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De sneeuwklokjes en de krokussen zijn al bijna weer uit beeld verdwenen. 

Gelukkig betekent dat meteen dat de lente er is. 

En die is meer dan welkom. Alhoewel het geen erg strenge winter was, 

kregen we toch veel zieke leerlingen. 

Maar ook dat is een periode die voorbij gaat. 

 

Nu de examens straks op hun waarde worden geschat, 

is het tijd om vooruit te kijken. 

Alle leerlingen zijn al aan het uitkijken 

welke studierichtingen ze volgend jaar zouden willen volgen. 

We hebben hen in die keuze zo goed als mogelijk 

proberen te begeleiden door aan te reiken wat er bestaat en door advies te geven volgens het kunnen van 

elke leerling afzonderlijk. Het is belangrijk dat de toekomstige student de juiste keuze maakt. 

 

Tegelijk zijn we ook druk bezig met de voorbereiding om straks de studierichting STEM in het eerste jaar op 

te starten. STEM staat voor “science, technology, engineering and mathematics”. 

Wat zoveel betekent als wetenschappen, techniek, technologie en programmeren en wiskunde. 

Het wordt een studierichting voor 

sterke leerlingen die ook sterk staan in hun talen, maar die een hart hebben 

voor alle moderne technologische ontwikkelingen en daar ook deel willen van uitmaken. 

Het vak STEM beslaat 7 lesuren 

(het aangepaste vak techniek inbegrepen). De lesonderwerpen zijn ruim en divers: van luchtvaart over 

recyclage tot 3D-printing en sturen van robots tot microscopen ontwikkelen 

en programmeren van een werkende ruimterobothand. 

Probleemoplossend denken, zin voor nauwkeurigheid en doorzettingsvermogen 

zijn dan ook kenmerken van een STEM-leerling. 

 

Tijdens het jaarproject “Zonde” dat gekoppeld was aan het schitterend toneel 

“Zeven zusters zonder zonde” kwamen we al in aanraking met de diverse zonden, 

maar omdat die (gelukkig maar) onlosmakelijk 

verbonden zijn met deugden, zullen de leerlingen tijden “SMIK deugt” bewijzen dat ze met hun deugden 

geld kunnen verzamelen om te schenken aan diverse goede doelen. Daar staan we helemaal achter. 

 

Ook de vierdejaars doen hun best om geld in het laatje te brengen voor de eindejaarsreis naar Londen. 

De mini-SMIK-ondernemingen draaiden terug op volle toeren, wij zijn benieuwd naar de resultaten die ze 

zullen presenteren op hun algemene vergadering. De klassieke dag en de lezingen van diverse jeugdauteurs 

konden dan weer de leerlingen in de gepaste gemoedstoestand voor het vak zelf brengen. 

 

Wie op de geslaagde opendeurdag aanwezig was, zal het ook opgevallen zijn dat er werken aan de gang zijn 

aan het gebouw Zuudhove. Er komt een nieuwe ingang en alles zal frisser ogen. 

 

Voor straks staan er weer heel veel diverse activiteiten gepland 

waarvan we hopen dat iedereen ze als heel positief mag ervaren. 

Het wordt een korte, flitsende periode waardoor we heel snel naar het einde van het schooljaar gaan. 

 

Maar nu mogen we eerst even van een rustige en deugddoende paasvakantie genieten! 

Luc Van de Sompele 

Rik Gadeyne 

directieteam SMIK 



UITLEG OVER NIEUWE STUDIERICHTING op SMIK                                                                             

Wat is STEM? 

STEM is een Engels letterwoord voor Science (wetenschap) -Technology (techniek) - Engineering 

(technologische processen) - Mathematics (wiskunde). In het huidig onderwijs worden wetenschap, 

techniek en wiskunde als aparte vakken onderwezen. En toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Waarom STEM?                                                                

STEM is niet nieuw. Om loopbanen in wiskunde, exacte 

wetenschappen, techniek en technologie te stimuleren, 

heeft de Vlaamse regering STEM in zijn actieplan 

ingeschreven. In de beleidsnota van minister Crevits 

wordt het belang van STEM-onderwijs in de verf gezet. 

We stellen ook vast dat techniekacademies voor 11- en 

12-jarigen als paddenstoelen uit de grond rijzen. Veel 

gemeentes moeten met wachtlijsten werken: een 

ongekend succes. Als we ons leerlingenpubliek 

bekijken, stellen we bij heel wat leerlingen dus een 

zekere honger vast naar een STEM-benadering. 

Voor wie? 

• Leerlingen die sterk zijn in wiskunde en wetenschappen én in talen 

o Ze moeten heel nauwkeurig kunnen werken en beschikken over het nodige 

doorzettingsvermogen.  

o Door de combinatie van wiskunde en wetenschappen in de techniek en technologie moet  

je ook een kei zijn of willen worden in 

probleemoplossend denken.  

Vakken binnen STEM? 

Naast de gemeenschappelijke vakken (zoals 4 

uur Frans, 4 uur wiskunde, 2 uur 

natuurwetenschappen) krijgen de leerlingen 5 

uur het vak STEM. In dat vak zullen de vier 

componenten  aanwezig zijn: 

� Wetenschappen  

� Techniek 

� Engineering (programmeren en 

logaritmisch denken) 

� Wiskunde  

 

 

 



 

Wat na STEM? 

Na het eerste jaar zullen de leerlingen in het tweede jaar kunnen kiezen voor de basisoptie Moderne 

wetenschappen- module STEM. Daarna kunnen zij terecht in de diverse richtingen van onze 

scholengemeenschap 

• Wetenschappen  

• Industriële wetenschappen 

• Biotechnische wetenschappen 

• Techniek-wetenschappen  

En op lange termijn? Leerlingen die de ingeslagen weg van STEM blijven volgen, zullen we ooit in het latere 

leven tegen het lijf lopen als burgerlijk of industrieel ingenieur, als informaticus, als productontwikkelaar, 

bouwkundige, wetenschapper, laborant, voedingstechnoloog, arts… 

Zij zullen misschien wel aan de basis liggen of de ontwerper zijn van onze spitstechnologische nieuwe 

snufjes van 2025? 

 

 



KERST WERD PASSEND GEVIERD OP SMIK 

 

Kerst op SMIK laten we niet graag zomaar voorbij gaan. Het is een periode van sfeer en gezellig samenzijn, van vieren 

en eens halt houden en daar maken we op SMIK graag ook werk van. De groep pastoraal stak een passende viering in 

elkaar, op maat van tieners, met pakkende beeldfragmenten, met veel inbreng van de leerlingen door muziek en 

woord, met momenten van stilte en toch ook wel tijd voor gebed en bezinning! De grote aandacht en het meebeleven 

van de leerlingen bewezen echt dat de viering geslaagd was. 
 

  
 

Na de viering werd Zuudhove in een mum van tijd omgetoverd tot ‘feestzaal’. Alle tafels werden herschikt zodat 

leerlingen per klas konden plaatsnemen voor een lekker kerstmaal. Dit jaar een andere traiteur en het mag en moet 

gezegd, het eten was lekker en het samenzijn was deugddoend! 
 

Voor de eerstejaars was het hun eerste Kerst op SMIK, we polsten even in klas 120 wat zij ervan vonden. 
 

Kayleigh: ‘Wat een lekker eten! Ook de sfeer was heel gezellig. Jammer dat de drank water was, dat vind ik voor de 

vissen… bij zo’n feestmaal zou toch kinderchampagne of 

cola passen. Heel aangenaam om eens te tafelen met onze 

klastitularis.’ 
 

Louise: ‘Aan tafel was het leuk, het vlees en de kroketten 

hebben me goed gesmaakt, maar de groenten konden 

beter. Marte vult aan: Een slaatje of tomaatje zou beter 

zijn!’ 
 

Saar: ‘Het haardvuur zorgde voor veel gezelligheid, maar 

gaf wel weinig warmte. De hostie tijdens de mis vond ik 

voor het eerst in mijn leven bijzonder lekker!’ 

Frauke: ‘De muziek was heel mooi tijdens de viering, ook 

de filmpjes waren aangenaam.  Jammer dat er geen 

toneeltjes waren zoals in de lagere school.’ 
 

Aube: ‘Het zou nog aangenamer zijn, mochten we nog 

meer actief mogen deelnemen in de viering bv. waarom 

niet even samen zingen?’ 
 

Milan: ‘Het zou nog leuker zijn met iets meer 

kerstversiering.’ 

 

 

 



DONDERDAG 22 JANUARI 2015: GETUIGENISSEN OVER ZONDEN 

Op donderdag 22 januari verzamelden alle leerlingen en leerkrachten in de Balluchon. Een ex-

gedetineerde kwam vertellen over zijn leven voor, tijdens en na zijn verblijf in de gevangenis. De 

reden van zijn gevangenisstraf vertelde hij niet, maar konden we afleiden uit zijn verhaal. Ook de 

integratie in de maatschappij achteraf verliep niet van een leien dakje. 

 

Klas 230 gaf een indruk: de man vertelde heel boeiend allerlei weetjes van het leven in de 

gevangenis, hoe het voelt om een enkelband te dragen, de survival of life in de gevangenis, dat door 

zijn schuld iemand niet meer op de wereld is, dat hij maar zonlicht had vanuit een piepklein raampje, 

hoe vervelend en tergend traag de tijd daar ging, dat hij amper één uurtje per dag naar buiten 

mocht, er is maar weinig ruimte voor privé, want naar het toilet gaan is ook bijna publiek, heel erg 

vuile en onhygiënische kamers… 

 

Zijn verhaal heeft ons wel geraakt. We kregen kippenvel toen hij vertelde dat zijn buurjongen hem 

een communiekaartje stuurde en dat dit hem moed gaf en weer dromen… Vanaf die dag begon voor 

hem het aftellen om zijn buurjongen terug te zien! 

Een heel persoonlijk en aangrijpend waargebeurd verhaal! 

 

Na de pauze werd een gespreksronde georganiseerd.  Er werden maar liefst 12 sprekers 

gecontacteerd, dus een heel gevarieerd aanbod! In groepen van ongeveer 15 leerlingen kon 

geluisterd worden naar de vele mogelijke zondes die er zijn. 

De eerste sessie van onze groep was ‘de zonde van het eten’. Twee begeleiders uit een instituut aan 

de kust kwamen vertellen over tieners die veel te veel eten en daardoor kampen met een groot 

overgewicht. De dagindeling werd verteld, de goeie dosering van maaltijden, de controle op 

voldoende beweging en ondertussen ook wat zelfstudie tussendoor.  We mochten foto’s zien van 

hoe kinderen eerst mollig toekomen en na een goed jaar met een normaal gewicht kunnen 

vertrekken. Een goede getuigenis en een grote aansporing naar ons toe om gezond en evenwichtig te 

leven en te eten! 

We mochten bij het belsignaal even pauzeren, kort overleggen met elkaar en ondertussen al zoeken 

waar we vervolgens heen moesten. Voor ons was het naar lokaal 9 waar een heel keurige man in een  

net pak ons opwachtte. Hier kregen we de ‘zonde van de misdaad’ voorgeschoteld. Een advocaat 

vertelde en vertelde, de tijd tikte verder en we beseften het niet eens… zo’n boeiende en soms erg 

spannende getuigenis. Zijn waterval met woorden leek geen einde te kennen. We wisten allen dat 

misdadigers soms hard uit de hoek kunnen komen, maar dat ze dat ook durven tegen advocaten zelfs 

met slaande deuren en gooiende voorwerpen hadden we niet meteen gedacht. 



Zoals voor iedereen was er ook voor ons een derde afsluitende sessie. Een jonge vrouw in een 

rolstoel had het over de ‘zonde van de beperking’.  Sofie begon met een kleine oefening, we moesten 

onze ogen dicht doen en Sofie vertelde en stelde dan de vraag of zij nu zo anders was dan anderen.  

Een schokkende en pakkende intro, die ons meteen bracht waar we moesten zijn, bij haar verhaal en 

haar werkelijkheid en haar eigen leven… anders dan het onze, maar daarom niet minder fascinerend! 

We hoorden de bel van 12u, middaglunch, maar Sofie was nog lang niet uitverteld. We gaan in de 

vakantie zeker eens naar de bib en zoeken er één van haar geschreven boeken. 

 

Andere sessies waren de volgende: 
 

Er kwam een gamer getuigen over de zonde van het gamen. Voor sommige leerlingen wel 

herkenbaar, want ook veel pubers zijn verslaafd en leven in de virtuele wereld van de spelletjes. 
 

Hetero of homo, vroeger een groot taboe, nu vertellen mensen er openlijk over en komen uit voor 

wie ze ten diepste zijn. In deze sessie werd verteld over de zonde van de geaardheid, we hoorden 

een jonge homo aan het woord. 
 

In de lezing ‘zonde van een ongeval’ waren leerlingen sterk onder de indruk. Een weduwnaar kwam 

vertellen dat hij niet kwaad, is maar vergevensgezind tegenover diegene die zijn vrouw had 

aangereden.  
 

Een vriend op vroege leeftijd kan leiden tot experimenten samen, maar een ongewenste 

zwangerschap kan hier soms het gevolg van zijn. Een begeleidster kwam vertellen over 

tienerzwangerschappen. 
 

De leerlingen leerden het project Time-out kennen waarin jongeren via intensieve sessies proberen 

hun (school)loopbaan weer op het juiste spoor te krijgen. 
 

Een audioloog vertelde over de gevaren van beats en harde muziek. Hij gaf ons ons tips en reikte 

preventiemiddelen aan mij gehoorschade te voorkomen. 
 

Werknemers van de Brugse gevangenis kwamen vertellen over het leven in de gevangenis. Ze 

zorgden ook voor afwisseling met een quiz. 
 

Een moeder kwam getuigen over het kind dat ze ongewild moest afstaan. 
 

 



DONDERDAG 22 JANUARI 2015: TALENTENSHOW MET ALS THEMA ‘DE 7 HOOFDZONDEN’ 

Een traditie op onze school is dat er af en toe een talentenshow is. De heren Follet en Mattheus 

zorgden voor de presentatie. Hieronder vind je de indrukwekkende playlist. 

 

DJ David, toneelstuk door klas 110 en 150 ‘De zeven hoofdzonden in restaurant ‘De vetten os’, klas 

120 beeldt de 7 hoofdzonden uit, Jordy Lidou uit klas 120 toonde zijn fotografietalenten, Nina Dedrie 

en Chenoa Demeester uit klas 150 dansten, klas 130, 220 en 320 brachten een filmpje over de 7 

zonden, Samira Dewitte, Rani François en Angie Beauprez zongen ‘Stay’ van Rihanna, klas 210-250 

bracht ‘ de grote Hans Otten Quiz’, Kayleigh, Marie, Louise, Aube, Fee, Saar, Aagje en Flore uit klas 

120 en 130 speelden een dwergenact, Jozefien Stellamans uit klas 120 zong ‘All about that bass’, Cleo 

uit klas 130 zong ‘Break free’, klas 230 zong en danste op ‘Op, op, alles is op’, Britt Deboeuf , Ameline 

Pauwelyn, Yana Bolle, Chalina, Aube, Chenoa, Amber, Iza dansten op ‘Shot me down’, klas 310 

danste de polonaise op ‘Zeven zonden’ van Christoff, Zoë Derdaele en Celien Pottelancie uit klas 420 

speelden op hun blokfluit een fragment uit ‘Titanic’, Milan Maertens uit klas 310 danste breakdance, 

klas 410 zong een Latijnse versie van Gorki’s Mia, de chiromeisjes dansten op Snollekebolleke, Xuan 

Demeulemeester zong samen met klas 420, Febe Christiaen en Marie De Schaepmeester uit klas 410 

dansten en Millie Beuckelaere zong 2 liedjes.  

 

We blikken terug op een heel ontspannende namiddag vol variatie, amusement en afwisseling! 

Bedankt aan de vele medewerkers en leerlingen die optraden of meehielpen! 

 



TONEELSPELERS NIET MEER OP DE PLANKEN, MAAR AAN HET WOORD 

Na het schooltoneel gaven we aan elke speler een blad met 

vragen waarop ze even hun mening konden en mochten 

schrijven over het voorbije toneel. Normaal moeten we als 

leerkracht bij taken en opdrachten soms wel eens vragen om in 

te dienen, maar deze keer was het heel merkwaardig: de 

leerlingen vulden in met de glimlach en na een klein weekje 

waren alle blaadjes terug binnen.  En alle terugblikken zijn 

eigenlijk gelijkaardig: dankbare gevoelens, blij dat men deelnam, 

jammer dat het voorbij is … 

Hieronder laten we u even meelezen van enkele heel fijne 

reacties: 

Sil: De toneelkans op SMIK is enig en uniek in je leven! Een 

toneelnominatie voor Guido, want hij bracht enorm veel geduld 

op, want soms ging het er toch wel eens te luid aan toe! 

Laurine: Ik wil Guido bedanken omdat door het toneel mijn 

zelfvertrouwen enorm is gegroeid. Ik vond Millie speler nummer 

één, aanvankelijk ging haar voorkeur naar demon, maar ze 

moest non worden en dat deed ze toch voortreffelijk! 

Dieter: Voor mij blijft zeker de fantastische groepssfeer bij, 

alsook de vele lovende woorden die we te horen kregen na elke 

voorstelling.  Het hele toneel – jawel met alle rompslomp errond 

– waren mijn allermooiste ervaringen. 

Febe: Dieter bracht echt leven in het toneel! Ik droomde van de 

rol van Anna, maar ik begrijp ook heel goed dat meneer Willaert 

voor zijn laatste toneel echt wou dat zijn kleindochter 

meespeelde! 

Chalina: Dé max was voor mij voor het toneel: schminken, de 

kick voor je opkomt, de keiharde muziek, dansen, samen 

stressen… 

Iza: Aanvankelijk zijn de toneelrepetities op zondag lastig, maar 

op den duur went het en na de voorstellingen mis je op zondag 

het gezellig samenzijn! 

Amber: Ik ben superblij dat ik deelnam, ik blik terug op een 

zalige tijd en ik mis echt wel de hechte groep! 

Indra: Eén toneeloscar kan ik niet uitreiken, iedereen verdient 

een pluim, niet alleen spelers, maar ook Guido en zeker ook de 

vele helpende handen en harde werkers achter de schermen! 

Zoiets op poten zetten is echt niet niets!! 

Sofie: Mocht er opnieuw toneel zijn, zou ik géén seconde 

twijfelen en me meteen weer inschrijven! 

Sarah: Als ik terugdenk aan het toneel komen heel veel 

gemengde gevoelens in me op: vreugde, gemis nadien, sterke 

samenhang, keiharde inzet, verdriet omdat alles zo snel voorbij 

ging… 

 

 

 



Gillian: Ik wil Guido bedanken voor wat hij ons bijbracht: leren hoe je moet spelen, hoe je moet spreken, weg 

met die plankenkoorts! Hij kent zijn vak: is heel geduldig, rustig, heeft expertise en ervaring, is heel vriendelijk, 

zorgzaam! Kortom een perfecte coach! 

Annelien: Ik vond speelster Zoë top, zoveel tekst leren, op hoge hakken moeten lopen en telkens weer tussen 

de nonnetjes moeten optreden, chapeau voor haar! 

   

 

 

Amina: Bij elke voorstelling kreeg je toch wel weer kippenvel: hartelijk applaus te horen en te voelen na elke 

voorstelling: oef het is ons weer gelukt! 

 

Sien: Het soms lange wachten, de vele repetities en de vele vrije tijd die je investeerde in het toneel, werden 

uiteindelijk beloond met goede voorstellingen en lof en bof van veel mensen! 

Laurence: Ik vond het een heel leerrijke ervaring, met als 

hoogtepunt de laatste voorstelling en als kers op de taart, 

het feit dat Guido in de bloemetjes werd gezet! 

Anne-Sophie: Ik vond Janne in haar nonnetjesrol 

bewonderenswaardig! Ietwat verlegen, maar eenmaal ten 

tonele gaf ze echt het beste van zichzelf!  

Celien: Ik voel me vereerd dat ik mocht meespelen in 

Guido’s laatste toneel! 

Janne: Ongelooflijk die evolutie die we doormaakten. Van 

onzekerheid en wat beschaamd zijn tot overtuigd spelen en je echt inleven in je eigen rol! 

Chloé: In het begin twijfelde ik wel sterk of ik zou doorzetten en of toneel wel iets is voor mij, maar nu ben ik 

meer dan overtuigd, het toneel is meer dan de moeite waard! 

Zoë: Ik heb over het voorbije toneel enkel goede woorden: een unieke ervaring en een superkans!  

 

 



VRIJDAG 13 FEBRUARI 2015: DIKKE TRUIENDAG – EDITIE 2015 

Elk jaar krijgen de niet-wetenschappers van het vierde jaar de opdracht om hun medeleerlingen duidelijk te 

informeren dat energie geen onuitputtelijke bron is, maar een gegeven uit de natuur waar bewust moet worden mee 

omgegaan! 

Op dikke truiendag vrijdag 13 februari 2015 startte de morgen met een 

korte reclameboodschap. Vierdejaars moesten per twee samenwerken om 

hun medeleerlingen via een reclameboodschap energietips mee te geven. 

Iedereen kreeg carte blanche en mocht dit op eigen creatieve manier 

uitwerken. Veel voorstellingen werden ludiek, maar inhoudrijk gebracht. 

We zagen o.a. SOS Xuan aan het werk en Karel en Lies pakten uit met grote 

wasmachines om de leerlingen tips mee te geven.  Jari deed ons schrikken 

door met z’n fiets de studiezaal binnen te rijden en Dieter voelde zich meer 

dan goed in de rol van mevrouw Lamote. Blijkbaar zijn leerkrachten een 

dankbaar publiek, want in lokaal 13 waren de heer en mevrouw Mattheus-

Vlieghe aan het werk. Bij klas 130 werden we weer ondergedompeld in de sfeer van het toneel met Millie en Sil die 

weer hun nonnenpak aantrokken. Marie en Febe zetten de leerlingen aan tot denken en maakten er een interactief 

geheel van, net als Matthijs en Lisa die hun presentatie brachten a.d.h.v. een spelvorm! 

De boodschap klonk in elk lokaal heel duidelijk: we moeten zuiniger omgaan met energie door bijvoorbeeld geen uren 

onder de douche te staan, spaarlampen te gebruiken i.p.v. gloeilampen, de verwarming niet hoog te zetten waar 

niemand aanwezig is, niet alle toestellen in stand-by te laten staan, de fiets op i.p.v. altijd met de auto naar school te 

komen, niet nodeloos lichten laten branden… 

Eén voor één doenbare en haalbare tips en als iedereen zijn steentje 

bijdraagt, moet het zeker lukken om de 7 ton CO2-uitstoot per jaar en 

per persoon naar omlaag te krijgen, zodat onze aardbol nog lange tijd 

aangenaam én bewoonbaar blijft! 

 

Tips die we hoorden en vernamen via de reclamespots: 
 

- Een douche verbruikt maar 40 l water terwijl dat bij het nemen van 

een bad vlug oploopt tot 120 l water. 
 

- Draag thermisch ondergoed, die kledij zorgt ervoor dat zweet snel 

wordt afgevoerd, je blijft droog en het houdt je lichaam op 

temperatuur. 
 

- Haal allerlei laders tijdig uit het stopcontact! 
 

- Een kamertemperatuur van 20°C is heel comfortabel. Eén graad minder voel je zeker niet in huis, maar ondervind je 

zeker aan je energiefactuur, die zal met 7% dalen! 
 

- Let erop dat lichten en toestellen gedoofd zijn als je de kamer verlaat! 
 

- Laat je niet altijd rondvoeren met de auto uit gemakzucht, maar neem de fiets! Het is goed voor je eigen gezondheid 

en voor het milieu! 
 

- Eet seizoensgebonden, dat voorkomt nodeloos transport en 

kosten! 
 

- Doe overdag de gordijnen open, zo heb je natuurlijk zonlicht 

en hoeven lichten niet te branden. 
 

- Gebruik een fairphone , dat is een smartphone die langer 

meegaat en die gemaakt is op een mensvriendelijke manier. 

 

Diezelfde dag was er het laatste lesuur ook geen les, maar tijd 

om ons warm te dansen. Onder leiding van het vierde jaar 

werd een pyjamaparty georganiseerd en mochten de 

leerlingen zich warm dansen met hun nachtkledij aan! Sfeer en ambiance alom!   

mevr. Vlieghe i.s.m. klas 410 – 420 

 

 



DONDERDAG 26 FEBRUARI 2015: KLASSIEKE DAG WORKSHOPS LATIJN 

We kregen het bericht: ‘Dit jaar zijn er workshops voorzien voor heel de eerste graad Latijn. Je hebt de keuze uit vijf 

verschillende sessies, je mag er drie uitkiezen.’ Een week later was het zover: we verzamelden in Zuudhove, samen 

met nog veel andere leerlingen van de Scholengroep Sint-Rembert. De leraren werden kort voorgesteld op een 

podiumpje en we konden eraan beginnen. Sommigen zagen het niet echt zitten, omdat ze dachten dat we alleen maar 

muffe informatie en saaie leerkrachten voorgeschoteld zouden krijgen. Maar nee hoor, algauw werden er ijverig 

spreekwoorden neergepend bij kalligrafie, likten de lekkerbekken hun lippen af bij de Romeinse keuken, werd er in 

de maat gemarcheerd bij het leger, gezwoegd en gezweet op de geïmproviseerde atletiekpiste en maakten de 

meisjes zichzelf op zoals bij de oude Romeinen. Toen hebben we veel dingen geleerd, zoals de Romeinen hadden nog 

geen Tipp-Ex, je moest je hele spreuk gewoon opnieuw uitschrijven. De Romeinse trends waren wel héél vreemd, 

zoals kalk op je gezicht smeren om er bleker uit te zien. De schildpadformatie is echt tegen alles bestand, zelfs tegen 

borstelstokken. De Romeinse chefs maakten saus van rotte vis (bah!) om in hun gehaktballetjes te doen  en de 

hardlopers moesten wel een heel goede conditie hebben om het tempo te blijven houden. 

Allemaal weetjes die we vroeger niet wisten. 

Kortom, het was een enorm toffe, actieve en interessante dag!                 (Jozefien Stellamans – klas 120) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DINSDAG 3 FEBRUARI 2015: ZICHT OP SMIK 
De leerlingen van het zesde leerjaar uit de omgeving kwamen een middag op bezoek op onze school. Alle richtingen 

kwamen aan bod en in de nieuwe richting STEM werden ze door dhr. Houwen aan het werk gezet. 
 

 

 



 

LEESOPDRACHT  VAKOVERSCHRIJDEND: NEDERLANDS – LATIJN - GESCHIEDENIS 
 

Leerlingen van klas 220 maakten een 

vakoverschrijdende opdracht voor Nederlands, 

geschiedenis en Latijn. 

Ze kozen uit een lijst moderne jeugdliteratuur een 

jeugdboek rond de Klassieke Oudheid of de Griekse 

mythologie. Voor het vak Nederlands moesten ze 

een motivatie neerschrijven waarom ze het boek gekozen hadden. 

 

Voor geschiedenis gingen ze volgens de OVUR-methode op zoek naar het centrale thema in het boek: oriënteren, 

voorbereiden, uitvoeren en reflecteren. Hierbij moesten ze veel aandacht besteden aan inhoud en 

bronnenvermelding, aan lay-out en structuur. 

 

Voor Latijn 

maakten ze 

een 

creatieve 

verwerking: 

een 

journaal, 

een 

tijdschrift, 

een 

gezelschaps-

spel, een 

plastische creatie. Dit presenteerden ze ook aan elkaar. 

Tijdens hun zelfevaluatie en de evaluatie van het 

groepswerk schreven de leerlingen alleen maar positieve 

dingen over deze opdracht. Zeker voor herhaling vatbaar ! 

 

  
 

Klas 220 o.l.v. mevr. Lamote 

 
 



FEBRUARI – MAART 2015: MINIONDERNEMINGEN IN HET DERDE JAAR ECONOMIE 

 

Net als de vorige 6 jaren werden in het kader van de lessen economie in het derde jaar 2 ondernemingen 

opgericht:  

 

Lucky Pop 
Delphine  De Clerck, Laurence Hindryckx, Romi Monefesta, Laura Pozzolo 

 Sien Vandamme en Phëadra Gaillez 

 

Boebur 
Janne Lidou, Justine Olivier, Noach Vandekerckhove, Jana De Buck, Sofie Vanhoorne en Tanguy Defraye 

 

De leerlingen moesten als een echte onderneming zelf een product kiezen , produceren en verkopen. Elke 

leerling kreeg een eigen taak binnen de onderneming: van ICT-verantwoordelijke tot verantwoordelijke 

voor de productie. 
 

 

Als eerste actie moesten ze een marktonderzoek doen. Op die manier wisten ze welke producten 

interessant waren en welke prijs ze hiervoor konden vragen. Lucky Pop verkocht zelfgebakken lukken en 

popcorn. Ze verbonden hieraan een gratis tombola. Zo kreeg de naam ‘Lucky’ een dubbele betekenis. 

Boebur bracht zelfgemaakte boules de berlin en hamburgers op de markt. 

 

Via de 4 elementen van de marketingmix (product, prijs, plaats, promotie) moesten de leerlingen proberen 

zoveel mogelijk producten te verkopen en winst te maken. 

 

De leerlingen van het 3de jaar economie hielden in de maand februari en maart enkele succesvolle 

verkoopdagen. 
 

dhr. Mattheus en de klassen 312 en 321 



ZONDAG 15 MAART 2015: SMIK ZETTE ZIJN DEUREN OPEN 

 

Opendeur dag: een kennismaking met nieuwe leerlingen, een terugkeer van oud-leerlingen, een 

contactmoment met ouders. 

PO-lokaal… voor sommigen een verrassing. De transformatie van het vroegere expressielokaal is 

geslaagd. 

En hoe is het nog met jou?  Een vraag die we verschillende keren hoorden die middag 

Nagenieten kon je bij een drankje en een pannenkoek in Zuudhove. Bedankt aan de vele vrijwilligers. 

Dissectie van het oog. Was één van de vele activiteiten door de leerlingen. 

Educatief, opvoedend, leren leren, zich goed voelen… kernbegrippen op SMIK. 

Uitleg door alle leerkrachten en directie. Op alle vragen werd een passend antwoord gezocht. 

Rustig gelegen, in een groene omgeving… een school om van te houden. 
 

 

 

 

 

STEM werd voorgesteld als de nieuwe richting die je vanaf 1 september kunt volgen op onze school. 

Media: Kranten in de klas, schoolkrant ’t Scharniertje, Ipad, pc’s, beamers… 

ICT-toepassingen in de lessen informatica, maar ook in de aardrijkskundeles en het atelier. 

Koekelare, Ichtegemstraat 14/2 was het centrum van alle bedrijvigheid. 
 

 

 



DINSDAG 17 MAART 2015: TONEELSTUK ‘DE PEST! AAN MIJ’ 

 

Marie is jarenlang het favoriete slachtoffer van haar klasgenoten. Wanneer ze van school verandert, besluit ze dat dit 

haar niet meer zal overkomen. Ze zoekt en vindt aansluiting bij ‘queen bee’ Gloria. Langzaam maar zeker gaat ze mee 

andere leerlingen terroriseren. Tot de gebeurtenissen met haar op de loop gaan… 

Marie voert je mee tot diep in haar hoofd. Een duik in een wereldbeeld waar enkel plaats is voor ‘daders’ en 

‘slachtoffers’. Je ontrafelt het ‘systeem’ en ontdekt hoe iedereen daar zijn eigen rol in speelt. De reis voert langs 

schoenen met roze strikjes, hamsters, bavianen, kameleons, een empathieknopje, Darwin en een eerste kus. 

Automutilatie, sociale media, paranoia en andere aan pesten gerelateerde thema’s krijgen stuk voor stuk een plaats in 

dit ontluisterend verhaal.   

‘De Pest! aan mij’ brengt  de verhalen van slachtoffer en 

dader bij elkaar in één enkel personage. Zo maken ze komaf 

met hokjesdenken en stellen ze alle betrokkenen voor hun 

verantwoordelijkheid. Jongeren krijgen een spiegel 

voorgehouden die inzicht geeft in de psychologische 

mechanismen die spelen bij slachtoffers en daders.  

De voorstelling schakelt heel snel tussen humor en emotie, 

tussen uitleg en beleving, tussen aanhalen en confronteren. 

 

 

 

 

 

Enkele reacties uit klas 310: 

Het was een goede actrice. (Anne-Sophie) 

Het was een mooi stuk met een duidelijk verhaal erin. (Kevin) 

Jammer dat er maar één speelster was. (Lynn) 

Het was spannend op alle niveaus. (Milan) 

Leuk dat het publiek betrokken werd bij het stuk. (Ellen) 

 

 

 



SCHOOLSPORT : VOETBAL 

 

Op woensdag 14 januari waren de jongens van de eerste graad aan 

de beurt in de schoolcompetitie minivoetbal. Vorig jaar bereikten 

we vlot de tweede ronde, maar dit jaar lag het niveau toch een stuk 

hoger. 

De eerste partij was tegen de thuisploeg, het SIGO uit Gistel. Een 

technisch vaardige ploeg die zonder doelman speelde waardoor we 

telkens een mannetje minder hadden. We verdedigden echter goed 

in blok en waren heel sterk in de omschakeling. We waren wel 

telkens op achtervolgen aangewezen, maar we lieten de 

tegenstander nooit verder uitlopen dan 1 goal. Toen vonden we het 

welletjes en kwamen we op voorsprong om dit niet meer weg te 

geven : 6-7 was de eindstand na een pot hoogstaand voetbal! 

 

De tweede 

partij was 

tegen Veurne, en ook daar speelden een paar toppertjes. 

Deze keer geen doelpuntenfestijn, maar wel een 4-2 

nederlaag. Had hier een rustmoment tussen gezeten zat er 

misschien meer in.   

Een heel geslaagde middag op hoog niveau! Proficiat aan alle 

deelnemers! 

 

Op woensdag 25 februari was het de beurt aan de tweede 

graad om te minivoetballen. De selectie bestond uit Jonas, 

Kenneth, Robin, Gillian, Sil en Milan.  

De tegenstanders van dienst waren het Vrij Handels-en 

Sportinstituut, OLV-Hemelvaartinstituut en Sint-

Jozefsinstituut, allen uit Brugge. Stuk voor stuk scholen die 

een groot stuk groter zijn dan SMIK. 

De eerste partij werd met 1-2 verloren tegen het Sint-Jozef, de tweede werd met 4-2 verloren tegen het VHSI (dit 

team was duidelijk een maatje te groot voor ons), de derde partij werd overtuigend gewonnen met 5-2. Een erg 

knappe prestatie van SMIK. Mocht de volgorde van de wedstrijden anders geweest zijn, zat er zeker meer in!   Coach 

David en Xuan waren al bij al heel tevreden!        dhr. David 

 

 

FAMILIENIEUWS 

We delen in het verdriet en de rouw 

 

… van de familie van Dieter Ossaer uit klas 410, bij het overlijden 

van zijn overgrootvader dhr. Roger Casteleyn 

… van de familie van Sarah Vanthuyne uit klas 310, bij het 

overlijden van haar grootvader dhr. André Louagie 

… van de familie van Amber (klas 420) en Lara (klas 130) Devreker 

bij het overlijden van hun grootmoeder mevr. Erna Mortier 

… van de familie van Ellen Dehullu (klas 314) bij het overlijden van 

haar grootmoeder mevr. Denise Verbruggen 

… van de familie van Lara Vancouillie (klas 259) bij het overlijden van haar grootmoeder mevr. Monique Lauwyck 

… van de familie van Samira Dewitte (klas 159) bij het overlijden van haar grootvader dhr. Ferdinand Dewitte 

… van de familie van Jordy Lydou (klas 150) bij het overlijden van zijn overgrootvader dhr. Roger Willaert 

… van de familie van Frauke Vanmassenhove (klas 120) bij het overlijden van haar overgrootmoeder                 

mevr. Maria Pollet 

 



SCHOOLSPORT - JUDO 

 

Schitterende resultaten op de Open SVS kampioenschappen judo in Hasselt 

De judokampioenschappen vonden plaats in het verre Hasselt. De zusjes Emilien en Josefien Demeulenaere en Yme 

Ameel vertegenwoordigden onze school.  

Tijdens dit tornooi hebben ze alledrie prima judo laten zien en ze werden dan ook  allemaal beloond met een mooie 

medaille.  Een welverdiende proficiat met deze fantastische resultaten! 

Goud voor 

Josefien Demeulenaere 

(rechts op de foto) 

 

Goud voor  

Emilien Demeulenaere 

(midden op de foto) 

 

Zilver voor 

Yme Ameel 

(uiterst rechts) 

 

 

SPORT - VOLLEYBAL MINIEMEN MEISJES 

 

Het nieuwe jaar startte gunstig voor onze 

volleyballende miniemen meisjes. 

Op woensdag 7 januari speelden ze de kwartfinale 

tegen de Broederschool uit Roeselare. Koekelare 

won vlot van de Roeselaarse school en kon zo 

doorstoten naar de halve finale. 

 

In die halve finale op 21 januari kreeg SMIK een 

veel sterkere tegenstander voor de voeten 

geschoven. Het Sint-Niklaasinstituut uit Zwevegem 

was duidelijk een maatje te groot voor SMIK. Het 

werd 3 – 1 ondanks het moedig verweer van onze 

SMIK-meisjes. 

We moesten jammergenoeg de duimen leggen en 

strandden in de halve finale. 

 

 

Op de foto herken je Saar Belpaeme, Ybbe Decan, Flore Declercq, Flore Devos, Falke Engelbeen, Lina Mertens,  Aube 

Tylleman, Kayleigh Vandecasteele, Vandepoele Marte, Aagje Vandevoorde  en Fee Viaene 

 

SPORT - INDOOR KAMPIOENSCHAPPEN ATLETIEK IN GENT 

 

Lynn Dekeyser vertegenwoordigde onze school 

op de indoorkampioenschappen atletiek in de topsporthalle in Gent. 

Het werd een hele ervaring. Lynn liep er de 800 m 

en veroverde de tweede plaats.Proficiat, Lynn! 

 

 

Een woordje van DANK aan iedereen die meewerkte aan de opbouw van dit paasnurmmer 

van ‘t Scharniertje!  We hopen op een zonnige en deugddoende paasvakantie 

en wensen iedereen een vrolijk Pasen! 

De redactie WIM MATTHEUS en HILDE VLIEGHE 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Handel 

Latijn 

Moderne wetenschappen 

Technische activiteiten 

Sociale en technische vorming 

STEM (nieuw vanaf september) 
 

Handel 

Latijn 

Moderne wetenschappen 

Mechanica-Elektriciteit 

Sociale en technische vorming 

 

Economie 

Humane wetenschappen 

Latijn 

Wetenschappen 
 

 

 

SINT-MARTINUSINSTITUUT, Ichtegemstraat 14/2, 8680 KOEKELARE 

www.sint-rembert.be/smik T 051/58 85 45 F 051/58 33 44 smik@sint-rembert.be  
INSCHRIJVEN KAN ELKE DAG GEDURENDE DE SCHOOLUREN OF NA AFSPRAAK.  

DE SCHOOL IS ALTIJD TELEFONISCH BEREIKBAAR OP 051/58 85 45  

 

1ste jaar 

2de  jaar 

3de en 4de 

jaar 

 

 

INFODAG  ZATERDAG 27 JUNI van 10 tot 13 UUR 

 

 

STUDIEMOGELIJKHEDEN 

VAN 12 TOT 16 JAAR 

http://www.sint-rembert.be/smik
mailto:smik@sint-rembert.be

