
SMIK NIEUWSBRIEF 

1 september… Nieuwe ge-
zichten, nieuwe leerkrach-

ten, nieuwe boeken en voor 
sommigen een nieuwe 

school. We proberen het 
voor de eerstejaars zo aan-
genaam mogelijk te maken. 
De vierdejaars zijn peter of 
meter van onze eerstejaars. 
Samen gaan ze de eerste 

schooldag op pad door onze 
school: vraagjes oplossen, 

gekke foto’s maken… 

Annelies Bourgeois, 
studente aan de ho-
geschool VIVES in 

Torhout, maakt een 
bachelorproef over 
boekenpromotie. 

Hiervoor komt zij dit 
schooljaar enkele ke-
ren op school langs 
om onze jongeren 

warm te maken voor 
jeugdboeken. Een 

eerste activiteit was 
uitgewerkt in enkele 

spelvormen. 

De leerlingen leerden zo enkele boeken beter kennen. 

1 september 2016 

 

eerste nieuwsbrief  Eerste periode 2016 

komt in SMIK godsdienst geven in het tweede en vierde jaar.  

MEVR. VICKY COUSSENS 

komt in SMIK werken op het secretariaat en is naast   

leerkracht techniek, ook studiemeester-opvoeder. 

DHR. ROBBY LAMPO 

Nieuwe gezichten op SMIK sinds 1 september ...WELKOM! 

Dit is een mooie plek om uw product of diensten kort maar effectief te beschrijven. 

DHR. ROBBY LAMPO 

komt in SMIK aardrijkskunde geven 

in de eerste en tweede graad. 

DHR. GLENN VAN DE VOORDE 

komt op SMIK wetenschappelijk werk geven  

in het tweede jaar. 

MEVR. SILKE DECADT 

komt op SMIK muzikale opvoeding geven 

in de eerste graad. 

MEVR. LIESBETH GERNE 

gaven les als interimaris van mevr. Uyttenhove. 

DHR. MICHIEL VAN COUILLIE EN                               

MEVR. SISKA MISSIAEN 



 
Vrijdag 16 september: 

het schooljaar is  14 dagen jong. We onderbreken even onze 
lessen voor een gezellige, warme, gender-neutrale vriend-

schapsdag voor klas 225 en 244  
o.l.v. hun titularissen mevr. Lamote,  

mevr. Declerck en mevr. Meyns. 
Place to be : het scoutslokaal. 

 
Tijdens het infomoment over het project hadden we onze me-
ning gegeven over een 25-tal stellingen over het genderthe-
ma. Enkele daarvan waren : “Jongens mogen niet huilen”,  

“Mijn broer houdt van de kleur roze. Ik vind dat vreemd.“,  “Er 
zijn te weinig mannelijke leerkrachten.”, “De huishoudelijke 

taken moeten eerlijk verdeeld worden tussen man en vrouw.”  
Via groene en rode kaarten toonden we of we akkoord gin-

gen met die stellingen en waarom.  Een verrijkende en 
interessante discussie waar we onze medeleerlingen 

heel anders leerden kennen. 
We doorbraken het klassieke rollenpatroon, de jongens ruim-

den op ! Wat een organisatie, wat een netheid ! 
Een pluim voor deze jongens! 

 

In de pauze maakten we een originele Gender klasfoto. 

Na de pauze maakte een groepje jongens en een groepje 
meisjes elk een man-vrouw affiche. Leuk om samen creatief 

bezig te zijn. Hoog tijd voor de “Potluck”: we genoten met vol-
le teugen van elkaars gerechten, van zelfgemaakt aperitief 
tot heerlijke pasta en een lekker dessert! Iedereen had zijn 
best gedaan om de medeleerlingen culinair te verwennen. 

Een gezonde geest in een ge-
zond lichaam. Dit geldt ook 

voor velen op onze school. Op 
de dag van de sportclub had-
den veel leerlingen hun sport-

uitrusting aan. 

SMIK telt heel wat sportievelingen! 

Spelvorm gekoppeld aan het jaarthema man-vrouw. 

Op 28 september wa-
ren we voor de eerste 
keer te gast in De Zan-
de (google dit gerust 

maar eens) en dit voor 
de ‘Zande cup’. 

Organisator was nie-
mand minder dan Vital 

Borkelmans! 
Hij was zijn positieve 

bezoek van vorig 
schooljaar blijkbaar 

nog niet vergeten en 
wij werden op onze 

beurt door hem 
uitgenodigd... 

 
Er waren 7 teams aan-
wezig en dit tussen de 
leeftijd van 12 tot 18 

jaar. Toch even slikken 
voor onze jonkies, die 

soms echt wel omhoog 
moesten kijken 

naar hun tegenstander. 
We moesten 6 partijen 
afwerken, van telkens 
20 minuten. Het was 
dus niet alleen tech-
nisch, tactisch, maar 
ook fysisch te doen... 
We speelden tegen 
jongeren uit open in-
stellingen, gesloten 

instellingen, 
vluchtelingen. 

Een onvergetelijke 
ervaring dus! 

De winnaar van het 
tornooi kreeg van de 
heer Borkelmans een  
nieuwe schooluitrus-

ting, maar helaas 
strandden we op 

2 puntjes van 
deze prijs... 

Er werd 4x gewonnen, 
1x verloren en 1x gelijk 

gespeeld. 
(tegen Vital zijn team 

trouwens!) 
 

DHR.DAVID EN 
DHR.FOLLET 

Robin, Maxime, Thomas, Renz, Warre, Milan en Bram 
poseren graag mee op de foto met Vital! 

‘Leren leren’ is belangrijk voor elke student.  
Eerstejaars en hun ouders werden op een septemberavond uitgenodigd 

naar een infosessie over dit thema. 
Geen droge theorie, maar herkenbare toepassingen. 

Deskundige van de avond was Ulrich Develter van het Torhoutse CLB. 
 



Mevrouw Deketelaere 
organiseerde voor haar 

leerlingen een klas-
vormende dag op vrijdag 

16 september. 

In de voormiddag was er 
een interactief bezoek 

aan het Meunyckenhof.  

In de namiddag stonden 
enkele activiteiten ge-
pland waarbij de leer-

lingen stil stonden bij de 
klasgroep en                 

het jaarthema. 

Leerlingen waren nadien 
laaiend enthousiast over 
de geslaagde dag met 
een ruim en gevarieerd 

aanbod! 

Klas 230 op bezinning 

Mevrouw Deketelaere als herderinnetje met haar hond en haar lieve schaapjes van 230. 

Halfweg septem-
ber trokken de 

leerlingen van klas 
210 en 250 o.l.v. 

van hun                    
titularissen mevr. 
Ceename en dhr. 

Cooman naar Dur-
buy. Dit jaar geen 
probleem met het 

vervoer, geen 
treinstakingen dus 

geraakten allen 
vlot op hun eind-
bestemming. Het 

werd een weekend 
vol avontuur en 

uitdagingen.  

  

  

NIEUWS VAN ONZE 

EERSTEJAARS 

Op vrijdag 16 juni was er de 

kringdag voor de eerstejaars. 

Een dagje geen gewone les, 

maar groepsvormende activi-

teiten. Ook de theatervoor-

stelling ‘Splinters en balken’ 

stond deze dag geprogram-

meerd. Jongeren leren er dat 

pesten echt niet kan. Een 

klassieker op deze dag is ‘de 

stoel’ waarbij elke leerling 

zichzelf voorstelt aan de an-

deren. Naast een quiz waren 

er nog een aantal doe-

sessies om elkaar beter te 

leren kennen. 

 

   

 

De heren Decaestecker en 
Remy organiseren dit schooljaar 
op vrijdagavond weer sport na 
school. In september waren er 

enkele sessies start2run in 
voorbereiding op 

de scholenveldloop.  



Hier, c’était tres chouette! On est allés en autocar à Tournai, avec le bus officiel 

du Cercle de Bruges ! 

Monsieur Remy était notre guide. Le matin, pendant la promenade, on a monté 

les 257 marches du beffroi du douzième siècle. La vue était sublime, grandiose et 

inoubliable. Après le beffroi, on a visité la grand-place, la cathédrale, patrimoine 

mondial de l’Unesco, l’église Saint-Jacques, avec les pèlerins en route pour San-

tiago de Compostela, et le pont des Trous. A midi, on a mangé notre pique-nique, 

avec vue sur l’Escaut. 

L’après-midi, on a fait un parcours, un jeu de pistes, avec des questions, des slo-

gans, des devinettes et des interviews avec les habitants de cette ville romaine. 

Après, sur la grand-place, on a mangé une gaufre bien méritée. Après le par-

cours, on devait retourner au beffroi, on y avait rendez-vous avec les autres. 

Bref, l’excursion à Tournai était superbe. Un tout grand merci !   

Flore Declercq (classe 314) 

Oh Tournai ! 

Il n’y pleut jamais. 

Il y a beaucoup de 

monuments histo-

riques, 

Ils sont vraiment 

fantastiques. 

Tout en haut , sur 

le beffroi, il y a un 

dragon, 

Je pense, non, je suis 

sûr, qu’il a froid. 

Au centre-ville,       

il y a une grand-

place, 

où on peut manger 

des crêpes et des 

glaces. 

Vous pouvez aussi 

faire une prome-

nade près de         

l’Escaut 

et y admirer les    

bateaux. 

Il y a un livre d’or  

à l’église Saint-

Jacques, 

les pèlerins  é       

crivent quelques 

mots  sur ses pages, 

avant de commencer 

leur grand voyage. 

Dans la rue, il y a 

aussi une statue de 

Martine, de Tiny, 

voilà, mon poème 

est fini. 

Milan Roelens (326) 

In de namiddag was er een opdrachtentocht …  

EXCURSION à TOURNAI—6 oktober 2016 

 

C R E A T I E F 

GENDEREN 
Een aantal keer zullen 
de leerlingen dit school-
jaar ‘creatief genderen’. 

Samen met enkele leer-
krachten zijn de leer-
lingen creatief bezig 
rond het thema gender. 
Eind september was er 
een eerste sessie. Voor 
sommige klassen was 
dit een brainstormmo-
ment, anderen waren al 
druk in de weer. Eindre-
sultaat zal in februari te 
bezichtigen zijn voor 
het grote publiek. 

Derdejaars waren  
creatief met kaarsen. 

Eerstejaars waren creatief met 
lijm, kranten en ballonnen. 

Vierdejaars waren  
creatief met wol . 

  

LESSEN  

WETENSCHAPPEN 

 

De lessen wetenschappen          

zijn veel meer dan theorie              

in een labo. 

 

 

 De leerlingen van het derde jaar 

waren (meestal) geconcentreerd 

tijdens de dissectie van een oog    

en de vierdejaars                         

onderzochten de wegberm. 

 

De startviering op onze school stond ook in het teken van het jaarthe-
ma ‘Gender in de blender’. Het was een sfeervolle bezinning met een 

muzikale inbreng van Jozefien Stellamans uit het derde jaar. Het 
scheppingsverhaal kwam aan bod en de derdejaars herschreven de 

trouwbeloften naar herkenbare taal voor jongeren. 

Startviering …  

Tweedejaars waren 
creatief met hout. 



In de richting STEM zijn 
de eerste leerlingen on-
dertussen in het tweede 
jaar beland. De nieuwe 
lesonderwerpen hande-
len over sporenonder-

zoek. De leerlingen 
moesten als echte speur-
ders op onderzoek nadat 
er in hun klaslokaal een 

moord gebeurd was.  

SPORENONDERZOEK …  

STEMMERS ONDERZOEKEN SPOREN …  

jongens 100 :  1) Tibe Verhelst 

2) Ynse Cobbaert                      

3) Natan Plata   

meisjes 100 : 2) Aaliyah Beer-

naert 3) Emma Degryse   

jongens 200: 1) Obe Mathieu  

2) Kobe Beernaert   

meisjes 200: 1) Angel Kerkhove 

2) Heleen Beernaert                 

3) Lore Wybo   

jongens 300: 2) Kobe Verhelst 

3) Bram Van Haverbeke   

meisjes 300: 2) Aube Tylleman 

3) Flore Declercq   

meisjes 400: 2) Josefien De-

meulenaere 3) Flore Devos   

Jongens 400 : 1) Robin Holle-
voet   2) Maxim Notable              
3) Nour Riahi 

  

  

Op woensdag 28 sep-
tember was er voor     

de tweede keer  
de scholenveldloop 
voor alle leerlingen 

van Koekelaarse  
scholen. 

We behaalden  

in totaal  
19 podiumplaatsen 

(van de 24).  

Een schitterend  
resultaat. Een dikke 

proficiat aan alle deel-

nemers. 

Mevrouw Lamote en de 
heer Follet zijn al enkele 
jaren de projectleiders op 
onze school. Zoals elk jaar 
stelden zij het jaarthema 
op een ludieke wijze voor 
aan de leerlingen. De acti-
viteiten werden kort toege-
licht. In een tweede ge-
deelte werd er ernstiger 
nagedacht over het jaar-
thema ‘Gender in de blen-
der’. De leerlingen moch-
ten via Ipad of pc hun me-
ning geven bij verschillen-
de uitspraken over dit on-
derwerp. 

Voorstelling project 

 

de familie van Dries Vervloet (klas 420) bij 

het overlijden van zijn vader Jan Vervloet. 

de familie van Kobe Beernaert (klas 220) bij 

het overlijden van zijn grootvader Jozef 

Beernaert. 

de familie van mevr. Agnes Blomme 

(leerkracht) bij het overlijden van haar 

schoonbroer Roland Ackaert. 

de familie van Daniël Lachat (technische dienst) bij het overlijden van zijn moeder mevr. Angela Margodt. 

de familie van Silke en Ellen Van Loo (klas 210) bij het overlijden van hun grootmoeder mevr. Irma Pyra 

FAMILIENIEUWS 

We delen in de rouw en in het verdriet van ... 

V 

O 

L 

L 

E 

Y 

Op woensdag 5 oktober trokken 6 sportieve mei-
den van de tweede graad naar het verre Meulebe-
ke om aan te treden in de SVS-competitie volleybal. 
De eerste wedstrijd werd nipt verloren met 2-1. 
Toch werd tegen deze sterke ploeg uit Tielt 1 set 
gewonnen. De tweede match eindigde in een thril-
ler, 2-1 winst voor Koekelare. Nu hopen dat we als 
beste 2de naar de volgende ronde mogen, want 
dat hebben deze speelsters zeker verdiend! 



 

NAAR SCHRIJNWERKERIJ PLEYSIER 

Leerlingen van onze technische richting (klas 210 en 250) brachten 
een bezoek aan het plaatselijk timmer- en schrijnwerkbedrijf 
Pleysier. Een voorbeeld van theorielessen in praktijk. 

De vierdejaars gingen op bezoek bij 
dienstencentrum GID(t)S in Gits. Er werd 

stilgestaan bij het leven van mensen met een 
beperking. Contacten met andere mensen 

 en inleefsessies maakten er een boeiende en 
een beklijvende dag van. 

BEZINNING 400 

 

 

De leerlingen van het eerste jaar gingen tijdens de 
lessen natuurwetenschappen op biotoopstudie. 
Hiervoor zijn niet altijd grote verplaatsingen nodig. 
De Mote is immers de ideale locatie. 

Biotoopstudie 

De derdejaars trok-
ken samen met hun 
titularissen naar 
Kick op sport. Op 

dit evenement in de 
gemeenschapsin-
stelling De Zande in 
Ruiselede stonden 
actie en voorlich-
ting centraal. Er 

werd samen ge-
sport en de leer-
lingen kregen uitleg 
over de gevaren 
van drugs, alco-
hol… Uiteraard was 

er ook tijd voor info 
over het leven in 
een jeugdgevange-
nis.  

300 naar Kick op sport 

Käthes omarming 

Heel wat SMIKKERS hebben zich geëngageerd om mee te spelen in een to-

neel ter gelegenheid van de herdenking van de Groote Oorlog. Deze theater-

wandeling had Käthe Kollwitz als centrale figuur.   (Met dank aan JF-fotografie 

voor het groepskiekje!) 


