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ed i tor iaa l

Het derde trimester is voorbijgevlogen. Mis-
schien zorgden de extra lange paasvakantie 
met paasmaandag, de verlengde weekends 
in mei en juni voor een nog sneller school-
jaareinde. Of is het omdat er echt veel 
moest op school, omdat we zo veel doen 
op het IHKA? Of ging het trimester zo snel 
omdat we het best wel naar onze zin 
hadden op de school? Iedereen weet dit 
immers: een dag waarop we ons amuseren, 
lijkt veel te snel voorbij te vliegen; een dag 
waarop niks te beleven valt, kruipt uur na 
uur als een slak vooruit ...
Deze editie van ons schooltijdschrift toont 
opnieuw de jeugdige dynamiek op onze 
school. Na corona mocht er weer veel en 
dat deed ook iedereen deugd. Naast het 
vele leren op de schoolbanken, konden 
leerlingen en leerkrachten weer eens uit-
vliegen. Als school willen we immers ook 

de wereld openen voor onze leerlingen op 
wetenschappelijk, cultureel, economisch, 
sociaal … vlak. En dan moet je ook eens 
dat klaslokaal verlaten. Dat is levensecht, 
motiverend en boeiend leren.
Deze pedagogische uitstapjes zijn meer 
dan een eerste verkenning. Hierbij ligt de 
nadruk niet enkel op leren, maar ook op 
‘samen leven’ en ‘samen beleven’. Leer-
lingen en leerkrachten die samen op pad 
gaan, schept ook verbondenheid en dit 
levert soms gesprekken op die anders nooit 
zouden plaatsvinden. Dit groepsgebeuren, 
de interessante programma’s en de bege-
leiding door ervaren en enthousiaste leer-
krachten maken van deze trips onvergete-
lijke ervaringen. Ze geven kleur aan het 
schoolleven en vormen de basis van heel 
veel herinneringen aan onze schooltijd. 
Drukke schoolagenda’s met lessen, excur-

sies, taken, toetsen en opdrachten maken 
dat we soms dingen verwaarlozen die we 
graag zouden doen, bovenal mensen ver-
geten die we graag zien. Gelukkig is er dan 
die lange zomervakantie. Tenzij we die ook 
volproppen met een agenda vol ‘verplich-
tingen’. Vakantie is pas vakantie, - zo zegt 
men toch -  als er meer lege dagen zijn dan 
vooraf geplande. Het woord zegt het zelf: 
vakantie komt van het Latijn ‘vacare’, leeg 
en vrij zijn. Zo’n vakantie geeft je tenminste 
ruim de tijd om volop tijd te schenken aan 
wat je echt graag doet en aan wat je in het 
schooljaar wat verwaarloosd hebt, aan wie 
je echt graag hebt en aan wie je misschien 
wat vergeten was. 
Geniet er twee mooie zomermaanden van!

Directeurs Jo Willemyns & Dirk Declercq

Eind juni. Nu al!
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bru isend school leven

EindElijk tErug EEn opEndEurdag!

Een geslaagde dag!
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l eer l ingenraad

In de laatste paar schoolweken organiseerden wij 
met de leerlingenraad een voetbalcompetitie voor het 
4de, 5de en 6de jaar. De 7 deelnemende ploegen 
speelden vol enthousiasme en sportiviteit. De 
matchen gingen door op het sportveld of in de sport-
zaal. Dankzij de enthousiaste toeschouwers, coaches 
en leerkrachten hebben we van een aantal span-
nende wedstrijden kunnen genieten. We werkten 
met twee poules en op dinsdag 24 mei speelden de 
2 winnaars de finale. Het was een spannende strijd, 
maar uiteindelijk won “Zalmforrel”. Zij daagden een 
team sportieve leerkrachten uit, na 14 spannende 
minuten, hebben de leerlingen van het 6de jaar ge-
wonnen met 4-2! Proficiat aan de winnaars en een 
dikke merci aan alle deelnemers!
 

Met vriendelijke groeten 

Jutta Vanoverbeke (5MTWE) en Lore Verhegge (5WEWIa)

Voetbalcompetitie
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Met het 50-dagencomité 
hebben we veel brainstormses-
sies gehad. We zagen het he-
lemaal voor ons, van de show 
tot de kostumering, maar met 
een idee alleen kom je er na-
tuurlijk niet. Na héél veel werk 
was het moment eindelijk daar! 
De themaweek was aangebro-
ken en er passeerden verschil-
lende thema’s de revue: bouw-
vakkers, Disney, gala, après-ski 
en natuurlijk Pirates!  We ver-
zamelden rond 8 uur op ‘het 
Geestig Verdiep’, waar we 
stiekem door de ramen aan het 
kijken waren om te zien of er 

al veel leerlingen klaar stonden 
om onze ochtenddans te bekij-
ken. Farista en ik kwamen als 
eerste op met de piratenvlag-
gen en toen startte onze dans. 
Om 12u30 konden we dan ein-
delijk onze show tonen, waar 
we zo hard aan hadden 
gewerkt. Met hier en daar een 
paar technische foutjes was 
het toch een geslaagde show. 
Ik denk dat ik voor alle zesdes 
kan spreken dat het een onge-
looflijk leuke dag was; eentje 
om nooit meer te vergeten!

Ferre Villyn (6 ECMT)

Pas als je in het 50-dagenco-
mité zit, besef je hoeveel werk 
het daadwerkelijk is om een 
volledige show in elkaar te 
steken en daarnaast nog een 
aantal praktische dingen te 
moeten regelen. Ik was dan 
ook heel blij als het eindelijk 
zover was en ik gewoon kon 
genieten van alles waar we al 
zo lang mee bezig waren. Wat 
ik het leukste vond aan de 50-
dagen was de themaweek, 
meer bepaald de dag waarop 
we verkleed waren als Disney-
figuren. De donderdagavond 
was een avond om nooit meer 

te vergeten. Het was leuk om 
eens met het hele jaar samen 
te feesten.

Axelle Quintyn (6 WEWI)

De week die naar de 50-dagen 
toeleefde, was echt leuk. De 
spanning nam toe bij iedereen. 
En het was al het wachten 
zeker en vast waard. Overal 
waar we kwamen, was het 
feest en zo vierden we het ook! 
Sommigen waren enorm ver-

bru isend school leven
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moeid door het nachtje door-
doen, maar het was zeker leuk. 
De sfeer op vrijdag kwam er 
snel genoeg alweer dik in en 
we bleven doorgaan tot de vol-
gende avond, om dan in Tielt 
verder te gaan vieren. 10/10, ik 
zou het zó opnieuw doen!

Arnaud Christiaens (6 WEWI)

De ochtenddans is voor mij een 
moment dat me altijd zal bijblij-
ven, het was een heel leuk 
gevoel om de dans waar we al 
zo lang aan werkten en voor 
aan het oefenen waren einde-
lijk voor de hele school te 
brengen. Je merkte dat ieder-
een ervan aan het genieten 
was en er volledig in opging, 
dus die tien minuten vlogen 
voorbij!

Silke Rubben (6 WEWI)

De 50-dagenweek was een 
drukke en vermoeiende week, 
maar achteraf was dit het al-
lemaal waard. Alle zesdejaars 
hebben er het beste van 
gemaakt, zowel voor de the-

maweek als de dag voor onze 
show, maar ook voor de show 
zelf natuurlijk. Tijdens de 50-
dagen maakten we zalige mo-
menten mee, momenten die 
voor altijd bij ons gaan blijven. 
Het was gewoonweg de max! 
Herinneringen voor het leven!

Louise Vandevyvere (6 WEWI)

Tijdens de 50-dagenweek voel 
je je enorm verbonden met het 
hele jaar. Onze voorbereidingen 
liepen niet altijd even vlot, maar 
uiteindelijk leverde het wel een 
spetterend resultaat op. De 
donderdagavond floten we de 
lessen in schoonheid af, om 
daarna te gaan feesten in De 
Komeet en later op de avond 
in Roeselare, waar we losgin-
gen op de zotte plaatjes van 
Average Rob. De sfeer zat er 
goed in! We beleefden nog een 
te gekke nacht en laat ons 
zeggen dat we niet allemaal 
even fris op school stonden de 
vrijdagochtend. In de voormid-
dag liet meneer Dedene ons 
kennismaken met een water-
cantus, waarbij sommigen hun 

klopje kregen door het slaapte-
kort en waarbij anderen dan 
weer uit volle borst meezon-
gen. Onze show verliep super 
goed, we hadden een enorm 
enthousiast publiek. Allemaal 
bedankt daarvoor! 

Vaike Stalmans (6 WEWI)

Onze eerste actie om geld in 
te zamelen, was de organisatie 
van de traditionele 100-dagen-
fuif. Hier kroop heel wat werk 
in, maar het resultaat was echt 
zalig. Het was een topfuif. De 
muziek, de sfeer, de inkleding 
en natuurlijk niet te vergeten 
het thema waren helemaal ge-
slaagd! De opbrengst was al 
een goed begin om de rest van 
onze 100-dagen (uiteindelijk 50-
dagen, door corona) onverge-
telijk te maken. De vrijdag 
voordat de 50-dagen week van 
start ging, kwamen we allemaal 
met onze eigen ontworpen trui 
naar school. Ik herinner me nog 
dat het echt zalig was om ie-
dereen met dezelfde trui te zien 
rondlopen. Het voelde echt aan 
alsof we één grote vrienden-

bende waren. Iedereen was zo 
excited! De themaweek zelf 
was fantastisch. Elke dag in 
een ander thema naar school 
komen en iedereens reacties 
zien. Ik heb hier veel leuke her-
inneringen aan overgehouden. 
Iedereen ging hier helemaal in 
op. Het maakte de week ook 
zo veel leuker door zo abnor-
maal naar school te gaan. Don-
derdag 5 mei na het laatste 
lesuur liepen we al fluitend 
door de gangen. Nog zo’n tra-
ditie die we niet aan ons voorbij 
lieten gaan. Op naar De Komeet 
en vervolgens met de hele 
bende al fietsend naar de 
50-dagenfuif in Roeselare op 
het Polenplein. De sfeer en de 
muziek waren ook hier top. Met 
heel ons jaar keerden we na 
afloop terug naar Ardooie om 
nog wat verder te feesten in 
De Komeet, de hele nacht 
door! We startten de vrijdag 
met onze ochtenddans. Hier 
werd dan ook onmiddellijk ons 
thema bekendgemaakt. Toen 
we het ontbijt van de school 
achter de kiezen hadden, pro-
beerden we de hilarische wa-
tercantus van meneer Dedene 
te doorstaan. Onze grote show 
over de middag was ook een 
succes. De awards, dansjes en 
gênante filmpjes werden zoals 
elk jaar getoond. Direct na de 
show werden we met een 
helse busrit naar onze namid-
dagactiviteit gebracht. Hier 
konden we kiezen om te paint-
ballen of om een ritje met 
gocarts te doen. Deze activiteit 
was een leuke afsluiter van 
onze memorabele 50/100-
dagen.

Tiele Clinckemaillie (6 WEWI)
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onze  laats te jaars

Uitzwaai zesdes
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6 ECMT

Moira Baert - Muziek 
(Conservatorium) of Modetechnologie 
Chiara Brulez - Toegepaste Taalkunde 
Maud Callewaert - Lichamelijke 
Opvoeding en 
Bewegingswetenschappen
Maxime Debruyne - 
Bedrijfsmanagement
Maxime Gallant - Rechten of Public 
Management 
René Martens - Elektromechanica 
Sibe Molenstra - Bedrijfsmanagement 
Dina Schotte - Logopedie of 
Leerkracht lager onderwijs
Milan Seys - Bedrijfsmanagement 
Arthur Vancoillie - 
Bedrijfsmanagement
Luka Vandenbunder - Sociaal Werk 
Mies Van Iseghem - Toegepaste 
Taalkunde
Camille Van Parys - nog onbeslist 
Chiara Van Quaethem - 
Bedrijfsmanagement
Louis Vanthuyne - Leerkracht 
secundair onderwijs Nederlands-
Engels
Ferre Villyn - Media & Entertainment 
Business

6 ECWI

Romy Debyser - Communicatie-
wetenschappen of 
Handelswetenschappen 
Jean Naert - Architectuur of TEW 

6 STW

Jessica Ameye - Leerkracht lager 
onderwijs
Anse Blomme - Verpleegkunde
Maïte Bonte - Verpleegkunde
Alyssia Debacker - Medische 
beeldvorming & radiotherapie 
Ilona Declerck - Voedings- en 
dieetkunde 
Bran De Vlieger - Orthopedagogie 
Amber Devroe - Voedings- en 
dieetkunde 
Emelie Pattijn - Orthopedagogie of 
Sociaal Werk
Cédric Staelens - Maatschappelijke 
Veiligheid

Margaux Tremerie - Podologie 
Lopke Vermoortele - Leerkracht 
secundair onderwijs Nederlands en 
geschiedenis
Efrem Viaene - Podologie 
Eline Willaert - nog onbeslist
Roos Criel - Ergotherapie
Jana David - Biotechnologie 
Marie Depuydt - Rechtspraktijk
Axelle Feys - Biomedische 
laboratoriumtechnologie 
Farista Habibzai - Leerkracht 
secundair onderwijs 
Romy Heyman - Lager onderwijs
Stijn Janssens - Sport & beweging
Robbe Rottiers - Crossmedia-ontwerp 
Kiana Schepens - nog onbeslist
Henri Vandenbroucke - Toegepaste 
klinische psychologie 
Tine Vandenbussche - 
Orthopedagogie
Emma Vansteenkiste - 
Orthopedagogie of Modetechnologie 
Loorke Vermoortele - Leerkracht 
secundair onderwijs Frans en 
wiskunde

6 WEWI

Arnaud Christiaens - Industrieel 
Ingenieur
Tiele Clinckemaillie - Bio-ingenieur
Axelle Quintyn - Burgerlijk Ingenieur
Thibaut Roels - Geneeskunde
Silke Rubben - Farmaceutische 
Wetenschappen
Vaike Stalmans - Architectuur
Louise Vandevyvere - Geneeskunde 

6 MTWE 

Xander Desseyn - Biomedische 
Wetenschappen
Brent Goedefroo - Industrieel 
Ingenieur
Nore Meire - Interieurdesign
Lauren Thurman - 
Revalidatiewetenschappen en 
Kinesitherapie
Merel Vanbruwaene - Revalidatie-
wetenschappen en Kinesitherapie

Studiekeuzes
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Vrijdag 13 mei stond al sinds september in 
de agenda van 6 STW aangestipt. Op deze 
dag ging namelijk de voorstelling van de 
geïntegreerde proef (gip) door.
Al vanaf september zochten de leerlingen 
ijverig uit hoe ze gegroeid waren in hun 4 
competenties. Via de competentiemeter 
en evaluaties kwamen ze te weten wat 
hun sterktes en zwaktes waren in het on-
derzoeken, organiseren, presenteren en 
evalueren.
De leerlingen beschreven in hun gip-bundel 
niet alleen hun groei, maar ook hoe ze dit 
proces zelf aangevoeld hebben. Eveneens 
werd een poster en uitnodiging opgemaakt 
voor 13 mei. Hun presentatie van deze 

gip  6  StW

evolutie moest uitgewerkt worden aan de 
hand van een eigen gekozen thema dat 
hen nauw aan het hart ligt. Sommigen 
kozen voor een latere studiekeuze, anderen 
voor een hobby of een levenslange fasci-
natie voor een onderwerp. Om er een 
geheel van te maken, ontwierpen ze een 
giphapje dat paste binnen hun thema. De 
nutritionele waarde en de plaats binnen de 
voedingsdriehoek van het hapje werden 
grondig onderzocht door de leerlingen. Als 
laatste werkten de leerlingen een zelf ge-
schetste stand uit, waarmee ze konden 
pronken op de uiteindelijke gipvoorstelling.
Op 13 mei kwamen de leerlingen met 
gezonde stress de studiezaal binnen, die 

voor één dag omgetoverd was tot een 
heuse gip-beurshal. De standen werden 
geplaatst en hun materiaal werd geëta-
leerd. Met veel goesting wachtten de leer-
lingen hun interne en externe juryleden op 
om hun presentatie van 10 tot 15 minuten 
uit te voeren.

Uiteindelijk kregen de leerlingen van de 
juryleden hele mooie complimenten over 
hun groei en durf. De leerlingen waren 
vooral apetrots op hun eindresultaat! Weer 
een ervaring rijker en een mooie afsluiter 
van hun middelbare studies!

Nele Casteleyn - Kris Maertens

10 juni 2022



school re izen

- Sachsenhausen, het oudste concentra-
tiekamp vlakbij Berlijn. Oorspronkelijk 
was het bedoeld voor communisten en 
andere opposanten, maar al snel werd 
het ook gebruikt voor joodse burgers. 
Na 1960 braken de Russen het volledig 
af, om hun misdaden en folteringen te 
verdoezelen. Na 1989 werd het volledig 
gerestaureerd.

- de Reichstag, waar sinds 1999 het Duitse 
parlement zetelt en ook om de vijf jaar 
de nieuwe Duitse bondspresident wordt 
verkozen. Naast een belangrijk politiek 
gebouw is het ook een van dé toeristi-
sche bezienswaardigheden in Berlijn. 
Het is nl. een staaltje massieve architec-
tuur die met een futuristische glazen 
koepel een magnifiek uitzicht geeft op 
de skyline van deze bruisende stad! 

- de gezellige markt en de eetgelegenhe-
den rond de Hackescher Markt om even 
heerlijk rond te kuieren en de avondzon 
te zien ondergaan.

Eindelijk! We mochten weer een meer-
daagse schoolreis organiseren. Een heel 
fijn gevoel gaf dat, want onze zesdes 
hadden al zoveel moeten missen! 
Omwille van de onzekerheid omtrent de 
nieuwe Brexitregels en geldende Covid-
maatregelen kwam Londen in het gedrang 
en werd die keuze uiteindelijk – met pijn 
in het hart – geschrapt. Toch zagen wij daar 
als begeleiders een leuke uitdaging in om 
voor een waardig alternatief te zorgen!
Even later was de kogel door de kerk, het 
zou Berlijn worden! Enkelen onder ons 
hadden van ‘horen zeggen’ dat dit een 
prachtige stad was, anderen waren er al 
(vaker) geweest. 
We denken dat we voor iedereen mogen 
spreken als we zeggen dat Berlijn een 
echte aanrader is voor wie een mix van 
cultuur, geschiedenis, architectuur, lekker 
eten … kan smaken. 
Natuurlijk moesten we eerst enkele kilo-
meters overbruggen om er te geraken. De 
busreis verliep rustig en gemoedelijk, zodat 
de uren sneller voorbij gingen dan wat velen 
eventueel hadden gevreesd.
Ideaal was dat er bij aankomst meteen een 
avondmaal was voorzien in het hotel. Dat 
was ook nodig, want na zo lang stil te 
hebben gezeten, strekten we samen de 
benen voor een heuse avondwandeling. 
Die eerste verkenning van Berlijn gooide 
meteen hoge ogen.
 Velen onder ons hadden bv. niet verwacht 
zo’n rustige kant van de stad te zien ’s 
avonds en zo veel groen te ontdekken 
tussen de indrukwekkende gebouwen. 
Bovendien viel het ons op dat er enorm 
veel fietsers waren, in tegenstelling tot in 
andere drukke steden.
Ook de huuropties voor een elektrische 
step waren talrijk aanwezig, wat interes-
sant bleek te zijn voor enkele meisjes die 
kampten met pijnlijke gewrichten. Gentle-
man Xander was maar al te graag ‘taxistep-
per’ van dienst.

Enkele blikvangers die de revue passeer-
den, waren o.a.: 
- een bezoek aan het Museuminsel – een 

eiland tussen twee rivierarmen van de 
Spree – waar we konden genieten van 
de collecties in het Pergamonmuseum 
(met bv. een 2600 jaar oude poort van 
Babylon) en in het Neues Museum (met 
bv. de buste van Nefertiti).

- een aangrijpende fotowandeling in het 
Topographie des Terrors, het voormalige 
hoofdkwartier van de geheime staats-
politie, de SS en het Reichssicherheits-
hauptamt. In 2010 werd wat over is van 
de cellen blootgelegd en in die ruimtes 
hangen nu foto’s die verhalen hoe de 
terreur van de nazi’s iedereen monddood 
maakte.

- de East Side Gallery, die het grootst be-
waarde stuk van ‘die Mauer’ huisvest 
(1,3km). Dit stuk van de Muur werd door 
graffitikunstenaars van over de hele 
wereld onder handen genomen en lokt 
talrijke bezoekers die er hun camera’s 
de vrije loop laten.

Het mooie weer waarop we getrakteerd 
werden gedurende de hele uitstap was de 
kers op de taart en maakte de reis onver-
getelijk. Met heel wat kilometers in de 
benen, maar ook met mooie herinneringen 
en gezellige babbels in het achterhoofd 
vatten we de terugreis aan op vrijdag. 

We hopen dat iedereen met een tevreden 
gevoel kan terugblikken op deze geslaagde 
schoolreis!

Team Berlijn, A.K.A. L. Dedene, 

J. Vanoverbeke, N. Casteleyn,

N. Lanssens en L. Molly

ZESDES
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Hallo, wij zijn met het 5de jaar 
op schoolreis geweest naar 
Parijs. De eerste dag gingen 
we naar het Louvre en hebben 
we de Mona Lisa bezocht, maar 
ze was heel klein. In de namid-
dag hebben we in groepjes een 
wandeling gedaan in Parijs. We 
zijn ’s avonds ook mee geweest 
met de bootjes op de Seine, 
daar konden we kijken naar de 
stad van de liefde. De tweede 
dag hebben we de Eiffeltoren 
bezocht, het uitzicht was mag-
nifique. In de namiddag zijn we 
naar het Pantheon geweest. 
Ook hebben we Montmartre 
bezocht, de weg ernaar toe 
was lastig (door alle trappen) 
en lang, maar het uitzicht was 
adembenemend … We hadden 
ook veel vrije tijd om in Parijs 
iets te gaan eten, winkeltjes te 
bezoeken en om te genieten in 
de zon. We hebben twee 
mooie dagen gehad met warm 
en zonnig weer! De drukte van 
de stad was fascinerend. We 
hebben ook voor de eerste keer 
allemaal samen de metro 
genomen. Dit was niet evident, 
maar het was SPANNEND en 
het is ons gelukt! Misschien 
keren we nog eens terug naar 
Parijs 

Céleste, Sarie & Jasper

VIJFDES
school re izen
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Eindelijk was het zover. Vandaag was de 
dag. We gingen naar Rijsel. Iedereen keek 
al met hoge verwachtingen uit naar deze 
dag. Een schoolreis met je vrienden! Daar 
heeft iedereen toch wel zin in? In de vroege 
ochtend stapten we met zijn allen op de 
bus. Er hing een uitbundige sfeer. Na een 
tweetal uurtjes kwamen we eindelijk aan 
in het Historisch Mijncentrum van Lewarde. 
Gelukkig regende het niet en was er een 
stralende zon aanwezig! Het derde jaar 
werd in verschillende groepjes opgedeeld. 
De ene groep kreeg een interessante rond-
leiding in een mijn. De andere groep moest 
zelf op stap, op zoek naar antwoorden op 
verschillende vragen. Na een uurtje wis-
selden de groepen. Na een fijn en fascine-
rend bezoek moesten we terug de bus op. 
Richting Rijsel! 
Eenmaal aangekomen kregen we een korte 
uitleg over het verloop van de namiddag. 
De ingedeelde groepen zochten in Rijsel 
een plekje om te eten. Onze magen waren 
tegen dan een beetje uitgehongerd! 
Na een heerlijke maaltijd moesten we nu 
wel echt aan het werk. Elk groepje ging 
zijn eigen weg in Rijsel. Wanneer je alle 
opdrachten had afgewerkt en de coole 
foto’s had gemaakt, was er vrije tijd. Je 
mocht kiezen wat je wilde doen met je 
groepje. De meesten gingen eens langs in 
de vele winkels die er waren, anderen 
gingen dan weer een terrasje doen. 
Kortom, het was heel gezellig. De stra-
lende zon zorgde ook voor een meerwaar-
de aan de dag. Helaas komt er aan alle 

Amsterdam

mooie liedjes een einde. We werden ver-
wacht op het afgesproken uur aan het 
station van Rijsel. Nadat iedereen verza-
meld was, gingen we terug op de bus. 
Iedereen had het over Rijsel. “Wat heb jij 

gedaan?” “Wat heb jij gekocht?” weer-
galmde in de bus. Iedereen was moe maar 
voldaan. Het was een leuke dag, maar nu 
gingen we terug richting België. 
Dag Rijsel!

VIERDES

DERDES
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Op vrijdag 6 mei trokken we met de eerstes 
naar Brussel. Voor het eerst in jaren 
gingen we niet zomaar naar een pretpark, 
maar werd het een echte citytrip. Het pro-
gramma voor die dag bestond uit drie grote 
delen.
Tijdens het eerste deel konden de leerlin-
gen iets bezoeken. Daarvoor hadden ze in 
het tweede trimester al kunnen kiezen 
tussen een bezoek aan het Atomium, een 
bezoek aan Mini-Europa of een bezoek aan 
het legermuseum.
Bij de leerlingen die kozen voor het 
Atomium was eerst even wat paniek, want 
het spectaculaire gebouw zat namelijk in 
de mist verscholen. Gelukkig verdreef de 
zon de mist en konden we genieten van 
een mooi uitzicht. Aansluitend op het 
Atomium kon deze groep ook het Design 
Museum bezoeken.
Een andere groep maakte een reis door de 
belangrijkste bezienswaardigheden van 
Europa in Mini-Europa. Tijdens een zoek-
tocht doorheen het park ontdekten ze de 
mooiste plek”jes” van Europa.
De derde groep trok naar het Legermu-
seum. Vooral de luchthavenhal sprak tot 
de verbeelding! Niet alleen zagen ze er 
heel wat oude en niet zo oude vliegtuigen, 
ze konden ook plaatsnemen in de cockpit 
en vrachtruimte van een gevechtsvliegtuig. 

Het uitzicht vanuit het Jubelpark op Brussel 
was een leuk extraatje. 
Het tweede deel van de schoolreis bestond 
uit een wandeling door Brussel. Niet de klas-
sieke wandeling langs de Brusselse trek-
pleisters, maar wel langs de mooiste Street 
Art van onze hoofdstad. Onderweg zagen 
de leerlingen dat Brussel niet zomaar een 
toeristische trekpleister is of een zone vol 
kantoorgebouwen, maar een echte stad 
waarin gewoond en geleefd wordt.

Op het einde van de dag trokken we naar 
een trampolinepark. Het laatste restje 
energie werd er uitgeperst en daarna 
keerden we moe, maar voldaan naar huis.
Uit de reacties achteraf bleek dat de leer-
lingen zich allemaal geamuseerd hadden 
en dat vooral hun blik op de wereld ver-
ruimd werd. We kijken dus terug op een 
leuke en interessante schoolreis.

S. Demeyer en E. Vanacker

school re izen

Planckendael op zijn best!
Op 6 mei trokken de leerlingen van het 
tweede jaar naar Zoo Planckendael. Bij het 
horen van de bestemming waren de leer-
lingen niet laaiend enthousiast. Toch 
moeten ze achteraf gezien toegeven dat 
het een meer dan geslaagde dag was. 
Tijdens de busrit kregen de leerlingen een 
busboekje vol animatie voorgeschoteld. 
Daarin stonden onder andere kinderfoto’s 
van de leerkrachten, raadsels … Bij aan-
komst startte het bezoek aan Planckendael 
met een gidsbeurt. Daarin konden leerlingen 
met een gids een specifiek deel van het 
park verkennen. Sommigen bezochten de 
roofdieren, anderen gingen voor het conti-
nent Afrika. Er was voor elk wat wils. 
Na een gezamenlijke picknick trokken de 
leerlingen er in kleine groepjes op uit om 
het park verder te verkennen. Naast de 
dieren werden ook de terrassen en ijs-
kraampjes druk bezocht. Doorheen de na-
middag kregen de leerlingen opdrachten 
toegestuurd van de leerkrachten. Eén op-
dracht bestond er bijvoorbeeld uit om een 
menselijke piramide te maken bij een klim-
mend dier. Uit die foto’s werd de origineel-
ste beloond met een prijs. 

De terugrit bestond enkel uit voldane ge-
zichten en lovende woorden over de 
schoolreis. 
Een week later werd er nog steeds nage-
kaart over de schoolreis, al was het maar 
omdat er precies zeven dagen later een 
bonobo ontsnapt was uit het apenpark. 
Een sensationeel gegeven waar onze leer-
lingen zeker graag waren bij geweest. 

De schoolreis was zeker de moeite waard. 
Bij aankomst kregen we in Planckendael 
een rondleiding over een specifiek deel van 
het park. Deze rondleiding konden we op 
voorhand kiezen. Nadien kwam voor velen 
het tofste deel van de dag. Dan mochten 
we vrij rondlopen in groepjes. In die tijd 

kreeg we van de leerkrachten opdrachten 
toegestuurd: foto-opdrachten. De beste 
groep kreeg een prijs. Die prijs hebben wij 
met ons groepje gewonnen.

Anne Vermaete 

De uitstap naar Zoo Planckendael was leuk. 
In de voormiddag kregen we een gidsbeurt 
en in de namiddag mochten we vrij het 
park bezoeken. Dat was tof, omdat we zelf 
konden kiezen waar we naartoe gingen en 
welke dieren we zouden bezoeken. De 
busrit hebben de leerkrachten ook leuk 
gemaakt door een busboekje te voorzien 
met animatie.

Seppe Boonen

EERSTES

TWEEDES
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Stel je voor. Bij het begin van 
een vakantie onderga je een 
operatie en die brengt niet het 
gewenste resultaat met zich 
mee. Erger nog, je bent voor 
de rest van je leven verlamd. 
Dit verdict kreeg Joke Stragier 
uit 4STW na de vorige zomer-
vakantie te horen.
Het leven van Joke werd van 
de ene dag op de andere vol-
ledig omgegooid. Zich wassen, 
zich aankleden en zelfs een toi-
letbezoek was plots niet meer 
evident. De rolstoel werd haar 
transportmiddel. 

Op het einde van de vorige zo-
mervakantie kreeg ik een tele-
foontje van Jokes mama of zij 
nog naar het IHKA kon en 
mocht komen. Ik schrok van 
die vraag, want voor ons was 
het evident dat zodra Joke in 
staat was om naar school terug 
te keren, zij opnieuw bij ons 
meer dan welkom zou zijn.
We zorgden voor een vast 
lokaal op het gelijkvloers en er 

Joke Stragier

acties om centen bij elkaar te 
brengen: er werden ijsjes, taart-
jes en snoepjes verkocht, een 
tombola gehouden, een veiling 
van een door de Rode Duivels 
gesigneerde voetbal en ano-
nieme weldoeners stortten 
zelfs zomaar een bedrag … Uit-
eindelijk werd de aardige som 
van 8823,69 euro bij elkaar ge-
bracht. 

In afspraak met de ouders 
wordt dit op een aparte reke-
ning geplaatst en telkens er 
een investering gedaan moet 

waren bij de medeleerlingen 
kandidaten genoeg om de rol-
stoel van Joke te duwen. Zelfs 
de schoolreis naar Amsterdam 
en het fietsweekend moest zij 
niet missen. Ondanks haar be-
perking willen wij allemaal dat 
zij in de mate van het mogelijke 
aan elke activiteit kan deelne-
men, net zoals alle IHKA’ers.

Ondertussen stelden wij vast 
dat onze school niet echt 
gebouwd is voor leerlingen met 
een fysieke beperking en dat 
wij daar in de toekomst zeker 
moeten aan werken. Dit is 
zeker iets dat wij bij de geplan-
de nieuwbouw als een prioritair 
punt moeten meenemen. 

Zowel bij leerlingen als leer-
krachten groeide ook het besef 
dat die aanpassingen voor Joke 
thuis (bv. een aangepaste bad-
kamer, een speciale tafel …) 
handenvol geld kosten. Spon-
taan ontstonden op onze 
school een hele resem van 

is ‘een krak’!

worden om het leven van Joke 
comfortabeler te maken, wordt 
dit ‘potje’ aangesproken.
Wij zijn heel fier op Joke. Zij is 
een doorzetter die zich niet 
door deze tegenslag laat ver-
murwen. Wanneer je haar te-
genkomt, prijkt een glimlach 
op haar gezicht. Joke is een 
voorbeeld voor ons allemaal: 
ondanks alles doorzetten en 
met een optimistische blik 
vooruitkijken. Het is een ‘sterke 
madam’!

D. Declercq 

l eer l ingenraad
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Via ‘Vlajo - Ondernemers voor de klas’ 
kwam een gastspreker langs. De CEO van 
KIXX concept gaf vanuit zijn ervaringen 
in digitale communicatie een introductie 
over het ondernemerschap. Elke crisis 
schept opportuniteiten en de impact van 
de pandemie in de bedrijfswereld werd 
ook bij de andere bedrijfsbezoeken vast-
gesteld. Dit kan best ook een positief 
verhaal worden als men maar (iets) durft 
te ondernemen, elke dag opnieuw. 

SIOEN: Naar jaarlijkse traditie kon 5ASO 
er het reilen en zeilen van een wereldspe-
ler op vlak van textiel ervaren. Sioen heeft 
met hun kledinglijnen als doel bescherming 
bieden in een eindeloos aanbod toepas-
singen. Innoverend zijn en een kritische 

geest kunnen de sleutel zijn voor een suc-
cesvolle onderneming en dat tonen zij er 
elke dag.
Ook het bedrijfsbezoek aan OKTO was de 
moeite. Deze garage onderscheidt zich van 
anderen door een exclusiever aanbod 
(sport)wagens. De rondleiding werd 
gegeven door een gedreven ondernemer 
en tevens een oud-leerling van ons: Ruben 
Valckenaere. 

Bij chocolatier ‘t KARAKSKE proefden 
ze bij de zaakvoerder naast de grote passie 
voor het product een enorme gedrevenheid 
voor het bereiken van zijn doel.

Bij DECEUNINCK in Gits werd door een 
jong en dynamisch burgerlijk ingenieur 

onder meer kort en krachtig geïllustreerd 
wat circulaire economie betekent bij het 
produceren van raamprofielen. Een raam-
profiel maken én rekening houden met de 
nodige versterking, isolatiewaarde, ge-
woontes per land en het recyclen van ma-
terialen, bleek een bijzondere uitdaging.

De reeks bedrijfsbezoeken werd afgesloten 
met een virtuele rondleiding in het logis-
tiek centrum LITC in Laakdal. Van hieruit 
worden alle producten van NIKE over heel 
Europa verdeeld. Met een educatief spel 
(online) werd in teams nagedacht hoe een 
duurzame bevoorradingsketen kan worden 
gerealiseerd.

A. Lokere

5 aSo

Bedrijfsbezoeken
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Op 28 en 29 maart trokken 
we er dit voorjaar op uit 
met het 5de en 6de jaar. 
Vorig jaar was dit niet mo-
gelijk door de pandemie, 
maar gelukkig konden we 
dit jaar onze schade 
inhalen.
De focus van de excursie 
lag op de landschapsvor-
ming in het kustgebied. Het 
is een unieke geologische 
regio. Het diep-geërodeer-
de anticlinorium van de 
Boulonnais, dat zich voort-
zet in Engeland, is er de 
oorzaak van dat Mesozoï-
sche en Paleozoïsche ge-
steenten verrassend aan 
de dag komen in het uiter-
ste noorden van Frankrijk. 
Bovendien bieden de klif-
kusten van de Opaalkust 
mooie vergezichten en 
maakten we enkele pittige, 
maar deugddoende wan-
delingen. Het was een leer-
rijke, maar dus ook spor-
tieve uitstap.”

S. Quivron

excurs ies

Op 24 mei gingen de leer-
lingen van het 2de jaar naar 
het Archeocentrum in 
Velzeke om zich te laten 
onderdompelen in de Gallo-
Romeinse cultuur van zo’n 
2000 jaar geleden. Voor ie-
dereen stonden er een 
rondleiding op het program-
ma en een kledijproject of 
militariaproject. In het kle-
dijproject  leerden de leer-
lingen hoe de Romeinen en 
Kelten gekleed waren, uit 
welke materialen alles 
gemaakt werd, de mode 
van toen… In het militaria-
project werden ze aange-
kleed alsof ze een Romein-
se of Keltische soldaat 
waren uit de klassieke 
oudheid met bijhorende 
wapens en andere uitrus-
ting. Het werd een boei-
ende dag!

archeocentrum in Velzeke

opaalkust
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f ie tsweekend

Gewapend met zonnebrillen, zonnepetjes, 
zonnecrème en een zonnige attitude 
konden we die woensdagnamiddag ver-
trekken richting Kemmel. Enige afwezige 
op die dag: de zon. Wel op de afspraak: 
een ferm uit de kluiten gewassen zuid-
westerwind die menigeen de graskant 
injoeg. Gelukkig waren de snoetjes nog 
fris en het doorzettingsvermogen onaan-
getast. We hadden een pak meer tijd nodig 
dan voorzien, maar we bereikten allen 
Kemmel ongeschonden. Bij de moedigen 
die de kasseien van de Kemmel nog be-
klommen, viel wel een ongelukkige te be-
treuren. Seppe moest de strijd staken na 
een ongelukkige valpartij. We konden die 
avond nog genieten van het hoorspel op-
gesteld door collega’s Vanpeteghem en 

Fietsweekend
Verkest. Er werd koortsachtig gezocht naar 
de Grote Misdadiger, die uiteindelijk een 
vlegel met een pij bleek te zijn; excuses 
– je moest erbij zijn om het allemaal te be-
grijpen.
Op donderdag was dezelfde wind als de 
dag ervoor al even enthousiast aanwezig. 
Maar niet getreurd, de leerlingen bleven 
maar beuken tegen de wind in. De tijd die 
de tegenwind ons kostte, verplichtte ons 
wel om Saint-Omer links te laten liggen en 
vroeger dan voorzien om te keren. Het 
grote voordeel was dan weer dat we let-
terlijk richting Kemmel werden teruggebla-
zen. Ondertussen was ook de zon voor-
zichtig tevoorschijn gekomen en vele rood 
aangelopen smoeltjes (was het de zon of 
de inspanning?) reden de parking uiteinde-

lijk op. Met een kom hartverwarmende 
spaghetti konden we de verloren energie-
reserves aanvullen. Een uitdagend spel van 
de 3degraders en een minifuif waren de 
mooie afsluiters van een lange dag.
Op vrijdag mocht het allemaal wat rustiger. 
In de bunker van Kemmel zagen we de 
ruimte waar de Belgische legertop een deel 
van de Koude Oorlog doorbracht en met 
een goeie barbecue in de maag keerden 
we uiteindelijk terug richting Ardooie.

Dank aan alle aanwezigen: fietsers, bege-
leiders en bestuurders. Jullie maakten er 
alweer een niet te vergeten editie van. Aan 
alle huidige eerstes en tweedes: markeer 
het hemelvaartweekend van 2024 al maar 
in de agenda!

P. Pollet
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Jade Vanoverbeke
Zo opgetogen en enthousiast als ik was 
toen ik in 2009 de school voor het eerst 
binnenkwam als een eerstejaars-leerling, 
zo opgetogen en enthousiast was ik toen 
ik in 2020 opnieuw aan de schoolpoort 
stond als leerkracht.

Na zes jaar in het IHKA als leerling ging ik 
pedagogische wetenschappen studeren, 
met als afstudeerrichting klinische ortho-
pedagogiek en disability studies. Vijf jaar 
later botste ik toevallig op een openstaan-
de vacature voor leerkracht sociale weten-
schappen, die ik sindsdien met veel plezier 
mag invullen. 

Mijn tweede jaar als leerkracht komt nu 
ten einde en het schoolleven vanaf “de 
andere kant” ziet er toch een stuk anders 
uit. Ik leerde dat taken en toetsen invullen 
leuker is dan ze op te stellen en te verbe-
teren. Ik heb gemerkt dat de tijd sneller 
gaat wanneer je zelf een examen mag in-
vullen dan wanneer je examentoezicht 
houdt. Op pedagogische studiedagen kom 
ik ook naar school, de schoolreis mag ik nu 
zelf organiseren en de leerkrachten waar 
ik vroeger les van kreeg, zijn nu toffe col-
lega’s! 

Ik kijk er naar uit om verder mijn steentje 
bij te dragen aan de warme school die het 
IHKA is.

To be continued

Jade, mevrouw Vanoverbeke

De weg die ik doorheen mijn middelbare 
schoolcarrière in Ardooie heb afgelegd, 
was volgens mij wat hobbeliger dan die 
van mijn grote zus. Een voorbeeldstudent 
ben ik allerminst geweest en ook mijn naam 
moet volgens mij tijdens de klassenraden 
meermaals over de lippen gegaan zijn. Ons 
papa heeft zes jaar moeten wachten op 
‘de klik’ die ik zou maken en mocht ik weten 
dat die pas net daarna ging komen, had ik 
jullie dat zeker ook verteld.

Ik herinner me het IHKA als een school die 
door de hands-on-mentaliteit het beste uit 
iedereen probeert te halen. De leerlingen-
raad, het schooltoneel, de 100-dagen, de 
reis naar Budapest … Het zijn allemaal 
zaken die ik later vol enthousiasme aan 
mijn kids zal doorvertellen. Bij deze: een 
kus van de juf en een bank vooruit voor al 
de leerkrachten die er mee voor gezorgd 

Jade en Anton Vanoverbeke

hebben dat ik de persoon ben geworden 
die ik vandaag ben, want ja; het is wel de-
gelijk helemaal goed gekomen met mij. 

Vijf jaar na het sluiten van de grote IHK-
poort zal ik volgende maand afstuderen als 
master in de Communicatiewetenschap-
pen, met als afstudeerrichting Film- en 
Televisiestudies. De productie- en distribu-
tiesector van de filmindustrie trekt momen-
teel sterk mijn aandacht en mijn honger 
om in het werkveld te stappen, blijft stijgen. 
Voor ik in september aan dat avontuur 
begin, laat ik mij nog graag twee maandjes 
‘student’ noemen.

Veel groetjes aan iedereen daar!

We keep in touch!

Een enthousiaste oud-leerling

Anton Vanoverbeke 

Anton Vanoverbeke
Een rugzak vol herinneringen
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wondering, de correcte uitslagen bij te 
houden. In onderling overleg met de te-
genstanders werd beslist om elke wedstrijd 
te bekronen met “stief vele skwone goals 
van Ardoye – 0 voe dander”. Need I say 
more… 
Uiteraard waren we geplaatst voor de lan-
delijke finale in Brussel. En onze valiezen 
stonden al klaar voor het internationale duel 
in Barcelona. Maar helaas, door verplichting 
van de schoolreis naar Berlijn op 4 mei 
hebben we forfait moeten geven voor de 
finale en zagen we een unieke kans om 
ons talent te tonen aan de rest van de 
wereld aan onze neus voorbijgaan. Het 
leven kan onverbiddelijk zijn…
Ik begrijp dat u, geachte lezer, maar moei-
lijk kan geloven dat waar ik u zonet verslag 
heb van uit gebracht echt is gebeurd. Ook 
bij mij zou normaliter alleen ongeloof over-
heersen. U zult mij echter op mijn woord 
moeten geloven. Of dat van de spelers en 
supporters (Sarie Crombez en vriendin).  
Vast staat dat enkel wie erbij was, die 
bewuste woensdagnamiddag, deze god-
delijke prestatie heeft kunnen aanschou-
wen. Voor alle anderen zal het altijd een 
mysterie blijven… 

D. Van Damme

sportn ieuws

11 mei 2022: D-day, want we 
spelen de FINALE! 

IHK speelt voor het eerst mee in de finale 
van de “Miniemen jongens”. “Voor het 
eerst” onder voorbehoud: sinds ikzelf actief 
ben binnen IHKA (ong. 10j.), kan ik me 
immers niet herinneren dat we ooit de 
finale speelden. Laat ons eerlijk zijn; een 
decennium telt ook voor een eeuwigheid 
en deze unieke prestatie mag even onder-
streept worden!

Vol moed, hard gemotiveerd en met heel 
wat enthousiasme vertrokken we richting 
Staden. Daar was het te doen en daar stond 
hij dan te blinken: de ‘Champions League’ 
beker voor de West-Vlaamse middelbare 
scholen. Er werd al eens luidop gedroomd 
van de overwinning en bijhorende vreug-
detaferelen … Maar zoals het onze Ar-
dooise mentaliteit betaamt: voetjes op de 
grond en eerst spelen voor de knikkers! 
Op het pad richting de finale kwamen we 

Halve finales minivoetbal:
27 april 2022
Een legendarische namiddag …

27 april 2022… onnodig voor onze mini-
voetbalploeg om deze datum ergens te 
noteren. Wie erbij was heeft deze spor-
tieve namiddag voor eeuwig in zijn/haar 
geheugen gegrift staan. Ik maak gebruik 
van de term ‘legendarisch’, maar om het 
even welk superlatief zou hier op zijn plaats 
staan. 
De voorbereiding naar dit tornooi verliep 
vlekkeloos. Het middagmaal bestond uit 
puur powerfood, de moraal zat goed en 
het geloof in eigen kunnen is misschien 
een ‘on-Vlaamse’ eigenschap, maar was 
op geen enkel ogenblik misplaatst. Ik doe 
er zelfs nog een schepje bovenop: “Veni, 
vidi, vici”, de wereldberoemde woorden 
van onze vriend Julius Caesar zouden wel-
licht nooit uitgesproken zijn geweest als 
hij had kunnen vermoeden dat deze jongens 
er nog zaten aan te komen. 
En met deze jongens bedoel ik ons All-star 
team uit het 6de jaar. In willekeurige volg-
orde: Efrem Viaene, Robbe Rottiers, Stijn 
Janssens, Arthur Vancoillie, Lauren 
Thurman, Xander Deseyn, Maxime Debruy-
ne en Thibaut Roels. Ik weet nog steeds 
niet wat ze die morgen gegeten hadden, 
maar zeker is dat ook de korstjes naar 
binnen werden gewerkt bij het ontbijt. De 
nietsvermoedende tegenstanders: t Saam 
campus Aloysius Diksmuide, MSKA Athe-
neum Roeselare en GO! Atheneum Groen-

hove Waregem. Eén voor één werden ze 
over de knie gelegd voor een pakje spor-
tieve billenkoek. Een gedetailleerd verslag 
van elke wedstrijd zou mij kramp in de 
vingers doen krijgen bij het schrijven van 
dit artikel. Ik beperk mij noodzakelijkerwijs 
dan ook tot fragmentarische impressies 
van de verschillende wedstrijden: 
• Minuut 1: wereldgoal Xander Deseyn 
• Actie van de dag: achteloze panna door 

de beentjes van een verdwaasde tegen-
stander door Robbe Rottiers

• Combinatie van de dag: een no-look af-
werking door Efrem Viaene na een tik-
kietakka-aanval van 25 onafgebroken 
passes

• Redding met het hoofd in duikvlucht van 
onze goalie ‘Magic’ Maxime Debruyne

• Lobbaldoelpunt vanop de achterlijn naar 
de overkant van het veld door de kapitein 
van dienst Efrem Viaene

• Het balverlies van de tegenstander die 
wou afwerken nadat Stijn – de Tank – 
Janssens zijn rechter pectoralis major 
eventjes opspande 

• Geslaagde passeerbeweging van Thibaut 
Roels na 7, u leest het goed, 7 overstap-
jes

• Een zuivere hattrick binnen de 5 minuten 
door Arthur Vancoillie waarvan eentje na 
een briljante halve omhaal. 

• Meest bijgebleven indruk: de verbazing 
en het ongeloof op de gezichten van de 
tegenstander bij het aanschouwen van 
zoveel verborgen talent in Ardooie. 

Beste lezer, u vraagt zich nu waarschijnlijk 
terecht af wat de eindstanden waren van 
de wedstrijden. Het was helaas onbegon-
nen werk om, overmand door trots en be-

‘VMSR2’, College Veurne’ en ‘Prizma Mid-
denschool Ingelmunster’ tegen. Alle 
groepen gekend als sterke en geduchte 
tegenstanders. In de eerste wedstrijd 
namen we het op tegen VMSR2. Onze 
IHK-jongens gingen vol in de aanval en 
haalden het na 2 keer 10 spannende 
minuten met 1-2. Wat een wilskracht en 
wat een opluchting! Overwinning één 
hadden we alvast op zak!
Gemotiveerd, strijdvaardig en geconcen-
treerd vatten we de 2de wedstrijd aan. De 
tegenpartij? Campus college Veurne. 

Veurne startte razendsnel en goed georga-
niseerd aan de wedstrijd. Onze jongens 
zetten alles op alles, maar moesten helaas 
het onderspit delven. Toegegeven, Veurne 
was de betere partij en dus ook de ver-
diende winnaar. 
In onze laatste en derde wedstrijd kruisten 
we de degens met Ingelmunster. Na een 
slopende en vooral zeer spannende weds-
tijd verloren we nipt de strijd met 1-2. 
Sterke prestatie, maar om het met een 
cliché samen te vatten: voetbal blijft 
voetbal.
IHK keerde huiswaarts met een knappe 
vierde plaats. We onthouden vooral onze 
unieke finaleplaats, de plezante sfeer, de 
vriendschap en heel wat voetbalplezier. 
Een ‘dikke dankjewel’ aan Uwan, Lowie, 
Alessandro, Korneel, Arthur, Liev en Mathis. 
Jullie waren een fantastische ploeg!  Met 
dezelfde motivatie en dat tikkeltje meer 
geluk spelen we volgend jaar kampioen! 

A. De Deygere

Miniv   etbal
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Onze school – H. Kindsheid 
Ardooie – wil kwaliteitson-
derwijs aanbieden aan leer-
lingen van 12 tot 18 jaar. Het 
is dan ook een blijvende be-
zorgdheid om steeds alert te 
zijn voor punten die voor ver-
betering vatbaar zijn. Hierbij 
zien mensen die wat verder 
van ons werkveld staan mis-
schien vlugger groeivlakken 
voor onze school dan wij die 
er dagdagelijks instaan.

Op woensdagavond 20 april 
bracht het ‘Q-team’ (= de werk-
groep die waakt over de kwa-
liteit van onze school) verschil-
lende mensen met een diverse 
beroepsachtergrond samen, 
die het IHKA menen te kennen 
of die een uitgesproken mening 
over het onderwijs in het alge-
meen bezitten. 

Op een informele manier 
peilden wij die avond naar op-
rechte meningen, (construc-
tieve) kritieken en ideeën 
waarmee wij achteraf aan de 
slag kunnen om zo de kwaliteit 
van onze school in de toekomst 
te versterken. 

Schoolbegeleider Philip Vercou-
teren hadden wij als moderator 
uitgenodigd om de ‘luister-
avond’ te begeleiden. Vieren-

Het Q-team
van het IHKA luistert

sprokke lavond
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twintig aanwezigen met 
diverse achtergrond werden in 
zes groepen onderverdeeld. Via 
drie vraagrondes werd er 
telkens gepeild naar: 
 
• het beeld van onze school;
• wat de aanwezigen verstaan 

onder kwalitatief onderwijs;
• hun mening over ons peda-

gogisch project.

Na elke ronde kwam er vanuit 
elke groep een synthese.

Het werd een vruchtbare avond 
waarbij wij heel wat interes-
sante ideeën gesprokkeld 
hebben. Het is nu de bedoeling 
om vandaaruit enkele doelstel-
lingen voor de komende jaren 
te formuleren en daar enkele 
actiepunten aan te koppelen. D. Declercq 
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Geboortes
30/03/2022 Mauro Leclercq, kleinzoontje van Trui Werbrouck (leerkracht)
30/03/2022 Pepijn Verhaeghe, zoontje van Silke Van Damme (leerkracht) en Koenraad Verhaeghe (leerkracht)

Overlijdens
04/05/2022 Pierre Stevens, schoonvader van Marijke Lesage (leerlingensecretariaat)

Eindelijk konden alle internen 
van West-Vlaanderen zich nog 
eens uitleven op de happening.  
Dit jaar bracht de bus ons naar 
Kortrijk Tranzit.
Tal  van activiteiten konden 
ontdekt worden, o.a. een Silent 
Disco (Hoewel? Zo “silent” 
was het daar niet met momen-
ten), graffiti workshop, klim-
muur, free running parcours, 

skate park, …  Maar DE topper 
blijft nog altijd het live optreden 
en de DJ achteraf.  Iedereen 
ging uit de bol en genoot met 
volle teugen van het onbezorgd 
samen feestvieren.  De honger 
werd gestild met lekkere friet-
jes of een hamburger vooraleer 
het terug tijd was om naar ons 
klein huiselijk internaat in 
Ardooie te trekken.

fami l ien ieuws

Internatenhappening Kortrijk

in ternaat

Zoals elk jaar moeten we 
ook helaas afscheid nemen 
van onze 6de jaars: dit jaar 
zwaaien we Moira Baert 
uit.  In de vele jaren op in-
ternaat konden we haar be-
geleiden naar zelfstandig-
heid en nu is het tijd voor 
de volgende stap. We 
wensen je veel succes toe, 
Moira, en altijd welkom om 
nog eens binnen te sprin-
gen op het internaat!

Na die vervelende Corona-
jaren kunnen we eind dit 
schooljaar eindelijk nog 
eens uitpakken met onze 
Camping Oost.  Een ver-
rassingstweedaagse onder 
leiding van meneer Dubois 
en mevrouw De Waele 
waarvoor vrijwillig inge-
schreven kan worden.  We 

waren dan ook heel blij dat 
er massaal werd ingeschre-
ven (hopelijk is onze 
“camping” groot genoeg).  
Onderweg zorgen we ook 
voor een leuke activiteit en 
we brengen de nacht door 
op een rustige mooie 
locatie: we houden alles 
natuurlijk nog geheim…

Camping Oost afscheid 6de jaars:
Groeien naar 
zelfstandigheid
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