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Out of the box

In het vierde jaar hebben de leerlingen ‘talent-uur’.  Dat is een vak dat buiten het gewone cur-
riculum ligt en dat hen kan helpen bij hun verdere studiekeuze: programmeren, musiceren, Ita-
liaans…  Zelf mag ik met een aantal vierdejaars de wereld van de economie verkennen.  Een 
bijzonder boeiende ervaring.

Wat mij telkens weer opvalt, is dat leerlingen het heel vreemd vinden dat er geen punten te verdienen 
vallen.  Bij het begin van de cursus leg ik nochtans uitvoerig uit dat je school loopt om bij te leren, 
niet om punten te behalen.  Gaan we dan geen toets krijgen?  Nee dus, het gaat om bijleren. En 
toch waren ze verbaasd dat ze bij hun presentatie wel feedback maar geen punten kregen.     
Daarmee bedoel ik natuurlijk niet dat toetsen of examens overbodig zijn.  Integendeel.  Het is 
goed om af en toe eens te kijken waar je staat.  Om verdere stappen te zetten, is het heel belang-
rijk dat je de geziene leerstof helemaal onder de knie hebt, dat je wat je geleerd hebt in je lange-
termijngeheugen stopt.  Maar of de fi xatie op punten daarbij noodzakelijk is, betwijfel ik.

Je kan het de leerlingen of hun ouders niet kwalijk nemen.  We zijn allemaal zo geconditioneerd.  
Het gaat al decennia lang om punten verdienen, om een goed rapport.  Dat leidt heel vaak tot 
stress, wat in een aantal gevallen dan weer heel nefast is voor die resultaten.  Een ander gevolg is 
dat – alle leren-lerenacties ten spijt – er enkel nog geleerd wordt voor de toets.  Met het vreemde 
gevolg dat soms de kennis enkele dagen na de toets helemaal weg is… 

Onze leerlingen zullen levenslang moeten leren en zich levenslang moeten aanpassen aan snel 
veranderende contexten. Daarom is het belangrijk dat ze nu eigenaar worden van hun leerproces. 
Hoe kunnen wij ze meer eigenaarschap geven en hoe zorgen we ervoor dat ze dat eigenaarschap 
ten volle opnemen? In ons beleidsplan hebben we daarom als een van de operationele doelen 
gezet: “De leerlingen nemen het eigen leerproces in handen.”  Hoe we dat moeten doen, is een 
zoektocht.  Vandaar dat we ook een dossier ingediend hebben voor een Europese accreditatie 
waarmee we de komende vijf jaar kunnen kijken hoe ze dat in andere Europese landen doen.  
Twee leerkrachten zagen onlangs in Estland alvast dat het kan. 

Met Kerst leggen wij de leerlingen en hun ouders het rapport voor.  Misschien moeten we dit op 
het oudercontact eens anders benaderen.  Niet naar de punten kijken, maar voor de leerlingen 
Piet Huysentruyt spelen.  “En, wat hebben we dit trimester geleerd? “ Heerlijke antwoorden zou-
den dan zijn: “Ik heb diff erentiaalvergelijkingen leren oplossen.  Wil ik het je eens uitleggen?”  Of 
“Weet je wat eigenlijk echt aan de basis van de Eerste Wereldoorlog lag?”

Ook heel interessante vragen om het trimester af te sluiten kunnen dan zijn: “Waar ben jij dit tri-
mester in gegroeid?”  “Welke schoolse vaardigheden heb je je eigen gemaakt?“ “Hoe ben je als 
mens gegroeid?”  Dan kunnen we ons meteen voorbereiden op de vraag die ongetwijfeld terug-
gekaatst wordt: “Hoe bent u als leraar gegroeid dit trimester?”  “En u als ouder?  Als mens?”

Het worden boeiende gesprekken deze vakantie.

Fijne kestdagen

Tuur Ottevaere
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... we op ‘de dag van de leerkracht’ (5 oktober) 
verwend werden door de mama van Hanne 
Vandenheede?  En of we genoten.

...de ouderraad en oud-leerlingenbond eindelijk 
weer een spellenavond konden organiseren?  

... ook de Don Boscocross weer kon doorgaan.  
Het werd een bijzondere editie met veel jong 
talent.

... de leerlingen van het tweede jaar Moderne 
talen - wetenschappen een ‘landenbeurs’ orga-
niseerden?

terugblik: wist je dat...
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... de caravan(ne) op de speelplaats in gebruik 
genomen is?  Leerlingen kunnen er ballen ont-
lenen, activiteiten organiseren...

... de dag van de jeugdbeweging op 21 oktober 
mee gevierd werd op school?

... de kleedkamers en het sanitair van de sport-
hal een volledige renovatie krijgen?

... na de torenvalk, de bosuil en de rode wouw 
nu ook een klapekster zich liet ‘spotten’?
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parascolaire dagen - eerste jaar

Er werd ook tijd uitgetrokken voor ‘leren leren’.  De 
nummers 1 en 11 van elke klas brachten hun ge-
maakte boekentas mee, alsof het die dag les zou 
zijn.  Ze leerden er effi  ciënt hun boekentas te ma-
ken.  Ook de planningsagenda kwam aan bod.  De 
leerlingen leerden hoe ze die konden gebruiken om 
hun werk te leren plannen.  Ze stonden ook stil bij de 
werking van het geheugen en hoe ze dat optimaal 
kunnen gebruiken.

Op de andere dag was het sportdag.  Daar kwam het 
er vooral op aan om als klas een aantal opdrachten 
tot een goed einde te brengen.  Sportief en uitda-
gend.  En of het de klassfeer ten goede kwam!

De leerlingen van het eerste jaar kwamen op 29 en 
30 september vol verwachting naar school.  Ze wis-
ten niet veel meer dan dat per klas de focus zou wor-
den gelegd op groepsvorming, leren studeren, we-
tenschappelijk onderzoek en sport.

Het werden twee bijzondere dagen.  In het weten-
schappelijk onderzoek moesten de leerlingen twee 
biotopen met elkaar vergelijken. Gekleed in een 
warme trui en regenjas en met laarzen of stevige 
stapschoenen aan de voeten, trokken ze naar het 
geboortebos.  Daar moesten ze met meettoestellen 
de niet-levende factoren onderzoeken (bijvoorbeeld 
de bodemvochtigheid).  Daarna werden ook de bio-
tische (levende) factoren bestudeerd.  Ze verzamel-
den het bewijsmateriaal in potjes.
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parascolaire dagen
tweede en derde jaar

Ook onze tweedejaars kregen een heel gevarieerd 
programma aangeboden.  De sportdag vond plaats 
op donderdag op de terreinen van Avanco.  
Op vrijdagmorgen was er een uiteenzetting rond    
‘gamen’ en een toneelvoorstelling: ‘De Stelling van 
A’.  In de namiddag was er tijd voor een spel.

De derdes moesten het met één dag stellen.  Zij heb-
ben immers in mei nog een tweedaagse tegoed.
Er waren leuke klasactiviteiten, maar ook rond pre-
ventie werd gewerkt met een EHBO-opleiding en er 
was de toneelvoorstelling ‘Vallen’ door Studio Gekko.
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De leerlingen van het vierde jaar hadden een echte 
tweedaagse voor de boeg.  Met de fi ets ging het in 
de gietende regen richting Mesen om er stil te staan 
bij de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog.  
Hoewel de getuigen van deze oorlog niet meer leven, 
heeft de ‘Groote Oorlog’ zoveel impact gehad op de 
streek dat de gevolgen er ruim honderd jaar na het 
einde van de strijd nog altijd zichtbaar zijn.

De leerlingen bezochten niet alleen Mesen zelf, de 
markt en de Sint-Niklaaskerk, maar stonden vooral stil 
bij wat gebeurde tussen 1914 en 1918.  In Plugstreet 
14-18 Experience bekeken ze een fi lm over de oor-
log,  bij de Ploegsteert Memorial herdachten ze de 
meer dan twaalfduizend slachtoff ers, aan de Ultimo 
krater zagen ze de impact van de bommen. Ook het 
UEFA-monument, dat de Christmas Truce herdenkt, 
werd bezocht.  De leerlingen legden er zoals de tra-
ditie dat wil een voetbal neer met hun namen erop.

Toch was er ook ruimte voor ontspanning en plezier.  
In Peace Village, waar ze overnachtten, waren er ge-
zelschapsspelletjes en was er een minifuif.

Voor de derde keer op rij een doornatte editie, maar 
dat kon de pret niet bederven.

parascolaire dagen - vierde jaar
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parascolaire dagen  
vijfde en zesde jaar

De zesdejaars hadden een ‘traditionele’ sportdag 
waarbij ze afwisselend konden lasershooten of 
indoorskiën.

Voor de bezinningsdag hadden ze de keuze tussen 
een aantal activiteiten: een inleefdag in een school 
of een instelling, een tweedaagse wandeltocht 
(woensdagnamiddag-donderdag), of een bezinnen-
de wandeltocht van station naar station...

De vijfdes hadden hun 
sportdag zoals gewoonlijk 
in Blueberry Hill.
Daarnaast hadden ze een 
klasdag: met de klasleraar 
trokken ze zich terug in een 
zaal van een ontmoetings-
centrum en deden er allerlei 
activiteiten om elkaar beter 
te leren kennen en om het 
vertrouwen in de klasgroep 
te versterken.
Sommige klasgroepen 
maakten tijd voor een wan-
deling waar de leerlingen 
themakaartjes kregen om 
met elkaar in gesprek te 
gaan. 
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studiereis Keulen - 
zesde jaar - moderne talen

Städtereise nach Köln

Op dinsdag 27/09 reisden we met de leerlingen uit de 
richting 6 Moderne talen naar Keulen. Dit om ons een 
dagje helemaal onder te dompelen in de Duitse taal, 
gewoontes en mensen. Ik denk dat we voor iedereen 
kunnen spreken als we zeggen dat dit een fantasti-
sche dag was. Doorheen de dag hebben we tal van 
activiteiten gedaan, met een goed evenwicht tussen 
bijleren en plezier maken.

Na de lange – we vertrokken om 5u15! -maar gezel-
lige busrit begonnen we met een gegidste fi etstocht. 
Hierbij kregen we uitleg van een gids over bepaalde 
plaatsen of gebeurtenissen. Dit was onze eerste ken-
nismaking met Keulen.

Na een korte lunchpauze kregen we een woordje 
uitleg over de Kölner Dom. ’s Namiddags werd de 
groep dan in twee gesplitst. De ene groep begon met 
het museum over Käthe Kollwitz. Ook hier werden we 
rondgeleid door een gids. We leerden de kunstena-
res en haar werken kennen en begrijpen. Wat ons 
vooraf ‘iets saaiere’ werken leken, bleken echt mooie 
werken met diepe betekenis te zijn. We leerden het 
afgebeelde thema (de oorlog) vanuit een ander per-

spectief kennen: Käthe Kollwitz verloor haar zoon tij-
dens de Eerste Wereldoorlog aan het Vlaamse front. 
Daarna zette ze haar kunst ook als propaganda te-
gen de oorlog in, wat haar later problemen met de 
nazi’s bezorgde.

Hierna volgde een stadswandeling die gepaard ging 
met een opdracht. De opdracht bestond erin om 
mensen in het Duits te interviewen over een bepaald 
thema of over een Keulense bezienswaardigheid. 
Ook moesten we een paar selfi es maken met de 
mensen die we aanspraken. Het was een moeilijke 
opdracht maar we hebben er wel veel uit geleerd. ‘s 
Avonds kregen we nog een uur vrij om met vrienden 
iets te gaan eten.  

De dag naar Keulen is nu al een paar weken gele-
den, maar toch wordt hier nog altijd over gepraat. We 
weten zeker dat we dit allemaal een meer dan ge-
slaagde dag vonden. Dankjewel aan de leerkrachten 
Duits voor het organiseren van deze dag!!

Lore Ottevaere en Louise Vierstraete



11

De WERELDWINKEL

In de hoek van ons binnenplein staat elke maan-
dag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag een 
rij (meestal) geduldige maar vooral hongerige leer-
lingen opgesteld. Ze schuiven er gezellig aan om 
fairtradelekkers te kopen in onze wereldwinkel op 
school. En of ze kopen! Elk jaar, correctie: elk niet-
coronajaar, veranderen voor ruwweg 10.000 euro (u 
leest het goed) aan fairtradeproducten van eigenaar 
in ons winkeltje. Wij kopen zelf onze producten aan 
bij de wereldwinkel van Kortrijk en staan met die cij-
fers in hun top 3 van grootste afnemers. We laten 
zelfs stad Kortrijk, toch sinds 2006 ook een trotse 
fairtradegemeente, achter ons.

Onze wereldwinkel op school draait op vrijwilligers. 
Een 6-tal leerkrachten en een 30-tal (!) leerlingen 
vormen ons enthousiast team. Wie beweert dat de 
jeugd van tegenwoordig geen engagement en ver-
antwoordelijkheid meer toont, nodig ik hierbij vrien-
delijk uit om eens een kijkje te komen nemen bij ons. 
Aan actie en initiatief geen gebrek in onze bende!

Met de opbrengst van het winkeltje leggen we onze 
vrijwilligers nu en dan eens in de watten. Een gezel-
lige nieuwjaarsreceptie met pannenkoeken en war-
me chocolademelk en een BBQ op het einde van 
het schooljaar zijn onze vaste klassiekers. Maar het 
grootste deel van de opbrengst schenken we elk jaar 
aan een goed doel. Zo steunden we o.a. de v.z.w. 
Makoye Kafo van oud-leerkracht Fabienne Vansteen-
kiste bij de bouw van een schooltje in Senegal en de 
v.z.w. Helping Hands van oud-leerlinge Lieke Bonte 
bij de bouw van een klein ziekenhuis in Oeganda.

Voor corona er een stokje voor stak, gingen we met 
onze vrijwilligers ook op inleefreis. We hebben nog 
hele goeie herinneringen aan onze trip naar Sene-
gal en de reis naar Tanzania. Volgend jaar bestaat 
de wereldwinkel op school 20 jaar. Wat zou het leuk 
zijn mocht die traditie op die verjaardag terug starten. 
Wat is een mens, zeker in de donkere maanden van 
het jaar, zonder dromen?

Een fi jne eindejaarsperiode voor alle (oud-)vrijwilli-
gers van ons team en voor iedereen die fairtrade een 
warm hart toedraagt! De anderen wens ik natuurlijk 
ook een fi jne eindejaarsperiode maar misschien net 
een tikkeltje minder hartelijk? ;-)

Frederik Houpline
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grootouders op bezoek!

Uitzonderlijk bezoek in de les Nederlands

Maandag 21 september kwamen onze grootouders 
in de les Nederlands naar onze presentaties luiste-
ren. Ze kregen uitleg over de vaak gebruikte sociale-
media-apps zoals Instagram en Snapchat, maar er 
werd ook uitleg gegeven over minder bekende apps 
zoals Discord en “We Are Eves”. Het was een ple-
zante ervaring om onze spreekbeurt eens aan een 
ander doelpubliek voor te stellen. 
Dit is hoe mijn Papie het bezoek ervaren heeft :
“Een golf van nostalgie overspoelde ons toen wij, 
onder de deskundige begeleiding van twee jonge 
dames, de trappen opliepen naar het klaslokaal van 
5B. Na het welkomstwoordje werden we onderge-
dompeld in een aantal apps waarvan we het bestaan 
niet kenden. Zo nieuwsgierig als we zijn, waren we 
aangenaam verrast, toen de workshop onderbroken 
werd door een koffi  epauze, met taart, cake, brownies, 
koekjes en snoepjes. Na de workshop restte ons de 
taak om een en ander thuis uit te proberen. Een initi-
atie die voor herhaling vatbaar is.” Jaak Hinderyckx 
Camille Vandevyvere 5B 

Ik vond het zeer fi jn dat de grootouders aanwezig wa-
ren voor onze presentaties. Het heeft ervoor gezorgd 
dat ik minder stress had dan normaal. Ik denk dat dit 
komt doordat het meer aanvoelde als een gezellig 
moment van samenkomen met taart, dan echt een 
presentatie op punten. Het voelde natuurlijker aan.
Ik vond het ook een meerwaarde dat we de grootou-
ders van mensen uit de klas hebben ontmoet. Het 
zorgde ervoor dat we elkaar nog een beetje beter 
hebben leren kennen. Ikzelf vond het ook leuk om de 
oudere generatie eens mee te nemen in waar wij ons 
dagelijks mee bezig houden. 
Gwen Heyman, 5E

Toen we te horen kregen van mevrouw Declercq dat 
de grootouders werden uitgenodigd om naar onze 
presentaties te komen kijken,  had ik wel een beetje 
stress. Het was de eerste keer dat we voor een gro-
ter publiek dan de eigen klas zouden spreken.  Ach-
teraf besefte ik dat het eigenlijk niet zo erg is, want de 
meeste grootouders zijn zeer aanmoedigend. Voor 
het grootoudersbezoek hadden we elk een eigen ex-
tra taakje : sommigen moesten bakken en anderen 
moesten de klas klaarzetten, koffi  e gaan halen … Ik 
kreeg als taak om met enkele klasgenoten een taart 
te bakken. Het leek mij zeer leuk om voor de groot-
ouders te bakken. Samen met Annelien heb ik een 
taart gebakken die een succes bleek te zijn. Tijdens 
de presentaties luisterden de grootouders zeer aan-
dachtig mee : ze kregen enkele apps gepresenteerd 
waarvan ze misschien nog nooit gehoord hadden. 
Ik denk dat het ook zeer interessant was omdat ze 
te weten kwamen waarmee hun kleinkinderen bezig 
zijn. Mijn oma vond het alleszins de moeite om aan-
wezig te zijn en ze heeft ervan genoten.  Ik vond dit 
zelf ook leuk, want het was eens iets anders dan een 
normale spreekopdracht. 
Defne Yumer  5B
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Toen mevrouw ons vertelde dat we een spreek-      
opdracht mochten doen voor de grootouders, vond 
ik het een aantrekkelijk en origineel idee. Het gaf me 
wat extra stress, omdat je het zeker goed wilt doen 
voor de grootouders, want je wilt hen niet teleurstel-
len. Ik denk dat het dan zeker ook in ons voordeel 
speelt voor de punten aangezien je automatisch 
meer gaat letten op je taal, want je wilt natuurlijk dat 
de grootouders goed kunnen meevolgen met je pre-
sentatie. 

Enkelen van de klas hebben een taart gebakken, ik 
denk dat dat zeker ook een grote meerwaarde was 
voor zowel de grootouders als voor ons. Want wie 
zegt er nu nee tegen een stukje taart? Mijn grootou-
ders waren erbij en ook zij vonden het een aange-
name en leerrijke ervaring. Ze hebben ervan genoten 
om hun kleindochter eens voor de klas te zien spre-
ken. Zelf vond ik het zeker een geslaagde opdracht 
en een leuke ervaring!
Laure Tack 5D
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de wereld van Don Bosco
DON BOSCO MAGAZINE
Don Bosco magazine is een 3-maandelijks tijdschrift 
van de Salesiaanse familie in Vlaanderen en Neder-
land voor de beweging rond Don Bosco. 
Het magazine is gratis, 

• de link om in te schrijven en het magazine gratis 
te ontvangen:  

https://www.donbosco.be/webshop/don-bosco-magazine 

• de link om het hele magazine online te lezen:
 
https://www.donbosco.be/publicaties 

Adoptie in de kijker. 

Al eens gedacht aan een adoptie via de Kortrijkse 
vzw DAAV:  “ inzet voor straatkinderen in India via 
Don Bosco India “. 

Wat is dat, voor wie, waarom en wanneer?  
Het zijn kinderen die je sponsort voor een oplei-
ding en onderwijs via Don Bosco India. Ze krijgen 
kansen in hun eigen cultuur. Het zijn jongeren die 
uit de boot gevallen zijn door allerlei omstandig-
heden: familie, drugs, ruzies... Noem ze straat-
kinderen.  
Iedereen kan adopteren: een individu, een gezin, 
een school, een klas, een vereniging... 
Je start wanneer je wil.  Je kiest zelf: een jongen 
of  een meisje, de leeftijd of zelfs een seminarist 
in opleiding die priester wordt van Don Bosco. 

Wat kost dit en hoe is de opvolging? 
Het kost je 150 € voor één jaar. Je ontvangt een 
fi scaal attest.  Je geld gaat integraal naar India.  
Je krijgt een foto, een rapport, een jaarlijks ver-
slag over de studies, de interesse van het adoptie- 
kind..  De vzw volgt alles correct op. 
Je kunt later verder blijven contact houden.  

Alles kan via de vzw DAAV, 
Burg. Pyckestraat, 23a / b13     
8500 kortijk 
of via mail   vdb.andre@skynet.be 
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in de kijker: 
Mathias Van Cauwenberghe
Wie ‘Mathias Van Cauwenberghe’ googelt, snapt 
meteen waarom we hem wilden strikken voor een 
interview.  Mathias zit in het zesde jaar weten-
schappen-wiskunde en schitterde al in een aan-
tal… musicals.  Een niet zo alledaagse passie.  
Dat vroeg om een gesprek.

Hoe komt iemand in de musicalwereld terecht?
Bij toeval?  Ik zong al in het Kinderlandkoor.  In 2018 
deed ik dan mee aan ‘The Voice’.   Iemand bracht me 
op de hoogte van audities voor La Bohème en van-
daar was de stap naar musicals niet zo groot.  Ook 
mijn leraar zang stimuleerde me om deel te nemen 
aan audities.

Hoe verloopt zo’n auditie?
Heel stressvol.  Je stelt je kandidaat en dan merk je 
dat er uit de 200 kandidaten maar 30 mensen door 
een eerste selectie raken…    Maar het is een erva-
ring op zich.

Je hebt ondertussen in heel wat producties meege-
draaid.  Wat was je tofste ervaring?
Inderdaad.  Ik zong en speelde mee in Kamp Delta, 
in School of Rock en in 1302.  Het is moeilijk om iets 
te kiezen…  Elke productie is anders.  De ene keer 
speel je met vrienden.  Dan weer zijn je medespelers 
aanvankelijk allemaal onbekenden.  Heel verrassend 
was wel dat toen we het publiek groetten na de laat-
ste voorstelling van 1302 er een vuurwerk werd af-
geschoten.  Niemand was vooraf op de hoogte.  Een 
heel bijzondere ervaring.

Heb je een opleiding gevolgd?
Aan het conservatorium heb ik zowel musical als 
woord en drama gevolgd.  Uiteindelijk gaat mijn voor-
keur toch naar musical.  Bij toneel breng je een ver-
haal.  Bij een musical maakt de muziek de dynamiek 
van het gebeuren veel grootser.

Ik kan me voorstellen dat meespelen in een musical 
toch wat voorbereiding vergt.  Is dat te combineren 
met je studies? 
Die voorbereiding valt eigenlijk wel mee.  Met het 
productiehuis ‘The Singing Factory’ spelen we in Ant-
werpen.  Maar omdat het producties met jongeren 
zijn, gaan de meeste repetities op zaterdag door.  En-
kel in de aanloop naar de voorstelling en tijdens de 
voorstellingsweken zelf is het superdruk.  Mits een 
goede planning is dat wel te combineren met mijn 
studies.  De leerkrachten stellen zich ook wel soepel 
op.  Ze zijn op de hoogte van wat ik doe en laten me 
te toe wat te spreiden, mocht het nodig zijn.

Hoe reageren je vrienden en klasgenoten?
Supertof.  Ze komen ook kijken naar de producties en 
dat is altijd heel leuk.

Heb je ambities om hierin verder te gaan?
Daar ben ik echt nog niet aan uit.  Als je ziet hoe 
hard de cultuursector het de voorbije jaren te ver-
duren kreeg…  Ik wil blijven zingen, maar om nu te 
zeggen dat ik hierin professioneel wil verder gaan… 
Misschien doe ik wel mee aan de toelatingsproeven 
van het koninklijk conservatorium in Brussel, maar 
dat staat echt nog niet vast.  Ik denk ook wel aan 
rechten of aan taal…  We zien wel.

Binnenkort doe je mee met het toneel van de derde 
graad?
Inderdaad.  Voor het eerst.  Vorig jaar was er door 
corona helaas geen toneel.  Nu spelen we Romeo en 
Julia.  Ik kijk ernaar uit.

Dat doen wij van de redactie ook.  Veel succes.
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In dit nummer maken we even ruimte voor twee 
aanstormende wielertalenten: leerlinge Mette De-
bruyne en lerares Lisa Isebaert.  Mette is 16 en zit 
in het vijfde jaar Latijn-moderne talen.  Lisa is 22.  
Ze is oud-leerlinge en is lerares biologie, natuur-
wetenschappen en LO.  Beiden delen ze dezelfde 
passie voor de koers.

Hoe is jullie passie voor het wielrennen begonnen?
Mette:  Aanvankelijk was mijn lievelingssport paard-
rijden.  Mijn broer Ramses koerst ook.  Twee jaar ge-
leden wou ik het ook eens proberen en ik had meteen 
de smaak te pakken.  Demi Vollering (Nederlandse 
profwielrenster) is hierbij heel inspirerend.
Lisa: Via het lopen was ik in de wereld van de triatlon 
beland.  Door blessures was het niet langer mogelijk 
om te blijven lopen, en daarom heb ik voor het wiel-
rennen gekozen. Nederlandse wielrensters zijn heel 
warm en open in communicatie en stimuleren je om 
door te gaan met fi etsen.

Bij welke ploeg fi etsen jullie?
Mette: Ik zit nu bij de eerstejaars junioren.  Mijn eerste 
ploeg was Gaverzicht, maar nu heb ik een stekje 
gevonden bij het Van Moer Logistics Cycling Team.  
Daar fi etsen meer meisjes en is er specifi eke bege-
leiding.  De eerste jaren leer je vooral koersen: je 
plaats kiezen in het peleton, hoe je krachten doseren.  
Het komt er vooral op aan de koersen uit te rijden.
Lisa: Inderdaad.  Koersinzicht krijg je maar door wed-
strijden te rijden.  Je merkt dat als je grote wedstrijden 
als ‘Dwars door Vlaanderen’ rijdt.  Het is nu belang-
rijk om ervaring op te doen.  Ik fi ets ondertussen bij 
KDM-Pack Cycling Team bij de eliterenners. 
 

Het wielerseizoen start eind februari, begin maart.  Is 
deze periode nu een periode van rust of moet er toch 
getraind worden?
Mette: Er moet toch wel serieus getraind worden.  
Onze coach schrijft onze trainingsprogramma’s uit.  
Vijf dagen op zeven zit ik minstens twee uur op de 
fi ets in de opbouw naar het seizoen.  In de winter is 
dat op de rollen of met de crossfi ets buiten.
Lisa: Het is inderdaad hard werken.  Ik fi ets nu een 
vijftiental uren per week.  In het seizoen komen daar 
nog de wedstrijden bij.

Is dat te combineren met school?
Mette: Het vraagt wat planning, maar het lukt best.  
Door te fi etsen raak je ook wat stress of frustraties 
kwijt.  Ik wil ook mijn sociaal leven niet helemaal op-
off eren.
Lisa: Inderdaad.  Je moet alleen niet te gek doen.  
Goed plannen is de sleutel.  Je lichaam rekent ook op 
die dagelijkse inspanning.  Zo mocht ik onlangs een 
maand niet sporten.  De hel.

Als ik naar tv kijk, ziet her er allemaal zo eenvoudig 
uit.  Maar dat is niet zo?
Mette: Helemaal niet.  Onze gemiddelde sneheid ligt 
rond de 35 kilometer per uur.  Een gat dichtrijden aan 
die snelheid is niet zo eenvoudig.
Lisa: Bij ons ligt dat tegen de 40 per uur.  Als je dan 
tegen de grond gaat, voel je dat wel.  Ik heb al eens 
mijn neus gebroken.   Ik heb er ook al een hersen-
schudding en heel wat schaafwonden aan overge-
houden.  Met helm.
Mette: Ik heb dat ook al meegemaakt.  Vandaar dat 
het belangrijk is om ervaring op te doen in het rijden 
in peleton.

in de kijker: Mette debruyne     -   LISA ISEBAERT 
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in de kijker: Mette debruyne     -   LISA ISEBAERT 

Hoe groot zijn jullie ambities?
Lisa: Je leest vaak in de krant hoe men probeert om 
meisjes – dames – op de koersfi ets te krijgen.  Daar 
worden allerlei initiatieven voor genomen.  Maar mis-
pak je niet.  Het is een keiharde wereld waarbij de 
ervaren rotten de nieuwelingen het licht in de ogen 
niet gunnen.  In Vlaanderen kan je het aantal profs 
dat er voltijds voor kan gaan bij de dames op twee 
handen tellen.  Ik ben blij met mijn elitecontract.  Ik 
kan zo mooiere wedstrijden fi etsen dan met een prof-
contract, want dan mogen enkel de besten van de 
ploeg de wedstrijd rijden.
Mette: Ik kijk ook nog wat de kat uit de boom.  Ik 
geniet met volle teugen van de wedstrijden die ik nu 
mag rijden.

Volgen je medeleerlingen of collega’s de wedstrij-
den?
Lisa: Ze zijn wel geïnteresseerd in de afl oop.  Ze vra-
gen op maandag wel hoe het afgelopen is.  Maar de 
wedstrijden zijn vaak te ver van huis om supporters 
mee te krijgen.
Mette: Onze ouders en grootouders zijn onze meest 
trouwe supporters.

Wat is er nu zo leuk en bijzonder aan wielrennen? 
Lisa: Ik hou ervan om af te zien zowel op training 
als wedstrijd. Het heeft mij heel veel energie en vol-
doening. Zeker wanneer ik na een koude en lange 
training in mijn zetel zit. De leukste trainingen zijn 
de lange duurtrainingen met een gezellige babbel. 
Ik vind het heerlijk om in de buitenlucht te zijn. Bo-
vendien hou ik van bergop rijden. Je weet dat er een 
afdaling komt en die neem ik zo snel mogelijk. Het 
geeft enorm veel adrenaline. Ook is wielrennen, 
net zoals voetbal, één van de grootste sporten 
in België die mensen samenbrengt. Het geeft een 
enorme kick wanneer mensen ons langs de zijlijn aan-
moedigen. En natuurlijk niet te vergeten, ik heb een 
leuke ploeg waar plezier, vriendschap en no stress 
centraal staan.

 Lisa Isebaert: 

“Het wielrennen is een keiharde 

wereld waarbij de ervaren rotten 

de nieuwelingen het licht in de 

ogen niet gunnen.”

Mette: Wat ik zo leuk vind aan wielrennen is dat ik 
mijn grenzen kan opzoeken, dit is dan vooral in koers 
of op zware trainingen. En op trainingen vind ik het 
ook super om te genieten van de natuur en de omgeving. 
Ik hou er ook van om verbetering te zien in dingen die 
ik doe en dit zie ik ook echt in het wielrennen.

Dan rest ons niet anders dan jullie vanuit Don Bosco 
Kortrijk alle succes toe te wensen en weet dat we 
mee supporteren vanaf de zijlijn.

Mette Debruyne:  

”Op trainingen vind ik het ook 

super om te genieten van de natuur 

en de omgeving.”
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bieb-bieb

Beste lezer

Terwijl ik dit stukje 
schrijf, zitten rond mij 
50 vijfde- en zesde-
jaarsleerlingen gebo-
gen over economie, 
Latijn  en wiskunde. 
Morgen moeten de 
meesten met gesle-
pen potloden en een 
opgeladen rekenma-
chine aantreden; het 
is nu 16.37u en het 
stresslevel begint te 
stijgen. 

Wat een verschil met de klas eerstejaarsleerlingen 
waarmee ik net een gesprek had over het boek ‘Dag-
boek van een vampier/watje’ van de Britse veelschrijver 
Tim Collins. Dit jaar heb ik geen ‘gewone’ lesopdracht, 
maar ik ga in het kader van het Iedereen leest!-project 
in een aantal klassen een boek lezen en in een viertal 
lessen praten we erover. Zo hebben we bij dit boek 
uitgezocht hoe belangrijk het dagboekgegeven is in 
dit boek, of we de jonge vampier zelf ook een watje 
vinden, hoe de gedachten van het hoofdpersonage 

dat eeuwig gedoemd is om 
15 te blijven zijn gedrag en 
de gebeurtenissen bepalen. 
Op mijn vraag wat ze von-
den van het boek blijkt mijn 
werkmethode (de mentime-
ter waarbij een woordwolk 
op het bord verschijnt) span-
nender dan een jeugdboek 
over een vampier. Ik moet 
zelf het woord ‘langdradig’ 
aangeven, want dat kennen 
ze niet. Eentje zegt ‘overdre-
ven’ en zijn 5 goede vrien-
den vinden dat dus ook.
 

Ik geef toe: een beetje frustrerend wel, maar laat dat 
nu net de opzet van dit project zijn: leerlingen denken 
na over wat zij vinden van het verhaal, leren letten 
op zaken waar ze anders over zouden lezen, denken 
na over de maatschappelijke functie die een schrij-
ver heeft. In ‘Het dagboek van een vampier/watje’ 
vonden we dat niet terug, maar in een meisjesklas 
in de tweedes lezen we ‘In mijn hoofd’ van de Ame-
rikaanse Sharon Draper.  Over dat boek schreef ik 

al eerder: het is erg goed. 
Hoofdpersonage Melody is 
buitengewoon slim, maar 
kan niet spreken en is vol-
ledig verlamd. Als haar 
ouders erop staan dat ze 
aansluit in het reguliere 
onderwijs van haar school, 
is Melody eerst uitzinnig 
van enthousiasme. Mooi 
verhaal. Feelgoodboek. 
Iedereen blij. Maar dan 
lees je ergens één zinnetje 
over geroddel. Een vriendin-
netje dat niet durft zeggen 
dat ze met Melody naar het 
aquarium kwam. Een ru-
zie tussen de ouders over 
een vuil T-shirt, vlak voor 
ze weg moeten. Ze vinden 
alle kleine dingetjes terug, 
deze meisjes en terwijl ik 
het zo schrijf voor u, krijg 
ik er weer kippenvel van, 
want de gesprekken zijn erg 
intens. Iedereen voelt zich 
uitgedaagd om na te denken: begrijp je waarom de 
ouders zo opgefokt zijn? Begrijp je welke keuzes het 
vriendinnetje moet maken? Wat zou jij doen in haar 
plaats?  In die klas is de afsluitende les een inter-
view met twee leerlingen met een handicap en hun 
persoonlijke assistenten bij ons op school.     Waar 
we ‘Het meisje en de soldaat’ van Aline Sax lezen, 
zoeken we uit waarom het meisje geen naam krijgt 
van de schrijfster, waarom de bladzijden afwisse-
lend zwart en wit zijn en hoe het komt dat zoveel 
Afrikanen in de Eerste Wereldoorlog in België kwa-
men vechten.    Of in de graphic novel Vincent van 
Barbara Stok vertel ik hen het leven van Vincent Van 
Gogh en bespreken we de tekeningen of wat ze zelf 
als broer zouden doen. Blz. 54 is de pagina die het 
meeste aantrek heeft: een blote Vincent en zijn re-
latie met een meisje van lichte zeden. Maar ook dat 
wordt besproken: hoe ‘past’ dat – op hun niveau van 
denken – in zijn leven? Spannende lectuur voor de 
eerstejaars…  
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Dat iedereen lezen anders beleeft, dat we soms al-
lemaal een ander verhaal kunnen lezen bij hetzelfde 
boek zijn enkele van de doelstellingen bij dit project. 
Het is het laatste lesuur wanneer ik met de klas vol 
oververhitte jongetjes het laatste deel van het boek 
wil bespreken en ik moet alle zeilen bijzetten. Wan-
neer ik vraag waarom ze kiezen voor ‘overdreven’, 
geven er een aantal toch een goede uitleg: eentje 
waaruit ook blijkt dat ze het boek aandachtig gelezen 
hebben . En néééé!!! Ze zullen het vervolgverhaal 
zéker niet lezen! Maar dan fl uistert bij het indienen 
van het boek eentje dat ze zéker het vervolg zou le-
zen om te weten hoe Nigel Mullet het verder stelt in 
zijn vampierenleven, want zowel zij als ik willen nu 
wel graag weten wat er in het tweede boek ‘Dagboek 
van een gedumpte vampier’ zal gebeuren. De Britse 
humor en het cynisme vond ik zelf heel grappig: dit 
is een leuk boek voor jonge lezers die Dagboek van 
een muts of Het leven van een loser graag gelezen 
hebben. 

Iedereen Leest! coördineert campagnes en program-
ma’s rond lezen en brengt kennis over leesbevorde-
ring en leesplezier samen. Ze organiseren bijvoor-
beeld alles rond de voorleesweek, de Leesjury kent 
u als de Kinder-en jeugdboekenjury van vroeger en 
er is de Jeugdboekenmaand. Zowel hun Instagram-
pagina als de website bieden voor een lezer nieu-
we inzichten. Hun interviews met bekende mensen, 
maar ook met illustratoren of schrijvers zelf natuurlijk 
zijn verrijkend. Wedden dat u snel een screenshot 
(of twee) van een interessant boek zult nemen of uw 
verlanglijstje zult bovenhalen om aan te vullen?  
 

Leest u eigenlijk nog voor aan uw grote kinderen? 
U heeft wellicht ook enthousiast voorgelezen aan de 
kinderen toen ze klein waren? En op een bepaald 
moment was daar geen tijd meer voor tussen de 
voetbalmatchen en de tekenlessen door? Of vonden 
ze zichzelf daar te groot voor geworden? Enkele we-
ken geleden had ik in het OLC een 20-tal leerlingen 
van de derde graad die kwamen luisteren naar Frank 
Geirnaert, Jos Claeys en Matthijs Roets die voorla-
zen. Zomaar, tussen de boterhammen, de maria’tjes 
en de koffi  e. Het is mijn topmoment van het jaar: er 
heerst een ingetogen rust, je houdt op sommige mo-
menten bijna de adem in, niemand zegt iets. Frank 
leest voor uit eigen werk (poëzie), Jos had deze keer 
zelf al heel veel plezier om het verhaal dat hij had ge-
kozen en Matthijs zingt een verhaal en leest voor uit 
een Engelstalig boek. En de kers op de taart kwam 
deze keer van Atefa die voorlas uit eigen geschreven 
werk. “Lezen verhoogt ons empathisch vermogen, 
draagt bij tot sociale connecties die we kunnen voe-
len met de ander. Lezen kan ook persoonlijk voor zin-
geving zorgen, voor een connectie met jezelf.” staat 
op de website van Iedereen leest! En gelijk hebben 
ze: hier gaan de gesprekken heel vaak over boeken 
en steeds vaker zitten de zetels vol lezers: een klein-
tje met een strip en een lezer met dikker boek dat niet 
weggelegd kan worden, ook niet op een schooldag. 
En ik zit er dan ook bij met een jeugdboek en een  
koffi  etje. Ik begrijp het wel als u een beetje jaloers 
bent. Ik zou het ook zijn. 

Prettige feesten! 

Greet 
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inschrijven in het eerste jaar

Alle Kortrijkse scholen  en alle scholen van de scholengemeenschap werken vanaf 2023 met een centraal 
aanmeldsysteem.

WAT IS HET?

Velen kennen het aanmeldsysteem al van in de lagere school.  Ook je basisschool moest je kiezen door 
middel van dit systeem.
Het is een computerprogramma dat alle voorkeuren van alle leerlingen oplijst en dan de leerlingen aan de 
school van hun voorkeur toewijst.  Heeft een school haar maximumcapaciteit bereikt, dan word je toegewe-
zen aan je tweede voorkeurschool.

HOE WERKT HET?

• Van 27 maart tot 23 april kan je aanmelden op het systeem.  
• Je surft naar www.naarschoolinkortrijk.be. 
• Kies voor secundair onderwijs.
• Zet het Don Boscocollege op de eerste plaats, een reserveschool op de tweede plaats.  Je eerste 

keuze heeft voorrang.
• Op 12 mei krijg je vanuit het LOP (het ‘lokaal overleg platform’) een uitnodiging om je eff ectief in te 

schrijven.
• Met dit ticket kom je naar de school en kan je inschrijven.
• Na 16 mei starten de vrije inschrijvingen.  Dit kan wanneer nog niet alle plaatsen ingenomen zijn.

INFODAGEN – OPENSCHOOLDAG
 
Uiteraard wil je vooraf jouw voorkeurscholen beter leren kennen.
Wij organiseren een infoavond op:
• woensdag 15 februari
• vrijdag 10 maart
• maandag 27 maart

De openschooldag voor leerlingen die willen inschrijven in het eerste jaar vindt plaats op zaterdag 11 
maart.

Nieuwe leerlingen voor de andere jaren zijn welkom op vrijdag 5 mei tussen 17 en 20 uur.
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Jobshadowing: Vrijwilligers gezocht! 

Binnenkort zwaait een nieuwe lichting zesdejaars 
af richting hoger onderwijs. Met de ouderraad willen 
we hen helpen in hun studiekeuze door hen te laten 
proeven van “een echte job.”

Concreet zijn we op zoek naar vrijwilligers die op 
woensdag 3 mei  2023 een leerling op sleeptouw wil-
len nemen binnen hun job, dat mag voor- en/of na-
middag zijn.

Kan je wat tijd vrij te maken om één of meerdere leer-
lingen te begeleiden binnen je werkplek?

Stuur dan een mailtje naar ouderraad@donbosco-
kortrijk.be met je contactgegevens, het aantal leer-
lingen die je kan ontvangen (max 3 pp), een korte 
beschrijving van je job en de studiekeuze die hier bij 
past.

Deel gerust met vrienden en kennissen, onze zesde-
jaars zullen jullie dankbaar zijn!

XIU: we zijn weer gestart!

De donkere dagen zijn weer aangebroken.  Tijd voor 
de ouderraad om onze leerlingen te sensibiliseren 
om weer fl uo te dragen en om een helm op te zetten. 
De actie werd gestart op 23 november.  Alle leerlin-
gen kregen een kop warme chocomelk.

De leerlingen winnen 3 keer:
1. Ze zijn veiliger onderweg.  Het volstaat ze er in de 

auto op te wijzen hoeveel sneller je iemand ziet 
die fl uo aan heeft om ze te overtuigen.

2. Bij elke controle krijgen ze een bonnetje voor de 
helm en een bonnetje wanneer ze fl uo dragen.  
Ze kunnen die bonnetjes binnenbrengen aan het 
onthaal en zo een mooie prijs in de wacht slepen.  

3. De bonnetjes worden gesorteerd per klas.  De 
klas die het meest fl uo heeft gedragen tussen 
eind november en begin februari wordt getrak-
teerd.  De winnende klas van de eerste graad 
krijgt een overheerlijk ontbijt aangeboden met 
alles erop en eraan.  De winnende klas van de 
tweede en derde graad wordt getrakteerd op een 
heuse pizza-avond.

Het belooft weer een spannende strijd te worden.

vanuit de ouderraad
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Op de koffi  e met...

Na je middelbaar koos je voor de richting handelsin-
genieur?
Ik had op mijn achttiende geen idee wat ik wou doen. 
Ik ging naar de universiteit van Gent, maar er was 
niet echt die éne richting die ik dolgraag wou doen. 
Het werd uiteindelijk handelsingenieur omdat het 
een optie was die me veel kanten kon uitsturen: mijn 
talenkennis werd er uitgebreid, ik kreeg een brede 
basis economie, de wiskunde was op niveau en ik 
leerde boekhouden. Helaas had ik altijd herexamens, 
maar al bij al reed ik een vlot parcours omdat ik die 
vakken altijd kon meenemen naar een volgend jaar. 
Mijn thesis heb ik een half jaar later gedaan. In drie 
maanden was ik klaar, ik wou er zo snel mogelijk 
door zijn (lacht). 

Na je eerste job bij PrimaPlan kwam je terecht bij 
Proove. Wat mag je er doen?

In de twee bedrijven die je noemde, gaat het om pro-
jectplanning en alles in verband met ‘project controls’. 
Dat kan de bouw van een windmolenpark inhouden, 
maar evenzeer de Oosterweelverbinding.
 
Ik ben gestart als planner; sinds een tijdje ga ik meer 
de consulting-kant op. Het gaat telkens om korte pro-
jecten waarbij er veel variatie is. Het uitschrijven van 
processen voor projectmanagement of het imple-
menteren van een programma bijvoorbeeld. Ik ben 
blij dat ik bij Proove terecht kwam: het is een ambiti-
eus bedrijf, heel open, eerlijk en fl exibel. 

Je maakte ook furore in het volleybal de voorbije ja-
ren. Was je als tiener altijd heel sportief?
Ik ben gestart in het voetbal, maar door mijn ouders 
belandde ik toch in het volley. Dat ging goed en ik 
haalde een mooi niveau. Ik kon als tiener groeien 
en uiteindelijk heb ik een manier gezocht om het te 
combineren met mijn job. Nu werk ik 40 uur per week 
voor Proove en daarnaast speel ik semiprofessio-
neel volleybal bij eersteklasser Caruur Gent. Ik heb 
die combinatie ook kunnen uitoefenen toen ik nog 
studeerde en bij vicekampioen Menen speelde. Daar 
trainde ik ook overdag. Bij Gent is dat anders, we 
oefenen enkel ‘s avonds en dat blijft combineerbaar 
met mijn andere job.  

Afgelopen zomer werd Gilles Vandecaveye sa-
men met zijn broer Louis Belgisch kampioen 
beachvolleybal. Op het zonnige Muntplein in 
Brussel pakten de ex-DBK’ers zo hun eerste nati-
onale titel samen. Eerder al deed Louis hetzelfde 
met zijn andere broer Lander.

Voor Gilles (27) was het een tweede volleybal-
hoogtepunt nadat hij eerder dit jaar de beker 
van België won met zijn club Gent. En dat in het 
Sportpaleis nog wel. 

Jullie gezin woonde in Bellegem. In die tijd zette ie-
dereen van daar de stap naar DBK.
Klopt! Mijn beide broers hadden hier ook gezeten. Ik 
startte in het eerste jaar Latijn, na de eerste graad 
verhuisde ik naar de afdeling wiskunde-wetenschap-
pen. Die richting heb ik gevolgd tot het zesde jaar. Ik 
kende hier een mooie tijd en de richting was ideaal 
voor een jongen als ik. Ik ben nog altijd blij dat ik na 
het tweede jaar de switch heb gemaakt.

Hoe was je als leerling?
Ik denk dat ik een brave jongen was. Vanaf het twee-
de jaar hingen we wel eens de puber uit en kreeg 
onze klas een iets moeilijker naam, maar al bij al viel 
het erg goed bij. In se waren we rustige kerels. 

Gilles Vandecaveye
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Jullie speelden met Gent dit seizoen zelfs Europees. 
Hoe was dat?
Eerder al speelde ik met Menen de CEV-beker in 
Europa, vergelijkbaar met de Europa League in het 
voetbal. Gent maakte dit seizoen haar Europees de-
buut. We werden helaas uitgeloot tegen de sterke 
Turkse ploeg Izmir. Toch waren we dicht bij winst in 
één van de twee matchen. Voor zo’n buitenlands trip-
je moest ik wel drie dagen verlof nemen op mijn werk, 
maar dat was met plezier.

Dat Europees ticket kwam er nadat jullie de beker 
van België wonnen.
We hebben toen toch wel geschiedenis geschreven, 
want dat Gent de beker won, was een verrassing. 
Het gaat bijna elk jaar tussen Roeselare en Maaseik, 
maar die werden eerder uitgeschakeld in het tornooi. 
We kwamen in de halve fi nale uit tegen Menen, wij 
wonnen de heenmatch, zij de terugmatch en in de 
zogenaamde golden set waren wij de betere. 

De bekerfi nale mochten jullie spelen in ... het Ant-
werpse Sportpaleis. Hoe was dat?
Echt te gek! Het was een ongelofelijke ervaring om in 
die grote zaal de fi nale te kunnen spelen tegen Aalst. 
Er was 6000 man, het grootste publiek waar ik ooit 
voor speelde. Mijn hele familie en vriendenkring was 
er. Het is nog altijd mijn zotste volleybalervaring uit 
mijn carrière. Eén van mijn dromen die ik mag afvin-
ken, waarvan ik altijd dacht dat het een droom ging 
blijven.

Hoe loopt het dit seizoen?
Er zijn nog twee matchen in de heenronde en we 
staan op de tweede plaats na titelkandidaat Roesela-
re. We zullen waarschijnlijk nog wat teruggevallen op 
het einde van de reguliere competitie, maar we willen 
ons toch graag kwalifi ceren voor de play-off s. In de 
beker werden we in de kwartfi nale helaas uitgescha-
keld door Roeselare. Check www.caruurvolleygent.
be voor alle uitslagen (lacht).

2022 is trouwens een jaar om in te kaderen voor jou. 
In de zomer werd je samen met je broer Belgisch 
kampioen beachvolley.
Mijn broers hebben zes jaar lang samen gespeeld 
en behoorden tot de Belgische top met een natio-
nale titel als bekroning. Na die periode hebben we 
onderling beslist om het duo te wisselen en zo ben 
ik beginnen spelen met Louis. In 2021 werden we 
derde, dit jaar pakten we de titel. Normaal worden de 
fi nales in Knokke gespeeld, dit jaar in Brussel. Dat 
vond ik wat minder omdat de afterparty wat tegenviel 
(grijnst), maar ook omdat voor ons de fi nale beach-
volleybal aan de zee moet gespeeld worden.

Is spelen met je broer extra bijzonder?
We komen uit een volleybalgezin en iedereen komt 
bijna altijd kijken. Ik heb met anderen gespeeld, maar 
als je speelt met je broer, ken je elkaar door en door. 
Je moet niet veel zeggen om elkaar te begrijpen, dat 
maakt het wel makkelijker. Het gaat een stuk vlotter. 
Door het beachvolley kon ik ook naar het buitenland. 
We speelden tornooien in Slovenië en Turkije. Ik zou 
dat meer willen doen, maar je hebt budget nodig en 
moet altijd verlof nemen. Bovendien heeft mijn broer 
al twee kindjes, dat zorgt voor extra organisatie.

Beachvolley is een Olympische discipline. Zitten de 
Olympische Spelen er ooit in voor de broertjes Van-
decaveye?
Je moet realistisch zijn. In veel landen wordt geïn-
vesteerd in het beachvolley waardoor je daar in de 
winter en zomer kan beachvolleyballen. Ook in scho-
len in bepaalde landen wordt tijd en ruimte hiervoor 
vrij gemaakt. In België is er nog een lange weg af 
te leggen. De niveauverschillen zijn groot. De sport 
werd de voorbije jaren nog fysieker dan vroeger met 
veel power en sprongkracht. Het niveau van de OS 
ligt ver boven dat van ons als team. Daarvoor zouden 
we nog veel moeten bijtrainen.

Met welke gevoel liep je vandaag rond in de oude 
schoolgebouwen?
Ik werd overmand door nostalgie (mijmert). Ik heb 
met bewondering gekeken naar de nieuwbouw en 
dacht terug aan mijn tienerjaren toen ik door de gan-
gen liep en de leraarskamer bezocht. In se is er niet 
zo veel veranderd, maar het was fi jn om een stuk van 
mijn jeugd opnieuw te kunnen beleven. 

STEVEN VERHAMME
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jaars, daarin vol duiken als in een ballenbad. Bij 
herhaling. Met totale overgave en met een energie 
die enkel die leeftijd kan opbrengen. ‘k Dacht met-
een: kijk, dat is nu ne keer òns biotoop zie, ònze 
natuur! Ja, de recente fi lm ‘Onze natuur’ stond mij 
meteen voor. Ik heb ‘m in Oostende bekeken, met 
live orkest. Ook in die fi lm zie je soms een druppel 
op een terugverend herfstblad vallen, of een noot op 
de amortiserende hoed van een paddenstoel. Maar 
waarom moet alles wat valt in de bioscoop vergezeld 
zijn van zo’n lage basdreun uit de boxen? Wij zijn 
verslaafd aan cinema-eff ecten in de bioscoopzaal en 
dat stoorde mij enorm in die fi lm. Iets dat valt, moet 
kurkdroog klinken, of sec ritselend. Het mag luid zijn, 
maar geen vette dreun! Hoe stom eigenlijk. Bij die 
eerstejaars hoorde ik toch ook geen botten kraken! 
Vederlicht kwam hij neer in ‘t bladergeritsel. Heerlijke 
gast. Onze natuur.

typisch voor dit seizoen: langs donkere paden
Herfst blijft vooral geheimzinnig. Met collega’s, on-
der andere Sylvie Declercq en Filip Windels, had ik 
intussen reeds enkele herfstgesprekken. Ook Sylvie 
houdt van de donkere, mysterieuze herfst. Je zet het 
beangstigende van het donker dan om in ‘fascina-
tie voor het duister’. Alleen, op de fi ets, in het pik-
kedonker. Ikzelf ontdekte onlangs het jaagpad langs 
de Leie. Vanaf Sint-Eloois-Vijve is het om 7 uur ‘s 
ochtends helledonker. Ik jaag mijn schichtig ros dan 
ongenadig langs dat jaagpad. Elektrisch ros welis-
waar. Tot net voorbij Harelbeke. Vanaf dan moet ik 

Franke praat

Seizoensgebonden

Voor dit schrijven gaf ik mezelf deze opdracht: zo-
veel mogelijk zaken verzamelen rond het woord ‘sei-
zoensgebonden’. Wat roept het woord bij mij op? 
Hoewel voor die invulling de vier seizoenen op de-
zelfde hoogte kandidaat zijn, doet het woord ‘sei-
zoensgebonden’ mij het meest denken aan de herfst. 
‘s Winters heb ik het gewoon koud, lente is gewoon 
leuk en zomer is gewoon bruisend. Maar oktober, no-
vember en begin december zijn speciaal. De herfst is 
voor mij het rijkst aan seizoensgebonden stuff .

culinair preludium
Vooreerst de herfstkeuken. ‘Herfst’ is: witloof, bij 
voorkeur grondwitloof, in hespenrolletjes. Met een le-
peltje mosterd in de witte saus. En in het smaakpalet 
van die saus het bittere sop van gepast aangebakken 
witloof, net al wat bruin gebrand. 
Of hutsepot met ribbetjes, ook al met mosterd. 
En wat geeft de culinaire herfst bij jou, lezer? Zie je 
intussen wat ik met ‘seizoensgebonden’ bedoel? Ik 
tast even verder af.

verbaal interludium
Zeker seizoensgebonden en dus gelinkt aan de 
herfst: de voorleesweek op school. Bij eerste en twee-
de graad gebeurt het in de morgenwoordjes. Speci-
fi ek voor de derde graad: Greet ontvangt alweer in 
het OLC. Wij zaten daar op een donderdag onlangs 
weer samen over de middag, deelden alweer heer-
lijke voorleesmomenten. Een vijftiental leerlingen 
en enkele leerkrachten. Select. Enne… meditatief 
is niet per se zwaarmoedig! Zoals melancholie ook 
niet triestig is. Bij de leerlingen was Atefa alweer aan 
zet, met een prachtige brok tekst die zij in het Engels 
schreef. In het morgenwoordje had ik die ochtend al 
een Leonard Nolens kunnen brengen, dikke tekst als 
traag, heet vloeiend magma geschreven, en op die 
manier te brengen. Nolens declameer je! Wij zijn er 
stil bij geworden. Een zaaltje zesdes vol.

leafdiving, jawel
Echter, de late herfst beleef je niet altijd in verstil-
ling. Het woord ‘deep fall’ heeft ook nog een tweede 
betekenis: diep vallen. Want soms zie je explosies 
van energie in radicale tegenspraak met het zachte 
herfstverval! Lezer, zet je schrap. Op de speelplaats 
tweede graad waren plataanbladeren bijeengeharkt. 
Een grote hoop, hoor! Voor het eerst in mijn carrière 
zag ik dit jaar een leerling, ik vermoed een eerste-
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door verstedelijkt gebied en is de lol er af. Pas in vol 
daglicht zie je langs zo’n jaagpad waar je werkelijk 
op rijdt: op een lint van bladgoud. Er hangt ook nog 
veel van die kleur aan de omzomende bomen. Dat 
jaagpad is dan prachtig. Maar ook het donker is in-
trigerend. Want de echte verstilling van deze diepe 
herfst beleef ik tegenwoordig in dat duister. Geheel 
alleen. Of toch niet: soms komt iemand mij tegen. 
Meestal ook per elektrische fi ets. Wij naderen me-
kaar dan snel. Nu ben ik zelden een echt lichtpunt 
voor de medemens, maar die keren langs de Leie 
toch wel! Meer nog: mijn tegenligger en ik zijn gere-
duceerd tot twee verblindende lichtpunten. Het me-
kaar kruisen brengt dan altijd een korte mysterieuze 
fl its van ontmoeting. Met een oneindige nieuwgierig-
heid waaraan nooit wordt voldaan. Want achter zo’n 
hel licht zie je de persoon niet. ‘s Nachts om drie uur, 
wanneer ik altijd wakker word met de kop van een 
productiehuis in de fi k, herkauw ik die beelden. Ik 
denk dan ook na over het statuut van de tegenlig-
ger. Ik bedoel: algemeen. Een tegenligger is in feite 
een onvermoede medestander. Hij gebruikt dezelfde 
weg, hij is jouw spiegelbeeld. Hij gaat heen waar jij 
vandaan kwam. En omgekeerd. En ook die rollen 
worden ‘s avonds omgekeerd. Fascinerend. Tegen-
liggers kunnen als zij willen ook nuttige info uitwis-
selen. Ik vind dat tamelijk bevreemdend, dat dubbele 
statuut. Om samen te vatten: nooit ben ik nieuws-
gieriger naar de medemens dan in het helledonker 
langs de Leie in dat soort contextreductie waarin ik 
‘m ontmoet. Wat zou ons beletten de remmen dicht 
te slaan en zomaar een gesprek te beginnen? Een 
gesprek dat sober start zonder het schuim van het 
kolkend dagelijks leven. En de context zou je pas ge-
fi lterd weer toevoegen. Gewoon als een ingrediënt, 
niet meer zo bepalend. Mosterd. Misschien zeg je 
wel: Frank, teveel Lévinas gelezen zeker!? Maar ik 
zal je zeggen: er is niet eens een gelaat, en dus ei-
genlijk ook geen ethisch appèl. Gewoon een verblin-
dend licht en authentieke nieuwsgierigheid naar wat 
daar achter schuilt.
Merk je ‘t? Ik kan veel beter om met tegenliggers dan 
met dwarsliggers, ook in mijn lespraktijk. Leerlingen 
als tegenliggers: kun je iets mee doen.
Lezer, ik hoop dat je al die gedachten en dromen van 
mij in goede orde ontvangt en mij dus met mildheid 
leest. Dit afschrift uit mijn gedachten is existentieel.

Maar zie, dat wil ik nog toevoegen: in de donkere 
stilte met haar afgezonderde geluiden, omdat al je 
zintuigen op scherp staan, merk je dat je eigenlijk 
door een natte bladerpap rijdt. En dat neemt straks 
nog toe. Maar dat laat ik geheel voor de rekening van 
de kille winter. 

seizoensgebonden blaff en
Al gemerkt dat dezelfde honden van de zomer als 
ze uit de verte blaff en, in november anders klinken? 
Uit hun keelgat hetzelfde wattage en dezelfde deci-
bels als in de zomer. Maar het timbre is anders. Het 
brengt een andere sfeer. Een hond die in november 
uit de verte blaft is een eenzaam wezen. Dat komt 
door de demping van de geluiden. Compacte sfeer.
Langs de Leie is eenzaamheid ook troef. Zo de oude 
man die in het donker ‘s avonds zijn hondje uitliet. Ik 
naderde een gebogen silhouet. November silhouet-
teert alles. Maar zie, het hondje was verlicht. Voor z’n 
veiligheid. Het droeg een soort vroege kerstverlich-
ting. De oude man en het hondje: van ver bezien de 
gekste entiteit die ik ooit onder ogen kreeg.

draden
Ook zeer seizoensgebonden zijn de herfstdraden. 
Die draden zijn er altijd al, maar de vochtige lucht 
belaadt ze met mini-druppeltjes, waardoor ze zo 
zichtbaar worden. Als je van dicht naar die pareltjes 
kijkt, doe je de achtergrond heerlijk vervagen. Ik ben 
myoop zoals velen, dus dat lukt mij van nature prima. 
Zoals onlangs met de bedauwde spinnenwebjes aan 
de balustrade van de metalen trap aan de leraars-
zaal. Vervaagde school op de achtergrond. Zie de 
begeleidende foto bij deze tekst. Dan hoef ik het niet 
verder uit te leggen. November maakt sowieso alles 
zichtbaar. Waarvan akte.

Frank Geirnaert, @DBK, begin december 2022



26

Henri, zoontje van leerkracht Vincent Bogaert en Gwendolien Vilez
geboren op 14 juli 2022

Lùn, dochtertje van leerkracht Tara Libbrecht en Kevin Vercruysse
geboren op 28 augustus 2022

Mona, dochtertje van oud-leerkracht Celien De Sloovere en Tijl Schepens
geboren op 27 september 2022

Angele Hoste (°1933), oma van leerling Yana Vanherpe (5E), overleden op 30 september 2022

Erwin Alfons (°1942), opa van leerlingen Willem Vansteenberghe (3A) en Aaron Vansteenberghe (6C) en 
van oud-leerling Leo Vansteenberghe, overleden op 9 oktober 2022

Frans Catteeuw (°1935), overgrootvader van leerling Maxent Rigolle (1E), overleden op 12 oktober 2022

Ignace Depaemelaere (1959°), broer en schoonbroer van oud-leerkrachten Carlos Depaemelaere en An-
nie Vermeersch, oom van oud-leerlingen Griet, Mieke, Maarten (+) en Wouter Depaemelaere, overleden op 
13 oktober 2022

André Lampaert (°1941), vader van leerkracht Sabine Lampaert, overleden op 2 november 2022

Jean-Claude Dequidt (°1950), grootvader van leerlingen Hugo Mathey (4E) en Zoë Mathey (3E),
overleden op 19 november 2022

Ivonne Couckuyt (°1921), overgrootmoeder van leerling Thibault Ghesquière (3D) en van oud-leerlinge 
Laure Ghesquière, overleden op 24 november 2022

Wouter Bouckaert (°1973), oom van Lucas (6B) en Louise (3G) Vaniseghem, overleden op 27 november 
2022

Pierre Van Nieuwenhuyse (°1934), grootvader van Lena (2C) en Tess (1C) Van Nieuwenhuyse,
overleden op 4 december. 

Nicole Ghesquière, oma van Sophia Emara (5E)
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JANUARI

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

2 3 4 school open 
(namiddag)

5 6 7 8

9 start 2de trim 10 11 ouderraad 12 13 14 15

16 17 18 schoolraad 19 20 mosselfeest 21 mosselfeest 22 mosselfeest

23 24 25 26 SID IN beurs 27 lesvrije dag 28 29

30 31

FEBRUARI

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1 strafstudie 2 3 Don Boscofeest 4 5 toneel 3de gr.

6 7 Engels toneel 8 9 10 11 12

13 14 15 infoavond 16 17 18 start krokus 19

20 21 22 23 24 25 26 einde krokus

27 28

MAART

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

1solidariteitstocht 2 3 sober maal 4 5

6 7 8 strafstudie 9 thema-avond 
(ouderraad)

10 infoavond 11 openschooldag 12

13 14 15 16 17 Don Bosco Quiz 18 19

20 21 22 23 24 oudercont. 5-6 25 26

27 Infoavond 28 29 vertrek Italië 30 31 oudercontact

vooruitblik
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