
SMIK NIEUWSBRIEF - PASEN 

Zoals we al aankondigden in een vorige nieuwsbrief maakten de leerlingen van het eerste 
jaar Latijn een rap. Het werd een ode aan het vak Latijn.                                                                    

Je vindt het filmpje op de facebookpagina van onze school. 

 

Een poetryslam is een moderne vorm van voordracht van poëzie. Enkele zogenaamde slamdichters, kortweg 
"slammers", presenteren hun gedichten tijdens een poetryslam aan het publiek op een podium. 
Het is een combinatie van een aantal kunstvormen: voordracht, dichtkunst en performance. Bij het slamdichten 
maakt de dichter gebruik van intonatie, ritme en lichaamstaal. Vaak worden de gedichten uit het hoofd voorge-
dragen. Een slamgedicht wordt meestal gekarakteriseerd door toegankelijkheid, humor en een energieke 
stroom van woorden, waardoor het soms enigszins op rappen lijkt - maar vaak ook niet. VIVES-studente       
Sofie Camelbeke bracht een workshop poetryslam voor de tweedejaars en de tweede graad. 

Rappen in Latijn 

Negende nieuwsbrief  Tweede trimester 2018 

POETRYSLAM 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Declameren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Po%C3%ABzie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slamdichter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Podiumkunsten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intonatie_(spraak)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ritme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lichaamstaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Humor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rap_(muziekstijl)


De leerlingen van het eer-

ste jaar STEM werkten 

rond het thema 

‘Luchtvaart’. Ze bezoch-

ten het VLOC               

(het Vlaams Luchtvaart-

opleidingscentrum) in 

Oostende. 

Boeiend om even kennis 
te maken met de verschil-
lende vliegtuigtechnieken. 

Zo werd de theoretische 
leerstof een heel stuk 
concreter! 

Tijdens de les Engels kregen 
de leerlingen een leuke op-
dracht: presenteer het weer-

bericht in het Engels. Het 
werd een leerrijke, creatieve 
taak die heel wat attractieve 

foto’s opleverde. 

‘THE WEATHER AT SCHOOL’ 

In het derde jaar wetenschappen hebben de leer-
lingen 2 uur STEM-didactiek per week. Ze leerden er 
over de ERB, dat is 
een eenparige 
rechtlijnige bewe-
ging. Dit mochten 
ze proefondervin-
delijk onderzoeken 
en vaststellen. We 
merkten grote con-
centratie en de op-
gestoken kennis 
was prima! 

LUCHTVAART CONCREET 
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De klassen 125 en 225 bezochten het Provinciaal    
Archeologisch museum van Velzeke. Ze beleefden een 
kledij- en miltariaproject en bewonderden antieke cul-

tuur in legoblokjes. Een 'cultuurbad' waarvan leerlingen 
heel intens genoten! 

 

Excursie LATIJN: 

 Velzeke 

De leerlingen STEM vergelijken het volume van hun klaslokaal met het volume                     
van het wetenschappelijk laboratorium Columbus (ISS-module). 

  

  Een grote groep leerlingen 

van de tweede graad van onze school  

trok tijdens de krokusvakantie  

op skireis. 

Elk jaar weer een unieke ervaring! 

  

SKIREIS 



Onze school ontving het "Toegankelijkheidslabel". We 
doen flink wat inspanningen zodat iedereen hier op 
school op een veilige en eenvoudige manier overal 
naartoe kan. Dank voor de aangename samenwer-

king met de "werkgroep toegankelijkheid".                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan de scholengroep Sint-Rembert                  
die ons daarin technisch ondersteunt. 

Rolstoel-Vriendelijke-School 

Solidariteit op school! 
We organiseren 3  sobere malen t.v.v. de vastenacties. 

  Wout uit 414 vierde op 14 maart 
zijn ‘sweet sixteen’. Zijn vriend Kobe had 

voor een verrassing gezorgd: een 
overheerlijke verse fruittaart met daarop 

een foto van hen beiden! Als dat geen 

sterke vriendschapsband is dankzij SMIK! 

  

STERKE SMIK-

VRIENDSCHAP 



Oud-leerlingen in de kijker 
Oud-leerlinge Tina Vandecasteele volgde op SMIK de richting Humane         

Wetenschappen. Ze koos voor de witte sector en werd uiteindelijk doctor. 

Het is moeilijk om in enkele woorden te beschrijven hoe ik terugkijk naar de ‘SMIK-jaren’. Ik moet hierover         

reminisceren, maar ergens voel ik me daarvoor eigenlijk nog een béétje te jong. Met mijn ondertussen 30 jaar be-

grijp ik echter dat u, lieve jonge lezer uit SMIK, hier anders over denkt.  

De ‘SMIK-jaren’ herinner ik me als een groot avontuur. Als jonge leerling de grote middelbare school leren kennen, 

is indrukwekkend. Je voelt je een kleine vis. En die andere –oudere- leerlingen lijken al alles voor elkaar te hebben, 

terwijl je zelf nog zo zoekende bent naar je weg.  

Gaandeweg vind je je plaats. En je medeleerlingen en je leraren helpen je hierin. Ik herinner me ook vooral hoe 

SMIK je ondersteunt om je ‘nieuwsgierigheid’ aan te wakkeren. En ‘nieuwsgierig zijn’ lijkt me één van de béste ei-

genschappen van mensen. Zo herinner ik me hoe we ‘uien’ gedissecteerd hebben. Dit lijkt nu een grappig voor-

beeld, maar het was een manier om je nieuwsgierigheid naar hoe dingen ineen zitten, te stimuleren. Je wilde be-

grijpen hoe de wereld in elkaar zit en SMIK voorziet daarin allerlei methodieken om je daartoe te brengen. De 

‘SMIK-jaren’ doen me tegelijkertijd ook terugdenken aan de eerste vriendschappen-voor-het-leven, de eerste kal-

verliefdes, de eerste keren écht studeren, de eerste keren spieken.. (ai ai, dat laatste is een droog grapje           

uiteraard!). Kortom, de SMIK-jaren hebben een diepe indruk nagelaten. Als ik nu langsrijd aan de school, moet ik 

terugdenken aan een hele mooie, rustige en zorgeloze tijd.  

Na mijn vier SMIK-jaren ben ik dan gaan studeren in Torhout, in het Sint-Jozefscollege. Daarna koos ik voor de 

opleiding ‘Verpleegkunde’ aan de –toen nog- ‘Katholieke Hogeschool Brugge Oostende’ in Brugge, wat ondertus-

sen de ‘VIVES Hogeschool’ is geworden. Na het driejarig bachelorprogramma wilde ik nog meer en nog niet stop-

pen met bijleren en studeren (dat heb je met zo’n aangewakkerde nieuwsgierigheid). Ik besloot nog een masterop-

leiding te volgen aan de Universiteit van Gent, de Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde. Na die jaren als 

een kleine vis in de grote aula’s, kreeg ik de kans om een doctoraatsonderzoek aan te vatten over ‘agressie en 

grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties tussen verpleegkundigen en patiënten’. Dit doctoraat mocht ik vormge-

ven binnen een assistenten-mandaat. Dat betekent dat ik mijn doctoraatsonderzoek mocht combineren met lesge-

ven in grote aula’s aan andere kleine vissen, masterstudenten be-

geleiden, enzovoort. Deze functie combineerde ik dan met een 

functie als onderzoeker in de VIVES Hogeschool en een functie als 

thuisverpleegkundige. Na 6 jaar doctoreren mocht ik in januari 

2018 mijn doctoraat publiek verdedigen en ben ik ‘doctor’ gewor-

den. Naar aanleiding van het doctoraatsonderzoek is er pas recent 

ook een interview afgenomen en een artikel verschenen in de 

Standaard, waarop ik als kleine vis toch wel trots ben. Ik heb de 

ganse oplage dan uiteraard opgekocht en deel die nu met alles en 

iedereen die het wel of niet wil horen (nog een droog grapje, uiter-

aard).  

De SMIK-jaren maken dus deel uit van mijn en jouw opgroeien. En 

als ik -als iets oudere vis- (en hierna beloof ik om te stoppen met 

de ‘vis-referenties’) een beetje advies mag geven, laat het dan het 

volgende zijn. Wees nieuwsgierig! Wees leergierig! Wees moedig 

in je queeste naar kennis! Wees onverschrokken als het eens 

moeilijk gaat in die lastige periode van het opgroeien! En bovenal: 

geniet van alle indrukken als jonge student! De wereld is er om te 

ontdekken!  

Hartelijk dank voor dit boeiend interview! We wensen 

je heel veel succes, geluk en een mooie toekomst! 

 



OPENDEURAVOND 

Op vrijdagavond 9 maart was er onze opendeurdag in zijn nieuwe           

formule. Van 17u.30 tot 22u.00 konden ouders, leerlingen, kandidaat-

leerlingen en oud-leerlingen kennis maken met alle – soms nieuwe – 

richtingen op onze school. Het werd een gezellige, sfeervolle en infor-

matieve avond.  Nieuw waren ook de foodtrucks van het oudercomité 

die op heel veel belangstelling konden rekenen. 

 

BEDNET 
Vrijdag 9 maart 2018 was 
de Nationale Pyjamadag 

van Bednet. En onze school 
deed mee. Want Bednet 

zorgt ervoor dat langdurige 
zieke kinderen en jongeren 
die niet naar school kunnen 
van thuis uit en samen met 
hun eigen klas toch de les-

sen kunnen volgen. Door 
mee te doen, tonen we dat 
we alle zieke kinderen en 

jongeren steunen en maken 
we Bednet meer bekend. 

Zodat ze nog meer kinderen 
kunnen helpen. 

We leven mee met zieke kin-
deren die onderwijs volgen van-

op afstand … Onze pyjama 
was een symbolische                  
uitdrukking hiervan. 

WAT HEEFT SMIK TE BIEDEN? 



 

 

 

 

Kobe Vangheluwe werd grote broer,  
want sinds 9/2/18 
heeft hij er een zusje bij: Camylle 

FAMILIENIEUWS 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van het derde jaar Latijn maakten een boeiende mythologische wandeling                
doorheen het feeërieke Brugge. 

Na een heel grondige                      

doorlichting  

door de onderwijsinspectie  

Vlaanderen  

kreeg het team  

van Sint-Martinus 

een goed eindrapport. 

Hiermee zien we onze leuze 
"SMIK: waar elke leerling telt", 

bevestigd. 

Uw vertrouwen dus                
meer dan waard.. 

We wensen iedereen een fijn paasverlof! 

DANK aan allen die poseerden voor de foto! 

De redactie WIM MATTHEUS en HILDE VLIEGHE 


