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Het schooljaar was amper van start 
en de eerste leuke activiteiten kwamen al boven. 

Ondertussen zijn heel wat grotere en kleine projecten de revue gepasseerd: 
peter- en meterschap voor de eerstejaars, schoolfotografie, 

een toelichting van het project ‘Zonde’, voorbereidingen voor het toneel, 
toelichting skireis, ’leren leren’ voor de eerstejaars, ‘splinters en balken’, 

een startviering voor iedereen, bezinningsdagen, 
een taalbad in Doornik, biotoopstudie, 

ICT-toelichting, Romeinse soldaat, fietsencontrole door de politie, 
drugs- en alcoholpreventieve getuigenissen, workshop prehistorie. 

Leerlingen van het tweede jaar hebben samen met hun leraar een eigen techniekproject 
voor een wedstrijd ingediend. Daar horen we dus nog van. 

En dan hebben we het nog niet over de culturele uitstappen op vrijwillige basis gehad. 
 

Opmerkelijk is dat onze examenplanning door een stakingsaanzegging verstoord werd. 
Het heeft ons niet belet om de schoolorganisatie zo goed als mogelijk te laten doorgaan. 

Hervormingen kennen overal voor- en tegenstanders. 
 

Vier maanden. Het lijkt alsof het schooljaar al weer halfweg is; zo druk leek het. 
Soms vergeten we het te zeggen, maar voor alle duidelijkheid: 

elke dag worden er boeiende lessen gegeven van waaruit al deze projecten groeien. 
Dank aan iedereen dus die hiervoor elke dag zijn steen(-tje) bijdraagt. 

 
De wakkere lezer heeft al opgemerkt dat er helemaal nog niets over het toneel geschreven werd. 

Even kort voorstellen: het theaterstuk “Zeven zusters zonder zonde” 
is een toneelopvoering door onze leerlingen. 

Het werd geschreven door oud-leerling Gillian Mouton in samenwerking 
met oud-leraar Guido Willaert, die het ook regisseert; helaas voor de allerlaatste keer. 

Dat maakt het stuk uniek. De leerlingen zijn van het begin van dit schooljaar al bezig met repeteren 
op woensdagnamiddag, vrijdagavond en zondagvoormiddag. 

Een eerste doorloop leerde dat het een schitterende opvoering zal worden. 
 

Een woord van dank aan wie dit kerstnummer van het Scharniertje tot stand brachten. 
 

Met wat geluk krijgen we een rustige en welverdiende kerstvakantie 
en kan iedereen na Nieuwjaar weer uitgerust en happy aan de slag. 

Heimelijk hopen we toch wel op leuke sneeuw, maar liefst zonder veel ellende. 
 
 
 

Directie en leerkrachten van Sint-Martinus 
wensen iedereen een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2015! 

 
 
 

Directie SMIK 
Rik Gadeyne en Luc Van de Sompele 

 



MAANDAG 1 SEPTEMBER 2014: PETER – METERSCHAP 
 

Op maandag 1 september mochten we weer heel wat eerstejaars verwelkomen in onze school. Voor hen is 
alles nieuw en wordt het al onmiddellijk duidelijk dat de eerste week een drukke week zal worden om het 
reilen en zeilen van de school te leren keren. Om onze eerstejaars hiermee wat te helpen zorgt de 
leerlingbegeleiding ervoor dat elke nieuwe leerling een leerling van het vierde jaar toegewezen krijgt die dan 
als het ware de rol van peter of meter opneemt. De leerlingen worden willekeurig aan elkaar gekoppeld door 
middel van een spel. Eenmaal de duo’s of de trio’s gevormd zijn, trekken ze dan met een vragenlijst doorheen 
de school. De bedoeling is dat de leerlingen van het vierde jaar onze eerstejaars op sleeptouw nemen en hen 
helpen bij het oplossen van de vele vragen.  
Wij vroegen onze leerlingen nadien om het project te evalueren en kregen onder andere volgende reacties: 

- De leerlingen maken op een leuke manier kennis met de school en weten dat ze altijd terecht kunnen 
bij ons als ze vragen hebben. In het begin was het wel wat onwennig.  

- Het is allemaal nieuw voor de eerstejaars en ze kunnen wel wat hulp gebruiken. 
- Het is leuk dat de leerlingen van het eerste jaar iemand hebben waar ze iets aan kunnen vragen als ze 

op school iets niet vinden of weten.  
- Het is leuk dat je je peter of meter moet vinden met die kaartjes (we moesten de logo’s aan de juiste 

merknamen koppelen) en dat je dan samen die vraagjes moest oplossen. Zo kom je ook meer te weten 
over de school. 

- Het is fijn dat je iets kunt vragen aan iemand die niet zo lang geleden ook in het eerste middelbaar zat. 
- Als je iets niet durft vragen aan de leerkracht, kan je altijd naar je peter of meter gaan. 
- Het geeft je zelfvertrouwen, als er je iets overkomt dan kan je altijd bij hem of haar terecht. 
- Je komt veel te weten over de school. 
- Het was leuk, ik had een heel leuke meter, je hoort dan anekdotes die de leerkrachten niet vertellen. 
- Het is leuk om de school op die manier te leren kennen. 

  
 

COVERS 
 

Op dinsdag 21 oktober 2014 was er oudercontact. Terwijl we gespannen onze beurt afwachtten, bood 
mevrouw Timperman ons een cover aan. We kregen de keuze tussen roze en groene covers. 
Een cover is een reflecterende beschermhoes voor onze boekentassen. Daarmee kunnen we veilig en opvallend 
op straat fietsen.  We kregen een cover op voorwaarde dat we hem altijd zouden gebruiken. Dat beloofden we 
door een contract te tekenen. Het oudercomité van onze school schenkt ons deze covers. Door hen kunnen we 
veilig fietsen in het verkeer! 
(Klas 120  Saar Belpaeme, Frauke Vanmassenhove, Marie Van Oost, Flore Declercq, Marthe Vandepoele) 
 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 
 

 
Op SMIK laten we ook de hobby’s en vrije tijd 
van onze leerlingen niet zomaar voorbij gaan. 
Op de dag van de jeugdbeweging mogen de 

leerlingen in uniform naar school komen 
en wordt extra aandacht besteed 

aan Chiro, KSA, scouts of …  
 
 

 
 



VRIJDAG 5 SEPTEMBER 2014: INFOMOMENT OVER PROJECT 
 
Op 5 september stelden mevrouw Lamote en de heer Follet het nieuwe 
jaarproject “Zonde!?” voor. Het infomoment startte met een filmpje. Hierin zagen 
de leerlingen de twee projectleiders als game- en eetverslaafden, een link naar de 
zonde gulzigheid. Daarna mocht mevrouw Lamote biechten in de speciaal 
aangevoerde biechtstoel. 
Via dit infomoment kregen de leerlingen meer informatie over het waarom van 
het project en een overzicht van de verschillende activiteiten tijdens het komende 
schooljaar:  
 

- Op donderdag 25 september was er de startviering “Wie zonder zonde 
is…”; 

- Daarna volgden op vrijdag 26 september en 10 oktober de 
bezinningsdagen voor alle klassen; 

- In de maand november kwamen enkele getuigen hun verhaal vertellen 
over hun “zonde”. Voor de derdejaars was dit Luc Rombaut (drugs) en 
voor de vierdejaars Michael Niclaus (alcohol); 

- Op woensdag 21 januari wonen we de schoolvoorstelling bij van “Zeven 
zusters zonder zonde”; 

- De dag daarna, op 22 januari, is er tijdens de voormiddag “SMIK in de biechtstoel”. Mensen komen getuigen 
over hun (moderne) zonden van allerlei aard: gameverslaafden, eetverslaafden, mensen uit de media, ex-
delinquenten, mensen die extreem met hun uiterlijk bezig zijn…; 

- ’s Namiddags laten we bekend en onbekend talent uit de school hun ding doen: SMIK’S GOT TALENT; 
- Op vrijdag 3 april willen we bewijzen dat de “jeugd van tegenwoordig” wel degelijk iets in hun mars heeft: 

SMIK DEUGT! We sturen de leerlingen erop uit op mensen van hun deugden te laten ervaren, hun deugden te 
delen met anderen in de maatschappij, zich deugdzaam te maken.  Dit kan in de buurt van de school zijn of 
ook ver daar buiten. 

- Afsluiten van het project doen we op vrijdag 5 juni met “SMIK zondigt”. We verlaten even het rechte pad van 
het schoolreglement en laten de leerlingen even (gecontroleerd) zondigen… 
 

 

In de volgende edities van het Scharniertje leest u ongetwijfeld meer! 
 

OKTOBER 2014: BIBLIOTHEEKBEZOEK VOOR HET EERSTE JAAR 
Op 24 oktober 2014 trokken we met de klas naar de plaatselijke bibliotheek. Daar 
werden we opgewacht door mevrouw de bibliothecaris. Zij gidste ons door de 
bibliotheek.  
We kregen heel wat uitleg over de bibliotheekwerking, de dvd’s, de kranten, de cd’s, de 
tijdschriften en natuurlijk over de boeken. Het werd ons al snel duidelijk dat een 
bibliotheek meer is dan boeken alleen! 
In kleine groepjes leerden we werken met het bibliotheekcomputersysteem. Niet altijd 
even makkelijk! Uiteindelijk kozen we allen een jeugdboek. Het was even zoeken. We 
hopen dat het een mooi boek is. 
En … onze leerkracht mevr. Callewaert hoopt dat we met plezier, nog veel boeken zullen ontlenen en zullen lezen! 
(Klas 120 – Astrid Vandewalle, Maaike Van Driessche, Femke Depoorter, Charline Vanden Bussche, Jozefien 
Stellamans) 

 

 



DONDERDAG 18 SEPTEMBER 2014 : GOK : PAUL MAES 
 
Op donderdag 18 september kwam Paul Maes naar onze school. Alle eerstejaars werden samen met hun ouders 
uitgenodigd om de uiteenzetting over ‘leren leren’ bij te wonen. Op een speelse en interactieve manier kregen de 
leerlingen duidelijk uitleg over hoe ze best het ‘leren’ aanpakken.  
Met onze GOK-werking zetten we de zes studiestappen in de kijker via de stickeractie. Wekelijks krijgen de 
leerlingen in hun agenda een sticker. Er wordt dan één studiestap toegelicht. 
 

   
 

1 Plannen 
De vragen die de leerlingen zich hierbij stellen zijn de volgende: 
-Wat moet ik kennen? 
-Hoe moet ik het kennen? 
-Welke vragen zou de leerkracht kunnen stellen (typevragen!)? 
-Hoe pak ik dit aan? 
-Wanneer zal ik het studeren? 
-Hoeveel tijd moet ik hiervoor voorzien? 

 
2 Verkennen 

Hierbij is het de bedoeling dat de leerlingen de leerstof bekijken en zich daarbij volgende vragen 
stellen: 
-Waarover gaat de leerstof? 
-Uit hoeveel delen bestaat de leerstof? (titels, ondertitels, …) 
-Hoe is de leerstof opgebouwd? 
 

  3 Begrijpen  
-Je moet zien wat je leest. 
-Van zodra je het in je hoofd kan zien, van zodra je het begrijpt, kun je beginnen met studeren. 
 

4 Inprenten 
- De theorie studeren. 
- De oefeningen en bestuderen. 

 
5 Controleren 

- Jezelf testen of je de leerstof kent door oefeningen te maken, theorie op te 
schrijven. 

 
6 Herhalen 

- De leerstof blijven herhalen zodat die in je geheugen blijft. 
 
 



 
DINSDAG 9 SEPTEMBER 2014: WEGBERMONDERZOEK VOOR VIERDEJAARS 

 
Eerst kregen we uitleg over wat ons te wachten stond en toen gingen we over tot actie.  We reden naar de 
Klyteput, zetten onze fiets weg en gingen naar de wegberm.  Het was heel leuk en mooi weer.  We hebben 
vanalles onderzocht in een mooie omgeving.  We zetten aan beide kanten van de weg in de wegberm een 
stokje en we verbonden ze met een touw en dan konden we beginnen met ons onderzoek.  Eerst moesten we 
kijken welke planten er waren en daarna de hardheid en waterdoorlaatbaarheid van de bodem meten.  Het 
was een leerrijke en leuke ervaring waarvan we veel hebben bijgeleerd.  Zeker voor herhaling vatbaar! 
(Febe, Chalina, Gillian en Jonas klas 414) 
 

   
 
 

DINSDAG 4 NOVEMBER 2014: WETENSCHAPPERS VIERDE JAAR NAAR VLOETHEMVELD 
 
We hadden een sympathieke leuke gids die alles op een interessante en leuke, aangrijpende manier kon 
vertellen.  Het domein is heel mooi en natuurlijk.  Men laat er alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat 
en dit domein was oorspronkelijk een militair munitiedepot waar alle soorten munitie werd opgeslagen o.a. 
voor de zeemacht.  Veel van de gebouwen werden gebouwd rond 1925.  Tussen de verschillende gebouwtjes 
bevonden zich verhoogde bermen om het verspreiden van branden na explosies tegen te gaan.  Er werden ook 
krijgsgevangenen gehouden die op verschillende plaatsen kunstwerken maakten.  Deze raakten echter in 
verval.   Er heerst een grote biodiversiteit in de fauna en flora.  Op het domein groeien verschillende soorten 
heide, die door 40 schapen begraasd wordt.  Men probeert op het domein een blijvende vochtige en arme 
bodem te behouden om zo unieke en zeldzame planten en dieren een kans te geven.  Vroeger was dit domein 
in militaire handen, maar tegenwoordig wordt dit beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos.  Grote 
delen van het domein zijn afgesloten voor het publiek, je kan er enkel uitzonderlijk en onder begeleiding 
binnen.  Ten vroegste in 2017 worden nog enkele delen toegankelijk gemaakt.  We hebben een leuke en 
leerrijke namiddag achter de rug.  
(Jonas en Gillian klas 414) 
 
De gids kon goed uitleg geven over alles wat we gezien hebben.  Hij was heel vriendelijk en actief.  Het bos was 
heel mooi.  We hebben mooie planten gezien die we al in de les hadden besproken, maar ook nieuwe planten.  
We hebben veel bijgeleerd over die planten.  Op een bepaald gebied zaten er 40 schapen.  De bedoeling is dat 
zij enkel gras eten zodat er ruimte komt voor andere planten zoals heideplanten.  Op andere plaatsen wordt er 
elk jaar gemaaid zodat het gebied heide kan blijven.  Op de heide komt er onder andere dop- en struikheide 
voor.  In het gebied bevinden zich ook everzwijnen, vossen en reeën.   Rond 1925 hebben ze barakken 
gebouwd met daarrond wallen om brand na explosie te beperken.  In het gebied hebben we veel kunstwerken 
gezien, die toen gemaakt zijn door de krijgsgevangenen.  Het domein is niet toegankelijk voor het publiek, wel 
met gids.  Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert het gebied.  Het was een zeer leerrijke ervaring en voor 
herhaling vatbaar.  Met dank aan de boswachter. 
(Febe en Chalina klas 414)        (o.l.v. mevr. Meyns) 
 



VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2014: KRINGDAG VOOR HET EERSTE JAAR 
 
De bezinningsdag van het eerste jaar wordt kringdag genoemd, omdat de leerlingen een nieuwe kring vormen sinds  
1 september. De bedoeling van die dag is elkaar nog beter te leren kennen. 
 

 
Op vrijdag 26/09/14 hadden de eerstejaars kringdag . 
We mochten een eigen stoel versieren , met allemaal voorwerpen die ons typeren. 
Daarna mochten we kijken naar de andere stoelen om elkaar beter te leren kennen. 
In de voormiddag oefenden we ook de talentenshow. Een aantal onder ons hebben heel wat talenten! 
Na de middag keken we naar een film rond ‘Fair Play’ spelen. 
Na de speeltijd mochten we zelf ‘Fair Play’ spelen. We waren in groepen verdeeld en daarna mochten we voetballen, 
volleyballen en basketten. 
We sloten af met een lekker ijsje. Het was een hele leuke dag!  
(van Kayleigh en Louise – klas 120 o.l.v. mevr. Callewaert) 
 

WEEK VAN 17 TOT EN MET 21 NOVEMBER 2014: WORKSHOP PREHISTORIE 
 
Overleven of uitsterven  in de IJstijd! Niet langer theorie maar doen! 

 
De eerstejaars van onze school 
daagden we uit om zelf de 
prehistorie te DOEN ! 
Hoe jaagden de mensen in de 
prehistorie? Hoe looiden ze 
huiden? Hoe verwarmden ze 
zich? Hoe maakten ze  
werktuigen? Waarin geloofden 
ze? 
Onze leerlingen traden in de 
voetsporen van de voedsel-verzamelaars uit 

de steentijd. Ze ervaarden hoe het leven was, tijdens en net na de laatste ijstijd. 
IJzingwekkend uitdagend! 
 

LEVEN IN DE IJSTIJD 
In een decor van dierenhuiden en ruwe stenen leerden onze leerlingen alles over de 
grondstoffen die de prehistorische mens uit zijn omgeving haalde.  
De leider van de stam van de holenbeer demonstreerde de belangrijkste 
vaardigheden om te overleven: jagen, vuur maken, stenen werktuigen maken. 
En daarna… was het aan de leden van de stam van de Holenbeer! Ze jaagden met 
een speerdrijver, maakten vuur en gingen aan de slag met silexstenen. 
 
DE STEENTIJD … KEICOOL!! OOK ONZE LEERLINGEN WAREN … KEICOOL !!  

 



DINSDAG 23 SEPTEMBER 2014: SPLINTERS EN BALKEN VOOR DE EERSTEJAARS 
 
In onze GOK-werking hebben we  veel aandacht voor 
pesten. We willen in eerste instantie preventief werken.  
Op dinsdagvoormiddag 23 september gingen alle 
leerlingen van het eerste jaar naar het toneelstuk 'Splinters 
en balken' kijken. Dat stuk werd gebracht door een acteur 
en een actrice van theatergezelschap De Mus. 
Het onderwerp van de voorstelling was ‘pesten’. In 
verschillende korte, herkenbare scènes werden de 
leerlingen met de gevolgen van pesten geconfronteerd. Zo 
was er de gepeste jongen, Billy. De pesters namen zijn 
rugzak af en dwongen hem om allerlei vernederende opdrachten uit te voeren. Hierdoor voelde Billy zich erg 
ongelukkig en behaalde hij zelfs slechte resultaten op school.  
 

Na de voorstelling volgde er een klasgesprek over het stuk.  
Wat onze leerlingen geslaagd vonden: 

- de keuze van het onderwerp; 
- het acteer- en zangtalent van de acteur en actrice; 
- de interactie met de leerlingen. 

Wat ze onthouden hebben: 
- verdedig, kies voor de gepeste en doe niet mee met de pester uit angst om zelf slachtoffer te worden; 
- beoordeel mensen niet op hun uiterlijk; 
- zoek samen naar oplossingen als er een probleem is in de groep. 

 

  
 

Op onze school wordt heel wat aandacht besteed aan het niet-pesten van elkaar! Daarom gingen we met alle 
eerstejaars het toneelstuk ‘Splinters en Balken’ bekijken in Torhout. 
Ik vond het leuk dat we met de Lijn gingen, al zat de bus natuurlijk bomvol. In het begin was het grappig en 
leuk. Elkaar pesten was hier uit den boze. 
Het was geen normaal toneel. Er werden leerlingen uit het publiek gepikt om mee te spelen. 
Op het einde deed een acteur rot tegen de andere en pestte hem. 
Ik wou dat ik de rugzak aan Billy kon teruggeven. 
Het pakte mij, maar alles kwam goed. Het is tenslotte maar een toneelstuk. 
We zullen er alles aan doen om het in het echt pesten niet te laten gebeuren! 
(Frauke Vanmassenhove  120) 
 
 

VRIJDAG 10 OKTOBER 2014: BEZINNINGSDAG 400 
 

Voor de bezinningsdag van het vierde jaar wordt al enkele jaren gekozen om naar het 
Instituut Dominiek Savio te trekken in Gits.  Daar worden onze leerlingen geconfronteerd met 
mensen met een beperking. Aan de hand van gesprekken en spelletjes wordt hen duidelijk 
gemaakt hoe het voelt te leven anders dan de anderen.  Altijd weer een boeiende en tegelijk 
confronterende dag. Ook het stil moment aan de ‘bron’ waar stenen liggen ter nagedachtenis 
aan de overleden leerlingen laat toch sporen na … 



 

220 bezint 

220 DEUGT !!! 

220 ZONDIGT 

ZALIG-ZONDIGE 
VRIENDSCHAPSDAG 

220 maakt plezier  



VRIJDAG 26 SEPTEMBER 2014: BEZINNEN MET KLAS 230 

Op vrijdag 26 september 2014 was er voor het eerste en tweede jaar geen les gepland, maar een bezinningsdag in de 
ruime zin van het woord. Klas 230 trok o.l.v. de juffen Deketelaere en Blomme eerst naar het Meunyckenhof en 
daarna naar de Mote voor een bosspel. Het geheel werd als positief en deugddoend ervaren. Hieronder kan je lezen 
wat leerlingen wisten op het einde van de dag. 

 

Enkele reacties: 
• We vertrokken allemaal met de fiets richting Meunyckenhof. 
• Iedereen had er zin in . In het Meunyckenhof werden we vriendelijk ontvangen. 
• Nadat we samen met onze titularis en mevr. Blomme een kennismakingsspel gespeeld hadden, kregen we 

een rondleiding in het bejaardentehuis. Daarna gingen we met de bejaarden wandelen naar de Mote en 
voerden we een gesprek met hen i.v.m. deugd en zonde. Elke bejaarde kreeg een zelfgeknutseld kaartje van 
de leerlingen als dank voor het bezoek. Ze waren er heel blij mee. Bij sommigen werden banden gesmeed om 
elkaar terug te ontmoeten… 

• Als afsluiter mochten we nog helpen met de soepbedeling.  
• Wat ik zal blijven herinneren is dat ouderen zo open en 

aangenaam kunnen zijn en dat zij de jeugd goedgezind zijn. 
• Rond de middag gingen we met de fiets op verrassingsuitstap 

naar de tuin van onze titularis mevr. Deketelaere waar we na 
een onverwachte aperitief mochten picknicken. 

• Nadat we ons lievelingsvoorwerp aan mekaar hadden 
voorgesteld en  ons wat uitgeleefd hebben in de tuin trokken 
we naar Koekelarebos voor een levend strategospel in het kader van ons project ‘zonde’.  

• Sommige leerlingen trakteerden ons na het bosspel op zelfgemaakte cake! 
• Na een geslaagde dag keerden we welgezind terug naar school. 
• Een dag om nooit te vergeten! 

 
BEZINNINGSDAG VAN KLASSEN 210 EN 250 

 

Enkele impressies van de bezinning in klassen 210 en 250. Het werd een gevarieerd programma. 
Foto’s getuigen dat het tof en fijn was! 

 

 



 
DONDERDAG 2 OKTOBER 2014: TAALBAD DOORNIK VOOR DERDEJAARS 

 

Oh Tournai ! 
Tu es si belle ! 

Je voudrais y rester 
pendant des heures. 

Oui, cette ville a conquis 
mon cœur ! 

La cathédrale magnifique. 
Le beffroi tout aussi chic. 
Je veux te revoir bientôt 

Si possible, encore mille fois. 
Robin Staelens (310) 

 

 
Oh Tournai ! 

On n’y parle pas anglais, 
mais bien français. 

C’est une superbe ville, 
mais leur langue maternelle 

quand même un peu difficile. 
Le matin, on a visité la cathédrale 

phénoménale, 
pas normale ! 

Laura Pozzolo (320) 
 

Oh Tournai ! 
Vous y trouvez un beffroi. 

On n’a pas ça chez moi. 
Un triangle,  

la forme de la grand-place, 
on y a mangé une glace. 

Le dragon surveille la ville 
et la cathédrale n’est pas fragile. 
Tous ces bâtiments médiévaux, 

construits à la main. 
Incroyable, n’est-ce pas ? 

Voilà, c’est la fin. Klaas Bylo (320) 
 

Le matin avec le guide, 
l’après-midi en petits groupes. 

C’était très amusant. 
Nous avons apporté le soleil 

et pris de belles photos. 
Je ne comprends pas encore très bien 

français, 
mais quelle belle journée ! 
Delphine De Clerck (320) 

 

 
Oh Tournai ! 

Que vous êtes belle, tu sais! 
Il y a de l’eau, c’est l’Escaut. 

Mais malheureusement, 
il n’y a pas de plage, voilà ce qui est 
dommage. Enfin, cette ville date du 

moyen âge. 
Dries Vervloet (320) 

 

 



 

DONDERDAG 2 OKTOBER 2014 : WETENSCHAPSDAG VOOR DE VIERDES 

Elk jaar staat een dag gepland in functie van de richting die je volgt. Het aantal  wetenschappers is voor het vierde jaar 
niet zo groot en daarom werd beslist door de leerkrachten wetenschappen om dit te organiseren voor heel het vierde 
jaar. Die dag werd echt een voltreffer en op het einde van het verslag was bij velen te lezen dat wetenschappen 
eigenlijk nog zo saai niet zijn. 
 
In de voormiddag bezochten we een Koekelaarse firma. We fietsten naar het familiebedrijf Dekeyzer-Ossaer. Dekeyzer 
– Ossaer, een bedrijf dat zich specialiseerde in vleesverwerking. Eerst kregen we een uitgebreide uitleg hoe het bedrijf 

is ontstaan en de praktische info. Daarna kregen we een 
rondleiding in het bedrijf. Tijdens de rondleiding zagen we heel 
veel verschillende soorten machines.  
 
Hier even de informatie die we daar te horen kregen: 
 
het vleesverwerkingsbedrijf Dekeyzer-Ossaer bestaat sinds 1980. 
Het is gestart als een bescheiden slagerij opgericht door Johan 
Dekeyzer en Marie –Rose Ossaer, maar is nu uitgebreid tot een 
heel modern productiegebouw gevestigd op het industrieterrein 
‘Coudenhove‘ in Koekelare. De productieruimtes zijn nu al 
uitgebreid met 11 verzendkaaien, een diepvries, opslagruimte, 
gekoelde verwerkingsruimte en extra bedrijfsruimtes ter 
ondersteuning. De onderneming is uitgegroeid tot een nationaal 

bedrijf dat beloond werd met 7 kwaliteitscertificaten. 
Het bedrijf zorgt voor het versnijden, verdelen, bereiden en verpakken van vlees. Ze bieden een Fresh Food 
Assortiment aan hun klanten, dat zijn alle stukken vlees van rund, kalf, lam, konijn, wild en gevogelte. Dit gaan ze ook 
portioneren tot perfecte porties.  
Tot hun doelgroepen behoren grootkeukens, distributiebedrijven en industriële voedingsproducenten.  
Het bedrijf investeert consequent in moderne machines, dit helpt om op een gecontroleerde en efficiënte manier te 
produceren. (Cédric en Laurine – klas 410)  
 
Na het bezoek aan Dekeyzer – Ossaer gingen we weer met de 
fiets naar school, want om 13u mochten we luisteren naar een 
man die heel wat wist te vertellen over wetenschappen, meer 
bepaald over fysica. Dit legde hij uit aan de hand van proefjes 
met afgedankt huis- en keuken- en tuinmateriaal.  
 
Hierbij een voorsmaakje… zeker eens het proberen waard! 

Knip een theezakje open en haal er de droge 
kruiden eruit. Ontplooi dit theezakje en zet dit op 
de tafel (zoals een schoorsteen) . Steek het in 
brand en wacht eventjes. Op het einde stijgt het 
kleine restje van het theezakje en brandt het op 
in de lucht. Doordat warme lucht stijgt, neemt 
het de lichte deeltjes mee naar boven. 
(Millie en Elise uit klas 410) 
 
Of dit proefje: Je hebt een stapel kaarten en je 

vraagt iemand een kaart te nemen. Je mag de kaart niet zien, alleen de persoon die de kaart heeft genomen. Je legt de 
kaart tussen de stapel en slaat op de stapel. De stapel valt open bij de kaart die je had gekozen. 
Verklaring: hij had de kaart over zijn haar gewreven. Door de statische energie die dan op de kaart zit, slaat de stapel 
open bij de kaart die je had gekozen. (Annelien en Maxim – klas 320) 
 
De vele reacties op de verslagen waren positief tot lovend!  De opzet van de dag was zeker geslaagd en men stak veel 
weetjes op …  Leerlingen en leerkrachten dus tevreden! 
 

 



MAANDAG 6 OKTOBER: BIOTOOPSTUDIE VOOR DE EERSTEJAARS 
 
Op maandag 6 oktober trokken alle eerstejaars twee uur ‘De Mote ‘ in voor een biotoopstudie. Met rubberlaarzen 
aan, trokken de leerlingen van klas 130 als eersten het bos in. Zij mochten experimenten uitvoeren tot aan de 
speeltijd. Vanaf de speeltijd tot de middag was het de beurt aan klas 120. In de namiddag kwam ten slotte klas 110 en 
150 aan bod. De leerlingen hadden de opdracht om in groepjes van een viertal leerlingen verschillende biotische en 
abiotische factoren te onderzoeken. Met opdrachtkaart en het nodige materiaal trokken ze het bos in en voerden ze 
de experimenten uit. Ze noteerden alle resultaten nauwkeurig op de antwoordfiche. Zo moesten ze volgende factoren 
meten: de temperatuur van de bodem en van de vijvers, de doorlaatbaarheid van de bodem, de lichtsterkte, de 
vochtigheid van de lucht, de vochtigheid van de bodem, de zuurtegraad van de bodem… Als doorlopende opdracht 
moesten ze ook op zoek gaan naar sporen van dieren en naar positieve en negatieve invloeden van de mensen in het 
bos. De leerlingen verzamelden ook bladeren die dan gedroogd werden. De leerlingen waren enthousiast over deze 
activiteit.    (mevr. E. Uyttenhove) 
 

 
 

NIEUWJAARSBRIEF IN HET LATIJN 
 
Leerlingen uit de richting Latijn zullen op 1 januari hun nieuwjaarswensen uitspreken in het Latijn. 
Mocht je deze uitdaging ook willen aangaan, hieronder vind je de tekst. 
 

CARISSIMI PARENTES 
CARISSIME AVE , CARISSIMA  AVIA 

 
Ineunte novo anno parvam epistulam paro. 
Non semper bona puella / bonus puer sum 

et fortasse etiam tormentum. 
At scito : vos maxime amo 

et nunc dico : «  vobis semper parebo. 
Vobis opto longam pulchramque vitam, 

multum gaudium et nullam curam. 
In ludo optimos magistros habeo 
et promitto ; melius etiam disco. 

Sic omnes laeti sumus et felix erit novus annus. 
Tandem confido parvum secretum : 

iam diu sine nummis sum. 
Date mihi ergo multam pecuniam, 
deus vobis aget magnam gratiam. 

 
Carus capo vester/ Cara capo vestra 

Kalendis Januaris anno bis millesimo  quinto decimo 

Liefste ouders, 
Liefste opa of oma 

 
In het begin van het nieuwe jaar maak ik 

een klein briefje klaar. 
Ik ben niet altijd een flink meisje/ een flinke jongen 

en misschien zelfs een foltering. 
Maar  jullie weten : ik hou erg veel van jullie. 

En ik zeg nu : ik zal jullie altijd gehoorzamen. 
Ik wens jullie een lang en mooi leven, 

veel vreugde en geen zorgen. 
In school heb ik zeer goede leraren. 

En ik beloof: ik zal nog veel beter leren. 
Zo zijn we allemaal blij en zal het een gelukkig 

Nieuwjaar zijn. 
Tenslotte vertrouw ik een klein geheim toe : 

al lang heb ik geen geld meer. 
Geef mij dus veel geld. God zal jullie dankbaar zijn. 

Van jullie lieve kapoen, 
 

1 januari 2015 
 

Met dank aan mevr. Lamote voor tekst en vertaling! 



VRIJDAG 10 OKTOBER 2014: KICK OP SPORT VOOR DERDEJAARS 
 
Op vrijdag 10 oktober gingen we met de bus naar Kick op sport. De organisatie vond plaats in ‘De Zande’, een 
instelling voor jongens in Ruiselede. Eens aangekomen moesten we onze rugzak in een grote tent zetten.  

Om te beginnen hebben we een survivalrun 
gedaan. Wie nog niet goed wakker was, was dit 
vlug na deze opwarmer: onder netten kruipen, op 
boomstammen lopen… 
Daarna was er een teambuildingsoefening: 
pamperpalen. We moesten in groepjes van vijf 
een boomstam door een parcours dragen. Vier 

leden van de groep moesten de boomstam vasthouden terwijl een 
vijfde bovenop de boomstam klom. Het leek gemakkelijk, maar 
eenmaal de race begon, bleek het toch een stuk moeilijker. Ik 
mocht de paal opklimmen en dat was heel leuk en spannend. 
Vervolgens moesten we met een vlot heen en weer peddelen en zo 
medailles verzamelen. Jammer genoeg konden we niet winnen. 
Daarna bezochten we het creabyrint. Alle deelnemende klassen 
hadden een kunstwerk gemaakt en die werden tentoongesteld. De 
jongeren uit de instelling hadden via een video-opname hun 
mening gegeven over de kunstwerken. 
Om de voormiddag af te sluiten speelden we tjouckbal. Een soort 
handbal met een trampoline als doel. 
Na een vermoeiende voormiddag konden we dan eindelijk eten. 
We vonden een plekje tussen de bomen om te picknicken met heel 
de klas. Naast ons stond er een springkasteel. De verleiding was 
groot, maar we zijn er niet op geweest. 
In de namiddag begonnen we met een sessie over weerbaarheid. Nadat we onze schoenen uitdeden, roken we 
meteen dat het geen gewone les ging zijn. We leerden hoe we sterk en stevig kunnen overkomen en hoe we neen 
kunnen zeggen. 
Helemaal anders was de sessie streetdance. Een leuke choreografie van de Amerikaanse dansleraar deed ons direct 
zweten en met onze handen in de haren zitten. 
Ten slotte was er een rondleiding in de instelling. Dit was heel interessant en liet ons inzien dat niemand graag op 
deze plaats verblijft. We bezochten kamers, leslokalen en een isoleercel. 
Ondertussen stond de bus ons al op te wachten. Het was een leuke, sportieve en leerzame dag. 
(Milan Maertens en Skin Van Isacker klas 314) 
 

    
  
 



DONDERDAG 16 OKTOBER 2014: PROJECTDAG TEGEN ZINLOOS GEWELD 
 

Donderdag 23 oktober 2014 !  De projectdag van het jaar! De begeleiders confronteerden ons met het fenomeen 
‘pesten’. Om ons bewust te maken van het probleem lieten ze ons zien wat pesten precies inhoudt.  
We speelden een bosspel om te zien hoe je pesters kan ontwijken en om te voelen dat het niet belangrijk is om altijd 
de beste te zijn. We lieten ook ballonnen op om te laten zien dat iedereen uniek is.  Pesten, daarmee kan je mensen 
ongelooflijk hard kwetsen. Dus doe wat tegen pesten! Daarom hebben we onze handafdruk op een doek gezet als 
teken dat we allen tegen pesten zijn! 
(Klas 130 Lina Mertens, Jana Defebere, Emilien Demeulenare, Charlotte Grootaerd) 
 

Wat vond jij van de inleidende filmpjes en het journaal dat nagespeeld werd? 
- Er werd heel goed duidelijk gemaakt dat zinloos geweld erg is. 
- Eigenlijk is alles wat er in de wereld gebeurt niet zo erg voor je omdat je er niets van merkt totdat je er eens 

echt bij stilstaat. 
- Vond ik een toffe opening, vooral omdat het ook echt gebeurd was. 
- Ik vond de filmpjes heel goed. Dat laat zien dat sommige mensen echt zwaar gepest worden. 
- Ze hebben ons de echte waarheid getoond en het gebeurt meer dan we denken. 
- Heel goed, alle onderwerpen had ik ook al gezien in het nieuws. 
- Aangrijpend om te zien. 
- Ik vond dat wel een tof idee. Het was een mooie start van de projectdag.  Het waren mooie voorbeelden van 

pesten en zinloos geweld. 
- De filmpjes waren zeer goed omdat we nu weten hoe erg pesten of zinloos geweld is. 

 

Wat vond jij de leukste activiteit van de dag en waarom? 
- Toen we mochten speeddaten, ik vond het grappig en ik kwam ook meer te weten 

over de andere leerlingen. 
- Ik vond het leukst de facebookpagina maken omdat je dan alles kon liken en 

complimentjes aan elkaar geven. 
- Het teamwork en de handafdruk omdat je dan samen spelletjes kan spelen en met 

je hand je echte handtekening zetten. 
- Het bosspel omdat het 
goed in elkaar zat en het was leuk om samen met 
de andere klassen te spelen. 
- Het bosspel, je leerde de ‘pesters’ te vermijden 
en in team te werken.  
- Het bosspel vond ik het leukst omdat je goed 
moest samenwerken en het was echt leuk om te 
doen. 
- Het stellingenspel, want toen kon je zien hoe je 
klasgenoten over bepaalde dingen dachten. 
 

Beschrijf je gevoel bij het slotmoment? (oplaten 
van de ballonnen met persoonlijke boodschap) 

- Gelukkig, het was leuk om te zien hoe al de ballonnen samen de lucht in gingen. 
- Het was goed dat we een teken gaven dat geweld niet de beste oplossing is. Ik vond het pakkend. 
- Vreugde, omdat ik zo liet zien dat ik tegen pesten ben. 
- Ik hoopte dat mijn ballon bij iemand terecht zou komen zodat die 

mensen ook even konden nadenken over pestgedrag.  
- Leuk, omdat ze iets willen doen om pesten in de wereld te stoppen. 
- Het was zeer leuk omdat je denkt ‘Mijn tekst vliegt weg en misschien 

vindt iemand die wel’.  
- Pakkend om het heel mooi was, ook de speech. 
- WAAROM wordt er gepest? 
- Mijn gevoel op dat moment was eigenlijk blij omdat ik eraan dacht dat 

misschien een pester een briefje zou vinden en dat hij daardoor zou 
stoppen met pesten. 

 

Welke tip zou je nog willen meegeven aan de 3 studenten? (leerkrachten die 
binnen 2 jaar hoogstwaarschijnlijk zelf voor de klas zullen staan) 

- Ik heb geen tips meer. Ze hebben dat super gedaan. Doe zo voort! 
- Jullie hebben het zeer goed gedaan, in het begin misschien wel wat stress. 
- Dat ze heel goed hun best doen en ze zullen het zeker kunnen. 

 



NOVEMBER 2014: DRUG- EN VERSLAVINGPREVENTIE OP SMIK 
 
Op SMIK wordt er jaarlijks gedacht aan preventie van drugs. We weten dat leerlingen heel kwetsbaar zijn op die 
leeftijd en zouden durven experimenteren… daarom willen we als school onze derdes informeren wat drugs zijn, en 
nog meer van de gevolgen die dat met zich meebrengt. 
Op donderdag 6 november kwam een ex-drugverslaafde 
langs om te vertellen over zijn ervaringen en van de manier 
waarop hij afkickte. 
De man bracht een boeiende uiteenzetting. Hij informeerde 
wat drugs zijn, het verschil tussen hard en soft drugs, de 
verslaving, de gevaren, de gevolgen. 
Hij kon bijzonder goed vertellen vanuit zijn eigen 
ervaringen.  
Na het eerste uur volgende een kort overleg met elkaar 
a.d.h.v. van enkele stellingen die we kregen. Daarna kon en 
mocht gediscussieerd worden in groep en was het zinvol 
om even te luisteren naar elkaars mening en elkaars kijk op 
drugs of het vaststellen van gebruik bij vrienden. 
Het vertellen werd af en toe onderbroken door een filmpje. 

Ook de PPT die de spreker gebruikte zorgde voor wat afwisseling en 
duidelijk illustrerend materiaal. 

Op het einde was een vragenronde voorzien en vele leerlingen 
vuurden vragen af naar zijn persoonlijk drugverleden, hoe 

begon dat, hoe zag hij dat in, hoe kwam hij tot een nieuwe 
toekomst… In alle openheid vertelde hij honderduit, het was 
muisstil, wat toch wel bewijst dat de aandacht heel hoog 
was.  Hopelijk bereikt deze preventie zijn doel en komen 
onze SMIKKERS niet in contact met drugs en hebben ze 

karakter om ‘neen’ te zeggen tegen dergelijke spullen. 
Zijn doel van informeren werd zeker bereikt, want in de 

wandelgangen klonken nadien enkele positieve reacties. 
 

MICHAEL NICLAUS AAN HET WOORD VOOR HET VIERDE JAAR 
 
Bijzonder passend in het jaarproject over allerlei zonden kwam Niclaus vertellen over ‘verslaving’ en meer specifiek 
over verslaving aan alcohol. 
 

We weten allen dat 16-jarigen uiterst beïnvloedbaar zijn. Op 
die leeftijd ben je immers nog heel zoekend en zo is het 
gemakkelijk om jezelf te verliezen.  Tieners laten zich soms 
meeslepen of vervallen in een spiraal van vluchtgedrag. 
 

Daarom vervielen op donderdagmiddag 13 november de 
gewone lessen voor het vierde jaar en werden zij in studie 
twee verwacht.  Daar stond een jonge dertiger hen op te 
wachten, zijn naam was Michael Niclaus.  Op een heel speelse 
manier bracht hij ons zijn verhaal, vertelde hij op en over zijn 
verslaving aan alcohol en zijn afkick én nog meer, hij 
verruimde en gaf heel veel info over de start, de gevolgen en 
de afkick bij verslaving. 
 

De twee lesuren werden interactief gebracht, met vragen door hem en antwoorden vanuit de leerlingengroep. Op die 
manier werd heel wat info verzameld over de effecten van alcohol.   
 

De boodschap en de missie was en is: leerlingen bewust maken van wat alcohol met hen doet. Zijn pleidooi was zeker 
niet om dit nooit te gebruiken, maar veeleer om er verstandig mee om te gaan. 
 

Michael Niclaus deed ook een oproep om zeker signalen uit te sturen mocht je bij je vrienden verslaving vaststellen. 
Hij gaf ons allerlei media waar je terecht kan en vertelde ten slotte over zijn coaching bij mensen met dergelijke 
problemen. 
 

De leerlingengroep was nadien dankbaar en bijzonder lovend over dit initiatief op school. De sessie en vooral de 
gastspreker en zijn manier van aanpakken vielen echt in de smaak. Het vooropgestelde doel werd bereikt!  



11 NOVEMBERHULDE 
Elk jaar trekken enkele klassen van het tweede jaar naar het oorlogsmomument in Koekelare. Dit jaar meer 
dan ooit een bijzonder symbool!  In stilte werd geluisterd naar verhalen van vroeger en daarna werd een 
bloemenkrans neergelegd met de vurige wens: NOOIT MEER OORLOG! 
 

 
 

 

 

In Vlaanderens velden staan papavers rood 
tussen de kruisen, root aan root, 

die merken onze plaats; en in de lucht 
reppen leeuweriken, luid zingend nog, hun vlucht, 

maar in 't geschut beneden klinkt hun lied verloren. 
Wij zijn de doden. Pas is de dag voorbij 

dat wij leefden, sneefden, zagen de dageraad gloren, 
beminden, werden bemind, en nu, nu liggen wij 

in Vlaanderens voren. 
Zet onze strijd met de vijand voort; 

begevend reiken onze handen u de toorts; 
het is uw taak ze hoog te dragen. 

Beschaamt gij 't vertrouwen in ons, de gevelden, 
dan slapen wij niet, ofschoon papavers blaken 

in Vlaanderens velden. 
 

 
STARTVIERING DONDERDAG 25 SEPTEMBER 2014 

 
Zoals elk jaar beginnen we het schooljaar met een startviering. We staan dan even stil en denken na hoe we er samen 
een geslaagd jaar kunnen van maken. Een school waar iedereen zich goed en thuis voelt. Dit jaar stond de viering in 
het teken van ons jaarthema: ‘ZONDE’. 
 

 
Aan de hand van het Bijbelverhaal: ‘de overspelige vrouw’ werd duidelijk dat wij allemaal wel eens een grote of kleine 
zonde begaan en dat niemand perfect is. We mogen dus zeker niet te vlug oordelen over de ander. 
Na een korte brainstorm kwamen we tot een opsomming van onze kleine zonden maar gelukkig ook van onze 
deugden.  
 
We sloten de viering af met de woorden van Oscar Wilde: 
 
 
 
(mevr. Jansseune) 
 



SCHOOLSPORT 
 

Veldlopen 
 
Op woensdag 25 september vond de jaarlijkse scholenveldloop plaats. 
Lynn Dekeyser behaalde er de tweede plaats en kaapte zo de zilveren medaille weg. 
 

  
 

Op woensdag 16 oktober mocht Lynn onze school verdedigen op het provinciaal kampioenschap veldlopen in 
Roeselare. Ze deed dat met succes. Lynn werd knap tweede  bij de cadetten. Het werd haar tweede zilveren 
medaille in één maand tijd. 
Een grote proficiat met deze mooie prestaties.    

 
Provinciaal kampioenschap zwemmen in het provinciaal zwembad Brugge 

 

 
Justine Olivier en Sien Vandamme vertegenwoordigden onze school tijdens de 
provinciale zwemkampioenschappen. Beide meisjes zwommen de 50 m vrije 
slag. Justine bij de aangesloten competitiezwemmers en Sien bij de niet-
aangeslotenen.  Ze werden respectievelijk twaalfde  en dertiende.  
Proficiat Justine en Sien met jullie mooie prestatie en jullie enthousisame! 
 
 

 
Volleybal cadetten meisjes 

 

Op woensdag 9 oktober speelden onze cadetten meisjes hun eerste ronde in het volleybal. Ze verloren de 
eerste wedstrijd tegen het Sint-Aloysiuscollege uit 
Diksmuide,maar wonnen daarna heel vlot tegen het 
OLV-college uit Assebroek. Door deze laatste 
overwinning mochten we naar de kwartfinale.  
Daarvoor trokken we naar Roeselare. 
Met onze gloednieuwe outfits moesten we het 
opnemen tegen het VMS uit Roeselare, maar die 
bleken een maatje te sterk voor SMIK. We verloren 
met 3 – 0.  
 
Speelden voor Smik: Janne Beuselinck, Britt Broucke,  
Ybbe Decan, Ellen Dehullu, 
Flore Devos,  Célien Pottelancie, Morgane Roelens,  
Lies Vercauteren en Sebe Verhelst  
 
 



Volleybal miniemen meisjes 
 
 
Voor de eerste ronde van de SVS-
competitie waren we uitgenodigd in 
Diksmuide voor een driehoekstornooi 
met Sint-Rembert uit Torhout en het 
plaatselijke  
Sint-Aloysiuscollege. 
 
Voor de eerste maal in de geschiedenis 
van het SMIK verschenen er maar liefst 
11 (!) miniemen aan de opslag van een 
wedstrijd. En het moet gezegd, van bij 
de start maakten de meisjes uit het 
eerste en tweede jaar indruk. Ze 
wonnen hun beide wedstrijden. 
Door deze twee overwinningen wisten 
onze miniemen meisjes zich te plaatsen 
voor de kwartfinale op 7  januari. 
 
Proficiat aan: Saar Belpaeme, Ybbe Decan,  Flore Declercq, Flore Devos, Falke Engelbeen, Lina Mertens,  Aube 
Tylleman, Kayleigh Vandecasteele, Vandepoele Marte, Aagje Vandevoorde  en Fee Viaene 
 
 

Sport na school 
 
We geloven op SMIK in het spreekwoord: een gezonde geest 
in een gezond lichaam. Op initiatief van twee sportieve 
leerkrachten, de heren Remy en Decaestecker, was er op een 
vrijdagavond ‘sport na school’. Leerlingen konden zich 
vrijwillig uitleven bij een basiscursus tennis. Veel leerlingen 
waren enthousiast over de aanpak en de training.   
Volgend trimester staat een andere sporttak op het 
programma.   
 
 
 
 
 
 
 

WOENSDAG 26 NOVEMBER 2014: HUMANISTEN NAAR RECHTBANK 
 
 
Samen met hun leerkracht de heer Follet 
trokken de leerlingen van het vierde jaar 
humane wetenschappen op een 
woensdagmorgen naar de rechtbank van 
Brugge. Ze konden er in realiteit de geziene 
leerstof ervaren. Een foto kon uiteraard niet 
ontbreken. 
 
 
 
 
 
 
 



NIEUWS VAN DE FAMILIE SMIK 
 
We delen in de rouw … 
… van de familie van Lauren Bryon (klas 220) bij het overlijden van haar 
overgrootmoeder mevr. Lucie Scharmin 
… van de familie van Sam Vermet (klas 130) bij het overlijden van zijn grootvader 
dhr. August Vermet 
… van de familie van Britt Deboeuf (klas 130) en van Gaelle Deboeuf (oud-
leerlinge) bij het overlijden van hun moeder mevr. Christel Dulsster 
… van de familie van Wouter, Hannah en Steven Stael (3 oud-leerlingen) bij het 
overlijden van hun mama mevr Tanja Roelens 
… van de dhr. Philippe Remy (leerkracht) bij het overlijden van zijn schoonvader dhr. Michel Delabie 
… van de familie van mevr. Blomme (leerkracht) bij het overlijden van haar vader dhr. Gabriël Blomme 
… van de familie van Wout Vercruysse (klas 130) bij het overlijden van zijn overgrootmoeder mevr. Antoinette 
Vandepoele 
… van de familie van mevr. Vlieghe (leerkracht) en van dhr. Mattheus (leerkracht) bij het overlijden van hun (schoon)-
vader dhr. Roger Vlieghe 
… van de familie van Elise Maes (klas 410) bij het overlijden van haar grootvader dhr. Etienne Breem 
… van de familie van dhr. Vermeulen leerkracht) en van mevr. Vandecasteele (leerkracht) bij het overlijden van hun 
(schoon)moeder mevr. Simonne Muylle 
… van de familie van mevr. Jansseune (leerkracht) bij het overlijden van haar echtgenoot dhr. Wim Lein 
 
We delen in de vreugde … 
 

 
 

Er was heel veel vreugde 
in de zomervakantie 

in het gezin van 
directeur Van de Sompele. 

 
Zijn dochter Tine huwde met Dieter 

en bij zijn dochter Leen 
werd er zoontje geboren 

dat luistert naar de naam Jef. 
 

  
 
 

MAANDAG 20 OKTOBER 2014 : OPENING TERRAS 
 

Niets is aangenamer dan in de zomerzon met 
vrienden buiten picknicken. Daarom mogen 
de leerlingen van SMIK bij mooi weer buiten 
eten over de middag. Het aantal banken dat 
op het schooldomein aanwezig is, was helaas 
onvoldoende en daarom werd gekeken voor 
uitbreiding.  Waar vorig jaar de loopgraven 
werden aangelegd, kwamen dit jaar mooie 
klinkersteentjes en daarop zouden banken 
komen. Maar die investering zou bijzonder 

groot zijn. Directeur Gadeyne heeft een nogal 
creatief en praktisch brein en zag in betonnen 

rioolsteunen heel mooie en decoratieve 
zitbanken. Zowel leerlingen als directie als 
leerkrachten zijn Cera bijzonder dankbaar 

voor de financiële ondersteuning hierbij.  Op 
20 oktober werd dit nieuwe schoolplein feestelijk geopend. Er was heel wat persbelangstelling en alle 

klasverantwoordelijken mochten als eersten plaatsnemen in het nieuwe SMIK-decor. 



JUNI 2014: AFSCHEID VAN SMIK-MONUMENT JORIS MISSIAEN 
 
In juni sloot de heer Joris Missiaen de SMIK-deuren achter zich. College 
Filip Vermeulen zorgde voor een mooie afscheidsspeech… 
Het moment is aangebroken waarop jij het onderwijs vaarwel zegt en een 
punt zet achter een respectabele en erg gevulde carrière aan ons aller Sint-
Martinusinstituut. Bij deze gelegenheid past het om hulde te brengen aan 
een bijzondere figuur, en een aantal mijlpalen in herinnering te brengen. 
Laat mij toe allereerst de leraar Joris te belichten. Ik mag met recht en rede 
stellen dat jij als geen ander de passie aan de dag kon leggen voor je 
leerlingen. Met de brede lach en de joviale, uitnodigende houding was het 
voor ontelbare leerlingen een plezier om jouw lessen te mogen bijwonen. 

Niet alleen was jij bijzonder goed gedocumenteerd en onderlegd in je 
materie, je kon je verhaal met gedrevenheid en passie overbrengen. Jij 
vond het bijzonder belangrijk dat de leerstof die je hen wilde bijbrengen 
degelijk gefundeerd en geactualiseerd was. Jij hechtte ontzettend veel 
belang aan verzorgde notities. Het is je enorme verdienste geweest dat jij 
constant bezig was met het herwerken van de cursus. Jij vond het je plicht 
om mee te zijn met de nieuwe inzichten en uitdagingen, maar eveneens 
jouw eigen ervaringen mee te geven. 
Jij beschouwde het ook als je taak om clichés van leerlingen te pareren, om 
in te gaan tegen vooroordelen, en ongenuanceerde standpunten in te 
tomen. Jij kon dit perfect doen in jouw vakken geschiedenis en godsdienst, 

waarin je bovendien kon buigen op een jarenlang opgebouwde ervaring. 
Legendarisch zijn de vele ogenblikken waarop jij in de leraarskamer nog vlug illustraties kleefde op blaadjes, want op 
het laatste ogenblik deden zich al weer verwikkelingen voor die jij je leerlingen heet van de naald wilde meegeven. 
Het siert jou dat je in het laatste schooljaar nog een heel dossier had samengesteld rond het project, getiteld “tussen 1 
en 11 november”, dat ik in lokaal 14 zag liggen en eens stiekem had ingekeken. 
Wat lokaal 14 betreft, het viel mij telkens opnieuw op dat er nogal wat foto’s te zien waren die te maken hadden met 
de onwezenlijke toestanden uit Noord-Korea. Beelden zeggen inderdaad veel meer dan tekst, en confronterende 
illustraties moeten tot nadenken stemmen. 
Dit laatste brengt mij ertoe om een ander aspect van jou te belichten, namelijk wat ik zou durven noemen: een 
grensverlegger, een horizonverruimer, een man van de wereld, in het bijzonder de Derde Wereld. Het is algemeen 
geweten dat jij samen met Moniek meer dan een halve wereld afgereisd hebt, van het dichtbije Nederland tot het 
verre China, maar ook tot in hartje Afrika toe. Het waren niet de platgetreden paden die jullie opzochten, maar op 
zoek gingen naar de alternatieve reisroutes, en zo in contact kwamen met de oorspronkelijkheid van de 
samenlevingen en culturen waarmee jullie kennismaakten. Op die manier verruimde jij je horizon, en die ervaring 
bracht jij ook mee naar het klaslokaal. Vele generaties leerlingen hebben naar je mogen luisteren, maar persoonlijk 
heb ik ook heel vaak met veel belangstelling geluisterd naar jouw reiservaringen, en telkens weer de bedenking 
gemaakt hoe veel ruimer de wereld is. Het doet ons de eigen dagelijkse, ‘schoolse’ beslommeringen sterk relativeren. 
Het feit dat jij je kon distantiëren van de waan van de dag en dit ook impliciet jouw leerlingen kon meegeven, is een 
waardevol kenmerk van je persoonlijkheid. 
Een derde aspect dat niet onopgemerkt voorbij mag gaan, en dat jij altijd zeer ter harte 
hebt genomen, is dat van pastoraalverantwoordelijke. Ik overdrijf niet als ik zeg dat jij 
decennialang de spil was van het pastorale team. Ontelbare keren heb jij je met hart en ziel 
ingezet voor de organisatie van misvieringen, huldigingen, bezinningsdagen, advents- en 
vastenacties, met als kers op de taart de vastenvoettocht of de Zuudmarkt. Het spreekt 
voor zich dat jij dit niet alleen kon verwezenlijken zonder de medewerking van heel wat 
collega’s, maar zeker ook van het thuisfront. Ik wil hier in het bijzonder ook de belangrijke 
rol vermelden die jouw vrouw Moniek vervulde. Wat weinigen weten is dat Moniek vele jaren de bezinningsdagen van 
het vierde jaar begeleidde, wat wijst op een sterke betrokkenheid voor de school van jullie beiden. Via deze weg wil ik 
dan ook graag hulde brengen aan Moniek. 
Ik zou nog vele bijdragen kunnen opsommen die jouw engagement en bevlogenheid voor de school illustreren, maar 
het lijstje dreigt te lang te worden. Kortom , Joris, de school, jouw school, onze school is erg veel aan jou verschuldigd. 
Is het een cliché te stellen dat je een leemte zult achterlaten? Hoe dan ook, jouw verdienste is te aanzienlijk geweest 
om zomaar als een voetnoot te worden gecatalogeerd of onder het stof van de geschiedenisboeken te verdwijnen. Ik 
had willen besluiten met één of ander citaat van een belangrijke historische figuur of een charismatische religieuze 
leider, dat echt van jou op toepassing zou zijn, maar ik zou mij suf hebben gezocht. Laat ik het eenvoudig houden en 
deze heilwens uitspreken: Bedankt voor alles; het ga je goed; vaert wel ende levet scone! 



SCHOOLTONEEL: ‘ZEVEN ZUSTERS ZONDER ZONDE’ 
 
Theater door dertig leerlingen van SMIK. 
Scenario: Gillian Mouton en Guido Willaert 
Regie: Guido Willaert 
 
Zeven nonnetjes, vrolijk en vroom, worden door demonen verleid. 
Hebzucht, jaloersheid, gulzigheid, luiheid, agressie, hoogmoed en onkuisheid; 
zeven thema’s vol humor en ernst, verrassing en spel. 
 
Zeven Zusters Zonder Zonde is een productie met dertig enthousiaste spelers,  
een indrukwekkend decor, schitterende kostuums, prachtige muziek en belichting. 
Zeven Zusters Zonder Zonde wordt voor Guido Willaert zijn tweeëntwintigste  
en laatste regie voor SMIK. Dit zal niet ongemerkt voorbijgaan.  
 

Met de regelmaat van een klok hebben schrijvers van krantencolumns 
over de jeugd die geen waarden en normen meer kent. Ze hebben het 
dan vaak over luiheid,  gebrek aan discipline, gebrek aan respect voor 
ouderen, voor het gezag, voor het straatmeubilair… Hierbij verwijzen ze 
vaak naar de goeie ouwe tijd. Toen was alles zoveel beter.  
Maar klopt het wel dat  jongeren leven zonder waarden? Kunnen we 
niet beter  stellen dat de jongeren van de 21-ste eeuw leven met andere 
waarden dan hun soortgenoten uit vorige eeuwen? Dat de oude 
waarden ingeruild zijn tegen nieuwe waarden: milieuzorg, 
verdraagzaamheid, seksuele gelijkheid… Bovendien zijn jongeren er 
meer en meer van overtuigd dat andere culturen ook andere waarden 
promoten.  
Via het theaterproject ‘Zeven Zonden’ willen we, samen met de 
jongeren, een antwoord zoeken op de vragen : hebben jongeren nog 
waarden? Welke verschuivingen gebeurden er in de voorbije eeuwen? 
Waren de oude waarden beter? In hoeverre zijn waarden 
cultuurgebonden? 
 
In het verleden was de katholieke Kerk de grote hoeder van waarden. 
De Kerk maakte lijstjes met waarden. Via de acht zaligheden en de zeven 
werken van barmhartigheid promootte ze waarden als : vroomheid, 

troost, verdraagzaamheid, vergevingsgezindheid, behulpzaamheid,  zachtaardigheid, soberheid, kuisheid, armoede, 
gehoorzaamheid… 
Ook via het lijstje van de zeven hoofdzonden stimuleerde ze de waarden, want wie niet leefde volgens de christelijke 
waarden, leefde in staat van zonde en brandde eeuwig in de hel. Volgens de catechismus waren er zeven 
hoofdzonden: hoogmoed, gierigheid, nijd, gramschap, onkuisheid, gulzigheid, traagheid. 
 

 

 
 

Publieke voorstellingen 
in De Balluchon op 

vrijdag 23 januari om 20.00 
zaterdag 24 januari om 20.00 
zondag 25 januari om 18.00 

 
Tickets kosten 8 EURO 

en zijn te bestellen via Ticketwinkel.be 
of op het secretariaat van SMIK; 

telefoon 051.58 85 45 
 

 
Bedankt aan iedereen die meewerkte aan de realisatie van deze schoolkrant. 
De beste wensen voor 2015.  Namens de redactie: H. Vlieghe en W. Mattheus 



STUDIEMOGELIJKHEDEN 
Sint-Martinusinstituut Koekelare  
 

Eerste jaar 
 
Latijn 

Moderne wetenschappen 
Handel 

Sociale en technische vorming 2u of 4u 
Technische Activiteiten 2u of 4u 

 
 
 

Tweede jaar 
 
Latijn 

Moderne wetenschappen 
Handel 

Sociale en technische vorming 6u of 7u 
Mechanica-Elektriciteit 6u of 8u 

 

Derde en vierde jaar 
 

Latijn 
Moderne Wetenschappen 

Economie 
Humane Wetenschappen 

 
 
 

 
Vergeet niet te noteren in je gloednieuwe agenda van 2015: 

zondag 15 maart 2015 is er opendeurdag op SMIK 
Kom zeker eens een kijkje nemen tussen 14u00 en 17u00! 

 

 
Ichtegemstraat 14 bus 2         8680 Koekelare 
tel 051- 58 85 45  elke dag van 08 tot 18 uur 

smik@sint-rembert.be  www.sint-rembert.be/smik  


