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WELKOM!

Beste lezer

Bij deze tweede versie van de vernieuwde nieuwsbrief, kunnen we wel vertellen dat het 
druk is op school. Dat komt door de modernisering die er nu ook voor het tweede jaar 
aan komt. Maar net zo goed door alle leuke initiatieven die er door de leraars genomen 
worden. 
Als je door deze nieuwsbrief scrolt, krijg je zicht op wat ik bedoel.

Druk maar leuk dus voor onze bijna tweehonderd leerlingen. En we kijken al vol 
spanning uit naar de echte vernieuwingen. 

Ik wens iedereen, namens de leerlingen en leerkrachten, een fijn Pasen!

Rik Gadeyne
directeur

AcTIEvE STEM-ScHOOL

Wij wisten het natuurlijk al lang en nu is het officiëel: SMIK is een actieve STEM-school!
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EHBO

LESSEn In DE KIjKEr

rEDDEnD ZWEMMEn

Omdat Eerste Hulp Bij Ongevallen van levensbelang is, leerden onze leerlingen reanimeren! 
Op de tonen van Uptown Funk en andere hits oefenden ze op reanimatiepoppen.

Je kan levens redden door te 
reanimeren, maar je kan ook 
levens redden door iemand uit 
het water te halen. 

Tijdens de les lichamelijke 
opvoeding van klas 231 kwamen 
de reddersprong, een drenkeling 
opduiken en vervoeren aan bod.

Na een stuk theorie gingen we aan de slag! 
Bekijk zeker de filmpjes op onze 
Facebookpagina en onze Flickrpagina.

klik om te kijken...

https://www.facebook.com/smikkoekelare/videos/2185075998222353/
https://www.flickr.com/photos/102229324@N02/albums/72157706685018385/with/47050070352/
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LESSEn In DE KIjKEr

LATIjn: cLUEDOSpEL

vLAAMSE GEBArEnTAAL
In de lessen meertalige communicatie en cultuur kwamen enkele sessies Vlaamse 
gebarentaal aan bod. Communiceren zonder woorden maar met gebaren voor de 
Vlaamse taal; geen sinecure. 
Pascal Colasse (die onze leerlingen heel graag de VGT aanleerde)  en Niek Lamote, 
tolk VGT, waren bijzonder tevreden over de inzet en motivatie van de leerlingen bij het 
aanleren van het 
vingeralfabet en heel 
wat gebaren!
Lichaamstaal en 
mimiek zijn heel
belangrijk!
Well done!

Bekijk ook het 
filmpje op onze 
Facebookpagina!

De leerlingen van het eerste 
jaar Latijn maakten een eigen 
Cluedospel voor de vierdejaars. 
Ze leerden zelfstandig 
organiseren, delegeren, 
communiceren en evalueren.

https://www.facebook.com/smikkoekelare/videos/2197307037253287/ filmpje gebarentaal
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LESSEn In DE KIjKEr

LATIjn: TABLEAU vIvAnT

SErrES

Latijn is kijken naar kunst en actualiseren. De tweedejaars spelen een Tableau vivant van 
het schilderij van de Franse kunstenaar Jean-Louis David (18de eeuw), de eed van de 
Horatii, met een moralistische boodschap, kenmerkend voor de neoclassicistische stijl. 
Liefde en vrede kunnen ervoor zorgen dat de menselijke beschaving blijft voortbestaan. 
Vernietiging, oorlog en blinde haat leiden slechts tot destructie.

Daar is de lente! En laat het nieuwe leerplan nu toevallig 
ook agro- en biotechnische activiteiten aanbevelen. Hoog 
tijd om in onze serre aan de slag te gaan...
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LESSEn In DE KIjKEr

nEDErLAnDS: SprEEKBEUrT vOLKErEn

nEDErLAnDS
BOEKBESprEKInG

In de lessen Nederlands gaven de tweedejaars elk een spreekbeurt over de verschillende 
volkeren. Hoe ze zijn, hoe ze leven, wat we kunnen leren van hen ...

Met veel enthousiasme verdiepen 
de tweedejaars zich in verschillende 
boeken en maken ze er interessante 
besprekingen van die ze dan ook nog 
aan elkaar voorstellen.
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LESSEn In DE KIjKEr

SEI - WW: prOjEcT WATEr

MInI-OnDErnEMInGEn In BEELD

In de lessen WW - SEI zijn we bezig met het project water. We experimenteerden en 
maakten ‘muzikale flessen’. 
We onderzochten de evenredigheid tussen de hoeveelheid water en de toonhoogte. 
Nadien mochten we een mooie melodie uitproberen en demonstreren aan de klasgenoten.
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LIcHTKUnSTprOjEcT

Het lichtkunstproject staat al een tijdje in de steigers... Of liever; in de containers.

Ze staan netjes gestapeld aan de zijkant van het voetbalplein. Tussendoor hebben de 
leerlingen van het eerste en tweede jaar in de lessen technische activiteiten en de lessen 
mechanica-elektriciteit alle bouwtechnische voorbereidingen bedacht, getest en uitgevoerd. 
In deze donkere containers komt straks de mooiste lichtkunst, mee bedacht door de 
leelringen van het derde jaar die in de lessen ‘beeld’ oftewel PO, de projecten mee helpen 
bedenken.
De ‘ruwbouw’ bestaat uit zes gestapelde zeecontainers die al een heel leven achter de rug 
hebben. Wat daar allemaal mee gebeurd is op zee... 

Tussen en naast de containers 
werd een dakterras ontworpen 
en uitgevoerd. Het laat zich 
raden waarvoor het dan wel 
gebruikt zal worden in de tijd 
dat het project open staat.
Alhoewel; een bouwkundige 
tekening verraadt al heel wat.

Vanaf februari tot en met 
september 2020 (volgend 
schooljaar dus) zal dit 
gigantische kunstproject voor 
het grote publiek open gesteld 
worden.

Dank zij de inbreng van financiële en materiële hulp van heel wat bereidwillige sponsors, de 
inzet van de leerlingen en de vele uren door de leraars, groeit dit ruw containerdorp straks 
uit naar een STEAM-lichtkunstproject. Achter de schermen wordt er hard gewerkt. 

Nog even geduld dus om het resultaat te bewonderen.
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LET’S GO!

pAnnEnKOEKEnFABrIEK 
LIpcAS

rEcHTBAnK BrUGGE

Klas 244 mocht in het kader van STEM-lessen, 
op bezoek in de pannenkoekenfabriek Lipcas 
in Zwevezele.

De vierdejaars humane wetenschappen en economie bezochten de rechtbank van Brugge. 
Ze woonden de zitting bij van het Hof van Assisen en de politierechtbank.

FAMILIEnIEUWS

We delen in het verdriet om het overlijden van

Germain Vanacker, schoonbroer Carine Lamote

Georgette Vanhullebusch, schoonmoeder van Christine Timperman

De oom van Alyssa Missinne, klas 121

De grootvader van Nayla Afzal, klas 429

De grootmoeder en overgrootmoeder van Femke Dekoninck, 244

De overgrootouders van Kyara Vansteenkiste, klas 329

                             en Yenthe Vansteenkiste, klas 244

De overgrootmoeder van Aiden Vande Meirssche, klas 121
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LET’S GO!

vErKOOpAcTIES Tvv DE LOnDEnrEIS
vAn DE vIErDEjAArS
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OUDErcOMITé

Het oudercomité van SMIK zat ook dit trimester 
niet stil. Op de opendeuravond verkochten ze 
in hun foodtrucks oliebollen en ovenkoeken met 
beenham. Daarnaast organiseerden ze ook een 
ontbijt dat afgehaald kon worden of aan huis 
geleverd werd. De opbrengst komt ten goede 
aan de vernieuwing van de speelplaatsen.
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DIKKETrUIEnDAG

SnEEUWprET

Net als de klimaatflandrien zetten we op SMIK alvast het licht op groen, om dag-
in-dag-uit, te fietsen voor het groene doel. #dikketruiendag #fietsjewarm #SMIK 
#warmeschooluitzichzelf
Ook was er een dans-je-warm-fuif.

De lente is leuk, maar de sneeuwdagen 
waren dat absoluut ook!
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XIU

pErcEEL TUInHIEr DE KWEKErIj KOEKELArE

XIU: gezien worden in het verkeer is van levensbelang en wordt beloond met chocomelk!

In het kader van het nieuwe 
leerplan van de lessen 
techniek, komen ook agro- en 
biotechnieken aan bod. 
Om zeker te zijn dat er 
genoeg leerplaats is, huren 
we een stukje grond bij 
Tuinhier (beter bekend als De 
Volkstuin). Leerlingen leren 
hier hoe de grond bewerkt en 
onderhouden wordt. 
Levend(ig)e techniek dus.
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SpOrT

TrIATLOn & jUDO

Tijdens de periode judo maken we kennis met 
verschillende ukemi's (valtechnieken), randori's 
(oefengevechten) en kwamen ook de osaekomi-
waza's (houdgrepen) aan bod.

In deze periode werkt de optie sport rond triatlon en judo.
Tijdens de periode triatlon waanden we ons allemaal Frederik Van Lierde waarbij we 17 km 
fietsten, 5 km liepen en 500-600 meter zwommen.
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SpOrT

SpOrT nA ScHOOL: ScHAKEn

jUDOWEDSTrIjD

3 leerlingen van SMIK haalden in Hasselt net geen medaille maar hebben wel mooi judo 
getoond.

Sport na school is geen makkelijke 
opgave op donkere en koude 
vrijdagavonden. 
Daarom gaan we over naar 
denksport en gingen we aan het 
schaken!

Namen deel voor SMIK: Youri 
Declerck, Benjamin Demeulenaere en 
Heline Demeulenaere. 

Een dikke proficiat voor hun inzet en 
enthousiaste deelname!
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SpOrT

LAnGLAUFDAG

Eindelijk was het zover! 

Dit zijn enkele van de 
vele beelden van een 

heel leuke dag.
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We stelden oud-leerling Lies Pauwels enkele vragen...

In welke jaren zat jij op SMIK?

Vanaf 2009 tot 2013 ging ik naar het SMIK. Ik starte in Latijn, maar veranderde daarna snel naar 
wetenschappen, dit deed ik dan 4 jaar lang.

Wat doe je nu?

Momenteel ben ik afgestudeerd als Bachelor in de verpleegkunde, en doe ik aansluitend een Master 
Beleid en Management in de Gezondheidszorg. 

Welke goede herinneringen heb je aan SMIK?

Ik heb zeer goede herinneringen aan SMIK. Enkele zeer toffe uitstappen zoals het langlaufen, de reis 
naar Londen in het 4de jaar, de activiteiten ivm de projecten… Ook gingen we eens surfen, wat ik 
ook zeer tof vond. 

Wanneer ik nu leerkrachten tegen kom die ik in het SMIK gehad heb, dan kennen ze mij nog, dit is 
ook zeer leuk. 

Heb je advies aan leerlingen die nu in SMIK zitten en willen verder studeren?

Wees vooral jezelf en niet de persoon die andere mensen willen dat je bent. In het SMIK mag je 
jezelf zijn dus zorg dat je zeker jezelf bent. Geniet van de vele uitstapjes, want er komen andere 
tijden :p 

Waarom moeten nieuwe leerlingen volgens jou naar SMIK komen?

Omdat men in het SMIK geen nummer is. Iedereen kent iedereen en de leerkrachten staan dichtbij 
de leerlingen. Je kan ook altijd bij iedereen terecht wanneer je een probleem hebt. SMIK is een 
kleine school wat de overgang van het lager onderwijs naar secundair onderwijs minder groot 
maakt. Je komt niet terecht in een school waar je alles moet zoeken en waar je niemand kent. SMIK 
is een school waar iedere leerling telt! 

Heb je advies aan de school om dingen te veranderen/te behouden?

Zeker de vele activiteiten blijven doen, en uitstappen met leerkrachten erbij, zo staan zij ook dichter 
bij de leerlingen en dat is alleen maar positief.

Zijn er anders nog dingen die je kwijt wil?

SMIK is een school die ik nooit ga vergeten, en waar ik altijd met een blij gezicht naar terug komt, ik 
ben er zeker van dat dit bij toekomstige studenten ook zo zal zijn! 

Jeugdschrijver en idool van vele kinderen, Marc De bel, kwam voor de 26ste keer op rij 
naar onze school. Tijdens het infomoment voor leerlingen van de lagere scholen uit de 
buurt, nam hij de kans om zijn fans toe te spreken met mooie en boeiende verhalen.

EX-LEErLInG AAn HET WOOrD

MArc DE BEL - ZIcHT Op SMIK

InFOAvOnD

Tijdens onze infoavond kregen de 
ouders alle info over de mogelijkheden 
in het tweede jaar. Ook hier wordt de 
modernisering verder uitgerold.
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OpEnDEUrAvOnD

EnKELE SFEErBEELDEn

Tijdens onze opendeuravond mochten we veel bezoekers 
verwelkomen en dat deden we in stijl.

Eerst werd iedereen warm verwelkomd en kregen ze de 
uitleg over de verschillende studierichtingen. Daarna kon 

iedereen de verschillende lokalen bekijken waar onze 
enthousiaste leerlingen allerlei activiteiten uitvoerden, 

waar de leerkrachten ook beschikbaar waren om uitleg te 
geven en waar ze konden proeven van de sfeer op SMIK. 

Nadien werd er nagepraat met een broodje beenham 
of met een pakje oliebollen (vakkundig klaargemaakt 
door ons oudercomité) in Zuudhove waar een team 

leerkrachten en vrijwilligers de bar bemande en waar ook 
het SMIK-koor opnieuw het beste van zichzelf gaf.



051 588 545 | smik@sint-rembert.be | smik.sint-rembert.be 19

Kom SMIK bezoeken op deze infomomenten!

zaterdag 22 juni 2019  infomiddag voor alle geïnteresseerden van 10.00 u tot 14.00 u

maandag 26 augustus 2019  info en onthaal nieuwe leerlingen van 15.00 u tot 18.00 u

InFOMOMEnTEn

STUDIErIcHTInGEn In SMIK

3DE & 4DE jAAr

 Latijn Wiskunde

 Latijn Moderne Talen

 Wetenschappen-STEM

 Economie Wiskunde

 Economie Talen

 Humane Wetenschappen

1STE jAAr 2DE jAAr

 Economie

 Latijn

 Moderne vreemde talen

 Creatieve & sociale vorming

 Sport

 STEM-technieken

 STEM-wetenschappen

 Economie en organisatie

 Industriële STEM-technieken

 Latijn

 Moderne vreemde talen wetenschappen

 Maatschappij en welzijn

 STEM-wetenschappen

(met 6 verkenningsmodules)


