
SMIK NIEUWSBRIEF - KERST 

De leerlingen van de eerste graad werkten mee aan een wetenschappelijk onderzoek in samenwer-
king met KULeuven. Tijdens een eerste instructiedag kregen ze uitleg en mochten ze oefenen.          

Een week later kwam dan een test om te onderzoeken wat men had onthouden. 

 

In de lessen aardrijkskunde is er de studie van "LANDBOUWLANDSCHAPPEN".                    
De leerlingen van klas 210/250 waren te gast op de hoeve van klasgenoot Jens Versyck.                                       
Ze genoten van een boeiende uiteenzetting op een modern en groot landbouwbedrijf. Op het 
einde proefden ze lekkere verse chocolademelk. 

EHBO : eerste graad in samenwerking met KUL-studenten  

Zevende nieuwsbrief  eerste trimester 2017—2018 

EXCURSIE 2de TSO 



 

 

Op 5 december werden de ouders 
van de eerstejaars uitgenodigd. De 
leerlingen die na school de                 
taalinitiatie Engels volgen toonden 
wat ze de voorbije maanden leer-
den van de studenten lerarenoplei-
ding van VIVES Torhout.             
Het oudercomité zorgde voor lek-
kere oliebollen. 

Toonmoment Engelse lessen 

De leerlingen van 
het eerste jaar 
STEM deden on-
derzoek naar het 
verband tussen 2 
grootheden en 
naar de buigbaar-
heid van materia-
len. Allerlei proe-
ven tijdens het   
thema ‘Luchtvaart’. 

STEM-

NIEUWS 

Proef-

onder-

vindelijk 

onderzoek 

BIOTOOPSTUDIE  

Tijdens de lessen natuurwetenschappen hadden de eerstejaars een biotoopstudie in de Mote. 
Verschillende factoren werden gemeten: vochtigheid, temperatuur… 

 

 

 

 

 



 

Op 5 december was 
er de internationale 
dag van de vrijwilli-

ger! Een grote dank-
jewel voor de vrijwilli-
ge inzet in het kader 
van het jaarproject 

"Handsfree".          
De projectleiders 

trakteerden met een 
HARTelijk            

kleinigheidje. 

WW   

In het bundeltje VIEREN EN VERSIEREN in wetenschap-
pelijk werk werd opgezocht hoe je grote, stevige zeepbel-
len kan blazen. Dit werd ook uitgetest door klas 230. 

DAG VAN DE VRIJWILLIGER 

 

Weten dat drugs bestaan en nog 
belangrijker, weten dat je daar best 

vanaf blijft, is noodzakelijke info voor 
tieners . Alphonse Franssen vertelde 
over zijn druggebruik en alle, vooral 

negatieve, gevolgen hiervan.            
Drugstories werd                                  

een boeiende getuigenis… 

DRUGPREVENTIE 

 



Op 1 september kreeg elke eerstejaar een     
vierdejaar als peter of meter. De leerlingen leer-
den de school kennen via een kleine zoektocht 
onder leiding van hun peter of meter.  

 

        Winnaars van de zoektocht waren Astrid, 
Lara en Arthur.  In november werden de 
prijzen uitgedeeld tijdens een middagpauze 
toen de eerstes en vierdes samen lunch-
ten. 

 

 

PETER- en METERSCHAP 

SVS-nieuws : De volleybalmeisjes namen het in de 
kwartfinale op tegen Olva uit Assebroek en het colle-
ge uit Ieper. De eerste wedstrijd werd overtuigend 
gewonnen, maar in de 2de wedstrijd moesten we on-
ze meerdere erkennen in het college uit Ieper.  

 

Volleybal-sterren schitteren ... 
Leren leren is ook beter plannen! Elke klas uit het 
eerste en tweede jaar kreeg een planningskalender 
om kleine en grote toetsen, herhalingstesten... in te 
schrijven. Een handig overzicht bijgehouden door de 
klasverantwoordelijken. 

 

NIEUW… planningskalender !! 



De dag dat ik als 12-jarig pubertje fier als een gieter arriveerde in ’t SMIK, had ik nooit gedacht dat de ko-

mende 4 jaren mij eeuwig zouden bijblijven als een fantastische periode. SMIK betekent voor mij: Schater-

lachen, Mooie herinneringen, Individuele ontwikkeling en Kattenkwaad. Sta mij toe deze vier begrippen na-

der toe te lichten. 

Vooreerst ‘schaterlachen’. Ik had het geluk om in een toffe, warme klas te zitten waar er zelden grote pro-

blemen waren, laat staan dat er gepest werd. We kwamen allemaal goed overeen en houden tot op van-

daag nog steeds contact. Regelmatig moest ik ‘een eindje in de gang staan om wat af te koelen’ omdat ik 

weer eens de slappe lach had. Mijn motto was toen al: ‘een dag niet gelachen, 

is een dag niet geleefd’, al besef ik nu wel dat het voor de leerkrachten niet 

steeds eenvoudig moet geweest zijn. Achteraf bekeken, is het wel zo dat we 

veel aandachtiger waren bij leerkrachten die eens meelachten. We wisten dat 

we eens mochten zot doen en als het gedaan was dan was het op te letten en 

dat deden we dan ook. 

Ten tweede, ‘mooie herinneringen’. Die zorgeloze tijd vergeet ik nooit meer. 

Mijn leven toen bestond uit: naar school gaan (lees: je amuseren met je vrien-

den), sporten en toneel. Kortom, een zalige tijd. In mijn laatste jaar kreeg ik één 

van de hoofdrollen in het stuk ‘Kinderen van Medea’, geregisseerd door me-

neer Willaert. Dat was een schitterende ervaring en als kers op de taart moch-

ten we dit stuk brengen voor studenten van de Poolse universiteit van Lublin. 

Andere herinneringen zijn o.a. de vastenvoettocht, de leuke klassenshows, kerstetentjes enz.  

Vervolgens, ‘individuele ontwikkeling’. De schooltijd is een belangrijke fase in de ontwikkeling van de mens 

en wat mij betreft zéker de middelbare schoolperiode. Ik had het niet zo voor dat ‘leren leren’ en mijn uit-

stelgedrag stuurde me niet bepaald de goede richting in… Tot op een bepaald moment, namelijk het ouder-

contact in juni van mijn 4de jaar Latijn-Wiskunde, waarop mevrouw Vandecasteele, mij raakte door de ma-

nier waarop ze me zei dat ze ontgoocheld was in mijn punten en dat ik veel meer kon. Hetgeen ze zei was 

op zich geen nieuwtje, integendeel, maar het was manier waarop ze het zei: ze was niet boos, maar zeer 

ontgoocheld, wat in mijn ogen 1000 keer erger is. Ik ben haar daarvoor nog steeds dankbaar, want het 

heeft me ertoe aangezet om mij te bewijzen. Ondertussen ben ik afgestudeerd als notarieel jurist aan de 

KUL en werk ik als expansiemanager voor de firma Lidl (je weet wel, die supermarkt met topproducten van 

de beste kwaliteit aan de laagste prijs). 

Een tweede belangrijk aspect van mijn individuele ontwikkeling was het feit dat ik ieder jaar klasverantwoor-

delijke was. Ook de jaren nadien ben ik dat steeds blijven doen. Ik hou ervan om dingen te organiseren, 

sociaal bezig te zijn, mensen te helpen enz. en achteraf gezien heb ik daar toch veel van opgestoken.  

 
Last but not least: ‘kattenkwaad’. Ik geef toe, ik was de braafste en vooral de stilste niet. Nu nog lachen we 

met de dingen die we toen allemaal uitstaken, is dat niet fantastisch?  

Het feit dat ik dit artikel getypt heb met een constante glimlach bevestigt dat ik zeer positief terugkijk naar 

mijn schooltijd. Echt waar, ’t SMIK staat voor een familiaire school en dat werpt zijn vruchten ongetwijfeld af 

bij alle leerlingen. Ik zou dan ook graag de toenmalige directeur Van de Sompele en enkele leerkrachten in 

het bijzonder, zijnde mevrouw Devlieger, mevrouw Lamote, mevrouw Vlieghe, mevrouw Vandecasteele, 

mevrouw Verplancke, mevrouw Callewaert, meneer Willaert, meneer Remy, meneer Vermeulen, meneer 

Mattheus, meneer Houwen, meneer Decaestecker en meneer David willen bedanken voor hun tomeloze 

inzet, enthousiasme en geduld tijdens die onvergetelijke tijd. Dankjewel. 

Lieve Smikkers, nog één iets: besef dat een mens af en toe eens moet zot doen om niet zot te worden!  

Zalig Kerstfeest en een SPETTEREND 2018!  

Oud-leerling in de kijker ... 
Deze keer laten we graag een heel enthousiaste,                                                                              

goedlachse en altijd-vrolijke oud-leerlinge Jolien Lootens-Stael aan het woord…  



EUROPEES EXAMEN LATIJN 

 

Klas 225 
maakte het 
Europees 
examen           

Latijn: taalstu-
die, begrij-
pend lezen,           

cultuur-
vragen! Een 
voorproefje 

voor het  ech-
te examen. 

WW 

studie van het gist-
proces: eerst werd dit be-

studeerd in theorie en daarna 
stelden we de daad bij het 

woord en werden pannenkoe-
ken gebakken en geproefd! 

Het getal pi stond in de cursus op heel veel cijfers na de komma. 
Enkele leerlingen durfden het aan om dit tijdens de vakantie in te 
studeren. Valentine van klas 120 slaagde erin… dat verdiende 
uiteraard een traktaat. 

 

In het derde trimester gaan de vierdejaars op excursie naar Londen. Om de prijs van de-
ze uitstap wat te verminderen organiseerden ze een geslaagde hotdogverkoop. 

Getal pi 



MASKERS MAKEN IN LATIJN 

Toneelspel en maskers bij de Romeinen, een project Latijn-
PO. Leerlingen schreven zelf het scenario en acteerden met 
hun handgemaakte maskers. 

 

EHBO voor de 
tweede graad 

Iedereen kan levens     
redden. De vierdejaars 
kregen gedurende twee 

lesuren een bondige cur-
sus EHBO. Zowel theore-

tisch als praktisch een       
hele verrijking. 

 

 

SINT-MAARTEN OP SMIK 
De patroonheilige van onze school, Sint-Martinus, vereerde ons  
met een bezoek. Gelukkig waren er dit jaar geen stoute kinderen 

en kreeg elke leerling wat lekkers... 

 

Hulde aan het Monument 
van de Gesneuvelden 

ter gelegenheid  
van 11 november.  

“Nooit meer oorlog…” 

NOVEMBERHULDE 



In de lessen WW werd 
een studie gemaakt van 
‘DE WATERRAKET’.   
Iedereen bouwde een 
eigen raket en die werd 
afgevuurd. We leerden 
dat vleugels en een neus 
een grote invloed heb-
ben. Nadien zochten we 
hier een wetenschappe-
lijke verklaring voor. 

Michael Schack kwam op woensdag optreden voor onze leerlingen en leerkrachten in de Balluchon. Hij is 
een Belgische artiest die al verschillende concerten gespeeld heeft in zowel binnen- als buitenland. Hij is 

vooral bekend als live drummer bij Netsky, Ozark Henry en Milk Inc.  In zijn programma S.L.I.M. gebruikte hij 
zijn elektronisch drumstel om leerlingen kennis te laten maken met verschillende muziekstijlen. 
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Help … een vlieg 

voor de klas 

Saar Demuynck (130) 

Amber De Cuyper (130) 

Tijdens een studie-uurtje zeiden leerlingen dat ze ‘niets’ te doen hadden …                                 

en het weer liet geen ‘sport en spel’ toe. Dan maar de creatieve toer opgaan                          

en een tekening of verhaal schrijven voor de leerkracht van dienst …  

 

BE  THERE 

Een ano-

niempje uit  

Klas130 



 

 

dhr. Lucien Tournoy, grootvader van Ward Verbeke        

(klas 158) 

mevr.  Godelieve Kint, grootmoeder van Casper Provoost 
(klas 225) 

mevr. Jeanne De Schutter, grootmoeder van mevr. Meyns 

(leerkracht) 

FAMILIENIEUWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als afsluit van het bundeltje ‘vieren en versieren’ in de lessen WW stond ‘cocktails ma-
ken’ op het programma. We leerden hoe het kwam dat vloeistoffen niet mengen                                       

en daarna mocht geëxperimenteerd en geproefd  worden. 

 

Al enkele jaren komt  

Michael Niclaus  

getuigen voor onze  

vierdejaars. Met zijn  

verhaal over alcohol  

en verslaving laat hij altijd  

een diepe indruk achter  

bij de leerlingen. 

We wensen iedereen fijne eindejaarsdagen. 

DANK aan allen die poseerden voor de foto! 

De redactie WIM MATTHEUS en HILDE VLIEGHE 

We delen in de 

rouw van  …  

Levensechte en leerrijke getuigenis …  


