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Een korte cursus EHBO kan mensenlevens redden. Tijdens de LO-lessen werden de 
basisprincipes herhaald voor en toegepast door de vierdejaars.  

 

In het kader van de lessen Latijn trokken we naar de Magdalenazaal in Brugge voor Helena van Theater    
FroeFroe.  Vanuit de lectuur- en cultuurlessen kenden we het verhaal van de Trojaanse Oorlog. Het werd een 
eigenzinnige en spannende voorstelling over het icoon Helena van Troje, een vrouw, een mythe. Een grotesk 
verhaal over eigenwaarde en twijfel, over man-vrouw, over zin en onzin van de oorlog: een uitspatting van thea-

terplezier, een prachtig poppentheater, een subliem beeld- en klankspektakel, livemuziek, video en vooral sterk 
acteertalent en leuke humor ! De leerlingen genoten met al hun zintuigen!  

EHBO : basisbeginselen even opfrissen…  

vijfde nieuwsbrief  Derde trimester 2017 

HELENA 



 

 Is dit een mug? 

Het is een drone-insect-spion voor stedelijke gebieden. Deze is reeds in productie en 

wordt gefinancierd door de Amerikaanse overheid. Het kan op afstand worden aan-

gestuurd en is uitgerust met een camera en een microfoon. Het kan op jou landen, 

kan een DNA-monster van je nemen of RFID tracking nanotechnologie op jouw huid 

achterlaten zodat je altijd gevolgd kan worden. Het kan door een open raam vliegen 

of zich aan jouw kledij vasthechten tot je thuis bent.  

En dit is geen "fake news"... doe wat Google-onderzoek.  

Het STEM-team  

In het kader van de lessen Frans 
gingen alle tweedejaars op dins-
dag 25 april op studie-uitstap naar 
het Noord-Franse stadje Bergues, 
gekend door de film ‘Bienvenue 
chez les Ch’tis’ van Dany Boon. 
Ter voorbereiding op deze excur-
sie werden een aantal filmfrag-
menten in de les bekeken en be-
sproken. De leerlingen maakten op 
deze dag uitvoerig  kennis met de 
sfeer in een Frans stadje dat ge-
kend is voor zijn rijke cultuur en 
geschiedenis. Ze werden als het 
ware ondergedompeld in een taal-
bad Frans.  

BERGUES voor de tweedes 

De eerstejaars 
van de richting 
STEM lanceer-
den een raket. 

On de goede be-
geleiding van de 

heer Cooman 
werd theorie in 

praktijk omgezet. 

STEM-

NIEUWS 

Raketten 

worden  

gelanceerd 



Op 27 april 2017 
mochten alle leer-
lingen van onze 
school genieten van 
de voorstelling           
"De stad is van ons".  

De meeste spelers 
waren trouwens  
leerlingen van onze 
school. 

Puik werk van de  
toneelgroep Jong 
Wilt van Gheeste! 

In het kader van de lessen Techniek bakten de leerlingen van 
klas 220 gistpannenkoeken. Gastronomie en techniek...     
een onverwachte combinatie. 

TONEELARTIESTEN IN ACTIE 

 

  Om de opendeurdag aan te 
kondigen was er een facebookwedstrijd. 

De leerlingen konden op hun 
facebookaccount de affiche van de 
opendeur in de kijker plaatsen. De 
winnaars Ellen Van Loo en Frauke 

Vanmassenhove werden door de 
directeur voor hun inzet beloond. 

FB-WEDSTRIJD 

 



Op donderdag 18 april trokken de vierdejaars van de 
richting humane, economie en wetenschappen naar 
Brussel. Eerste halte was het Europees Parlement. 
Het werd een boeiende uiteenzetting door Europees 
parlementslid Ivo Belet over de rol van de EU in ons 
dagelijks leven, de Brexit, de werking van de EU…  

 

 

Na de picknick verkenden de heren Follet en       
Mattheus enkele belangrijke plaatsen in Brussel. In 
de namiddag stond een bezoek aan het Vlaams  
Parlement op het programma. Het werd een mooie 
mix van kunst en politiek. Hoogtepunten waren uiter-
aard de gesprekken met parlementslid Bart Dochy 
en de voorzitter Jan Peumans. 

 

Excursie Brussel—vierde jaar 

Op woensdagnamiddag 10 mei gingen we met onze SMIK-krachtbaldelegatie naar het SVS-krachtbal- 
tornooi in Brugge. Het werd een warme zonnige namiddag met maar liefst 4 gouden medailles voor onze 
school. Voor de cadetten meisjes kwamen volgende leerlingen in actie : Zoé, Robin, Yana en  Magali. De 
cadetten jongens hadden op het tornooi weinig tegenstand. Aanvoerder Kobe Verhelst liet de vijand alle 
hoeken van het plein zien, maar Bram kon als topscoorder de meeste doelpunten binnenhalen. Tijdens de 
laatste wedstrijd kregen ze het toch even moeilijk door miscommunicatie binnen de ploeg. Maar gelukkig 
wonnen ze deze wedstrijd met één puntje doordat Wout en Dylano het hoofd koel konden houden. 
De miniemen meisjes wonnen de finale van middenschool Torhout met een overdonderende 17-3 eind-
score. Een grote dank aan Fien, Julie, Kyara, Kiërra en Bo voor hun sportieve houding! 
De miniemen jongens beleefden thrillers van wedstrijden, maar Thomas, Bengt, Moreno,Kobe, Lennert en 
Freek werden verdiend kampioen. 

Krachtbal ten top op SMIK! 



OP SCHOOLREIS …  

De schoolreis van de eerstejaars ging richting Ieper. In de voormiddag stond een stadsverkenning in klasverband op het 
programma. In de namiddag kon iedereen zich uitleven op de vele attracties in Bellewaerde. 

EERSTE JAARS: Op tocht in Ieper 

Brugge anders bekeken: een interactieve zoektocht in de kleinste straatjes van Brugge. Zo werd het ochtendprogramma voor 
de tweedejaars omschreven. Na een picknick in Brugge wachtte een namiddagje waterpret in zwembad Sportoase in Knokke. 

TWEEDE JAARS: Op tocht in Brugge 

De derdejaars trokken op schoolreis naar Gent. Na een ritje met de trein werd cultuurtempel De Vooruit achter de schermen 

verkend. Vervolgens werd er gepicknickt in een studentenrestaurant om dan verder Gent in kleine groepjes te verkennen. Ten 
slotte was er een creatieve oefening met cuberdons, om na een informatief boottochtje te eindigen in het commerciële gedeelte 
van Gent. Een dag vol afwisseling. 

DERDE JAARS: Op tocht in Gent 



Oud-leerling in de kijker 
Deze keer laten we graag oud-leerling en neurologe                     

mevr. Annelies Depreitere graag aan het woord. 

Bijna 19 jaar geleden startte voor mij een prachtige periode op SMIK. Ik liet de lagere 

school achter mij en begon aan een boeiende tijd in de middelbare school. Ik koos 

vol nieuwsgierigheid voor de richting Latijn. Ik had zin om zoveel mogelijk bij te leren 

op verschillende domeinen. Toen wist ik immers nog helemaal niet wat ik echt fijn 

vond: wiskunde ging vlot, wetenschappen waren helemaal mijn ding, talen deed ik 

graag, en de combinatie met het leren kennen van een nieuwe ‘oude’ cultuur maakte 

alles erg interessant. Maar ook aan geschiedenis (mijn man is een historicus), gods-

dienst (zalig filosoferen), leefsleutels (een ontspannende afwisseling), plastische opvoeding (hoewel ik nooit een cre-

atief wonder was bleef mijn tekenmap goed bewaard) en technologische opvoeding (mijn zelfgemaakte bureaulamp 

wordt nu gebruikt door mijn neefjes en nichtjes) heb ik heel mooie herinneringen.                                                      

Achteraf gezien bleek mijn keuze voor Latijn zeker een goeie keuze. Ik weet nog heel goed dat ‘leren leren’ een 

soort slagzin was van mevr. Lamote. En daar had zij zeker gelijk in. Waar ik het geluk had in de lagere school niet 

veel te moeten studeren, veranderde dat toch wel snel op SMIK. De Latijnse woordjes moesten gekend zijn! Dat ver-

eiste toch wat discipline, want mevr. Lamote was streng, maar rechtvaardig. De basis voor de vele jaren studeren 

werd dan ook ongetwijfeld op SMIK gelegd.                                                                                                                 

Na 4 jaar SMIK lonkte de grote Torhoutse school. Ik vertrok vol goede moed en met een rugzakje vol fantastische 

herinneringen. Maar al heel snel miste ik de Koekelaarse gezelligheid! In het Sint-Jozefsinstituut van Torhout koos ik 

voor de richting Wetenschappen-Wiskunde. Ik wist toen nog niet welke verdere opleiding ik zou kiezen, maar wist 

wel dat dat iets met veel wetenschappen zou worden. Soms had ik er spijt van het Latijn achter mij gelaten te heb-

ben. Enerzijds miste ik de diepgang in de teksten en de cultuur. Anderzijds was de combinatie van een basis Latijn 

en een uitgebreide wetenschappelijke kennis perfect voor mijn verdere loopbaan. Het belangrijkste is ongetwijfeld 

dat je iets gráág doet!                                                                                                                                                     

Ongeveer 13 jaar geleden koos ik ervoor om dokter te worden. Ik wou immers mijn interesse combineren voor we-

tenschappen combineren met sociaal contact. Ik koos er heel bewust voor om eerst 3 jaar aan de KULAK in Kortrijk 

te studeren en pas daarna naar Leuven te trekken. In de KULAK in Kortrijk kreeg iedereen les in dezelfde gebou-

wen, at samen in het studentenrestaurant en ging naar dezelfde feestjes. Tot op vandaag heb ik nog steeds goede 

vrienden die helemaal iets anders studeerden: historici, juristen, biologen…. iets wat in Leuven veel minder evident 

zou zijn. Ik leerde er zelfs mijn huidige echtgenoot kennen!                                                                                             

Enkele maanden geleden kon ik na 13 jaar eindelijk de schoolbanken definitief achter mij laten (oef  ). Ik studeerde 

in december 2016 af als neuroloog. Sinds januari 2017 mag ik in het Algemeen ziekenhuis Sint-Rembert in Torhout 

zorgen voor de patiënten met beroertes, dementie, epilepsie, hoofdpijn, hersentumoren, spierziekten, ziekte van 

Parkinson… Ik was erg blij om samen met mijn echtgenoot Wouter, mijn zoontje Tuur en mijn dochtertje Fien op-

nieuw naar West-Vlaanderen te kunnen verhuizen.                                                                                                       

De droom waar ik al die jaren geleden op SMIK aan begon te bouwen is zo werkelijkheid geworden. Ondertussen 

werd mijn rugzak met herinneringen alleen maar groter, maar die van SMIK 

blijven van de bovenste plank: de dagelijkse gezellige sfeer onder leerlingen 

en leerkrachten, de energieke voetbalwedstrijdjes over de middag, de jaarlijk-

se spannende voetbalmatch tegen de leerkrachten, het boeiende bezoek aan 

het Gallo-Romeins museum in Tongeren, het bijzondere langlaufavontuur dat 

jammer genoeg eindigde in een overdosis fileleed, de originele sportdagen, 

het onvergetelijke schooltoneel Mars/Venus onder leiding van dhr. Willaert, 

de verrassend geweldige schoolreis naar Amsterdam nadat dhr. Vermeulen 

de hele klas overtuigde om toch Amsterdam te verkiezen boven Londen of 

Parijs… Topmomenten! 

Vandaag zet ik me in om voor mijn patiënten een topdokter en voor mijn ge-
zin een topmama te zijn! Veel succes, 
SMIKkers, om ook van jullie dromen 
werkelijkheid te maken! Ga ervoor! 

Hartelijk dank voor deze 

boeiende getuigenis! 



Volleybal Kardinaalsbeker 

De kadetten meis-
jes speelden de 
halve finale van de 
Kardinaalsbeker 
schoolvolleybal. 
De dames toonden 
veel inzet en er 
werd gevochten tot 
de laatste bal.    
Helaas werd er 
nipt verloren. 
Match 1: 2-0 winst 
tegen College 
Roeselare. Match 
2: 1-2 verlies tegen De Bron Tielt (13-15 in tie-break).                
Proficiat met deze prestatie. 

Mei: die periode van het jaar: de schoolrei-
zen naderen, het leven is duur…zeker als je 
op meerdaagse wenst te gaan naar het bui-
tenland…..vandaar opnieuw de wedstrijd 
tussen de vierdejaars en de leerkrachten.  
In een volgepakt (+/- 175 uitzinnige fans) 
Santiago SMIK Camp Nou werd onder een 
lentezonnetje opnieuw een Champions-
league-niveauwaardige partij afgewerkt... 
Scouts uit binnen-en buitenland hadden 
plaats te kort om hun notitieboekje te kunnen 
vullen, zoveel kwaliteit stond op het veld… 
Ieder elftal heeft pianosjouwers en pianospe-
lers nodig, wel, plaats daar bij de leraars 
gerust nog een orkestje naast. Zoveel mu-
ziek zit in dat team. De leraars hadden een 
jonge belofte (Hannes Vermoortele) overge-
heveld van stagiair naar leraar en dat bleek 
een goede zet, Hannes speelde een dijk van 
een wedstrijd! De tijd dat de leraars al blij 
waren als ze de toss wonnen is voorbij! 
De leraars- met een uitmuntende Lampo in 
de goal, wat kan die man ballen zeg- hielden 
het met Remy the knife achteraan goed ge-
sloten en teerden op de aanvallende klasse 
van Hannes en dhr. Decaestecker. De sup-
porters kirden van de pret, want het spel 
ging op en neer met veel kansen. 
De leraars liepen via Hannes en Bram 0-2 
uit. De vierdes brachten de spanning terug 
na een misverstandje tussen onze doelman 
en libero. Notable maakte de aansluitings-
treffer.  
Het werd een dubbeltje op zijn kant, maar de 
leraars liepen uit tot 3-1 via David. Een 
counter uit het boekje heet zoiets. Verticaal 
voetbal. 
In het slot van de partij milderden de vierdes 
nog tot 3-2 . De leraars weten ook maar al te 
goed dat je van de vierdes maar gewonnen 
bent als ze terug in hun leslokaal zitten, 
maar ze hielden stand. De filosofie van af-
wezige trainer Follet (besprekingen bij Barca 
naar het schijnt) deed het opnieuw : maak 
gewoon één goaltje meer dan de tegenstan-
der. Al bij al een verdiende overwinning van 
de leraars die zo hun ongeslagen reeks nog 
met een jaartje verlengen … de derdes zijn 
verwittigd! (dhr. David) 

Kayleigh Vandecasteele (klas 325) werd provinciaal                         
kampioen badminton bij de cadetten. Proficiat ! 

Voetbal: 

leerkrachten  

tegen  

leerlingen …  

 

SPANNEND! 



SPORT NA SCHOOLTIJD …  

De heren Decaestecker en Remy organiseerden ook deze periode sport 
na school o.a. als voorbereiding op de corrida. 

 

LONDON 

Een van de hoogtepunten 
van vier jaar SMIK is uiter-
aard de citytrip naar       
Londen. Elk jaar een mo-
ment waar de vierdejaars 
naar uitkijken. De hoofdstad 
van het Verenigd Koninkrijk 
kent voor hen geen gehei-
men meer. 

 

VASTENVOETTOCHT — 2017 
Op de laatste schooldag voor de paasvakantie wandelden alle leerlingen en 
leerkrachten van onze school 18 km. Deze sponsortocht was ten voordele 

van een aantal goede doelen. Op de wijk De Mokker was er een sober maal 
voorzien en gaf dr. Veerle Deketelaere een getuigenis over haar tehuis voor 
weeskinderen in India. 

Op vrijdag 28 april namen alle           
leerlingen deel aan de Sint-

Rembertcorrida in Torhout. Er moesten 
7,7km gelopen of gewandeld worden. 

Robin Hollevoet van klas 426 eindigde 
als 10de en was  3de                              

in zijn leeftijdscategorie. 

CORRIDA 



De heer Cooman en mevrouw Ceename organiseerden een survivalweekend voor de eerste-

jaars uit de technische richtingen.                                                                                                     

Het werd een weekend vol zon, sportiviteit, ontdekking en ontspanning. 

Onze school nam net als vorig jaar deel aan het voetbaltornooi van de Gemeenschapsin-

stelling De Zande in Ruiselede. Ze behaalde een schitterende 3
de

 plaats op 18 ploegen. 



SMIK STEUNT 5 GOEIE DOELEN 
 
VIA DE VASTENACTIES WERD MEER DAN 2500 EURO VERDEELD OVER  
5 SCHOOLGERELATEERDE PROJECTEN: 
 
- CARE VZW  VIA DOKTER VEERLE DEKETELAERE 
- VREDESEILANDEN VIA JAN COOLS, 
- THAILAND ISSAAN STUDENTEN KOEKELARE VIA OUD-COLLEGA LUC MESTDAGH  
- GAMBA OOST-CONGO LAGERE SCHOOL; VIA OPA EN OUD-LERAAR GEORGES                   
POLLENTIER 
- SOS BIRMA VIA OUD-LEERLING EN JOURNALIST PAUL COBBAERT 

Dank aan de afscheidnemende voorzitter 
en ouders van de schoolraad: Caroline 
Wallyn (12 jaar voorzitter van de school-
raad) , Christa Van Oost en                  
Ann Van der Veken (elk als ouder 4 jaar 
lid van de schoolraad). De schoolraad is 
een medezeggenschapsorgaan van de 
school. Zij zien toe op de plannen en uit-
voeringen van onze school. Nieuwe voor-
zitter is Kaat Depreitere. Nieuw te verwel-
komen ouders zijn Griet Inghelbrecht en 

Johan Gyssel. 

De laatste les(vrij)dag op SMIK kent een vaste traditie. Even voor de middag komt een frietkraam aan op school               
en kan iedereen aanschuiven voor een lekker bakje frieten met een frikandel of groenteburger. 

 



 

De leerlingen van de eerste graad trokken op sportdag naar Diksmuide. Onder een schitte-
rende zon konden de eerste- en tweedejaars genieten van kajak, vlottenbouw en trapauto 
rijden. 

SPORTDAG eerste Graad 

 

De leerlingen van de tweede graad beleefden een attractieve sportdag in Westende.            
Er waren strandsporten, maar vooral de activiteiten op het water vormden de apotheose van 
de dag. 

SPORTDAg tweede  graad 

Experimenteren in de les STEM.  Perfecte afwisseling van theorie en toepassingen. 



 

… de familie van Chanel De Lombaerde (klas 130) bij het 

overlijden van haar grootmoeder mevr. Lucie Lateur 

… de familie van dhr. Mattheus (leerkracht) en                    

mevr. Vlieghe (leerkracht) bij het overlijden van hun 

(schoon)vader dhr. Willy Mattheus 

… de familie van dhr. Cooman (leerkracht) bij het overlijden 

van zijn schoonvader dhr. Karel Mannens 

 

FAMILIENIEUWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen moderne wetenschappen van het tweede jaar experimenteerden op locatie in samenwerking 
met VIVES Torhout. Een geslaagde activiteit voor het vak wetenschappelijke werk o.l.v. mevrouw Decadt. 

 

De leerlingen van het derde jaar 
van de richting humane            
en economie bezochten               

samen de gebouwen                 
van de regionale tv-zender        

Focus/WTV.                            
Het werd een ontspannende, 

maar vooral leerrijke                          
kennismaking.                             

Ze bezochten de redactie, het 
archief, de montagekamer, de 

schminkstudio,                              
de opnamestudio                         
en de regiekamer. 

We wensen iedereen een fijn zomerverlof. 

DANK aan allen die poseerden voor de foto! 

De redactie WIM MATTHEUS en HILDE VLIEGHE 

We delen in de 

rouw van  …  


