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DE UITKIJK 
J U N I  2 0 1 5  L U T G A R D I S C O L L E G E  O U D E R G E M  

4B trekt de natuur in - uitstap Natuurpunt 
Yoran: De uitstap was in het algemeen heel leuk, het was tof om van de natuur te genieten en te werken voor 
het goede doel. Tijdens de activiteit stond de samenwerking centraal, en dat was het leukste, het heeft gezorgd 
om onderlinge samenwerking, sociale binding, vertrouwen, groepsdynamiek en efficiëntie te creëren in onze 
klas. 

 
Stephanie: "Het was leuk en er was een goede sfeer tijdens de uitstap. Het was 
veel beter dan ik dacht" 
 
Anne-Sophie: De gids was zeer 
interessant om naar te luisteren 
en hij was ook grappig. Verder 
was de uitstap zeer leuk, zeker 
in groep. 
 
Oliver: het was een goede team 
building gelegenheid 
 

Maud: Het was leuk omdat we allemaal buiten konden zijn 
 
Morgane: Ik vond het een toffe uitstap, dat de teamspirit sterk heeft gemaakt.  
 

EN DE WINNAAR 
IS... 

 
Spannend was het 

alvast wel, de  
uitreiking voor de 
trofee van beste 
directeur van het 

jaar. 
 

We grepen dan  
misschien net naast 
de hoofdprijs,  voor 

ons was de  
nominatie van onze 
directrice, Sabine 

Verheyden een  
terechte keuze. 

Winnaar Vlaamse Wiskunde Olympiade zit op LCO 

HEUGELIJK 
NIEUWS... 

 
Op 15 februari zag 

Otte, de derde zoon 
van Mevr. Knops, 
het levenslicht.  

 
Op 27 maart  

verwelkomden we 
Aaron, zoontje van 
Mevr. Lemmens. 

 

 

 

 

Op 22 april nam Simon Maenhout uit het zesde 

jaar wetenschappen – wiskunde (8 uur) deel aan 

de Vlaamse Wiskunde Olympiade.  Uit de 72 

finalisten kwam Simon als winnaar uit de bus.  

De Uitkijk reporters stelden hem enkele vragen: 

 

* Simon, proficiat met je overwinning.  Had je 

dit verwacht? 
Nee, eigenlijk niet.  We kregen drie uur de tijd 

om vier vragen te beantwoorden.  Het was  

muisstil in de volle zaal.  Iedereen was in  

opperste concentratie.  Ikzelf heb alle vragen 

kunnen beantwoorden binnen de tijd.  Een idee 

van correctheid had ik niet.  Vooral de lessen van 

mevrouw Buys over functies hebben mij vooruit 

geholpen. 

 

* Wij als taalleerkrachten vinden wiskunde  

oersaai.  Overtuig jij ons van het tegendeel? 
Natuurlijk!  Wiskunde is pure logica.  Ik hou van 

de abstractheid.  Onafhankelijk van de  

gebruikte methode kom je tot een oplossing.  

Juist is juist en fout is fout, geen mogelijkheid tot 

discussie. 

 

* Je weet zoveel over wiskunde.  Wat ga je hier 

later mee doen? 
Wat ik juist wil gaan doen, weet ik nog niet  

precies.  Het wordt natuurlijk wel een  

wetenschappelijke richting.  Ik kan nog veel  

kanten op. 

 

* Is er nog tijd voor andere zaken buiten  

wiskunde? 

Ik speel piano.  Ook  programmeer ik met   

robotica, vooral in Zuid-Afrika hield ik me bezig 

met het programmeren van robots. 

De uitkijk stelt zijn lezers graag voor een  

uitdaging. Simon bezorgde ons één van de vragen 

uit de finale. Wie ons voor het einde van het 

schooljaar de oplossing bezorgt, maakt kans op 

een verrassing. (Wiskundeleerkrachten en direc-

teurs worden uitgesloten van deze wedstrijd.) 

De vraag: De hoekpun-

ten en middens van de 

zijden van een vijfhoek 

worden genummerd 

van 1 tot 10 zodat de 

som van 3 getallen op 

elk van de 5 zijden 

dezelfde is. Wat is de 

kleinst mogelijke 

waarde van die som? 
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ZESDE JAARS NAAR NORMANDIE 

SAMEN JONG EN OUD! 

V.U.: S. Verheyden, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem 

Ooit al van een “intergenerationele uitstap”  
gehoord? De leerlingen van 4A wel!  

Zij gingen op stap naar de Expo van ’14-’18,  

samen met enkele senioren uit de regio en de 

leerlingen van Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe. 

Onze ontmoeting begon met een gezamelijke 

lunch, aangeboden door de gemeente Oudergem 

(waarvoor dank!). Nadien volgde er een korte 

kennismaking tussen de jongeren en de senioren. 

Tot slot bezochten beide generaties de Expo 

over de Tweede Wereldoorlog. Er werden  

spannende verhalen verteld en interessante  

ervaringen uitgewisseld.   

Op zaterdag 9 mei was het dan zover : 
de eerste eindejaarsreis richting  
Normandië met als einddoel de enige 
echte Mont St Michel ! Frank en  
mijnheer Vermeir met zijn connecties 
bestelden alvast het goede weer wat deze 
eerste keer wel heel goed van pas is ge-
komen.  
We zakten af via de vogels van de  
Marquenterre, langs Amiens met zijn 
prachtige kathedraal en passage van Jules 
Verne, naar de mooie kuststadjes  
Honfleur en Deauville en de olifantenslurf 
van Etretat tot aan de indrukwekkende  
landingsstranden van  
Omahabeach en Pointe d’ Hoc. Het weer 
werd alleen maar beter en de sfeer volg-
de gezwind mee.  

De kers op de taart werd dan ook onze gezamenlijke ochtendwandeling op woensdag, blootsvoets en onder de 
deskundige en enthousiaste leiding van gids Olivier door de baai van de Mont St Michel.  
Een geslaagde reis met een fijne groep LCO’ers die we nu al het allerbeste wensen in hun verdere reis door 
het leven en waarvan we hopen dat ze later op deze trip met de glimlach op de mond nog eens zullen  
terugblikken . Wat ons betreft is dit zeker het geval  
 
Wat reacties van de leerlingen: 

De sfeer zat zeer goed! Het toppunt van de reis was voor mij onze uitstap naar het strand van Deauville. (Divine) 
De yoghurt in de jeugdherberg was zeer lekker. (Gzim) 
De wijn was wel fijn (Steven) 
Het uitgaan in Amiens was geweldig. (Yannouk) 
De cider was lekker. (Laura) 
Het bezoek aan la Pointe du Hoc was een leuke ervaring. (Meghan) 
De oversteek naar de Mont-Saint-Michel was een toffe ervaring. (Charles-Antoine en Celine) 

Veel planken en vijzen later ... 
Zoals in een eerdere editie werd vermeld, gaan we op vrijdagmiddag 

aan de slag met hout. Tijdens een aantal weken hebben onze  

leerlingen, van het vierde en het vijfde jaar, aan een project gewerkt. 

Hiernaast zien jullie het resultaat van hun hard werk. 

Bij deze willen wij ook een aantal mensen bedanken. Sean, voor het 

ter beschikking stellen van het jeugdhuis als werkplaats en de vele 

hulp. Joene, onze projectleider, voor het vele werk en de goede begeleiding. En uiteraard onze leerlingen die 

zich voluit gegeven hebben.   
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H E T  S C H O O L J A A R  

L O O P T  O P  H A A R  

E I N D E .    

W I J  Z E T T E N  V O O R  

U  G R A A G  N O G  E E N  

P A A R  B E L A N G R I J K E  

D A T A  O P  E E N  

R I J T J E :  

 

ZA TE RDAG   

2 7  J UN I  2 0 1 5  

I N F O  3  

V A N  1 0 . 0 0  U .  

T O T  1 4 . 0 0  U .  

 

MAANDAG   

2 9  J UN I  2 0 1 5  

 

J A A R R A P P O R T  

V A N  0 9 . 0 0  U .    

T O T  1 2 . 0 0 U .  

 

P R O C L A M A T I E  

Z E S D E S  

O M  1 9 . 3 0  U .  

 

D I N SDAG   

3 0  J UN I  2 0 1 5  

 

O M B U D S N A M I D D A G  

V A N  1 4 . 0 0  U .    

T O T  1 7 . 0 0 U .  

 

 

VIJFDE JAARS NAAR DE VELUWE 

V.U.: S. Verheyden, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem 

Niemand twijfelt eraan dat de Veluwe één van de mooiste natuurgebieden van Nederland is. 

Dat hebben de leerlingen van ons 5e jaar ontdekt tijdens hun driedaagse bezoek aan de streek. Het kwam erop 

aan natuur en cultuur in ons programma met elkaar te verzoenen, om van het project een unieke  

ervaring te maken. 

Wij vertrokken op maandag 11 mei omstreeks half acht richting Utrecht.  Het weer was ons welgezind en dat 

zou de hele tijd van ons project zo blijven. 

In Utrecht, de stad die in het begin van de 19e eeuw nog even als de hoofdstad van Nederland gefungeerd heeft, 

maakten we een rondvaart op de grachten.  Een mooie gelegenheid om een eerste indruk van de  

historische universiteitsstad te krijgen.  Leerlingen die het wensten mochten even het grote stuur van de boot 

bedienen en loodsten ons veilig over de kanalen van de binnenstad. 

Na de lunch was het tijd voor het zoekwerk.  De opdracht was dubbel.  Aan de hand van interviews met de 

plaatselijke bevolking en toeristen moesten onze leerlingen de belangrijkste bezienswaardigheden van Utrecht 

ontdekken.  Dat was de aanzet om die uitleg te illustreren met foto’s en dieper gravend interessant  

feitenmateriaal. 

Om 19 uur kwamen we aan in ons hotel in Beekbergen, hartje de Veluwe. 
Na een lekker avondmaal en een wandeling in de buurt was het tijd om de eerste dag af te sluiten. 

Op dinsdagmorgen vertrokken we met onze bus naar het Kröller Müller Museum in het Nationale Park  de  

Hoge Veluwe. 

De bedoeling was dat we het park doorkruisten met de fiets en afstapten aan het museum en het jachthuis van 

de bekende familie Kröller-Müller. 

Onze leerlingen waren goed voorbereid en gaven ons om de beurt deskundige uitleg over twee  

wereldberoemde schilderijen van grote meesters als Van Gogh, Monet, Picasso.  Het openluchtmuseum met zijn 

adembenemende beelden zorgde voor de nodige frisse neus, maar was tegelijk het onderwerp van een  

zoekopdracht. 

De rondleiding in het prachtige jachthuis, dat onder meer door de Belgische architect Henry Van de Velde  

voltooid werd rond 1920, was een leerrijke ervaring. 

Na het avondeten stond nog een blitzbezoek aan  

Arnhem op ons programma.  Daar wordt momenteel 

het station helemaal gerenoveerd. 

De derde dag begaven we ons naar Apeldoorn om er 

een kijkje te nemen in de bekende dierentuin, zeg maar 

apentuin, Apenheul. 

Deze unieke zoo is echt een aparte belevenis.  Niet 

alleen was het contact met de (loslopende) dieren  

verrassend en boeiend, maar om de haverklap werden we geconfronteerd met interessante weetjes over het 

doen en laten van meer dan 40 apensoorten. 

We maakten ons klaar om omstreeks 17 uur Nederland te verlaten na een pannenkoek en een drankje in het 
centrum van Apeldoorn. 
Wij hadden de bedoeling om onze leerlingen in nauwer contact te brengen met een stukje cultuur, natuur en 
uiteraard de taal van Nederland,  onze noorderbuur, heel dichtbij maar weinig bekend in hun leefwereld.  De 
Veluwe met zijn prachtige omgeving en bezienswaardigheden heeft ervoor gezorgd dat onze doestelling  
gerealiseerd werd.   
 
Dank aan de leerlingen voor hun inzet en enthousiasme tot genoegen van het begeleidende team  
leerkrachten : D. Buys. J. Vermeir, E. Verhaegen en mezelf. 
 
Verslaggever : R. Vandervaeren 
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D E  R E D A C T I E  

W E N S T  A L L E  

L E E R L I N G E N  H E E L  

V E E L  S U C C E S  M E T  

H U N  E X A M E N S .  

D E  C O L L E G A ’ S  

W E N S E N  W E  V E E L  

V E R B E T E R P L E Z I E R .  

E N  O O K  D E  O U D E R S  

W E N S E N  W E  V E E L  

G E D U L D  T I J D E N S  

D E Z E  

E X A M E N P E R I O D E !  

 

 

 

Op stap in Antwerpen  

Medicamen pro puppi 

V.U.: S. Verheyden, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem 

Op maandag 11 mei trokken de leerlingen van het tweede jaar er samen op uit. De studiereis ging richting 
Antwerpen, een stad waar er op alle gebied heel wat te beleven valt.  
Na aankomst aan het Centraal-Station werden de leerlingen in groepjes verdeeld en kreeg elk groepje een 
vragenbundel mee. Met behulp van een stadsplan moesten de leerlingen zelfstandig de juiste weg vinden. 
Indien ze de juiste weg volgden, zouden ze ook de correcte antwoorden vinden om de vragenbundel op te 
lossen. De zoektocht stuurde hen naar de meest bekende plaatsen van de stad.  
Tijdens de middag stond er vrije tijd op het programma voor wat shop plezier of een gezellig terrasje in de 
zon.  Rond 15u20 was het tijd om te verzamelen aan de bus, en jawel, de leerlingen waren erin geslaagd de 
juiste weg te vinden! Voltallig (met wat extra shopping bagage) trokken we terug richting LCO. 
 
We noteerden alvast enkele spontane reacties van de leelringen:  
 
Leuke dag, wel vermoeiend. (Estelle) 
Het was een leerrijke en leuke dag. Ik weet nu meer over Antwerpen. Het is een mooie stad. (Luna) 
Zeer leuke dag onder vrienden en heel leuke middagpauze. Veel gelachen en lekkere nootjes gekregen van mevr 
Deferm. (Matteo) 
Mooie dag onder vrienden, kon niet stuk met het zonnige weer. We moesten wel geconcentreerd blijven om niet 
verloren te lopen. (Bruno) 
Toffe dag gehad! (Jonas) 

Na de paasvakantie startte het 2de jaar met het  
project cosmetica in de lessen WW en SEI. Bij 
WW werken gesprekken gevoerd rond  
schoonheidsidealen en werd de douchegel eens 
van naderbij bekeken. Tijdens SEI deden de  
leerlingen een prijsvergelijking en namen ze de  
verkoop van cosmetica onder de loep. 
 

Aan heel dit project werd ook een praktische proef 
gekoppeld, namelijk het maken van een  
cosmeticaproduct en de verkoop ervan. 
 
De klas 2B maakte in de lessen WW een  
gezichtscrème en poepzalf (medicamen pro puppi). 
De producten, crèmebasis en de nodige vitamines, 
werden bij een gekend farmaceutisch bedrijf  
aangekocht. Het was aan de leerlingen om te zorgen 

voor de juiste hoeveelheid vitamines, het mengen van 
het geheel en het verdelen over de potjes. 
 
Daarna kwam het vak SEI aan bod, want hier gaan ze 
de verkoop regelen. De kostprijs wordt berekenend, 
de verkoopprijs wordt bepaald, etiketten worden 
ontworpen en er werd een degelijke  
verkoopsstrategie uitgewerkt. 
 
De leerlingen en ook de vakleerkrachten beleefden 
met dit project heel wat plezier. 
Hopelijk haalt 2B op het einde van de rit een mooie 
winst binnen en kunnen ze met dit geld iets leuk 
doen. 
 
Mevrouw Vanhout & Meneer Bruyninckx 

Op woensdag 29 april hebben de 2e-jaars van TVR Frans een persconferentie gehouden via Skype rond het 
project “Fiber to the school”.  
De school had in de zomervakantie glasvezelkabel gekregen van de overheid waardoor we supersnel op 
internet kunnen surfen. 
Het Lutgardiscollege heeft contacten gelegd met een andere Franstalige school, l’école Bracops Lambert in 
Anderlecht . Al lang op voorhand oefenden we de tekst in.  
Matheo en Kajsa praatten op het grote scherm en presenteerden onze school, terwijl de anderen kennis 
maakten met de andere Franstalige leerlingen. Alles ging vlot en de fouten waren zeldzaam.  
Op het grot scherm zagen we mevrouw Bianca DEBAETS, de staatssecretaris voor Informatica en  
Digitalisering, Gelijke Kansen, Dierenwelzijn, Ontwikkelingssamenwerking en Verkeersveiligheid, andere 
politiekers en tal van journalisten. 
De volgende dag, donderdag 30 april, feliciteerden mevrouw Verheyden en mevrouw Van De Voorde ons 
hartelijk.  
De directrice trakteerde ons op heerlijke cake en sinaasappelsap, die we met smikken en smakken gulzig 
opaten. ( Luna Heusden - 2C) 

Fiber to the school 


