast
worden als ze boeken zien. Een boek brengt hen ook meer
rust dan een scherm, het is dus zeker niet zo dat het boek
of het jeugdboek geen toekomst meer zou hebben.
Integendeel! Wel merk ik dat ouders vaak moeilijk samen
met hun kroost de weg vinden naar de boekenwinkel.
Slechts sporadisch stapt er een voltallig gezin onze
winkel binnen.
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De algemene zorg voor taal is in onze maatschappij in
de loop der jaren wel duidelijk verminderd. Ik vind het
verontrustend dat ik zelfs bij journalisten tegenwoordig
een minder stijlvol taalgebruik opmerk. Mooie woorden
en zinnen zijn zo belangrijk. Vandaag overheerst vaak de
zogenaamde sms-taal, of de chatmentaliteit. Als zelfs al
bij de openbare omroep het nieuws ‘vrt nws’ is geworden!
Ook hoor je vaak dat zelfs leerkrachten minder aandacht
hebben voor taal en minder lezen. Nu ja, misschien waren
de leerkrachten die ze zelf hebben gehad al minder gemotiveerd om te lezen en hun taal te verzorgen? Vandaag
moet alles ook zo internationaal zijn, er wordt lesgegeven
in het Engels ... Terwijl taal toch onlosmakelijk verbonden
is met cultuur. Daarnaast denk ik dat leerkrachten ook een
enorme tijdsdruk voelen. Er moet zoveel gebeuren op zo’n
korte tijd. Ik moet trouwens met het schaamrood op de
wangen bekennen dat ik ook zelf helemaal niet zo extreem
veel lees, door tijdstekort. Ik doe de boekhouding van mijn
zaak volledig zelf, in tegenstelling tot heel wat andere
zelfstandigen. Dat heb ik ongetwijfeld te danken aan mijn
vooropleiding op de Frères, waar de economische opleiding
altijd van zeer hoog niveau is geweest. Uit mijn jaar hebben verschillende oud-leerlingen naam gemaakt, op diverse
gebieden, onder andere dankzij de sterke kennis van talen
en economie die wij bij de Frères hebben verworven. Ik heb
er ook geleerd om door te zetten wanneer het moeilijk gaat,
een eigenschap die me al veel heeft geholpen in moeilijke
tijden in de zaak.
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Mocht ik de leerkrachten van jullie school, en ook de lezers
van dit interview natuurlijk, een recent geschreven boek
mogen aanraden, dan zou ik kiezen voor Grand Hotel
Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Zeker voor wie verbonden is met Brugge, is dit boek een echte aanrader. Het
combineert bespiegelingen over massatoerisme met filosofische beschouwingen en een kruidig liefdesverhaal. Voor
leerlingen van de eerste graad zou ik Bravelands aanraden,
een reeks boeken van Erin Hunter. De boeken volgen de
avonturen van drie dieren: een leeuw, een olifant en een
baviaan. In het Nederlands zijn er voorlopig drie delen verschenen, in het Engels vier. Ijzerkop, een historische roman
van Jean-Claude van Rijckeghem, over een 18-jarig meisje
in het leger van Napoleon, zal wellicht eerder leerlingen
van de tweede graad aanspreken. Ook de andere boeken
van deze schrijver zullen ongetwijfeld heel wat leerlingen
kunnen boeien. Een zeer aangrijpend boek voor leerlingen
van de tweede en derde graad is tenslotte Als morgen niet
bestaat van Jennifer L. Armenthrout. Het boek vertelt
over een 17-jarig meisje dat na een feestje betrokken raakt
bij een auto-ongeval.
Hartelijk bedankt, meneer De Meester, voor dit
aangename en interessante gesprek!
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Noam Chomsky
Who Rules the World

Gail Honeyman
Eleanor Oliphant is
Completely Fine

leestip van Richie Ackaert, leerkracht wiskunde

leestip van Lore Muse, leerkracht geschiedenis

Richie: ‘Chomsky doorprikt in dit boek heel wat (vaak
Amerikaanse) propaganda. Hij behandelt een groot aantal
conflicten van de twintigste eeuw (de Cubacrisis, het
conflict Israël-Palestina ...) , maar op een andere manier
dan we gewoon zijn in nieuwsmedia of geschiedenisboeken.
Daar worden ze immers vaak door de bril van de overwinnaar of diegene met het machtsoverwicht bekeken.’

Lore: ‘Dit boek gaat over een jonge vrouw die haar leven
perfect onder controle heeft. Eleanor wijkt nooit van haar
routine af, plant alles netjes en laat niets aan het toeval
over. Alles is completely fine dus, op het eerste gezicht althans. Een boek over buitenbeentjes, eenzaamheid en liefde
dat echt naar de keel grijpt én dan ook nog eens bijzonder
grappig is. Zo zijn er niet veel. Lezen!’

Of om het met de woorden van Chomsky zelf te zeggen:
‘The smart way to keep people passive and obedient is to
strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow
very lively debate within that spectrum.’

Nederlandse titel: Ik ben Eleanor Oliphant (met mij gaat
alles goed)

Niklas Natt Och Dag
1793

Ilja Leonard Pfeijffer
La Superba

leestip van Annelien Van Den Berghe,
leerkracht Nederlands en geschiedenis

leestip van Marie Demeulenaere, leerkracht Frans

Annelien: ‘Wie wil walgen en rillen bij het lezen, moet deze
magistrale, aardedonkere thriller uitproberen: horror in
een historisch decor. Wie durft?’

Deze grandioze roman gaat over de stad Genua, de liefde
en het lot van de zoekende mens, maar ook over het schrijven van een grandioze meerstemmige roman. Marie: ‘Een
gedurfd verhaal, vol onverwachte gebeurtenissen, in een
georchestreerde vertelstijl.’

covers apart aan te leveren
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We vullen de leestips van Koen De Meester graag aan met enkele tips van onze leerkrachten, hoofdzakelijk voor
volwassen lezers:

Bregje Hofstede
Drift

Pieter Boussemaere
Tien Klimaatacties die
Werken

leestip van Stefanie De Clercq, leerkracht wiskunde

leestip van Tom Peeters, leerkracht Frans

Stefanie: ‘Hofstede begint haar roman waar haar jeugdliefde eindigt. Haarscherp en ongenadig fileert ze zichzelf,
haar ex-geliefde en hun relatie. Zo gunt ze de lezer een zeer
intieme blik op haar persoonlijke geschiedenis, die wordt
ingebed in zeer rake beschrijvingen en filosofische bespiegelingen. Soms ontluisterd, vaak aangrijpend, nooit nietszeggend.’

Tom: ‘Denk je (net als ik) dat je al voldoende weet over
de klimaatverandering? Dat krant en TV volstaan als
infobron? Je hebt het (net als ik) mis! Pieter Boussemaere
geeft les aan de Vives Hogeschool in Brugge en bezondigt
zich niet aan doemdenken maar stelt concrete actie voor.
Voor alle leerkrachten en klimaatspijbelaars, warm aanbevolen, plus twee graden!’

Laetitia Colombani
La Tresse

Stefan Hertmans
De Bekeerlinge

leestip van Ingrid Meyers, leerkracht Frans

leestip van Véronique Hertleer,
leerkracht Nederlands en Latijn

Ingrid: ‘La Tresse vertelt het verhaal van drie vrouwen, elk
in een volledig andere context en situatie, die verbonden
zijn door een vlecht. Het is een ontroerend en vertederend
boek, echt eentje om te koesteren.’

Véronique: ‘Een prachtig beschreven liefdesverhaal binnen
de context van godsdienstvervolging. Als je ook van reizen
houdt en op sommige locaties in het boek bent geweest,
proef je de sfeer van de streek.’

Nederlandse titel: De Vlecht
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Karen
met

op de mat

Karen Steelant kennen we als een gepassioneerde wiskundelerares. Maar ze is natuurlijk veel meer dan dat. Een fijne collega en een lieve vriendin, maar bovenal een yogi pur sang. Ze volgde een vierjarige opleiding tot yogadocente
en was een van de pioniers binnen het Brugse schoollandschap om yoga tot bij de leerlingen te brengen. Al vijf jaar
biedt ze leerlingen tijdens de middagactiviteiten een rustpunt aan. En dat doet ze – hoe kan het ook anders - met
hart en ziel. Hoog tijd om haar het woord te geven.
Waarom vind jij yoga zo belangrijk voor
leerlingen?
Veel jongeren hebben last van een teveel aan prikkels –
zeker binnen een schoolse context. Ik wil voor hen een
cocon creëren op school. Ik wil ze de kans geven om even
tot zichzelf te komen, los van alle drukte. Ze kunnen op die
momenten in stilte naar binnen keren.
Ik hoor vaak op het oudercontact dat leerlingen zo’n deugd
hebben van de middagactiviteit bij mij op vrijdag.
Ze geven dus zelf aan nood te hebben aan dat rustmoment.
Wanneer leerlingen zich bij mij voor de yogales inschrijven,
is het meestal zo dat ze daarna allemaal blijven komen

voor de hele reeks - tot in juni dan. Ook al duurt de les
maar een halfuurtje, ze hebben er wel deugd van. Het zijn
twaalf eerstejaartjes. Er zijn dan ook maar twaalf matjes
(lacht) … en anders zou het misschien toch te krap worden
in de LEVA-klas.
Je geeft - naast de middagactiviteiten - ook tieneryoga op zaterdagvoormiddag. Je hoopt hier ook
een aantal zogenaamde ‘nieuwetijdskinderen’ mee
te bereiken. Wie zijn die nieuwetijdskinderen?
We staan aan de vooravond van een Nieuwe Tijd. De
wereld is in een razendsnel tempo aan het veranderen.
Machtsstructuren zijn uit mekaar aan het vallen. We zijn
op weg naar een tijd waarin we minder vanuit ons hoofd
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zullen leven, maar meer vanuit ons hart.
Veel mensen beginnen het moeilijk te krijgen in onze maatschappij die zeer prestatiegericht is, waar sociale media
absolute perfectie voorspiegelen en waar materiële welvaart
nog te vaak gezien wordt als het summum van geluk.
Nieuwetijdskinderen weten wel beter en hebben nood aan
meer zingeving. Zij voelen dat er dingen moeten veranderen. Ze hebben behoefte aan meer verinnerlijking.
Ze hebben het dan ook niet altijd gemakkelijk in de
bestaande structuren zoals ze nu zijn.
Die jongeren zijn hooggevoelig, authentiek, zeer intuïtief
en hebben een sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ze voelen
mensen en situaties heel goed aan. Net daardoor willen
ze alles doen om hen tevreden te stellen. Vandaar dat
perfectionisme er vaak ook bij komt kijken. Ze willen aan
de verwachtingen voldoen van ouders, leraars en medeleerlingen. Hun grote valkuil is dat ze niet genoeg voor zichzelf
zorgen waardoor ze dreigen de verbinding met zichzelf te
verliezen. Het is belangrijk dat ze leren grenzen stellen en
dat ze trouw blijven aan zichzelf.
Voor alle duidelijkheid, ik schat ze hoog in en weet dat ze
veel te bieden hebben.
Nieuwetijdskinderen zullen vorm geven aan die Nieuwe
Tijd. Ze luiden een verandering in. Kijk maar naar de
klimaatbetogers. Kijk maar naar de Zweedse Greta
Thunberg …. als dat geen nieuwetijdskind is!
Hoe kan yoga leerlingen helpen?
Yoga kan er voor zorgen dat ze meer in hun kracht staan.
Het leert hen o.a. omgaan met hun gevoeligheid. Gevoeligheid is trouwens een kracht! Het reduceert stress, helpt bij
slaapproblemen, stimuleert concentratie en zelfvertrouwen,
geeft een gevoel van innerlijke rust en vertrouwen …
Concreet is yoga een manier om aan de hand van lichaamshoudingen, gecombineerd met een bewuste ademhaling, tot
een dieper bewustzijn te komen. Zo worden we ons niet
alleen bewust van ons lichaam, maar vooral van de bewoner van dat lichaam.
Oei, brengt dit ons te ver? (Lacht luid)
Op school worden voornamelijk de hersenen gevoed. Het
hoofddoel is kennis overdragen, dat weet ik ook. Maar we
werken met jonge mensen die misschien ook op een dieper
niveau gevoed willen worden.
Hoewel ik een exacte wetenschap geef, bekijk ik de leerlingen verder dan hun resultaten. Leraar zijn is namelijk ook
leerlingen begeleiden in het ontdekken van hun eigen talenten die hen vooruit helpen op hun eigen unieke pad. In het
yoga-onderricht spreken we van het volgen van de dharma.

Ik moet mij nu inhouden, verdere Sanskrietwoorden hou ik
voor de leerlingen die effectief naar de yogales komen.
Hoe zie jij de toekomst voor yoga in het onderwijs?
Er is de laatste jaren gelukkig al heel veel veranderd in
de perceptie van mensen. Ik zie een opener houding ten
opzichte van yoga.
Ik zou het willen integreren in het lessenpakket, al vanaf
de kleuterklas. Wetenschappelijk onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat meditatie tot betere concentratie leidt en tot
minder angst en stress.
Ik zou het heel graag als keuzevak willen aanbieden en
naast de praktijk ook de yogafilosofie willen meegeven.
Yoga is niet enkel op de mat te beoefenen, maar ook een
manier om in het leven te staan. Wie weet dat dat ooit
kan. (Straalt)
Tot slot, welke tips kun je aan onze leerlingen
meegeven om hun stress te reduceren?
Ik adviseer ze om vaker hun smartphone aan de kant te
leggen en mekaar in de ogen te kijken, om te spreken tegen
elkaar in plaats van alles via berichten te regelen. Zo kan er
pas echte verbinding ontstaan. Ik moedig ze aan om meer
in de natuur te zijn en vooral om dingen te doen waar hun
hart van opengaat.
Of – nog beter - ze kunnen natuurlijk elke zaterdagvoormiddag bij mij naar de yogales komen!
(zie FB satya - tieneryoga) (lacht opnieuw, alle chakra’s
gaan meteen open).

— Annelien Van Den Berghe

Afzendadres: Xaveriusinstituut | Mariastraat 7 Brugge
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graffiti op mappen
Graffiti. Iedereen kent het wel. Die tekeningen met verf
op de muren, in stations, langs de autoweg, onder een
brug, misschien zelfs gewoon in straat, op een elektriciteitskast. Deze kleurrijke tekeningen, die een beetje
leven brengen in ons dagelijkse straatbeeld, zijn niet
meer weg te denken uit het straatbeeld. Je moet er
maar eens op letten, je vindt ze echt overal en dichterbij
dan je denkt.
Neem een ringmap uit je kastje en kijk naar de binnenkant van de harde kaft. Doe maar. Staat daar de naam
van een goede vriend of vriendin? Of alle namen van je
klasgenoten, met wie je het vorige schooljaar een leuk
jaar hebt gehad? Misschien staat er een boodschap van
je lief, of de ‘prachtige’ tekeningen van je buur, die zijn
tekenkunsten niet voor zichzelf kon houden?
Geloof het of niet, de Romeinen zijn de grondleggers in
dit kunstige verhaal. Zij schreven hun namen en politieke uitspraken in het ‘vulgair Latijn’ i.p.v. in het klassieke
Latijn (tegenwoordig zou dit hetzelfde zijn als jongerentaal en Standaardnederlands). Het lijkt moeilijk voor
te stellen, maar op die antieke gebouwen stonden hier
en daar uitspraken, duizend jaar geleden al! Namen of
schuilnamen noemen we ‘tags’. Velen gebruiken tags
om eeuwige roem te krijgen op jouw kaft.

De klassieke ‘... was here’ quote is ook heel populair. De
quote werd beroemd tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Toen schreven mensen her en der ‘Kilroy was here’ op
muren met de tekening van het alom bekende mannetje
dat over de muur heen kijkt. Vooral in Amerika dan. Zelfs
op het Vrijheidsbeeld in New York is Kilroy te zien.
Vele jongeren schrijven met alcoholstift tags op de muren van een pretpark. In Walibi staat er aan de wachtrij
van ‘Le Loup Garou/Weerwolf’ een gigantisch wit bord.
Toen de achtbaan helemaal volstond met viltstift, hebben ze besloten om er een bord te plaatsen waar iedereen naar believen zijn persoonlijke tag kan plaatsen. Ook
in schoolkaften staan honderden namen van mensen
die zichzelf onvergetelijk wilden maken voor jou.
Graffiti, tags en quotes maken het aanzicht van onze
kaften, met al die zware leerstof in, wat aangenamer
om naar te kijken. Een leuk tekeningetje is altijd op zijn
plaats. Ben je niet artistiek? Dan kun je nog altijd een tag
plaatsen of ‘..... was here’ toevoegen aan de collectie.
Want waarom zou je artistiek moeten zijn om te tekenen
met woorden?
— Emma Saey (4C1)
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Herken jij deze
handschriften?

Deze leerkracht schrijft groot en in hoofdletters. Dit kan erop wijzen dat hij/zij heel sociaal en openhartig is. Hij/zij staat open
voor nieuwe uitdagingen en houdt ervan om af en toe eens een praatje te slaan met de leerlingen tijdens de lessen. Hij/zij haalt
vaak mopjes uit met zijn leerlingen, maar kan zelf ook wel tegen een grapje.
Ik denk dat deze leerkracht ________________________________________ is.

Deze leerkracht schrijft zeer klein. Dit wil zeggen dat hij/zij praktisch ingesteld en leergierig is. Hij/zij houdt ervan om af en toe
een mopje te maken tijdens de lessen, maar als er gewerkt moet worden, is hij/zij daarin zeer plichtsbewust. Hij/zij staat stevig
op zijn/haar strepen, maar als jij doet wat er van jou verwacht wordt, is hij/zij de liefste mens op aarde.
Volgens mij is ________________________________________ deze leerkracht.

Het handschrift van deze leerkracht is redelijk losjes. De letter ‘g’ heeft grote lussen en de letters staan rechtop. Dit kan wijzen
op het zorgzame karakter van deze leerkracht. Eens een praatje slaan met deze leerkracht als je hem/haar ziet door de gang
lopen, kan zeker geen kwaad. Wees er maar zeker van dat je hem/haar altijd met een lach zal tegenkomen. Zit het even niet
mee, dan kan je bij deze leerkracht zeker je hart luchten.
Deze leerkracht is volgens mij ________________________________________.

Leerlingenredactie

Deze leerkracht schrijft zeer zorgvuldig. Dit wijst erop dat hij/zij een zorgzaam element in zijn/haar karakter heeft. De letters
zijn mooi afgerond en compact. Het handschrift van deze leerkracht staat rechtop. Hieruit kunnen we afleiden dat deze
persoon logisch nadenkt en praktisch is ingesteld. Alles moet zijn zoals het hoort en hij/zij doet er alles aan om zijn/haar
leerlingen de kneepjes van zijn/haar vak aan te leren.
Ik denk dat deze leerkracht ________________________________________ is.

Deze leerkracht schrijft groot met redelijk veel plaats tussen de woorden. Hij/zij wordt niet zo graag overweldigd door anderen
en heeft best veel zelfvertrouwen. Het sierlijke in het handschrift wijst er dan weer op dat hij/zij spontaan is. Deze persoon zal
je altijd begroeten in de gang en als je wil, zal hij/zij zeker eens een praatje met jou slaan. Hij/zij heeft een groot inlevingsvermogen en heeft aandacht voor details.
Deze leerkracht is volgens mij ________________________________________.

De leerkracht die dit heeft geschreven, heeft een vriendelijke persoonlijkheid; omdat hij/zij groot schrijft, gaat het om een open
en sociaal iemand. De bogen in het handschrift tonen aan dat dit een warme persoon is. Deze leerkracht is zeer strikt in wat
geleerd moet worden, maar als deze leerstof eenmaal is afgerond, maakt hij/zij altijd tijd om eens te praten over dingen die niet
over de les gaan.
Volgens mij is ________________________________________ deze leerkracht.

— Fiebe Demeyer, 4E & Zara Bonte, 4B2
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De vuurproef
Daar zat ik, in mijn auto, gefrustreerd zonnebloempitten te pellen om ze daarna terug in het zakje te werpen. Ik besefte
dat ik niets voor ogen had: geen verwachtingen, geen passie, geen doel, geen dromen. Niets. Altijd haantje-de-voorste
in de klas geweest en goede punten behaald. Mijn uiterste best gedaan met de gedachte: ik kan alles worden. Maar
ik wist niet wat ik wilde worden. Ik dacht: Dat komt later wel. Maar het kwam niet. Niets. Wat ben je met intelligentie
zonder de wil om ervoor te gaan? Wat is het nut van een navigatiesysteem zonder bestemming?
Toen ik daar in het niets zat te staren, zag ik een fiets op me af komen. Ik zag een man op een rode fiets met wortels in
zijn zak. Hij keek verward, de hoop en het leven waren uit zijn ogen verdwenen. Hij keek me recht aan. Wat ik zag, was
leegte. Op dat moment viel hij naar voor, over zijn stuur en belandde met zijn hoofd op het beton, gevolgd door de rest
van zijn lichaam. Het bloed stroomde uit de wonde, hulpeloos lag hij daar. Als ik toen de kracht had gehad om hem te
helpen, zou ik dan niet hetzelfde lot hebben ondergaan? Er kwam een man bij die er zelf ook niet al te best uitzag, een
al even hopeloze, uitgezogen ziel als de man die net gevallen was. Hij voelde de hartslag en probeerde de man tevergeefs op te heffen. Intussen kwam een tweede man, die de ziekenwagen opbelde.
Daarna kwamen er nog een paar ramptoeristen die vanop een afstand alles in het oog hielden, zodat ze ‘s avonds
iets te vertellen hadden aan de eettafel. Dit deden ze door zich te verschuilen achter de menselijke eigenschap om de
medemens ‘te helpen’. Maar eigenlijk deden ze dit gewoon uit eigenbelang om met hun heldhaftige daad te kunnen
opscheppen tegen hun vrouw. Zodat ze ‘s avonds nog eens een langverwachte beurt konden krijgen.
Ik daarentegen bleef gewoon kijken, zittend in mijn auto. Ik was te zwak om nog een confrontatie aan te gaan, een
gesprek te voeren. Maar toch had ik eindelijk iets gevoeld. Hij was dood. Plots, uit het niets kan het gedaan zijn. En
toen was het daar, het ‘realisatiemoment’. Ik besefte dat alles in het heden gebeurt: elke gedachte, elk gevoel is in het
nu. Als ik me druk maak over wat komen zal of reeds gebeurd is, ga ik er twee keer doorheen. Die tweede keer is dan
misschien wel te veel. Ik besefte dat ik het op me af moet laten komen. Want je bent deel van iets veel groters dan
jezelf. Of je het nu beseft of niet. Waarom tegen de stroom in zwemmen als je ook kan meezwemmen? Alles gebeurt
met een reden.
— Een kortverhaal van Jelena Boydens, 4C2
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WAT VE RT E LT J OU W H A N D S CHR IF T OV ER JOU W PER S OONL IJKHEID?
O N T D E K H E T I N D EZ E ULT IEME GRAFO LOGIEQ UIZ !

Eerst en vooral, vergeet niet om deze zin over te schrijven.

1. Hoe groot is je handschrift?
A. Eerder klein
B. Redelijk groot

5. Hoe maak jij de lussen van de ‘l’ en van de ‘e’?
A. Eerder dunne lussen
B. Vooral brede lussen

2. Hoeveel ruimte laat je tussen je woorden?
A. Heel weinig ruimte
B. Zeer veel ruimte

6. Hoe staat het puntje van de ‘i’ t.o.v het stokje van de ‘i’?
A. Het staat laag; meestal is het een streepje.
B. Het staat hoog en is vooral een cirkeltje.

3. Naar welke kant zijn de woorden gekanteld?
A. Naar links of eerder rechtop
B. Naar rechts

7. Hoe is de vorm van de ‘o’?
A. Helemaal gesloten
B. Met een kleine opening

4. Hoe is de vorm van je letters?
A. Puntige en verbonden letters
B. Ronde letters

8. Wat is jouw manier van schrijven?
A. Je schrijft met weinig druk en eerder traag.
B. Je schrijft met veel druk en redelijk snel.

Heb je meestal antwoord A, dan ben je eerder verlegen of teruggetrokken. Je houdt van je privacy en je bent introvert. Ook werk je zeer geconcentreerd, nauwkeurig, georganiseerd en je bent leergierig. Vaak ben je ook kritisch voor jezelf en je hebt een groot inlevingsvermogen. TIP: Probeer
je eens wat meer open te stellen. Dit kan je doen door eens een praatje te slaan met je buur in de klas. Vergeet echter niet om je leergierigheid en
nauwkeurigheid te koesteren.
Heb je meestal antwoord B, dan ben je zeer sociaal, openhartig en spontaan. Je kan niet goed stilzitten en je bent zeer extravert. Je staat open
voor nieuwe ervaringen en je wil deze liever niet alleen beleven. Ook heb je een grote verbeeldingskracht, ben je een dromer en heb je een grote
zelfexpressie. TIP: Soms kan je zelf wat minder praten en eens luisteren naar wat anderen te vertellen hebben. Zorg er ook voor dat jouw
enthousiasme en zelfvertrouwen zich niet omzetten in té veel zelfbewustzijn. Onthoud wel dat het een voordeel is dat je zo sociaal en
openhartig bent.

— Fiebe Demeyer, 4E
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THE XAVERIAN BROTHERS
Zoals alom bekend, biedt onze school de vijfdejaars de mogelijkheid om deel te nemen aan het uitwisselingsproject met onze zusterschool,
‘Xaverian High’, in New York. Ik probeer hier een korte schets te maken van de verschillen tussen onze school en onze New Yorkse zusterschool.
Om te beginnen is het opmerkelijkste verschil tussen beide scholen de grootte. De oppervlakte van onze Brugse school is ongeveer 6000 m², terwijl
de Xaverian High school ongeveer 7500 m² telt. Dit is een verschil van 1500 m², of een kwart van een voetbalveld. Het volgende verschil is het aantal
leerlingen, waarbij ik wel wil vermelden dat mijnheer Janssens de namen van alle 800 leerlingen van onze school van buiten kent. Zou hij dat ook
kunnen van de 1050 leerlingen die in Xaverian High zitten?
Tijdens de herfstvakantie verbleven onze Brugse leerlingen in New York. Het was een mooie en educatieve reis. Aan een van de Amerikaanse leerlingen, Katryn Sjolander, vroegen ze hoe een dag in een Amerikaanse school verloopt en wat er opvallend is aan hun schoolsysteem.
Uiteindelijk blijkt er niet zo’n groot verschil te bestaan tussen de Brugse en de Amerikaanse school, maar het is wel opmerkelijk dat in Amerika veel
meer ‘subjects’, of vakken mogen gekozen worden, naargelang de interesses van de leerlingen. Wat ons bindt, is onze gemeenschappelijke geschiedenis: Xaverian High werd opgericht door onze broeders Xaverianen. Theodoor Jacobus Rijken richtte in 1841 de Brugse school op, en de broeders
Xaverianen de Amerikaanse school in 1957.

— Bruno Beuls

Kathryn Sjolander (Amerikaanse leer
linge)
Sports are very important in Amer
ica. If you are
really good at one sport, you can
get a scholarship.
As you know, school is very expensiv
e here. We
pay 14,000 euros for 1 school year
. With the
scholarship, you get either half
or the entire
amount back from the government.
You can also get
a scholarship if your marks at scho
ol are very
good. My hobby is swimming and I
really want to
be the best in my team.
I swim every evening from 2.30 p.m.
to 5.30 p.m.
and on Tuesdays and Fridays, I also
swim from 5
a.m. to 6.30 a.m. In America, a scho
ol day only
lasts until 2 p.m. Each class take
s 40 minutes.
In Xaverian High school we don’t
use books or
notebooks, but iPads instead. And
every morning
the school bus brings us to school.
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Een boekbespreking, een recensie of drie, een zakelijke e-mail of uitnodiging? Schud maar uit je mouw! Slechte
toets gemaakt? Dien de volgende keer een schriftelijke voorbereiding in! Mag dat op de computer, meneer? Liefst
niet, want wie schrijft, die onthoudt! Dat is toch algemeen geweten? Het is duidelijk, onze leerlingen schrijven vaak
en veel. We dagen hen bij elke schrijfopdracht uit de allermooiste tekstjes neer te pennen. Sommige leerlingen rijgen
vlotjes de ene na de andere kunstige zin aan elkaar. Ware pareltjes, vol spitsvondigheden en geestige taaltruken.
Om ter hoogdravendst! Zonder in clichés te vervallen of de Nederlandse taal geweld aan te doen, uiteraard ...
Maar wat als dat schrijven niet zo vlot loopt? Wat doe je dan? We vroegen Katrien De Voldere en Dave De Jaegher
om tekst en uitleg.
Welke leerlingen vinden schrijven echt moeilijk?
Voor leerlingen met een spraaktaalontwikkelingsstoornis
(STOS), zoals dysfasie, is schrijven echt een uitdaging.
Die leerlingen zijn doorgaans eerder visueel ingesteld,
het zijn beelddenkers. Ze zien concepten en ideeën wel
voor zich, maar krijgen ze niet op papier. Het verwoorden
van gevoelens of interpreteren van figuurlijk taalgebruik
loopt ook vaak moeizaam. Leerlingen met STOS kunnen
ook problemen met hun verbale werkgeheugen hebben.
Dit houdt in dat ze woorden vaak niet onthouden en dus
simpelweg vergeten wat ze moeten opschrijven. Dictees zijn
voor hen dus heel lastig. Als daar dan nog eens de tijdsdruk en de stress van een toets bijkomen, ontstaat er vaak
een onleesbaar handschrift.
Ook voor leerlingen met een auditieve beperking is
schrijven geen evidentie. Horen is immers cruciaal voor de
taalontwikkeling. Als kinderen op jonge leeftijd niet horen
hoe woorden klinken en gevormd worden, ondervinden ze

daar de rest van hun leven gevolgen van. Vaak leerden ze
als kind Vlaamse Gebarentaal, in feite is dat hun moedertaal. Ze moeten dus op school leren schrijven in een, voor
hen, ‘vreemde’ taal. Daarom hebben die leerlingen vaak
moeite met lidwoorden, persoonlijke voornaamwoorden
en/of voegwoorden. Kleine woordjes die weinig of geen
betekenis hebben, bestaan immers niet in de VGT. Leerlingen met motorische problemen, zoals Developmental
Coordination Disorder (DCD) of dysgrafie, en leerlingen
met dyslexie en/of dysorthografie kampen ook met
moeilijkheden wat schrijven betreft. Schrijven kan dus
voor heel wat leerlingen heel frustrerend zijn.
Hoe proberen jullie die leerlingen te ondersteunen?
Omdat je niet echt kan spreken over ‘de’ schrijfproblematiek, is er geen kant-en-klaar pakket aan maatregelen. Elke
leerling is anders. Het duurt eventjes voor wij, de leerkrachten en de leerlingenbegeleiding, de leerling goed leren
kennen. We proberen dingen uit en ontdekken gaandeweg
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Katrien De Voldere en Dave De Jaegher zijn allebei leerkracht van opleiding. Ze specialiseerden zich doorheen
hun carrière in buitengewoon onderwijs en begeleiden
bij ons op school leerlingen met taal-, leer-, ontwikkelings- en/of gedragsstoornissen. Ze ondersteunen ook
leerkrachten die lesgeven aan leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften.

wat echt werkt. Bij het begin van het schooljaar worden
er speciale klassenraden georganiseerd. Wij stellen de
leerlingen voor aan het leerkrachtenteam, beantwoorden
vragen en gaan in overleg over mogelijke aanpassingen of
maatregelen. Op die manier leren de leerkrachten ons ook
echt goed kennen. De drempel om ons aan te spreken en
advies te vragen is klein. Het gebeurt ook dat leerkrachten ons op voorhand toetsen doorsturen om onze mening
te vragen. Zou X of Y dit te moeilijk vinden? Pas ik mijn
vraagstelling best wat aan? We zijn er dus ook echt voor de
leerkrachten, niet enkel voor de leerlingen.
Een maatregel die bijna altijd zinvol is, is het aanbieden
van ingevulde cursussen. Dove of slechthorende leerlingen luisteren door te kijken. Van zodra ze naar hun blad
moeten kijken om iets op te schrijven, kunnen ze eigenlijk al niet meer volgen. Dankzij de ingevulde cursussen,
kunnen ze hun eigen notities controleren en aanvullen. Ook
voor STOS-leerlingen is noteren in de les een uitdaging.
Ze moeten zich focussen op luisteren en schrijven tegelijkertijd, en dat is geen evidentie. Stel dat ik jou zou vragen
om spaghettisaus te maken en ondertussen een beetje te
strijken. Dat zou je wel lukken, maar het is moeilijk en heel
vermoeiend.

Omdat je niet echt kan spreken
over ‘de’ schrijfproblematiek,
is er geen kant-en-klaar pakket
aan maatregelen. Elke leerling is
anders.
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Ook in de les passen de leerkrachten heel wat maatregelen
toe om de leerlingen te helpen. Ze verliezen geen punten
door spellingsfouten of mogen de spellingscontrole op
de computer gebruiken. Leerkrachten stellen ook vaak
alternatieve opdrachten voor. In plaats van een geschreven
verslag, kan een leerling bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen een verslag te maken met beeldmateriaal. Dat lichten
ze dan mondeling toe.
Veel leerlingen maken tijdens toetsen en examens gebruik
van de voorleessoftware Sprint. Dat helpt hen om de
vragen goed te begrijpen. Ze krijgen doorgaans meer tijd
om toetsen en examens af te leggen en mogen vaak ook
antwoorden mondeling toelichten. Tijdens een examen
zitten we soms naast de leerling. We duiden dan samen de
belangrijkste woorden in de opgave aan, zodat hij of zij de
kern van de zaak makkelijker begrijpt. Je weet dus vaak
niet wat er op je afkomt. We begeleiden leerlingen van het
eerste tot het zesde middelbaar, in alle mogelijke studierichtingen. Het is erg leuk om je te verdiepen in verschillende vakken, maar niet altijd evident. Gelukkig moeten
we ons niet te veel op de inhoud focussen, maar wel op de
taal. Alles is taal, van begrijpend lezen tot vraagstukken in
wiskunde of fysica.
Is er de laatste jaren een evolutie merkbaar?
Zijn er meer of minder leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeftes?
Vroeger konden weinig leerlingen een beroep doen op een
ondersteuner. Toen had je echt een diagnose nodig, nu is
een gemotiveerd verslag van het CLB voldoende. Leerlingen vinden vandaag sneller hun weg naar het gewoon
onderwijs, onder andere door het M-decreet, maar ook de
technologische evolutie speelt hier een grote rol. Kinderartsen komen auditieve problemen vaak al vroeg op het
spoor, waardoor de inplanting van gehoorapparaten heel
snel kan gebeuren. De apparaten zelf worden ook steeds
beter. Dat zorgt ervoor dat de taalontwikkeling bij die kinderen relatief normaal verloopt. Zij kunnen dan uiteraard
aansluiten bij het gewoon onderwijs, vaak gebeurt dat in
de basisschool al.
Op zich is dat een positieve evolutie, want de leerlingen
kunnen op die manier een studierichting kiezen die aansluit
bij hun interesses en mogelijkheden. Het studieaanbod
in het bijzonder onderwijs is veel beperkter. Dat neemt
echter niet weg dat het bijzonder onderwijs voor bepaalde
leerlingen absoluut de beste keuze is. De leerlingen die wij
begeleiden willen bij ‘de rest’ horen, en dat doen ze ook.
We helpen daar heel graag aan mee.
— Lore Muse
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Aandacht … Aandacht ...
— Johan Yde

De leraar vraagt aan de leerling: ‘Ken jij Frans?’
‘Ja, meneer, Frans is mijn oom.’
‘Nee, dat bedoel ik niet, spreek jij Frans?’
‘Ja, meneer, elke zondag wanneer hij bij ons op bezoek
komt.’
‘Nee, dat bedoel ik ook niet, versta jij Frans?’
‘Ja, meneer, maar dan moet hij wel Nederlands praten.’

Queet Vannikski en Connie Verstaen hebben nog niet veel
lessen Nederlands achter de rug als ze met hun VW-busje
voor het eerst naar het Noordzeestrand rijden.
In Oostduinkerke aangekomen bemerkt Queet een bord
met de tekst: “Duinenweg”.
‘Nonde, nonde!’ sakkert hij, ‘Duinen zijn weg!’
Even later merkt hij een bord met “Strandweg” en daarna
met “Zeeweg”,
‘Alles weg!’ sakkert hij nogmaals.
‘Wij dan maar beter teruggaan naar huis.’

De directeur tegen de leerling :
‘Je bent deze week al voor de vijfde keer te laat! Wat
concludeer je daaruit?’
Zegt de leerling: ‘Dat het vrijdag is!’

Het begint al te schemeren als een politiepatrouille Queet
Vannikski en Connie Verstaen staande houdt op de autobaan.
‘Uw rechter voorlicht brandt niet,’ meldt de agent.
‘Lamp en licht ook weg!’ sakkert de radeloze Queet.

Komt een Tsjech bij de oogarts.

‘Geen nood,’ zegt de agent, ‘drie kilometer verderop
bevindt zich een benzinestation, daar kunt u een nieuwe
lamp kopen.’

Die wijst op een kaart op de muur. Daarop staat:

Queet is opgelucht dat hij geen boete heeft gekregen.

”C Z W X N Q S T A C Z”

Even later arriveert het stel bij het benzinestation en
bemerken ze een bord met de tekst:

‘Kunt u dit lezen?’ vraagt hij.
‘Lezen?’ vraagt de Tsjech, ‘ik ken die vent zelfs
persoonlijk …’

‘Halogeenlampen’ …

boekenBeurs
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Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut
bestaat 175 jaar en viert feest!

15 februari 2020
Concertgebouw Brugge

Tickets & info

www.sfxbrugge.be

C O N C O R D I A

# 1

—

2 0 1 9 - 2 0 2 0

41

Reünie Retorica
1878 en 1979

De buiken zijn nu wel wat ronder, de haren niet meer zo wild, maar grijzer en bij velen wat uitgedund tot helemaal
verdwenen. De rimpels vaak toch al duidelijk merkbaar. Veertig jaren laten sporen na.
Want zo lang was het geleden. Retorica lichting 1978 en lichting 1979.
Veel te lang geleden. Eindelijk een reünie..
5 oktober 2019
Met ruim vijftig deelnemers werd verzamelen geblazen aan de poort kant Guido Gezelleplein voor een memorabele rondleiding in de ondertussen grondig vernieuwde schoolgebouwen. Wie anders dan de nog altijd even energieke en gepassioneerde
ex-wiskundeleraar en vooral ook ex-directeur Carlos Knockaert zou instaan voor de nodige info. De kleine receptie achteraf,
aangeboden door de school, werd danig gewaardeerd en bleek een goede opwarmer voor de ‘stoetsgewijze’ verplaatsing naar
de Panier d’Or op de Grote Markt.
Spijs en drank maakten de tongen los en het was volop genieten van:
•
•
•
•
•
•
•

de hernieuwde kennismaking met oude vrienden
het ophalen van herinneringen
de verhalen en foto’s van vroeger
de speech van Bruno D. (met een kwinkslag maar to the point)
het ‘woordje’ van Carlos K.
de zeer gewaardeerde aanwezigheid van ex-leraars G. Anckaert en C. Emonts-gast
...

Even een stil moment toch bij het prachtig eerbetoon (dank Eric D.) aan onze helaas veel te vroeg overleden makkers. Elf
reeds. Dat is veel. Hoe oneerlijk kan het leven zijn.
Zo’n avond is natuurlijk veel te snel voorbij en de afwezigen hadden weer eens groot ongelijk.
Bij het afscheid werden mooie woorden gezegd. Van ‘tot binnenkort’ of ‘spring eens binnen’ ... ‘ik bel je wel eens’ ...’we
moeten eens samen iets doen’...
Hopelijk komt het er ook van en duurt het niet weer jaren voor we elkaar terugzien.
De aanzet is in elk geval gegeven.
Oud-leerling retorica 1978 of 1979 ????

42

C O N C O R D I A

# 1

—

2 0 2 0

KONINKLIJKE SPEELSCHAAR S.F.X.
MOOIE DAGEN!
Op zondag 17 november had het eerste van de twee Herfstconcerten van de Speelschaar plaats in een volle Magdalenazaal. De maandag daarvoor was de wapenstilstand herdacht en waren de trouwe leden gevierd tijdens een gezellig
samenzijn. Graag wensen we Roland Verhaeghe proficiat
met zijn 65 jaren trouwe inzet voor de groep!
In zijn woordje bij het einde van de concerten, wees voorzitter Idès Bonte erop dat de Speelschaar een heel mooi
jaar achter de rug heeft en dat de talrijke uitvoeringen in
het traditioneel zeer verzorgde uniform een heel grote rol
spelen in de verspreiding van de faam van ’t muziek van
de Frères! Maar ook de getalsterkte, de zichtbare aanwezigheid van een mooie groep jonge kinderen die hun eerste
stapjes op de scène hebben mogen zetten, de hoge muzikale
kwaliteit van de prestaties en het intense, meeslepende
enthousiasme van dirigent Christoph Bonte spelen hierbij
een voorname rol!

Volgend jaar bestaat de Speelschaar 70 jaar en dit zal
uiteraard gevierd worden tijdens twee jubileumconcerten
in november 2020. Maar reeds op 15 februari van dat jaar
staat de Speelschaar voor een mooie uitdaging: zij neemt
deel aan de viering van het 175-jarig bestaan van het
Sint-Franciscus-Xaveriusinstituut in het Brugse Concertgebouw.
We wensen Idès Bonte, zijn bestuur en de hele Speelschaar
nog heel veel mooie dagen toe, in de geest van samenhorigheid die haar zo mooi typeert!
— Flor Will
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FA M I L I E N I E U W S
Overlijdens

De heer Willy Decraemer, grootvader van Julie, Jonathan, Matthias Vlaeminck en Marie Decraemer, 14.05.2019
Mevrouw Chris Willems, grootmoeder van Noa Robyn, 19.05.2019
De heer Yvan D’hoore, grootvader van Julie Cattoor, 16.05.2019
De heer Noël Dumon, grootvader van Yari Floreyn, 25.05.2019
De heer Laverge Danny, grootvader van Roan Mollen, 01.06.2019
Mevrouw Bernadette Rutsaert, grootmoeder van Marie Faucheux, 04.07.2019
Mevrouw Godelieve D’Hondt, overgrootmoeder van Lisa De Deckere, 26.09.2019
De heer William Pauwels, grootvader van Xander Pauwels, 19.09.2019
Mevrouw Rosa De Vaets, overgrootmoeder van Jules Martens, 20.09.2019
Mevrouw Maria Van Hullebusch, overgrootmoeder van Yitske Ballegeer en Connor Caestecker, 12.09.2019
De heer Alain Verhaeghe, vader van Marthe Verhaeghe, 30.10.2019
De heer Joseph Demaré, vader van Rik Demaré, 06.05.2019
De heer Maurice Leterme, vader van Yves Leterme en grootvader van Céline Leterme, 25.06.2019
De heer Noël Laforce, vader van Peter Laforce, 25.06.2019

Geboortes

Rosalie Chielens, dochter van Lieslot Denoyette en Chiel Chielens, 09.05.2019
Moon, dochter van Aïlien Reyns en Simon Truwant, kleindochter van Jef Truwant, 07.06.2019
Renée, dochter van Evi Vancompernolle en Nils Vandevelde, kleindochter van Filip Vancompernolle, 06.07.2019
Renée, dochter van Liesbeth Verplancke en Kristof Maerivoet, kleindochter Herman Verplancke, 05.08.2019

Huwelijken

Karin Bral en Jan Van Gompel, moeder van Lieze en Madelief Lingier, 16.05.2019
Joost De Vriese en Felisia Coenen, zoon van Véronique Hertleer, 24.08.2019
Lars Vancompernolle en Joyce Vandenberghe, zoon van Filip Vancompernolle, 16.08.2019

De lijst is samengesteld op basis van de berichten die ons tussen 13.05.2019 en 08.11.2019 bereikten.
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Info of inschrijvingen
tijdens de zomervakantie?

Wees welkom !
De school is elke werkdag open
van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur.

backcover

Op zaterdag 29 juni is de school open
van 9 uur tot 12 uur.
De school is administratief gesloten
van zaterdag 6 juli t.e.m. donderdag 15 augustus 2019.

wat zetten we hier?

