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De leerlingen van het tweede jaar trokken op taalbad naar Bergues. 

Ze leerden via communicatie in het Frans hun opdrachten uitvoeren.  

 

De leerlingen van het vierde jaar humane en economie trokken naar Brussel. In de voormid-
dag werd het Europees Parlement bezocht. Ze hadden een ontmoeting met Europarlements-
lid Tom Vandenkendelaere en woonden een boeiend debat bij met premier Charles Michel. 
In de namiddag stond het Vlaams Parlement op het programma. Er was een afspraak met 
parlementslid Martine Fournier en met minister van Onderwijs Hilde Crevits. 

TWEEDES NAAR BERGUES 

tiende nieuwsbrief  Derde trimester 2018 

BRUSSEL 



Op zondag 4 maart namen Rein 
Van Campenhout en Freek Pollen-
tier, 2 saxofoonspelers van onze 

school, deel aan de Vlamo-
solistenwedstrijd in Izegem. Freek 
behaalde een hele mooie score 

van 86% in eerste categorie! Rein 
scoorde in tweede categorie een 
superscore van 91% en werd zo 
geselecteerd voor de finale die 

plaatsvond in Antwerpen. Met op-
nieuw een prachtscore van 88,5 % 
eindigde hij in deze finale op een 

mooie 5de plaats! 

SAXOFOON 

Ook dit jaar 
speelden de leer-
lingen tegen de 

leerkrachten t.v.v. 
hun meerdaagse 

schoolreis. 

 

De leerkrachten 
wonnen deze 

spannende partij 
met 1-2. 

Spannen-

de match 

… 

Voetbal 

leer-

krachten-

vierde-

jaars 

 

 Jeugdliteratuur en klassieke oudheid in een eigentijds jasje: creatief verwerken én presenteren: Stop-motions, 
roddelkrantjes, live-journaal, interview, ontwerp van nieuwe kaft, handmade poppetjes, regisseren en  

acteren, tekenen en schilderen.... Ieder werkte volgens zijn eigen talent en verlegde zijn eigen grenzen. 
Ieder leerde veel bij over geschiedenis, mythologie en literatuur.  
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Wat is er leuker dan de 
laatste dag voor de 
paasvakantie nog eens 
een fikse gezondheids-
wandeling te maken 
voor het goede doel? 
Een tocht van 14 km 
onderbroken door een 
sober maal en een uit-
eenzetting door oud-
leerkracht Georges 
Pollentier over zijn goe-
de doel in Afrika. Er 
was zelfs tijd voor een 
directeurselfie. 

Weet je nog SMIK's got 
talent? Leerlingen lieten 
hun muziek-, zang-, ac-
teer– en danstalenten... 

aan het grote publiek zien 
voor het goede doel: de 
1000 km van Kom op te-
gen kanker. Oud-leerling 
Katrien Tilleman kwam 
langs om de cheque in 
ontvangst te nemen. De 

organiserende vierdejaars 
overhandigden met enige 

trots het bedrag van... 
1943,61 EUR! 

Dankjewel aan allen! 

VASTENVOETTOCHT 

 

SPORTEN NA SCHOOL 

 

Gelovend in de spreuk ‘mens sana in 
corpore sano’ én als frisse start van het 
derde trimester én als voorbereiding op 

de corrida …  

START TO RUN OP SMIK! 

Unieke ervaringen op een unieke school! 



Tijdens het voorbije schooljaar 

was er de Handsfreedag in het 
Sint-Martinusinstituut: de dag 
waarop leerlingen de handen 

uit de mouwen staken voor 
een goed doel. Klas 3A orga-
niseerde een carwash. De 

familie van leerling Julie De 
Schaepmeester                                

zet zich al jaren in voor het 

Ename Koestert, die activitei-
ten organiseert t.v.v. het Kin-
derkankerfonds (www.ename-

koestert.be). De leerlingen van 
klas 3A waren dan ook heel 
tevreden om 414,32 euro te 

overhandigen aan dit goede 
doel. 

Carwash  

De wetenschappers van het vierde jaar trokken per fiets op excursie in eigen omgeving. In de voormiddag 
was er een bedrijfsbezoek aan Den IJsbol in Beerst. Er werd stilgestaan bij het volledige productieproces 
van dit bedrijf. Na een gezellig middagmaal op school maakten de leerlingen kennis met het Koekelaarse 

vleesverwerkingsbedrijf Dekeyzer-Ossaer. 

Corrida 

Alle leerlingen namen deel aan de Sint-
Rembertcorrida in Torhout. Hierbij de leer-
krachten en leerlingen van onze school die de 
top-150 haalden: 70

ste
 dhr. Mattheus,         

80
ste

 Obe Matthieu, 127
ste

 Robbe Tylleman, 
146

ste
 Ward Verbeke, 148

ste
 dhr. Dedeyne. 

Excursie wetenschappen 414 

Programmeren voor beginners en 
voor gevorderden... zowel voor 
leerlingen van het zesde leerjaar 

als voor leerlingen  van de eerste graad 
werd Scratch gegeven in kleine groepjes, 
met dank aan meneer Houwen en meneer 
Haeck. 

IT 



OP SCHOOLREIS …  

Schoolreis voor de eerstejaars: verkenning per klas van de stad Ieper.                                                          
In de namiddag ontspanning in het pretpark Bellewaerde. 

EERSTEJAARS: IEPER en BELLEWAERDE 

Schoolreis voor het tweede jaar: Brugge, anders bekeken. In de voormiddag was er een interactieve zoektocht 

door de kleinste straatjes van de West-Vlaamse hoofdstad. In de namiddag was er waterpret in                               
zwemparadijs Duinenwater in Knokke. 

TWEEDEJAARS: BRUGGE en KNOKKE 

De derdejaars trokken naar Gent. Voor de middag genoten we van een rondleiding in de Vooruit. Na de middag 
stond een zoek– en boottocht op het menu en tot slot was er het uurtje vrij om te shoppen of om een ijsje te eten.  

DERDEJAARS: GENT 



Oud-leerling in de kijker 

Deze keer laten we graag oud-leerling en dokter-in-spe                        

Klaas Lanszweert aan het woord. 

Hartelijk dank voor deze  
boeiende getuigenis! 

Inleiding en herinneringen aan het SMIK 

Mijn jaren als leerling op het Sint-Martinus Instituut in Koekelare liggen ondertussen al een kleine 10 jaar 

in het verleden, maar ik blik met plezier eens terug naar die mooie tijd! 

Als ik terugdenk aan het SMIK, dan denk ik aan twee zaken. Twee elementen die achteraf gezien toch 

een impact hebben gehad op mijn verdere levensweg: 1. Het prikkelen van interesse op vlak van weten-

schappen en 2. De gemoedelijkheid van een kleine school.  

Toen ik in de lagere school zat, had ik wel af en toe vermeld dat ik later misschien dokter wou worden. 

Dit idee is onder andere blijven bestaan door de wetenschapslessen, want deze gaven aanleiding tot de 

grote vraag: “Hoe werkt de wereld rond ons?”. We leerden hoe cellen opgebouwd zijn en hoe ze functio-

neren; dit was voor mij zeker een aanleiding om verder na te denken over hoe de mens als een geheel 

functioneert. 

Daarnaast blijft het gezellige karakter van de school  me zeker ook sterk bij: ongeveer iedereen kent ie-

dereen (leerlingen over de vier verschillende jaren, leerkrachten, directeur …). Dit was een zeer aange-

name overgang tussen de, toch wel beschermende lagere school, en het grotere College in Torhout. De 

goeie samenhang werd onder andere gemaakt door alle projecten  waarin we ons creatief konden tonen 

zoals bijvoorbeeld Music for Life. Mijn mooiste herinneringen blijven toch wel het toneelstuk ‘Romeo + 

Julie’. Het was een geweldige ervaring om onder begeleiding van meneer Willaert, samen met leerlingen 

van het jaar boven ons samen te werken en te komen tot een écht toneelstuk.  

Studiecarrière 

Na vier heel gezellige en leerrijke jaren zette ik mijn 

‘carrière’ verder in Torhout, waar ik wetenschappen-

wiskunde (8u) in het Sint-Jozefscollege volgde. Met 

veel pijn in het hart verliet ik bij deze overgang dus 

ook het Latijn om me meer te kunnen verdiepen in 

de wetenschappen. In 2011 begon ik de opleiding 

geneeskunde in Gent, waar ik nu,  binnen enkele 

weken afstudeer als basisarts. Daarna plan ik om 

nog 3 jaar verder te studeren om huisarts te worden. 

Mijn tijd in het SMIK heeft me dus zeker voor een 

stuk gevormd tot de persoon die ik nu ben en daar  

ben ik heel dankbaar voor. Mijn tip voor jullie? Ge-

niet van jullie jaren op het SMIK, laat jullie interesse 

prikkelen en gooi je met volle overgave in de school-

projecten! 



DIPLOMA LATIJN 

De leerlingen van 

klas 225 behaal-
den zilver en 
brons op het            

Europees            
Examen Latijn.  

Proficiat voor de-
ze knappe        

resultaten! 

 

(www.euroclassica.eu) 

Marte Vandepoele geselec-
teerd voor Fisec-spelen ! 

 

Voor Marte Vandepoele is                       
dit  een unieke kans                      

om zich te meten met andere               
jonge talentvolle volleybal-             

speelsters uit andere landen. 

Eerst moest Marte deelnemen   
aan 2 trainingen waarbij               

al een eerste selectie werd            
doorgevoerd.                           

Daarna volgde nog een derde          
training  en uiteindelijk                 

bleven er nog 10 speelsters over 
die België mogen                         

vertegenwoordigen                      
op deze spelen. 

Deze internationale scholen-
competitie volleybal vindt dit jaar 
plaats in Genk van 14 tot 20 juli. 

We wensen haar alvast             
heel veel succes. 

Badminton voor niet-aangeslotenen. 

Jonas Staelens kon zich probleemloos (hij won alle wedstrijden 
met overtuigende cijfers) plaatsen voor de provinciale               

schoolkampioenschappen badminton. 

Proficiat Jonas ! 

Krachtbal 

Provinciale kampioen-
schappen krachtbal in 

Brugge. 

Maar liefst 21 leer-
lingen  trokken  naar Brugge 

voor de provinciale             
kampioenschappen        

krachtbal. 

De cadetten jongens werden 
West-Vlaams kampioen. 

Zowel de cadetten en minie-
men meisjes  en de minie-
men jongens eindigden op 
een mooie derde plaats.  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.euroclassica.eu%2F&h=ATOfH2N4PralYcr15NtDaB6GXgEmglQ_Ya0guUNj2a7Q6Xbd4evmAFJApIO-eB2clL5XadLp8ZF68ccq7fr8QREzATR_xXnFv6JJ7MZZ_u0_ndw3ynYgBO4C2wMslQ-SWNECi_A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.euroclassica.eu%2F&h=ATOfH2N4PralYcr15NtDaB6GXgEmglQ_Ya0guUNj2a7Q6Xbd4evmAFJApIO-eB2clL5XadLp8ZF68ccq7fr8QREzATR_xXnFv6JJ7MZZ_u0_ndw3ynYgBO4C2wMslQ-SWNECi_A


Bachelorproeven …  

Enkele bachelorproeven van VIVES Torhout Bachelor Secundair 
en Lager Onderwijs werden op SMIK uitgevoerd dit jaar: Iben 
Aeck met algoritmisch denken Scratch, Sofie Camelbeke met 
Poetry Slam, Imani Demaré en Sanne Schoutteten met Work-
shops English (samen met Tessa Van Rolleghem) in Taalinitiatie 
Engels.  

 

SPORTDAG  

De eerste graad trok tijdens 
hun sportdag naar de Kijkuit in 
Beernem. Het werd een zon-
nige, sportieve dag vol afwis-
seling: lage hindernispiste, 

BMX, boogschieten, hoogte-
parcours, death ride, kajak, 

klimmuur … 

 

LONDON — 2018 
De apotheose van 4 jaar SMIK: een tweedaagse voor de vierdejaars naar 

Londen. Tower en Tower Bridge, the City, Saint Paul’s, British Museum, Ox-
ford en Regent Street, Carnaby Street, Covent Garden, Leicester Square, 
China Town, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Whitehall, Nr 10 Downing 

Street, Westminster (Big Ben & Houses of Parliament), Saint -James’s Park, 
Buckingham Palace (Changing of the Guards), The Mall, Horse Guards, 

South Bank, Tate Modern … 

 



SMIK STEUNT VIER 
GOEDE DOELEN 

 

De tijd voor Pasen wordt er altijd  
broederlijk gedeeld.  

Ook onze kleine school verzamelde 
een grote som voor vier goeie doelen.  

Dit jaar brachten 
de verschillende acties 2650 euro op.  

 
Het geld gaat naar 4 projecten:  

 
-ISSAAN (Thaïland) 

-Vredeseilanden (via Jan Cools) 
-vzw Care (Indië)  

-Congo (via oud-leraar G.Pollentier) 
 
 

 

En nu gaat het echt van start... ons LICHTKUNSTPROJECT. Fase 1: het spelen met 

containers alsof het legoblokken zijn, is nu voorbij. Volgend schooljaar wordt er zowel in als rond 
de containers gewerkt en in 2020 gaat de tentoonstelling open. Het wordt groots. 

 

 

Na vier jaar SMIK de laatste 
les wetenschappen, Latijn,  
economie of Humane.  Elk 
vierde afscheid op zijn ma-
nier …  De Latinisten geno-
ten van Italiaanse pizza’s, 
de wetenschappers kozen 

voor een lekker ontbijt, eco-
nomisten genoten van een 
dessertbord en humanisten 

trokken naar de frituur. 

een punt na 4 jaar SMIK …  



 

Oud en jong samen op pad. Mevrouw Ceenaeme en leerlingen van de eerste graad assisteerden en 
hielpen bij de organisatie van de sneukeltocht van het Meunyckenhof. 

SNEUKELROUTE  

 

De leerlingen van de tweede graad beleefden een ontspannende sportdag in Nieuwpoort. 

SPORTDAg tweede  graad 

TONGEREN—TRIER. 

De leerlingen van het vierde 
jaar Latijn trokken op twee-
daagse naar Tongeren en 
Trier. Twee steden met een rijk 
Romeins verleden.  

Het werd een fijn gebeuren vol 
afwisseling.  

De kroon op het werk na 4 jaar 
intensief Latijn studeren. 



 

… 

van de familie van Hanne Dereepere (klas 150) bij het over-

lijden van haar grootmoeder mevr. Andrea Ketels               

… van de familie van Julie Maertens (329) bij het overlijden 

van haar grootvader Raphaël Gardin                                         

… van de familie van Tiest (240) en Nienke (325) bij het 

overlijden van hun grootmoeder mevr. Sonja Dewachter                 

… van de familie van Yarne Myny (klas 210) bij het            

overlijden van zijn grootvader Noël Myny                                               

… van de familie van mevr. Katrien Timperman 

(secretariaat) en mevr. Christine Timperman (onderhoud) bij 

het overlijden van hun schoonbroer dhr. Jan Deruytter 

FAMILIENIEUWS 
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De laatste les(vrij)dag  

is een traditie op SMIK.  

Alle leerlingen eten 

dan op school. 

Foodtruck Pasta la Vista 

zorgde voor lekkere pasta 

en er heerste 

een ontspannen, 

‘rode duivelse’ sfeer … 

We wensen iedereen een fijn zomerverlof. 

DANK aan allen die poseerden voor de foto! 

De redactie WIM MATTHEUS en HILDE VLIEGHE 

We delen in de 

rouw van  …  

Leerlingen derde jaar Economie en Humane gingen een kijkje nemen                                                  

achter de schermen van regionale TV-zenders Focus en WTV. 


