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We schrijven 2 december als ik dit voorwoord voor ons Scharniertje maak. 

Ik kijk door mijn raam naar buiten naar de spelende leerlingen op de zonovergoten 
speelplaats en denk even dat er geen winter komt. Misschien lijkt het maar zo. Een 

beetje sneeuw zou toch wel mogen. 
De kerstbomen worden nu versierd met lichtjes en slingers, 

maar ze wachten waarschijnlijk op een wit tapijt op hun naalden. 
De buitenthermometer duidt 12 graden aan. Er zijn geen zekerheden meer als het 

over het weer gaat… 
Wat we wel zeker weten, is dat de examenperiode er was een week of twee voor 

de langverwachte kerstvakantie. Tijdens het schooljaar deed elke leerling zijn of haar best om goede cijfers 
of waarderende opmerkingen te krijgen. Veel jongens en meisjes volgden nauwkeurig hun studieplanning. 

Er waren dit keer 28 oud-leerlingen die het inspirerend vonden om van de vertrouwde studiesfeer op SMIK 
gebruik te maken. Hopelijk heeft iedereen de examenperiode naar tevredenheid ‘overleefd’. 

Sommige leerlingen stellen vast dat ze echt wel moeten herbronnen 
of zullen de raad van de klassenraad om te veranderen van studierichting ter harte nemen. 

Het introduceren van onze nieuwe studierichting STEM in het eerste jaar deed heel wat wenkbrauwen 
fronsen. Science, Technology, Engineering and Mathematics is ook voor ons STEM-lerarenteam een hele 

uitdaging. Ze zijn zelf – samen met hun leerlingen - gek op hun zelf uitgewerkt project rond luchtvaart. 
En net ze nu een beetje door de meeste drukte van de opstart heen zijn, komt er onlosmakelijk ook een 

tweede jaar aan met nieuwe projecten en nieuwe uitdagingen. 
Het nieuwe programma houden we nog even geheim tot op onze infoavond voor de nieuwe leerlingen op 

donderdagavond 4 februari en de opendeurdag van zondag 28 februari. Het zal er weer recht op zijn! 
De ganse schoolwerking staat dit jaar in het teken van ons project SANTÉ. Met een ludiek en sportief 
introductiemoment werd het jaar ingezet. Snel kwam de opvolging met lezingen rond ergonomie en 

preventie van rugproblemen. Tussendoor was er de scholenveldloop, Start2Move op vrijdagavond, 
Sport-na-School-activiteiten op woensdagnamiddag en dan de ultieme projectdag met workshops en 

work-outs in samenwerking met bekende top- en subtopsporters, met onze eigenste leraars die hun beste 
beentje voorzetten, met iedereen die de school een warm hart toedraagt. 

En het is nog niet gedaan: er volgen in het tweede trimester nog een vrijwillige deelname aan de skireis, 
een gezond ontbijt, de SMIK-olympische spelen, iets mysterieus met planken en aarde en vuile handen… 

Tussendoor kenden we nog veel andere activiteiten: “leren leren” met Paul Maes, bezinningen 
(met een bezoek aan het toneelstuk “Splinters en balken”, eigen uitgewerkte projecten, Kick op Sport, 

bezoek aan Dominiek Savio), de startviering, biotoopstudie, excursie naar Doornik, de Week van het Bos, 
oktoberexamens voor de eerste graad, bezoek aan de Romeinse soldaat Quintus, hulde aan het 

Oorlogsmonument, de prehistorieworkshops, bezoek aan de bib, lezingen en getuigenissen rond alcohol- 
en drugspreventie, deelname aan de Week van de Smaak, een excursie naar Diksmuide en Vladslo… 

Mocht u nu als ouder of oma of opa aan het mijmeren gaan en denken: ”Zo wil ik eigenlijk ook wel weer 
naar school”, dan kan ik je alleen maar de raad geven: “Kom eens langs op onze opendeurdag 

van zondag 28 februari”. Dan kan je zelf zien hoe het er bij ons aan toe gaat. 
 

Tijdens de woelige tijden van onrust in de grote buitenwereld dragen we als school een positieve sfeer uit: 
een warme school waar elke leerling telt! Dat vinden we naast goed onderwijs een heel belangrijk gegeven. 

Of je nu kiest voor een praktische of technische richting, een algemeen vormende of 
sterk theoretische richting: iedereen moet zich bij ons goed in zijn vel kunnen voelen. 

Onze slagzin “Waar elke leerling telt” is geen holle frase. Daar staan het GOK-team en de 
leerlingenbegeleiding samen met alle leraars en opvoeders garant voor. We zijn al volop bezig met de 
voorbereidingen van het tweede trimester. Maar eerst komt er nog een welverdiende kerstvakantie. 

Stiekem wens ik dat het toch een paar dagen sneeuwt… 
Samen met alle leerlingen, het opvoedend en technisch personeel en met de leerkrachten wens ik u een 

zalig Kerstfeest en een gezond 2016! 

 

Rik Gadeyne 
Directeur SMIK 



VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2015: STARTVIERING  

 

Een nieuw schooljaar betekent ook een nieuw schoolproject: SANTÉ! In dit kader zijn we in de maand 
september samengekomen om na te denken, even te bezinnen, over de dingen die we jullie wilden 
meegeven gedurende dit schooljaar.  
 
Onze startviering stond in het teken van de Olympische spelen. 
 
We kennen allemaal hét symbool van de Olympische spelen: de 
elkaar omarmende ringen in blauw, geel, zwart, groen en rood. 
Ze staan symbool voor eenheid en verbondenheid; de 
verbondenheid van de 5 werelddelen, want elk kleur zit 
minstens 1 keer in de vlag van alle deelnemende landen. 
 

De ringen staan niet los van elkaar, maar raken elkaar. Die verbondenheid en 
eenheid willen wij vanaf de eerste weken van dit nieuwe schooljaar voelen en 
ook graag beleven in onze school. 
 
Leerkracht Kristof Follet vertelde in de viering het verhaal van de pinguïn die zo 
verdrietig was dat hij niet kon vliegen en hoe 
dit toch lukte door de samenwerking met de 
andere dieren van de zoo. Een  
eenvoudig maar prachtig verhaal.  Alle dieren 

stapelden zich op elkaar waardoor de pinguïn toch het gevoel had dat hij 
kon vliegen hoog in de lucht. 
 
Samenwerking, fairplay, verbondenheid: belangrijke begrippen binnen 
ons jaarthema. Samen willen we dat dit jaar aan den lijve ondervinden 
binnen onze vele geplande sportieve activiteiten.       (mevr. Jansseune) 
 

DONDERDAG 19 NOVEMBER 2015: DRUGPREVENTIE VOOR VIERDEJAARS 

 
Michael Niclaus, een ex-alcoholverslaafde, kwam getuigen voor de vierdejaars. Jolien Staelens en Justine 
Olivier uit klas 412 getuigen: 
‘Wij vonden dat Micheal Niclaus heel goed kon babbelen. Doordat hij vroeger zelf verslaafd was, wist hij 
waarover hij het had. Hij toonde alleen de negatieve kanten van alcoholgebruik en geen enkel voordeel. Hij 
betrok ons bij zijn verhaal en dat maakte het boeiend. Door zijn extreme verhalen over alcohol kreeg 
iedereen een ander beeld van alcohol, beseften ze dat alcohol eigenlijk geen voordelen heeft.  Het was tof 
dat we het boek 'De druppel' meekregen met alles over dat onderwerp. Na zijn bespreking mochten we ook 
vragen stellen en als we wilden, kregen we een handtekening. Het was ook leuk dat we direct zijn 
snapchatnaam kregen en dat hij interesse had in ons. Het is een echte aanrader. Van ons mag hij volgend 
jaar terug komen! 
 

 



DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2015: VOORSTELLING PROJECT SANTÉ 

 

Op donderdagvoormiddag 9 september 2015 werd het startschot 

gegeven voor het jaarproject Santé! Elk jaar vinden onze 

schoolprojectleiders dhr. Follet en mevr. Lamote een heel 

originele en aantrekkelijke manier om het team en de leerlingen 

van SMIK warm te maken voor het lopende jaarproject.  Dit jaar 

was dit zeker weer het geval. We werden tijdens een lesuur van 

die voormiddag verwacht in de sporthal van Koekelare. Bij het 

binnenkomen zagen we meteen waarover het zou gaan, want de 

projectleiders verschenen in hun sportoutfit. De opening startte 

met een aangenaam, ludiek toneeltje, over mevr. Lamote die 

dhr. Follet ervan probeerde te overtuigen om meer te sporten, 

meer te bewegen, gezonder te leven, bewuster te eten… Heel 

herkenbare situaties gespeeld in onze eigen streektaal! Grappig 

en ontspannend tegelijk!  

Het tweede luikje van hun voorstelling was een uiteenzetting en 

informatieronde over het project. Verschillende aspecten van dit 

onderwerp werden toegelicht! Ook de originele affiche werd van 

naderbij besproken. De verschillende activiteiten gespreid over 

het volledige schooljaar werden uit de doeken gedaan! We 

krijgen alvast een heel gevarieerd en mooi geheel aangeboden! 

Ten slotte konden we overgaan tot actie. Een leerkracht LO van Torhout – de heer Wouter Teerlinck – 

kwam ons entertainen met dans. Al een eerste kennismaking met bewegen om je fitter te voelen naar 

lichaam en geest!  
 

 
Veel reacties nadien waren heel positief, want de eerste projectkennismaking verliep vlot, goed en sportief! 

 



17 SEPTEMBER 2015: PAUL MAES VERTELT MEER OVER LEREN LEREN 

 

Op donderdag 17 september kwam Paul Maes de 

eerstejaars en hun ouders leren hoe goed te 

studeren. Hij bracht ook een stappenplan, waar we 

op school verder mee werken. Hij werkte 

interactief: sommige leerlingen mochten zelf 

acteren in zijn toneeltjes. 

(Cloë Dingenen klas 120) 

 

Ik dacht dat hij dingen zou vertellen die ik al wist, 

maar dit was niet zo. Ik heb veel trucjes geleerd. 

Bijvoorbeeld woordjes leren met beelden of in 

een liedje. Ik leerde dat je alles beter in 

verschillende dagen studeert, dan alles in één 

keer. (Phebe Robbelin klas 120)  

 

In het begin dacht ik dat het een oude, saaie 

man ging zijn. Maar neen, integendeel hij was 

heel grappig en tof. Het was een superleuke 

avond. (Yoni Terrier 120) 

Soms herkende ik mij in één van zijn personages. 

Ik heb veel van hem geleerd. 

(Anna Deckmyn klas 120) 

1 SEPTEMBER 2015: PETER- EN METERSCHAP 
 

Op 1 september kregen de nieuwe leerlingen op onze school een peter of 

meter uit het vierde jaar. Aan de hand van een zoektocht leerden ze de 

school beter kennen. Enkel reacties van eerstejaars: 
 

Ik vond het leuk dat we een peter/meter kregen. Ik hoopte dat ik een 

meter en zou krijgen en ik was superblij dat dat zo was. Ik ben heel 

tevreden met mijn meter, ze is een toppertje. (Yoni Terrier) 
 

Het was een heel leuk concept om je peter of meter te zoeken aan de 

hand van de logo’s. (Kobe Beernaert) 
 

Het spel dat je speelde om de school beter te leren kennen was goed 

gevonden. Er mogen zeker nog meer activiteiten komen. (Marie Debruyne) 
 

De ontdekking van je peter of meter was heel creatief. Je kreeg een logo of een merknaam en dan moest je 

zoeken bij wie je paste. Daarna moest je een vragenlijst invullen over de school. Wie de meeste vragen juist 

had won en kreeg een map als geschenk. (Heline Demeulenaere) 
 

Ik heb een superlieve meter. Ik kan haar dingen vragen die klasgenoten niet weten. (Cloë Dingenen) 

 



MAANDAG 21 SEPTEMBER 2015: KRINGDAG 1STE JAAR 

 

Shania Calleeuw schreef over de ik-tentoonstelling. 

Bij de ik-tentoonstelling was het de bedoeling om elkaar beter te leren kennen. Het was echt tof omdat we 

ons op deze manier voorgesteld hebben aan de klas. We hebben ook veel gelachen. 

Ik kende nog niet veel leerlingen in mijn nieuwe klas, maar nu ken ik iedereen al een beetje beter en ik heb 

nu veel vrienden. 
 

 

Leander Deryckere schreef over ‘Splinters en balken’. 

‘Splinters en balken’ was een toneelstuk over het thema pesten. Op sommige momenten was het grappig, 

maar op andere momenten was het heel pakkend. Zeker het stuk over Billy heeft mij aangegrepen. 

Ik vond het heel mooi. Zo zie je maar dat er niet altijd zoveel toeters en bellen nodig zijn om het mooi te 

maken. Ik vond het schitterend! De acteurs deden dit heel goed. 
 

Axelle Vlaeminck schreef over de verkiezing van klasverantwoordelijken. 

In onze klas hebben we klasverantwoordelijken nodig en daarom werden er echte verkiezingen 

georganiseerd. Best spannend! Shania en Charlotte zijn verkozen. We hebben alle vertrouwen in hen! 
 

Victor De Moor schreef over de sportactiviteiten. 

Het sporten was superleuk en gezond! Eerst speelden we pingpong. Dat was het leukste. Daarnaar 

speelden we een spel ‘tussen 4 vuren’. De mat mocht niet op de grond vallen! Ten slotte touwtrekken. Dat 

vond ik niet zo leuk, want voor ons ging het niet zo goed op. 
 

Kato Verduyn schreef over de gezonde hapjes. 

Het project waarrond we dit schooljaar werken is ‘Santé’. Als laatste activiteit van de dag hebben we 

gezonde hapjes gemaakt. Ik heb fruit gesneden voor de smoothies. De wortels met dipsaus waren heel 

lekker. 
 

 

Aukje Schoonbaert schreef over het geheel. 

Op het einde sloten we af met een supergezond feest. Dat was één van de tofste dagen op school ooit! 
 

Ilona Dedeyster schreef een samenvatting. 

Maandag 21 september was een leuke, interessante, lekkere en sportieve dag! 
 

Leander Deryckere schreef over de gemaakte hapjes: 

gezond en lekker in de mond!        (mevr. Callewaert) 



MAANDAG 21 SEPTEMBER 2015:  

BEZINNINGSDAG 2de MODERNE WETENSCHAPPEN 

Kobe Verhelst vertelt het verloop van de dag: 

In de voormiddag staken we de straat over en we waren op onze bestemming. We mochten te gast zijn in 

rusthuis het Meunyckenhof in Koekelare. We startten niet meteen tussen de ‘oudjes’, maar trokken eerst 

naar de cafetaria waar een aangename klasvoorstelling volgde. We leerden elkaar beter kennen en het ijs 

was meteen gebroken om er een fijne dag van te maken; dit alles in het kader van ons project ‘Santé’. 

Daarna volgde een rondleiding in het bejaardentehuis! We waren aangenaam verwonderd en verrast door 

de impact van zo’n tehuis. We werden vervolgens in groepjes verdeeld en we mochten tot ‘actie’ overgaan: 

een gezonde wandeling maken met de bejaarden, daarna bij een glaasje kiwifruitsap een gezellige babbel 

met de bejaarden over hoe ‘gezond’ zij vroeger wel leefden; vervolgens het middagmaal helpen serveren, 

eten geven aan de mensen… Een variatie aan activiteiten die ons eigenlijk wel erg boeide! 

Onze magen knorden al van de drukke voormiddag en we fietsten richting Veldstraat om te eten ten huize 

van mevr. Deketelaere. We kregen vooraf de opdracht om een gezond aperitiefhapje mee te brengen en 

dus startten we met een veelheid aan lekkere en gezonde hapjes en daarna speelden we onze 

boterhammen naar binnen.   

Als tussendoortje volgde weer een 

klasactiviteit met ons ‘persoonlijk’ 

voorwerp. Aan de hand van een 

bijzonder ‘ding’ voor onszelf, kregen 

we het woord en mochten we 

vertellen wat dit te betekenen had 

voor ons.  Merkwaardig en bijzonder 

om je klasgenoten op die manier van 

naderbij en soms heel anders te leren 

kennen.  Het vervolg van de dag 

bestond uit levend ‘sportstratego’ 

(aangepast aan het projectthema) in 

Koekelarebos. Een leuk en 

avontuurlijk spel! 

 

Enkele klasgenoten vullen aan: 
 

Lina: De bezinningsdag vond ik leuk. Het oudje waar ik moest voor zorgen was heel lief, leuk en grappig. 

Werken in een rusthuis zou ik nog zien zitten als beroep voor later! 

Bij mevr. Deketelaere thuis vond ik de hond echt super, zo schattig! Normaal ben ik bang van honden, maar 

die hond verminderde al mijn angsten! 

 

Lara: Stratego was superspannend en leuk, jammer dat het op het einde zo regende en dat dit het bos wat 

modderig maakte!  

 

Jonas: Naar een rusthuis gaan lijkt wel leuk, maar voor mij was dit toch wel een grote confrontatie! 

Cleo: In het rusthuis vond ik het heel aangenaam, de mensen zijn daar heel spontaan en daar kan en mag je 

je heel behulpzaam zijn. 

 

Wout: Demente mensen zijn niet noodzakelijk saaie mensen, maar ik ondervond dat die best cool zijn! 

Fee: Het rusthuis lag me minder, maar de namiddag vond ik dan weer veel ontspannender en aangenaam. 

In de namiddag heb ik me heel erg gejeund! 

 

Slotsom: de klas blikt heel tevreden terug op hun tweede SMIK-bezinningsdag! Dank aan de begeleidende 

leerkrachten mevr. Deketelaere en mevr. Jansseune voor de goeie organisatie! 

 



GEZONDE EN SPORTIEVE VRIENDSCHAPSDAG IN KLAS 220 

 

In het kader van ons jaarproject Santé startten we de vriendschapsdag op 21 september met een gezond 

ontbijt : de leerlingen hadden de 

taken onder elkaar mooi verdeeld: 

vooraf  persten ze vers fruitsap en 

bereidden fruitsalade, brachten 

gezond brood,  beleg en drank mee. 

Al van bij de start op school kregen 

de leerlingen een fysieke beperking : 

ze werden geblinddoekt, hun armen 

werden op de rug gebonden, ze 

zaten in een rolstoel of konden niet 

praten. De weg tussen SMIK en het 

scoutslokaal waar de dag doorging,  

was geen sinecure: het toonde dat de 

rol van begeleider heel belangrijk was: ze moesten leren vertrouwen op een ander die hen hielp. In deze 

oefening werd duidelijk wie heel sociaal en behulpzaam is. 

   

 

Verder keken we naar de animatiefilm Inside out en hielden een gesprek over mentale en emotionele 

gezondheid: we leerden de leerlingen het belang van het tonen van en omgaan met emoties als vreugde,  

angst, woede, afkeer en verdriet. 

De titularis verwende de leerlingen met verse tomatensoep met balletjes tijdens de picknick. 

In de namiddag speelden we bosstratego in de Mote: heel actief, groepsvormend en gezellig ! 

          (mevr. Lamote en klas 225) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2015:   
INLEEFDAG IN HET DIENSTENCENTRUM GID(T)S HOOGLEDE 

 

We vertrokken om 8u.45 met de bus vanuit SMIK naar het Dienstencentrum. We waren daar vroeger dan 

verwacht dus hebben we eerst nog een korte wandeling gemaakt rond het domein.  

Dan hebben we een korte film bekeken en uitleg gekregen over wat ze daar allemaal doen in het 

Dienstencentrum. Het was een boeiende uitleg. Na de uitleg werden we opgesplitst in twee groepen : klas 

410 en klas 420. Klas 420 ging mee met meneer Vermeulen en een gids naar het orthotaal. Daar stonden 

allerlei soorten rolstoelen : actieve, manuele en elektronische.  

Daarna gingen we weer naar het 

domein en hebben we 

verschillende opdrachten 

gedaan. De eerste opdracht was 

‘Gebarentaal’. Daarbij ging 1 

leerling vooraan staan en moest 

hij de letters van het woord 

uitbeelden in het handalfabet, 

zo vormde je één woord die de 

anderen dan moesten raden. 

Vervolgens moest iemand naar buiten gaan en een woord/zin zeggen en zo goed mogelijk articuleren, de 

anderen moesten het raden.  

De tweede opdracht was de ‘Voelbox’. Je moest je hand in een box steken en de 8 voorwerpen die je 

voelde benoemen.  

De derde opdracht was ‘Blindelings tekenen’. Eén iemand beschreef een kindertekening en jij moest hem zo 

goed mogelijk natekenen met een blinddoek aan.  

De vierde opdracht vond ik de leukste. Dat was het ‘ Rolstoelparcours’. Daar 

moest je een parcours afleggen in een manuele rolstoel. Rond de kegels, 

achterstevoren, tussen twee stokken.   

Over de middag hebben we gegeten. We kregen een drankje naar keuze. We 

waren dan vrij tot 12u.45 en hebben in die tijd gegeten en nog wat 

rondgewandeld tussen de dieren.   

Dan hadden we een gesprek met de tuinman Johan. Het was een interessant 

gesprek. Alleen had Johan iets waardoor hij moeilijk kon praten. Na het gesprek 

hebben we nog een rondleiding gekregen rond het domein. Dat was een stuk 

minder interessant vond ik.  

Ten slotte hadden we nog het ‘Stellingenspel’ met Luc. Luc is een man die een aantal jaar geleden een 

ongeval had met zijn motor. Daarbij verloor hij zijn linkerledematen. Bij het spel kreeg je een stelling te 

horen over Luc en dan moest je zeggen of hij het nog zelf doet, met behulp van een begeleider, of het 

helemaal niet doet. Een voorbeeld van een stelling was of hij nog gaat zwemmen. En ja hoor… dat doet hij 

nog helemaal alleen!          (Romi Montefesta 429 ) 

 
 

PROJECT SANTÉ: START 2 MOVE TENNIS 
 

Onder leiding van de heren Remy en Decaestecker konden de leerlingen op vrijdagavond enkele 

initiatielessen tennis volgen. Ondertussen was er ook al een sessie start to run. Een leuk initiatief door de 

vrijwillige inzet van twee sportieve leerkrachten. 

   
 



Les poèmes sur Tournai, excursion 300, le premier octobre ‘15 

Oh TourOh Tournai! 

 Vous êtes une ville très belle 

 sans oublier les passerelles.  

 Les Tournaisiens sont si sympas, 

 et sur les terrasses, on boit du coca. 

 A la grand-place, des fontaines magnifiques. 

 Vous savez, elles sont vraiment chic. 

 Encore la statue minuscule de Martine-Tiny 

 et ce poème est fini. 

 Flore Devos (310) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh Tournai ! Dans cette ville, on a l’Escaut et, du 12e siècle, une cathédrale magnifique. On y a vu le 

beffroi avec le dragon en haut. Ce jour-là, il faisait très chaud. Beaucoup de personnes faisaient du vélo. 

C’était une journée inoubliable, très ‘chic’ dans une ville fantastique. Nathan Monstrey (310) 
 

 

Oh Tournai! Tu es belle, tu sais! Je vois l’Escaut 

Avec beaucoup d’oiseaux. 

Et la cathédrale. L’architecte était génial. 

En haut du beffroi. On a toujours froid. 

Niel Dingenen (320) 

 

Oh Tournai! Tu me plais. Tu es tellement jolie! 

Tu es une ville fantastique,Voilà le beffroi, 

magnifique ! Et la cathédrale, ce bâtiment 

est très beau,tout comme l’Escaut. Shauni Devriendt 

 



MAANDAG 5 OKTOBER 2015:  BIOTOOPSTUDIE VOOR EERSTEJAARS 

 

In het leerplan van natuurwetenschappen staat dat leerlingen experimenteel moeten werken. Elk jaar 

wordt een halve dag georganiseerd waarin leerlingen het bos mogen intrekken om allerlei metingen en 

proeven uit te voeren. En of dit in de smaak valt! 
 

 

* Het was heel tof dat we zelf alle experimenten mochten uitvoeren. Het was heel interessant.  

(Lucas Piette-Blomme) 

* De biotoopstudie was heel tof, maar tegelijkertijd hebben we veel bijgeleerd. Jammer dat het aan het 

regenen was. Daarom was het wat moeilijk om de blaadjes in te vullen. Het waren wel toffe opdrachten en 

de activiteit was ook goed voor je conditie! (Heline Demeulenaere)     (o.l.v. mevr. Uyttenhove) 

 

DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015: EERSTEJAARS NAAR  DE FRONTSTREEK 
 

Op donderdag 26 november gingen alle eerstejaars op 

excursie naar de Dodengang en de IJzertoren. In de 

voormiddag bezochten we eerst het museum van de 

Dodengang in Diksmuide. Daarna gingen we in de Dodengang. 

Het water stond op het einde van de loopgraven 1 meter 

hoog. Een ervaring om te voelen hoe het was in de 

loopgraven. In de IJzertoren zijn we helemaal naar boven 

geweest. Het was een heel mooi uitzicht. We vonden het 

spannend om helemaal naar boven te klimmen.     

 

In de namiddag waren er workshops over de oorlog. Zo las 

mevr. Verplancke een stukje voor uit een waargebeurd 

liefdesverhaal. Wij moesten het slot verzinnen. 

 

Als slot was er op het Duits kerkhof van Vladslo een monoloog 

over Peter Kollwitz. Het was echt boeiend verteld. (Shania 

Calleeuw klas 130) 

 

Tijdens de workshops was er een opdracht met een lied. We 

hebben een wreed lied beluisterd over mosterdgas en dan 

moesten we uitbeelden dat we stikten. (Victor De Moor klas 130) 

 

In het museum van de Dodengang konden we op computers informatie vinden over de Eerste 

Wereldoorlog. (Lore Wybo klas 130) 

 

Het uitzicht op de IJzertoren vond ik supermooi. Ik heb veel bijgeleerd over WO I. 

(Angel Kerckhove klas 130) 

 

Dan begonnen we in de IJzertoren een reis doorheen de oorlog. We kregen een vragenlijst met vragen per 

verdieping. (Leander Derycker klas 130) 

 



DONDERDAG 8 OKTOBER 2015: DERDEJAARS NAAR KICK OP SPORT 

 

Op een vroege morgen vertrokken 35 derdejaars en hun titularissen richting gemeenschapsinstelling De 

Zande in Ruiselede. Op de bus was een leuke, rustige sfeer. 

Aangekomen in Ruiselede moesten we onze waardevolle spullen afgeven en onze rugzak in een grote tent 

plaatsen. De eerste activiteit was creabyrint. We luisterden naar enkele jongeren over het leven in een 

jeugdinstelling. Ze gaven ons ook het advies er niet in terecht te komen. Daarna bezochten we een 

tentoonstelling met allerlei kunstwerken die de bezoekende scholen gemaakt hadden. We vonden er ook 

onze werkjes. 

 

Vervolgens stond een intensieve workshop op het programma: bootcamp. Na de opwarmingsoefeningen 

waren er enkele teambuildingsactiviteiten. Iedereen was aan het zweten, maar ik vond de spelletjes die 

erin verwerkt waren wel leuk. Daarna  kregen we een rondleiding in de gesloten afdeling. We zagen hoe en 

waar de jongeren leefden en les kregen. We bezochten er ook een isoleercel. We werden er echt stil van. 

Na de rondleiding kregen we een initiatiecursus streetdance. De andere groep, waarmee we dansten, 

bestond uit enkele jongeren uit De Zande. We hebben enkele leuke danspasjes bijgeleerd. Om de 

voormiddag af te sluiten was er een leerrijke uiteenzetting over drugs en verslaving. 

Na onze klassikale picknick stond een nieuwe uitdaging op ons te wachten: saltotrampoline. Volgens mij 

was dat de leukste activiteit van de dag. Ten slotte konden we ons nog uitleven op een survivalrun en een 

vlottentocht. Toen brak jammer genoeg het einde van de dag aan. Het was behoorlijk stil op de bus. 

Iedereen was moe, maar had een fantastische dag vol boeiende en sportieve dingen beleefd.  

          (Magalie Verlinde klas 314) 
 

  
 

 

HET WEL EN WEE IN DE FAMILIE SMIK 

We delen in de rouw en het verdriet  

 

… van de familie van Femke Borra (klas 320) bij het overlijden van haar grootvader dhr. Guido Borra  

… van de familie van Anne-Sophie Paepe (klas 414) bij het overlijden van haar oom dhr. Pascal Douville 

… van de familie van Jarne Dereeper (klas 144) bij het overlijden van zijn grootvader dhr. André Dereeper 

… van de familie van Nienke Perdu (klas 120) bij het overlijden van haar overgrootvader dhr. Geeraard 

Fockedey 

… van de familie van Jonalien Logghe (klas 326) bij het overlijden van haar grootvader dhr. Walter 

Vandamme 



VRIJDAG 23 OKTOBER 2015:  

WETENSCHAPPERS 3DE JAAR NAAR BODY WORLDS VITAL 

 

Op vrijdag 23 oktober trokken we met alle wetenschappers van het derde jaar naar de expositie van Body 

Worlds Vital: een expositie over echte “opgezette” mensen.  Er waren verschillende mensen die een 

activiteit deden zoals tennis en lopen.  Ook konden we echte lichaamsdelen zien.  Er waren ook 

lichaamsdelen die een gevolg van een ongezonde levensstijl aantoonden zoals bv. de longen.  Dat was wel 

even een duidelijk beeld dat roken echt heel ongezond is.  Ook waren er verschillende baby’s die 

aantoonden hoe een baby groeit in de buik van zijn moeder, ook waren er nog minibaby’s van enkele 

weken oud.  En dan stel je jezelf de vraag: ben ik ook nog zo klein geweest?  Maar wat ik persoonlijk het 

mooiste vond, was een haan waar je enkel de bloedvaten van kon zien.  Ik stond er versteld van hoeveel 

bloedvaten wij eigenlijk hebben.  Het was een heel boeiende voormiddag. (Zoé Verhelle) 
 

Hetgene wat me het meest is bijgebleven is dat het niet normaal is 

uit hoeveel verschillende delen een mens bestaat.  Vooral als je het 

dan zo zag als op de tentoonstelling.  Het is ook wel interessant om 

eens te zien hoe die delen van ons lichaam er uitzien, dat je dus ziet 

welke vorm of welke kleur(en) ze hebben.  Het enige wat wel raar 

aanvoelt is om te weten dat dit eigenlijk van een mens komt die echt 

geleefd heeft.  In het algemeen was het een interessante 

tentoonstelling.  Alleen jammer dat het een beetje aan de korte kant 

was.  (Nathan Monstrey) 
 

Nadat we een tijdje rondliepen in het museum, kwamen we plots 

terecht in de kamer waar de evolutie van een baby wordt 

voorgesteld.  Het eerste wat mij opviel is dat een baby op heel korte 

tijd een enorme evolutie doormaakt.  Van een samengesmolten 

eicel en een zaadcel tot een mooie baby.  Vanaf 9 weken kan je zien 

dat de baby handjes en voetjes krijgt.  Alles wat de baby later zal 

nodig hebben in zijn leven om een gezond leven te hebben, wordt 

ontwikkeld in die negen maanden.  (Victor Tryhou) 
 

Ik vond de uitstap heel interessant.  Maar het meest interessante en 

bizarre vond ik het zenuwstelsel van de mens. Ik had het vooral niet 

zo voorgesteld.  Ik zou haast ook niet geloven dat het echt ooit nog 

had geleefd.  Ik vond het een heel leuke, maar vooral leerrijke 

uitstap. (Magalie Verlinde) 
 

Er was een kleine kamer waar verschillende foetussen en zelfs nog 

embryo’s lagen van een aantal weken: echt indrukwekkend! 

(Charlotte Gysel) 
 

Wat het meest mijn aandacht trok, waren de twee verschillende 

longen (van iemand die rookte en van iemand die niet rookte), want 

mijn oma en opa roken al hun hele leven lang en zo zie je echt eens 

wat de gevolgen er van zijn.  (Nour Riahi) 
 

Ik vond het speciaal hoeveel bloedvaten er zijn in een menselijk lichaam. Daarom heb je dus veel kans dat 

je bloedt als je valt.  Het kijken naar de embryo’s vond ik wel een beetje eng, omdat je weet dat mensen 

deze embryo’s of hun ongeboren baby afgegeven hebben aan de wetenschap.  En ook nog iets heel 

belangrijks: alles wat ze tentoonstelden kwam van echte mensen.  (Flore Devos) 
 

De trip vond ik heel leuk.  We hebben veel gezien over hoe ons lichaam eruit ziet.  En welke gevolgen 

bepaalde dingen op ons hebben.  Bijvoorbeeld roken, de longen die er lagen van een persoon die gerookt 

had waren volledige zwart.  Dat heeft mij toch wel even aan het denken gezet.  Ook de groei van de 

embryo’s en foetussen vond ik interessant.  Na één maand heeft de embryo al ogen en een hart.  Dat was 

iets dat me bijgebleven is.  Ten slotte hebben we onze leerkracht beter leren kennen, dat vond ik ook leuk.  

Dus voor mij was het een geslaagde uitstap.  (Ciel Verschingel)    (o.l.v. mevr. Meyns) 



LATIJN LEEFT OP SMIK 

OLYMPISCHE GODEN IN KLAS 125 

Mevr. Lamote 

houdt Latijn in 

alle klassen 

boeiend! 

 

Leerlingen die in 

het eerste jaar 

Latijn volgen 

worden 

ondergedompeld 

in een groot bad 

van kennis van 

taal en cultuur, 

maar oefenen 

ook een pak 

vaardigheden: 

nauwkeurigheid, probleemoplossend denken, vlot vertalen, analyseren en interpreteren. We moedigen ook 

hun creatief talent aan door hen in het thema Romeinse godsdienst een onderzoeksopdrachtje te geven: 

volgens de OVUR-methode (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren) gaan ze zelfstandig op 

zoek naar informatie over Grieks-Romeinse goden, ze verwerken hun materiaal in een document, leren 

hierbij kritisch de informatie uit boeken en websites  te bevragen. Ze leren aandacht hebben voor een 

verzorgde lay-out van een document, bronvermelding, correct taalgebruik. Ze leven zich helemaal in en 

presenteren voor de hele klas hun gekozen godheid.  Bij de evaluatie letten we op vlotheid, interactie met 

publiek, gebruik van beeldmateriaal.  Zelfevaluatie en reflecteren over hun goede en minder goede 

vaardigheden zijn  hierbij heel belangrijk. 
   

 

DIGITAAL LITERATUUR LEZEN – DERDE JAAR LATIJN 

In tijden van digitalisering en mediawijsheid laten we derdes en vierdes in de Latijnse lessen hun literatuur 

online en digitaal lezen en ontleden. Ze bekijken kunst, beeldfragmenten bij de gelezen teksten en lossen 

hierbij vragen op over de Klassieke Oudheid in moderne kunst en cultuur.                     (mevr. Lamote) 

Enthousiasme was er in elk geval! 



EXPERIMENTELE ARCHEOLOGIE IN HET VIERDE JAAR 
 

Leerlingen van het vierde jaar oefenen al 4 jaar die kritische ingesteldheid tegenover gevonden informatie. 

Bij de lectuur van literatuur, zoals de oorlogsverslaggeving van de politicus, generaal en schrijver Julius 

Caesar, staan we stil bij antieke manipulatietechnieken en moderne persuasieve middelen.  In onze 

zoektocht naar een juist beeld van de Romeinse soldaat ten tijden van de Gallische oorlogen volgen we in 

samenwerking met Sint-Jozefinstituut de uiteenzetting van experimenteel archeoloog Bernard Van Daele: 

op basis van wetenschappelijk onderzoek heeft hij de wapenuitrusting van een soldaat nagemaakt en 

brengt hij ons een re-enactment van de gevechtstechnieken.           (mevr. Lamote) 

 

OKTOBER 2015: BEZOEK AAN DE BIB VAN KOEKELARE 

In de week voor de herfstvakantie trokken alle eerstejaars naar de Openbare Bibliotheek van Koekelare. De 

plaatselijke medewerkers gunden de leerlingen een blik achter de schermen. Ze maakten kennis met het 

reglement, de verschillende afdelingen, de verschillende opzoekmogelijkheden… via een vragenlijst. Na het 

zoeken van de correcte antwoorden zochten ze een boek naar hun smaak. Hiermee gingen ze achteraf mee 

aan de slag in de lessen Nederlands. 

 

Enkele reacties uit klas 159: 

� Ik vond het heel interessant om te weten hoe alles in deze bib werkt. Ik heb er enorm van genoten. 

(Kiana Verstappen, klas 159) 

� Ik vond het niet alleen leuk, maar ook heel leerrijk. We leerden van alles over de bibliotheek: hoe het 

daar in zijn werk gaat, hoeveel werk ze daar insteken om al die boeken op de juiste plaats te zetten... Ook 

de opdrachten aan de computer waren leuk. We testten hoe je moet opzoeken bv. als je een boek wil lezen 

maar je de titel er niet meer van weet. (Maïté Mechele, klas 159)   (dhr. Follet) 



WOENSDAG 28 OKTOBER 2015: INFOSESSIE OVER ERGOTHERAPIE 

De laatste woensdag en 

donderdag voor de herfstvakantie 

kwam een ergotherapeute van 

het Sint-Rembertziekenhuis naar 

onze school om in het kader van 

Santé wat info te geven over 

rugklachten en preventie daarbij. 

Aan de hand van een spel en wat 

didactisch materiaal werden 

vragen gesteld en deden de 

leerlingen interessante weetjes 

op. Hoe hef je niet, hoe moet je 

letten op een goede rughouding, 

wat is er goed en slecht aan een rugzak, hoe ziet onze wervelkolom eruit…  Eerste- en tweedejaars waren 

erg geboeid. De leerlingen van de tweede graad wisten al veel zaken, voor hen was het een opfrissing en 

herhaling! 

Heline uit klas 120 en Taïsha uit klas 150 aan het woord: “Het was heel interessant. Ze had een spel 

voorbereid en een powerpoint gemaakt. Het spel ging over bewegen en een goede zithouding. Ze gaf ook 

veel uitleg over de wervelkolom. De opdrachten waren leuk en heel goed gevonden. We waren verdeeld in 

4 groepjes en elke groep had een gekleurd pionnetje. Je hebt 3 sporten die rugvrij zijn: zwemmen, 

wandelen en fietsen. Sporten die eerder slecht zijn voor je rug zijn: judo, paardrijden, golf, lopen tennis…” 

 

MAANDAG 23 NOVEMBER 2015 : KLAS 429 TREKT RICHTING BRUGGE 

 

Op maandagvoormiddag 23 november trokken de 

leerlingen van het 4de jaar humane wetenschappen naar 

de Rechtbank van Brugge. In de lessen 

cultuurwetenschappen bestuderen ze de werking van de 

rechtbank in België. Via dit bezoek leren ze die van nabij 

kennen. De voormiddag startte in het Hof van Assisen. 

Een jonge man stond er terecht voor moord. De 

leerlingen luisterden naar het verhoor van de 

beschuldigde door de voorzitter van het Hof. Daarna 

woonden ze nog een zitting van de Correctionele 

Rechtbank bij. 

 

Romi Montefesta: Ik vond de zitting interessant, wel 

jammer dat de schuldige niet zo veel zei.  

Ik ben wel blij dat ik eens zo’n zitting heb mogen 

meemaken. 
 

Janne Beuselinck: Die voormidddag was interessant, 

want het is niet iets dat je elke dag te zien krijgt. Het 

was dus echt hoe ik me een proces had voorgesteld. 

Wel raar om een moordenaar van zo dichtbij te zien 

en te horen vertellen over zijn misdaad. Uiteindelijk 

vond ik het een toffe voormiddag en heb ik er van 

genoten. 

            (dhr. Follet) 

 



VRIJDAG 30 OKTOBER 2015: PROJECTDAG 

 

Bekende en minder bekende topsporters kwamen op 30 oktober in de voormiddag getuigen over hun 

levenswijze, hun visie op sport en gezondheid.  Het leven zoals het is van… triatleet Kris Coddens, volleyballer 

aan de topsportschool Janne Devos, kajakker Dieter Caluwier, ruiter Claire Parez, rolstoelbiker Kim Plovier, 

wielrenners Jelle Wallays en Zico Waeytens, sporters met een beperking door Huize Rozewingerd, sportarts 

Katrien Tilleman, trainer Vital Borkelmans, voetballer Tim Smolders. 

 

 

Sportjournalist  Renaat Schotte kwam als slot van de voormiddag vertellen over zijn job als reporter en zijn 

ervaringen met (top)sport. 

 

 

In de middagpauze konden de benen gestrekt worden en de longen vol verse lucht gepompt worden tijdens 

de dansparty onder leiding van Radio Santé! Een echt voltreffer! 

 

In de namiddag kozen de leerlingen een aantal work-outs of workshops waar ze heel actief aan sport en 

beweging deden of gezonde voeding bereidden.  

Ze hadden de keuze uit: smoothies maken, breakdance, gezonde aperitief en hapjes, core training door 

ultraloper Wouter Decock, spinning, functional power, zumba, krachtbal, yoga, moderne dans, boksen o.l.v. 

Yves N’Gabu,  voetbal door Brecht Dejaegere of koken in grootmoeders keuken. 

 

 



MAANDAG 16 NOVEMBER 2015: WORKSHOP PREHISTORIE 

 

Het is een traditie geworden op SMIK dat de man van mevr. Callewaert elk jaar naar SMIK komt om de 

eerstejaars een dag op sleeptouw te nemen in de boeiende wereld van de prehistorie. Veel vragen krijgen 

daar een antwoord: hoe leefde en overleefde men in dat tijdperk? 

 

In het begin kregen we een heel boeiende uitleg over hoe mensen leefden in de prehistorie. We kregen 

uitleg over de evolutie van aap tot mens. Daarna zijn we aan de slag gegaan. Eerst en vooral hebben we 

met zelfgemaakte speren gegooid. We moesten mikken naar een panterbeertje. De tweede ronde die we 

gooiden, gebruikten we een speerdrijver. Uiteindelijk was Angel de enige die de beer kon raken. Daarna 

hebben we vuur gemaakt met silexsteen en vuursteen. Dit ging redelijk vlot. Vervolgens probeerden we 

vuur te maken met een stok. Dit was al veel moeilijker. Op het einde van de workshop hebben we een 

warm applaus gegeven. Het was supertof en interessant. 

(Axelle Vlaeminck klas 130) 
 

 

We hebben ook zelf een mesje of bijltje gemaakt met silex, bijenwas en een tak. We mochten dit mesje zelf 

versieren. (Kato Verduyn klas 130) 

 

 

4DE JAAR WETENSCHAPPEN: WEGBERMONDERZOEK EN KOEKELAREBOS  

Zoals elk jaar onderzochten de vierdejaars wetenschappen enkele Koekelaarse wegbermen. Wat je zelf 

ervaart en ontdekt, onthoud je beter, was hier een duidelijke boodschap. Verder trokken ze in de Week van 

het bos naar Koekelarebos. 

 

  
 

We zijn op school vertrokken naar Koekelarebos met de fiets. Toen we aankwamen stond Georges 

Pollentier, onze gids, op ons te wachten. We hebben eerst de heide gezien en daarna de rest van 

Koekelarebos. We hebben veel geleerd op een losse, speelse manier. We leerden dat namen van planten 

en bomen simpel zijn door te kijken hoe ze eruitzien. Bijvoorbeeld een zwavelkopje is te herkennen aan de 

kleur. We leerden ook de leeftijd van een boom te bepalen door bij de den het aantal ringen te tellen en bij 

de beuk de omtrek te bepalen door de boom een knuffel te geven helemaal rond de boom, de lengte op te 

tellen en maal honderd te doen. Kortom het was een leerrijke en leuke ervaring.  

(Britt Broucke en Robin Staelens - 414)        (o.l.v. mevr. Meyns) 



VIER MAANDEN DE NIEUWE RICHTING STEM OM ONZE SCHOOL 

 

Sinds 1 september 2015 bestaat er in de 

scholengroep Sint-Rembert een nieuwe 

richting die luistert naar de naam STEM. 

STEM is de afkorting van vier engelse 

woorden: Science – Technology – 

Engeneering – Mathematics. 7 uur per week 

hebben de leerlingen dit vak. Via proeven en 

experimenten gaan ze  probleemoplossend 

denken, wetenschappelijke verklaringen 

zoeken en wiskundige berekeningen maken.  

Op onze school wordt die richting gedragen 

door een team van drie samenwerkende 

leerkrachten. Toch wel een unicum in het 

onderwijs om niet één leraar voor de klas te 

hebben maar een trio.  

We laten de enkele leerlingen aan het woord 

die alvast heel lovend zijn over hun nieuwe 

richting. 
 

Ik heb de richting STEM gekozen omdat ik 

vooral geïnteresseerd ben in formules en 

experimenten. We werken in thema’s. Het 

eerste bundeltje gaat over vliegtuigen. We 

maakten al een klein vliegtuigje en verdiepen 

ons nu verder in de bouw van de vleugels. We testten al de werking van een vleugel uit op een fiets. We 

leerden ook met excel werken en deden al veel experimenten in de klas. Eén nadeel: we moeten soms veel 

theorie verwerken, maar als je voldoende leert, kan je het wel. 

Ik verloor echt mijn stem aan STEM. (Louis Vandekerckhove klas 144) 
 

STEM is een heel leuke richting. Het is vooral heel boeiend en boordevol afwisseling. Alledaagse problemen 

worden er uit de doeken gedaan en onderzocht. Dit trimester worden we geboeid door de vraag: ‘Hoe 

komt het dat een loodzwaar vliegtuig in de lucht blijft?’ (Julie De Schaepmeester klas 144) 
 

Een dikke duim voor onze drie leraars mevr. Vandooren en de heren Houwen en Cooman, want elke les weer 

staan zij paraat om ons te helpen. (Fien Vandepoele – 144) 
 

Wanneer ons zelfgemaakt vleugeltje klaar is, gaan we dit testen in een echte windtunnel. Teamwork is heel 

belangrijk in de richting STEM. We moeten immers veel samenwerken. (Niels Germonpré - 144) 

 

 
 



DINSDAG 10 NOVEMBER 2015 : NOVEMBERHULDE IN KOEKELARE 

Jaarlijks wordt naar aanleiding van de Wapenstilstand op 11 november 

een herdenkingsplechtigheid gehouden aan het monument van de 

burgerlijke en militaire slachtoffers van beide wereldoorlogen. 

Deze herdenking vond plaats in aanwezigheid van leerlingen van het 

Sint-Martinusinstituut, een afvaardiging van het gemeentebestuur en 

van N.S.B. Koekelare.  

Door het Sint-Martinusinstituut werd een brief voorgelezen, een brief 

van het Westelijk Front 1916, geschreven door een vrijwilliger die 

meevocht in de Eerste Wereldoorlog: 

Lieve schat          17 april 1916 

Wees niet boos, dat ik zo lang gewacht heb om je te antwoorden, maar op het ogenblik mankeert de tijd 

me dikwijls, daar wij weer in de loopgraven zitten en de onmiddellijke nabijheid van de vijand ons dwingt 

op onze hoede te zijn. 

Ik heb je kranten ontvangen en bedank je ook hartelijk voor de meegestuurde centen. 

Wij bewonen, zoals gewoonlijk, een onderaardse hut, comfortabel ingericht, waar wij vuur kunnen 

maken. Maar de ratten verpesten ons het leven. Zij eten ons brood op, zij kauwen aan alles wat eetbaar 

en oneetbaar is, en niets is veilig. 

Het weer is helaas ontzettend slecht. Sedert de eerste dag, dat wij hier zijn aangekomen, regent het, en 

de wegen, de loopgraven, alles wordt moerasachtig. Voor het overige is het nogal vrij rustig. Zo nu en dan 

een bombardement, hevig geweerschieten, maar dat is alles. 

De datum van mijn verlof nadert en ik verheug mij er van te voren op, in een bed te kunnen slapen, na 

zoveel maanden op stro of eenvoudig op de grond geslapen te hebben.  

Daar heb je het weer, dat kanongebulder. Als het lang duurt, hoort men het op ’t laatst niet meer. 

De gebombardeerde partij is ofwel vernietigd, ofwel zo geschokt, dat er verscheidene minuten nodig zijn 

haar weer het volle verstand terug te geven, zodat de vijand alle tijd 

heeft om uit de loopgraven te springen en te rennen. 

En dan, wanneer men elkander ontmoet, de bajonetten schitterend 

in het licht, de ogen glinsterend van haat en moordzucht, gaat er in 

de chaos een gehuil op, zoals de oren van een koelbloedig wezen 

niet zouden kunnen aanhoren zonder in elkaar te krimpen. Het 

wordt vloeken, steken en huilen. Gelukkig hoort men bijna niets, zo 

is men bezig voor zichzelf, en zo groot is het instinct van zelfbehoud. 

En dan, later, is men verwonderd en verrast zich levend te vinden, 

zonder steek noch stoot, de bajonet en de kolf vaak druipend van bloed.  

Schrijf mij gauw, wil je, en wees gezoend door ARTHUR  
 

DINSDAG 17 NOVEMBER 2015: DRUGSTORIES VOOR DERDEJAARS 

 

Op dinsdag 17 november 2015 kregen we het 5de en 6de lesuur uitleg over 

druggebruik, vooral bij jongeren. Diederik Martens kwam ons uitleg geven. Hij startte 

met een spelletje over de verschillende soorten drugs. Hij gaf meer info over de 

gevolgen ervan, over hoe het voelt als je een jointje rookt... Toen vertelde hij ook over 

zichzelf, over zijn drugsverslaving. Hij vertelde over zijn ervaring met cannabis. 

Iedereen luisterde aandachtig. 
 

Ik vond het heel boeiend omdat ik niet zoveel over drugs en druggebruik wist. Maar na de uiteenzetting 

weet ik meer over de gevolgen ervan. Diederik heeft het op een interessante manier naar voren gebracht. 

Geen lange, saaie preek, maar een interactieve sessie waarbij we zelf ook vragen mochten stellen. Ik vond 

het geslaagd. Nu weet ik er 100% zeker van dat ik nooit drugs ga gebruiken.     

             (Femke Borra klas 329) 



VOLLEYBAL 

30 september: voorronde cadetten meisjes 
 

In de voorrondes van de volleybalcompetitie cadetten meisjes kon SMIK zich heel vlot plaatsen voor de 

volgende ronde. In onze eigen sporthal mochten we twee scholen uit Oostende ontvangen. SMIK 

overklaste beide Oostendse scholen en plaatste zich dus heel gemakkelijk voor de kwartfinale. 

 

 

28 oktober:  kwartfinale cadetten meisjes 
 

In deze kwartfinale moesten we het 

opnemen tegen de Bron uit Tielt. In een 

mum van tijd rijfden we de eerste en 

tweede set binnen. Enkel in de derde set 

bood Tielt wat weerwerk, maar het kon 

ons nooit verontrusten. We stoten dus 

vlotjes door naar de  halve finale. 

 

Speelden voor SMIK: Janne Beuselinck, 

Britt Broucke, Ybbe Decan, Flore Declercq, 

Ellen Dehullu, Flore Devos, Vandepoele 

Marte en Sebe Verhelst  

 

 

 

18 november:  miniemen meisjes  
 

Op woensdag 18 november speelden de miniemen meisjes de eerste ronde van de SVS-competitie 

volleybal. Vol enthousiasme werd naar dit tornooi uitgekeken. Er steekt wat talent in dit groepje dus 

mochten we misschien wel hopen op een volgende ronde. 

De eerste wedstrijd, tegen het Sint-Godelievecollege uit Gistel was niet zo spannend. Gistel kon duidelijk 

ons tempo niet volgen en met overtuigende (25-5, 25-1) cijfers wonnen we de eerste match. 

Tijdens de tweede wedstrijd ging SMIK op hetzelfde elan door en won ook vlotjes tegen Harelbeke. Door 

deze twee overwinningen wisten onze meisjes zich te plaatsen voor de kwartfinale! 

 
 

Speelden voor SMIK: Heleen Beernaert, Saar Belpaeme, Flore Declercq, Lina Mertens,  Aube Tylleman, 

Kayleigh Vandecasteele, Fien Vandepoele, Marte Vandepoele, Fee Viaene  (mevr. Devlieger) 



WOENSDAG 23 SEPTEMBER 2015: SCHOLENVELDLOOP 

 

Op 23 september was er de allereerste scholenveldloop. Deze werd georganiseerd door de sportdienst van 

Koekelare voor alle leerlingen die school lopen in Koekelare, van klein tot groot. Een 900-tal lopers waren 

die woensdagvoormiddag aanwezig om het beste van zichzelf te geven. 

De volledige school vertrok samen naar het parcours om de schoolgenoten aan te moedigen. De 

weersomstandigheden waren ideaal niet te veel zon, druilerig en nat. Ideaal veldloopweer. SMIK liet zich 

sportief opnieuw van zijn mooiste kant zien. We nodigen jullie graag uit op onze site om alle foto’s te 

bekijken. 

Een grote proficiat aan alle deelnemers voor hun inzet. 

 
 

Je vindt alle resultaten terug op smartschool in de map ‘algemeen SMIK’. 
 

Behaalden een podiumplaats :  

Jongens 2000 : Kenneth Hollevoet (1) en Seppe Vandepoele 

(3) 

Meisjes 2000 : Lynn Dekeyser (1), Romi Montefesta (2) en 

Justine Olivier (3) 

Jongens 2001 : Robin Hollevoet (1), Warre Christiaen (2) 

Maxim Notable (3) 

Meisjes 2001 : Ciel verschingel (1), Josefien 

Demeulenaere(3) 

Jongens 2002 : Birger Hungenaert (1), Joren Verstraete (3) 

Meisjes 2002 : Aube Tylleman(2) en Flore Declercq (3) 

Jongens 2003 : Kobe Beernaert (1), Obe Matthieu (3) 

Meisjes 2003 : Angel Kerkhove (1) en Heleen Beernaert (2) 

           (dhr. David)  

 

Als winnares op de Koekelaarse veldloop verdedigde Angel Kerkhove (130) onze 

school op het provinciaal kampioenschap veldlopen in Roeselare. Ze deed dat 

voortreffelijk. Angel werd 21ste bij de miniemen. Proficiat met deze prestatie en 

dank voor het enthousiasme om als enige leerlinge van onze school deel te nemen.  

 
 

Tot slot … willen we iedereen van harte bedanken die meewerkte aan de opbouw van deze 

schoolkrant. Dank om een artikel te schrijven of om even te poseren voor de foto.  

We wensen iedereen fijne kerstdagen en een gezond en gelukkig 2016! 

DE REDACTIE WIM MATTHEUS EN HILDE VLIEGHE 

 

Vergeet niet om in je gloednieuwe agenda een belangrijke datum aan te tekenen: 

OPENDEURDAG OP ZONDAG 28 FEBR ’16 van 14u tot 17u 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Latijn 

STEM 

Moderne wetenschappen 

Technische activiteiten 

Sociale en technische vorming 

 

Latijn 

STEM = NIEUW! 

Moderne wetenschappen 

Mechanica-Elektriciteit 

Sociale en technische vorming 

 

 

Economie 

Humane wetenschappen 

Latijn 

Wetenschappen 
 

 

 

SINT-MARTINUSINSTITUUT, Ichtegemstraat 14/2, 8680 KOEKELARE 

 051 58 85 45  

www.sint-rembert.be/smik 

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 

 

 

STUDIEMOGELIJKHEDEN 

VAN 12 TOT 16 JAAR 

• INFO-AVOND voor ouders en 

zesdeklassers op donderdag         

4 februari om 19 u 

 

• OPENDEURDAG voor iedereen op 

zondag 28 februari vanaf 14 u 


