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Voorwoord 
 
 
 
Beste lezer 
 
Op het einde van een druk schooljaar past het een woord van dank te richten 
aan al wie zich ingezet heeft voor onze school. Leerlingen, ouders en 
leerkrachten, dragen elk op hun manier een steentje bij. Onze leerkrachten 
zorgen voor een warme sfeer en ik ben ervan overtuigd dat onze leerlingen en 
ouders dat weten te appreciëren. Elke leerling moet de beste begeleiding en 
zo veel mogelijk kansen krijgen, en dit elke dag opnieuw. Zo motiveren 
ouders, leerlingen en leerkrachten elkaar en komt een vruchtbare 
samenwerking tot stand.  
 
In deze Uitkijk staan weer heel wat artikels over de extra muros activiteiten. 
Het organisatorisch talent van onze leerkrachten heeft gezorgd voor leerrijke, 
leuke en veilige dagen. De foto’s op de website van de school zijn een 
aanrader voor al wie een stukje van de sfeer wil opsnuiven.  
 
Maar onze leerlingen blonken ook uit in de Latijnolympiade, ze waren zeer 
geëngageerd bij het organiseren van de solidariteitsacties en voerden een 
eerste mobiliteitsstudie in de schoolomgeving. 
 
De zesdejaars sluiten zoals ieder jaar hier hun schoolloopbaan af. We wensen 
hen alle geluk en succes toe! We wensen ook de heer De Sutter (voorzitter) en 
mevrouw Tourné (secretaris) te danken voor hun jarenlange toewijding in de 
Ouderraad en de grote toegevoegde waarde die zij het college geboden 
hebben.  
 
Hopelijk brengt de zomer mooi weer en veel rust, zodat ieder volgend jaar 
opnieuw fit kan beginnen aan de volgende stap van zijn/haar schoolleven! 
 
Een lange heerlijke schoolvakantie gewenst! 
 
 

K. Deruyver, directeur 



4 
 

Berlijn 2012 
 
’s Morgens om 7.40 u. was het dan zover: iedereen gepakt en gezakt om te 
beginnen aan onze veelbelovende vijfdaagse reis naar de hoofdstad van 
Duitsland, Berlijn! 
 

Snel afscheid 
nemen van de 
familie, sommigen 
eerder met een 
snelle “Daag 
mama, papa, zus, 
broer, tante of 
nonkel” aan de 
"kiss & ride", 
anderen namen 
dan weer een 
inniger afscheid in 
de vertrekhal zelf. 
Uiteindelijk was 
iedereen er klaar 

voor en konden we gaan inchecken, onze valiezen laten wegen, door de 
douane en hup, we zaten al in de lucht voor we het goed en wel beseften. 
De vlucht zelf, met enige turbulentie die enkelen toch wat zorgen baarde, was 
in een, twee, drie voorbij. Het was dan ook super aangenaam om niet te 
moeten kampen met de vermoeidheid die gepaard gaat met lang reizen. 
 
Aangekomen in Berlijn -  iedereen terug gepakt en gezakt -namen we de bus 
naar de ‘Fernsehturm’. Éen van de grote bezienswaardigheden van Berlijn. 
Daar hebben we dan ook gepicknickt. Vervolgens met z'n allen de metro op, 
we vertrokken richting het hotel. 
 
We kregen een klein halfuurtje om onze spullen weg te leggen nadat onze 
kamers werden verdeeld, om dan direct te vertrekken voor een mooie 
wandeling in Berlijn. Onderweg werden ons wat dingen bijgebracht door 
andere leerlingen van het 6de jaar, over o.a. het standbeeld van Karl Marx & 
Friedrich Engels, de ‘Schlossplatz’, Alexanderplatz, de Dom en zo veel meer.  
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Na een goed gevulde en leerrijke namiddag konden we een keuze maken 
voor de avondactiviteit. Ofwel konden we naar dé voetbalmatch gaan kijken 
Bayern Munchen – Dortmund (of althans, naar het stadion gaan) ofwel kon je 
lekker gezellig naar Alexanderplatz gaan om iets te gaan eten op je gemakje. 
Ik heb voor de 
eerste optie 
gekozen, en dat 
was een leuke 
ervaring! We 
hebben lekkere 
‘Bratwurst mit 
Pommes’ 
gegeten om 
vervolgens naar 
de match te 
kijken op een 
TV-scherm. De 
metro terug 
naar het hotel 
nemen, met al 
die luidruchtige supporters is al een heuse ervaring op zich. Eenmaal we 
allemaal terug aangekomen waren in het hotel kregen we wat vrije tijd om 
vervolgens te gaan ‘slapen’. Met een kort nachtje achter de rug begonnen we 
met veel energie aan onze tweede dag in de zeer aangename stad Berlijn! 
 

Liza, leerling van 6A 
 
De derde dag van onze uitstap naar Berlijn zijn we al vroeg te voet 
vertrokken naar het Joods museum. Architecturaal gezien is het een 
interessant  gebouw dat de vorm aanneemt van een bliksemschicht, althans 
vanuit vogelperspectief. Vanbinnen is echter waar de kracht ligt van het 
museum, dat je een pakkend totaalconcept van de Joodse geschiedenis, en 
vooral dan de Holocaust, voorschotelt. Scheef lopende muren, pakkende 
beelden en getuigenissen en desolate kunstwerken laten een grote indruk op 
je achter. (Google ‘Fallen Leaves’ van Menashe Kadishman maar eens.) 
Hierdoor kan ons bezoek aan het Jodenmuseum gemakkelijk als een van de 
hoogtepunten van onze reis worden beschouwd. 
Na een zware ochtend werd het dan hoog tijd voor ontspanning. In een van 
de grootste winkelstraten van Berlijn mochten we onze tijd invullen naar 
keuze. Winkels werden bezocht, terrasjes opgezocht en zelfs een bijkomende 
fietstocht kon er bij een paar leerlingen nog van af. Een bezoek aan het 
befaamde Sony Center was het laatste wapenfeit van een uitgeputte maar 
voldane groep. 
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Lorenzo, leerling van 6B 
 
Vandaag (16/05/2012) was onze laatste dag in Berlijn. We hebben nog een 
laatste blik geworpen op deze historische stad door op de top van de 
Fernsehturm te gaan staan. Het was heel indrukwekkend om Berlijn vanuit 
dit standpunt te bekijken. Hierna zijn we allemaal samen nog koffie/warme 
chocomelk gaan drinken in de Starbucks. Onze laatste stop was de Deutsche 
Bank, een heel groot en mooi gebouw. Na dit laatste bezoek zijn we met onze 
valiezen door de straten van Berlijn gewandeld om de bus te gaan nemen 
naar het vliegveld. Het was een heel leuke eindejaarsreis die iedereen nog 
lang zal bijblijven. 
 

Dorine, leerling van 6A 
 

Und jetzt auf Deutsch … 
 
De leerlingen van de Vrije Ruimte Duits hadden de opdracht gekregen om 
een verslag in het Duits te schrijven. Hier lees je dus hun avonturen en wie het 
een beetje verstaat, komt te weten wat er echt gebeurd is. 
 

M. Luyckx, leerkracht Duits 
 
Samstag, den 12. Mai 2012 
 
Wir sind heute mit dem 6. Jahr nach Berlin abgefahren. Seit Anfang des Jahres 
hatten die Lehrer regelmäßig darüber gesprochen. Also hatten wir Lust! 
Die Verabredung im Flughafen war heute um 7.40h, 
deshalb mussten wir früh aufstehen. Einige Lehrer 
waren schon dort und fühlten sich ein bisschen stressig. 
Wie immer waren einige Studenten spät, aber das 
hatten wir schon erwartet. Als jeder angekommen war, 
checkten wir ein und gingen wir durch die Kontrolle. 
Noch eine halbe Stunde warten im steuerfreien Bereich und dann flogen wir 
allen zusammen ab.  
 

Nach etwas mehr als eine Stunde fliegen, sind wir auf dem 
Flughafen Berlin-Tegel gelandet. Wir haben unser Gepäck 
genommen und noch einige Minuten gewartet auf den 
Bus zum Alexanderplatz. Dort picknickten wir. Wir 
mussten auf die Vögel achten. Danach gingen wir zu 
unserem Hotel. Wir haben dort noch ein bisschen gewartet 

bis Herr Vermeir noch einiges hinsichtlich der Zimmer arrangiert hatte. Nach 
eine halbe Stunde Pause auf den Zimmern, verließen wir das Hotel für eine 
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Stadtrundfahrt. Wir haben die wichtigsten Orte von Berlin 
besucht (Alexanderplatz, Fernsehturn, Karl Marx Allee, 
Potsdamer Platz, etc.). Die ersten Darstellungen für 
Geschichte und Ästhetik wurden gegeben. 
 
Nach einem Nachmittagsspaziergang hatte jeder Hunger. 

Die Lehrer gaben jedem 10 Euro damit wir etwas nach unserem Geschmack 
fanden und die Gruppe wählen konnten mit der wir essen gingen. Am 
Samstagabend gab es auch die Finale des deutschen Fußballpokals: 
Dortmund gegen Bayern-München. Ein Teil des 6. Jahres wollte dorthin gehen. 
Wir haben uns dann in zwei Gruppen geteilt: ein Teil aß in der Nähe von 
Alexanderplatz. Der andere Teil der Gruppe ist unter Leitung von Herrn 

Fleurbaey zum Olympiastadion gegangen. Dort haben sie 
Currywurst (Spezialität in Berlin) gegessen. Es hat nicht 
geklappt das Match auf dem Großbild zu sehen, deswegen 
sind sie zu einer Kneipe gegangen. Bayern-München hat mit 
5-2 von Dortmund verloren!  

 
Um 11 Uhr war jeder im Hotel. Einige Schüler sind eine 
kleine Weile in der Bar des Hotels geblieben. Wie jedes Jahr 
gingen wir zum Zimmer anderer Studenten. Da wir nicht 
müde waren, gab es nicht schnell Ruhe in den Zimmern. 
Um Mitternacht war jeder in seinem eigenen Zimmer. Wir waren zufrieden 
über unsere Zimmer. Ein Jahr her in Paris, hatte das Hotel uns sehr enttäuscht. 
 

Tanja und Florian, Schüler von 6B 
 
Sonntag, den 13. Mai 2012 
 
Nach einer kurzen, aber guten Nacht, mussten wir um 6.30h aufstehen und 
rund 7.00h hatten wir Frühstück. Nach dem Frühstück und Zähneputzen, 
haben wir das Mittagessen (Baguette mit Belag) in dem Innenhof unseres 
Hotel vorbereitet. 
Nachdem diese Aufgaben beendet waren, gingen wir mit der ganzen Gruppe 
zum Pergamonmuseum. Als wir aus der U-Bahn kamen und Meilen weiter 
waren, mussten einige Schüler noch einen Vortrag über ein bestimmtes 
Gebäude oder Bild vorbringen. Sobald wir das Museum erreicht hatten, 
mussten wir unsere Jacken und Rucksäcke an der Garderobe hinterlassen.  
 
Beim Eintritt bekam jeder einen Audioguide mit Kopfhörer in der 
gewünschten Sprache. Die meisten von uns entschieden sich für die englische 
Erklärung, aber es gab auch Menschen, die die Französische Erklärung 
wählten. Nachdem jeder seinen eigenen Audio-Guide bekommen hatte, 
konnten wir im Museum eine Führung beginnen. Einige von uns hatten noch 
eine kleine Erklärung über ein bestimmtes Bild / Arbeit im Museum. Mit diesen 
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Leuten sind wir in einer kleinen Gruppe von etwa 7 Menschen geteilt um die 
Denkmäler zu besprechen. Dann hatten wir Freizeit und konnten wir immer 
noch herumschauen mit dem Audio-Guide um die notwendige Information zu 
hören. Normalerweise hatten wir 2 Stunden im Museum verbracht, aber nach 
einer Stunde waren allen schon wieder beim Eingang und die Lehrer haben 
sich entschieden weiter zu unserem nächsten Ziel zu gehen. Schließlich hatte 
fast jeder ein Picknick an der Außenseite des Museums.  Das was für die 
Menschen, die noch lang Schlange stehen mussten am Eingang, ein schöner 
Anblick. 
 
 
 
      
 
 
 
 
Nach dem Picknick im Pergamonmuseum gingen wir weiter nach  
Prenzlauerberg. Von der Kulturbrauerei fuhren wir ab für eine Radfahrt durch 
Berlin. Natürlich mussten wir am Ausgangsort zurückkommen. Wir haben oft 
den falschen Weg genommen. Mit Hilfe eines freundlichen Passanten, fanden 
wir dennoch den Treffpunkt . Für die Radfahrt wurden wir in vier kleineren 
Gruppen aufgeteilt. Jeder hatte ein Fahrrad abgeholt. Die Auswahl bestand 
aus einem normalen Fahrrad mit zwei Bremsen oder  ein Fahrrad mit einer 
Bremse am Lenkrad und einer Fußbremse. Mit dem Fahrrad musste man zu 
den Aufsichtsbehörden gehen. Dann stellten Sie den Sattel in der richtigen 
Höhe. Das war nicht immer einfach. Für die jüngeren Schüler unter uns, sind 
die Bikes nicht ideal.   
 
Los ging es durch das Zentrum von Berlin. Unser erste Aufenthalt war ein 
Park, der in dem ehemaligen "Niemandsland" situiert war. Wir bekamen eine 
kurze Einführung in die Geschichte Berlins und Auskunft über die Strecke die 
wir noch fahren mussten.  
 
Die zweite Halte war ein großer Kupferblock, auf dem eine Karte von Berlin 
gezeichnet war, wo die Berliner Mauer lief und wie diese damals aussah. Von 
hier aus ging es weiter bis eine Stelle wo man in einem Loch der Mauer 
schauen konnte. Also hatten wir einen unmittelbaren Eindruck davon, wie 
schwer es war einen Fluchtversuch zu unternehmen. Auf der anderen 
Straßenseite konnte man eine Treppe sehen. Hier kam man auf eine 
Plattform, von der man das Niemandsland von oben aus sehen konnte.  
 
Unser Ausflug führte an einem Park im ehemaligen jüdischen Viertel von 
Berlin entlang. Von dort ging es zu Tacheles, ein altes Gebäude wo sich 
Künstler versammeln, um ihre Kreativität auszudrücken. Um das Haus herum 
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gibt es eine besondere Atmosphäre. Nach unserem Wunsch haben wir auch 
etwas Zeit bekommen um rein zu gehen.  
 
Die Lehrer nahmen uns mit zu einer weiteren Sehenswürdigkeit: Checkpoint 
Charlie. Unsere Reise ging weiter durch die jüdische Gedenkstätte mit mehr als 
2700 Steine am Reichstag, bis unsere Ankunft in der Residenz von Angela 
Merkel und das Paul-Löbe-Haus an der Spree.  
 
Nach unserem Rückkehr haben wir eine Pause gehabt um etwas zu essen 
oder zu trinken. Am Abend haben die die Lehrer uns eine Straße mit vielen 
Restaurants  gezeigt, wo wir gemütlich essen konnten und noch Zeit übrig 
hatten für Entspannung. Dann ging es an das Hotel zurück für einen ruhigen 
Abend im Zimmer oder in der Hotelbar. 
 

   
 

Kelly, Lieselotte en Yannick, leerlinge van 6B 
 
Montag, den 14. Mai 2012 
 
Am Montag 7.00h ist das Aufstehen schwierig, nach dem schweren Radtour 
gestern. Um 7.30h sitzen wir am Frühstückstisch, 
um danach zum Jüdischen Museum zu gehen, 
wo wir nicht so freundlich empfangen wurden. 
Wir wurden zu einer Sicherheitskontrolle 
geschickt, um sicherzustellen, dass wir keine 
gefährlichen Gegenstände hatten. Nach dieser 
Kontrolle erhielten wir einen Aufkleber und wir 
wurden zu einem großen Saal geführt. In 
diesem Raum wurden wir in Gruppen eingeteilt 
und gab jeder von uns eine Darstellung. Die 
Führer gaben uns einen Audioguide, damit sie 
nicht zu laut sprechen mussten und andere 
Leute nicht "belästigt" wurden.  
 
Die Struktur des Museums war sehr sinnvoll und 
stellte die Gefühle der Juden in jener Zeit vor. 
Zwei Bereiche haben uns insbesondere 
getroffen. Der erste war ein dunkler, kahler, 
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kalter Raum, in dem eine Leiter war, aber die Leiter hing einfach zu hoch um 
etwas zu erreichen.  
 
Ein weiteres Element in diesem Raum war ein kleiner Streifen Licht. Diese 
Strahl ist das Symbol für die bescheidene Hoffnung, dass die Juden trugen. Im 
zweiten Raum hat ein Künstler eine Sammlung von Gesichter in Metall 
gemacht, die allen einen ängstlichen Eindruck zeigen. 
 
Diese Metallplatten liegen auf dem Boden und es ist die Absicht, dass die 
Besucher auf diesen Gesichter treten um die Unterdrückung der Juden zu 
zeigen. Nach der Tour bekamen wir Freizeit, um zu essen und zu genießen 
von dem schönen Garten des Museums in der Sonne. Die Lehrer haben uns 
hier einen Getränk gespendet.  
 
Nach diesem Besuch haben wir einen Spaziergang in der Friedrichstraße 
gemacht und danach das berühmte Checkpoint Charlie besucht. Dann haben 
wir die U-Bahn zum Kurfürstendamm genommen, wo wir zwei Kirchen, die 
Gedächtniskirche und die Eiermankirche besuchten.  
 
Die Gedächtniskirche wurde gerade renoviert, also haben wir nur einen 
kleinen Teil der Kirche gesehen. Nach diesem Besuch bekamen wir ein paar 
Stunden frei um einzukaufen, zu essen und eine Pause in der Kneipe mit 
gutem Bier zu machen. Um 20h war die Verabredung am Treffpunkt. Jeder 
war mit Säcken beladen. Wir gingen zum Potsdamer Platz um das Sony 
Center an zu schauen. Hier bezahlten die Lehrer uns einen Getränk und wir 
konnten von dem schönen Dach genießen, das alle 10 Minuten von Farbe 
wechselte. Von Potsdamer Platz gingen wir zu Fuß zum Reichstag am Nacht. 
 

Nach einem kurzen Besuch im Haus der Kulturen 
nahmen wir den Bus bis zum Alexanderplatz, um 
ins Hotel zurückzukehren. Dort sind einige Schüler 
wieder in die Hotelbar gegangen um Bier zu 
trinken.  
 
Die Atmosphäre in dieser Bar war wirklich gut und 
die Preise waren auch sehr korrekt. Es gab sogar die 
Möglichkeit, Billard zu spielen. Um Mitternacht 

kamen die Lehrer um sicherzustellen, dass jeder in seinem eigenen Zimmer 
war. Es gibt immer Ausnahmen. Wir nehmen das Beispiel der 4 Jungs die mit 
falschen Ausweisen in einen Nachtclub gegangen sind. Alles ging gut bis den 
Moment, dass zwei von diesen Jungs von der Polizei für Diebstahl einer 
Handtasche verhaftet wurden. Nach einer kurzen Nacht wurde Herr Vermeir 
um 5h morgens geweckt von der Polizei, um die Situation zu erklären, 
wonach Herr Vermeir nicht wirklich gute Laune hatte. Doch dieser Vorfall hat 
den nachsten Tag zum Glück nicht ruiniert. 
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Thibaut, Aferdita en Molly, leerlingen van 6B 

 
Dienstag, den 15. Mai 2012 

 
Am Dienstag sind wir morgens zum KZ 
Sachsenhause gegangen. Um dorthin zu 
gelangen, haben wir den Zug 
genommen. Am Hauptbahnhof, der 
größte Bahnhof in Berlin, haben wir uns 
getroffen und die Fahrt, die schnell 
vorbei war, hat eine Stunde gedauert.  
Als 

wir 
dort 

ankamen, wurden wir in zwei Gruppen 
aufgeteilt. Das Wetter passte gut zu der 
Umgebung: leicht sonnig aber kühl wie 
das Konzentrationslager. Beide Führer 
sprachen Englisch und diejenigen die 
schlecht Englisch verstanden, bekamen 
eine Übersetzungsmaschine.  
 
Wir fanden den Rundgang sehr fesselnd. Erstens  gingen wir in die 
Werkstätten, wo die Zwangsarbeiter arbeiteten. Der Führer erzählte uns, dass 
die ursprünglichen gezwungen Arbeiter  Schwule, Bisexuelle, Lesben, politische 
Gegner, Schwachen, Zigeuner, Väter die kein Interesse daran hatten ihre 
Familie zu pflegen, Frauen die Kinder mit verschiedenen Partnern hatten, etc. 
Er hat auch gut deutlich gemacht, dass Sachsenhause kein Vernichtungslager 
war, sonder ein Arbeitslager war. Das Ziel dieser Art von Lagern ist die 
Menschen so hart arbeiten zu lassen, dass sie schwach werden und letztendlich 
sterben. Ihr Hauptziel war Kasernen bauen.  

  
Eine dieser Kasernen diente als Krankenhaus, aber nicht für die Arbeitnehmer 
um geheilt zu werden, sondern um sie als Versuchskaninchen zu behandeln. In 
diesem Krankenhaus wurden Untersuchungen auf die Menschen durchgeführt. 
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Unter anderem tropische Krankheiten wurden in ihren Körper injiziert. Die 
Leute, die die Tests machten waren keine Ärzte, sondern Menschen, die nicht 
einmal wussten, was eine Aspirin war. 
So wussten sie nichts von der Medizin! 
Diplomärzte würden nie diese Art 
Tests ermöglichen. 
 
Nach dieser schockierenden 
Geschichte, gingen wir zu einer 
anderen Baracke, wo die Arbeiter 
"lebten". Sie standen um 5.30h auf, 
gingen um 22h schlafen und arbeiteten also mindestens 11 Stunden pro Tag. 
Am Morgen hatten sie eine Stunde zum Waschen, um zur Toilette zu gehen 
und zu frühstücken. Sie wechselten ihre Unterhosen nur alle zwei Wochen. 
Stellen Sie sich alle Infektionen vor, die sie haben konnten!  Und wenn man 
sich wundert, was passiert mit Frauen, wenn sie ihre 
Monatsperiode hatten: sie waren zu unterernährt. Sie 
durften nur morgens und abends pinkeln. Wenn sie 
tagsüber zur Toilette gingen, dann hatten sie Pech und 
mussten in der Hose pinkeln. 
 
Die Kasernen wurden in zwei Schlafzimmer mit 

Toiletten in der Mitte 
geteilt entworfen. Es gab 
nur Etagenbetten mit drei Stockwerken. Es 
waren ca. 90 Betten pro Zimme, damit etwas 
200 Menschen pro Baracke „gelagert“ werden 
konnten. Die Matratzen wurden aus Stroh 
hergestellt, was Anlass gab zu Ungeziefer 
(Ratten, Läuse, etc.).  

 
Der Führer brachte uns dann zu den 
Gaskammern. Er hat uns erzählt, dass 
erstens die Münder der Arbeiter überprüft 
wurden, ob sie keine goldenen Zähne 
hatten. Diejenigen die warteten ins 
Zimmer nebenan gebracht wo es viel laute 
Musik gab, damit sie nicht hören konnten, 
was in den anderen Räumen passierte. 
Einer nach dem anderen wurden sie in 
einem kleinen Raum gebracht, isoliert mit 
einer doppelten Wand, wo sie in den Hals erschossen wurden. Diese Technik 
wurde so angewendet, dass der Henker nicht das Angesicht seiner Opfer sehen 
konnte und deshalb kein Trauma entwickelte. Dann wurden die Goldzähne 
weggezogen und wurden die Leichen in den Öfen gesteckt.  
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Nach unserer Tour in dem Konzentrationslager haben wir wieder den Zug 
genommen. Zurück in Berlin hatten wir die Wahl zwischen zwei Museen: 
Wissenschaft oder Kultur. Die meisten haben scih für das Wissenschaftsmuseum 
entschieden. Wir waren ziemlich frei. Es gab viel zu sehen (Erschaffung der 
Erde, …). 
 

Nachdem alle fertig waren, hatten 
wir Freizeit. Eine Gruppe blieb am 
Alexanderplatz und die andere 
Gruppe ist zurück ins Hotel 
gegangen. Wir blieben zu dritt am 
Alexanderplatz wo es  
Einkaufsmöglichkeiten in Geschäften 
gibt, die wir hier nicht haben, wie 
der New Yorker oder das KaDeWe 
Kaufhaus. 
 
 

Um 7h sind wir allen zum chinesischen Restaurant gegangen. Es war eine 
köstliche Mahlzeit, die mit der Gewinne der Spaghetti-Special bezahlt wurde. 
Die Gerichte wurden auf runde, bewegliche Platten  gelegt, damit jeder von 
jedem Gericht genießen konnte! Nach diesem Fest sind wir zurück ins Hotel 
gegangen und haben wir Karaoke gemacht. Es gab eine Menge Spaß aber 
noch mussten wir um 24h in unseren Zimmern sein um unser Gepäck am 
nächsten Tag fertig zu haben. 
 

Pauline, Salaheddine en Cindy, leerlingen van 6B 
 
 
Berlin am letzten Tag 
 
Wir mussten früh aufstehen, weil wir um 8.30h fertig sein mussten. Wir hatten 
nicht nur Frühstück, sondern machten auch unser Gepäck. Das war keine 
leichte Aufgabe, denn unser Zimmer war sehr durcheinander. Alle unsere 
Kleider waren gemischt und es hat uns viel Zeit gekostet, um alles zu finden. 
Einmal waren allen pünktlich am Treffpunkt, sogar Alex. 
 
Dann haben wir unser Gepäck durch die Stadt mitgenommen, obwohl das 
nicht praktisch war und jeder uns lustig anschaute. Schließlich kamen wir am 
Alexanderplatz mit dem großen Fernsehturm. Wir haben unser Gepäck 
hintergelassen und sind mit der ganzen Gruppe nach oben gegangen: zum 
Glück mussten wir nicht die Treppe hinauf gehen, weil der Turm 386 Meter 
hoch ist. Wir fuhren hoch mit dem Aufzug in weniger als eine Minute. Es ist der 
schnellsten Aufzug der Welt, nämlich 6 m/sek. Sobald wir am Gipfel waren, 
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war die Aussicht wunderschön. Man konnte ganz Berlin sehen und das Beste 
war, dass jedes Fenster Information hatte über das, was man rund den Turm 
herum sehen konnte.  

 
Dann gingen wir wieder nach unten und wir 
gingen in dem Starbucks etwas trinken, weil die 
Lehrer sich sympathisch benahmen und uns einen 
Getränk bezahlten. Wir hatten viel Spaß 
zusammen und das einzige, das uns langweilte, 
waren die Zigeuner jede 2 Minuten um Geld 
bettelten. 
 
Dann sind wir zum Flughafen abgefahren, haben 
schnell etwas gegessen und dann ging es auf das 
Flugzeug. Wir allen schauten durch das Fenster, 
um einen letzten Blick auf Berlin zu haben. Wir 
gingen in die Luft und einmal über den Wolken, 
endete eine Reise, die wir nie vergessen werden, 
denn wir hatten nur gute Momente und wir haben 
viele Abenteuer erlebt. 
 
In einem Satz: 
Berlin mit sechste, 
war das Beste.                                                                       

                                                                                           Jason, 
leerling van 6B 

 
 
 
 
 
 

Wel en wee 
 
 

Geboorte 
 
Fien, dochtertje van Els De Becker en Koen Kumps, op 11 juni 2012 
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Laureaat van de Latijnolympiade 
 

 
Vlak na de 

kerstvakantie 
begonnen we aan de 
zware taak: het vlot 
vertalen van een 
tekst uit het vierde 
boek van de Aeneïs 
van Vergilius. Dit was 
de opdracht van de 

klassikale 
vertaalwedstrijd van 
de Vlaamse 
Latijnolympiade. We 
stonden voor 
verschillende vragen: 

eerst en vooral in welke stijl we zouden vertalen. Na overleg besloten we geen 
plechtige, maar een vlotte stijl zouden kiezen. Gedurende acht lessen 
besteedden we onze tijd en aandacht aan de vertaling en ook thuis zetten we 
ons werk voort. Na vele overwegingen en veel wikken en wegen over 
woordkeuze en zinsconstructie, stuurden we onze definitieve versie op.  
 
Er volgden weken van bang afwachten, maar ons geduld werd beloond toen 
we het nieuws ontvingen dat we laureaat waren geworden. Dit betekende 
wel iets, aangezien er 116 scholen uit Vlaanderen hadden deelgenomen en er 
slechts 10 werden beloond met de titel van “laureaat van de Vlaamse 
Latijnolympiade 2012”. We waren daarbij ook uitgenodigd op de plechtige 
proclamatie en receptie op woensdag 23 mei in de grote aula van de Gentse 
universiteit.  Daar beluisterden we eerst verschillende toespraken van mensen 
uit de academische 
wereld en na het 
lange wachten brak 
dan eindelijk het 
grote moment aan 
van de plechtige 
proclamatie. Ik ging 
naar voor om onze 
prijs en ons diploma in 
ontvangst te nemen. 
Na de proclamatie 
werden we ook nog 
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getrakteerd op een hapje en een drankje in de mooie universiteitshal.  
 

Louise, leerling van 5A 
 
 

De 10 laureaten van de Vergiliuswedstrijd  2011 - 2012 
(in alfabetische volgorde per gemeente) 

 

 
KLAS LERAAR SCHOOL GEMEENTE 
 

5LMT/LWI Billiet Maria KA Vijverhof Brugge  

5LMT Marchand Els Lutgardiscollege Brussel 

5LWI/LWEb Herman Els College v/h Eucharistisch Hart Essen 
5LMT/LWI Broucke Johan Sint-Godelievecollege Gistel 

5LMT/LWE/LWI Vanaudenaerde Bart Sint-Jozefsinstituut Lyceum Knokke 

5LMT/LWE Van der Heyden Lutgard   Scheppersintituut Mechelen 
5GL/LMT/LWE Aelvoet Hilde Sint-Romboutscollege Mechelen 

5LMT/LWE/LWI Hoefnagels Marleen Maris Stella instituut Oostmalle 

5GL/LWE Vanroye Annelies Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden 
5GL/LMT Faes Peter Sint-Jan Berchmanscollege  Westmalle 

 

 
 

 

 

Zeer artisanaal ijs maken in de klas 
 

 
Met een hete zomer in aantocht, kwam Charline van 4B op het geniale idee 
om haar fysicalessen aangenamer te maken door de theorie te vertalen naar 
de lekkerste praktijk: ijsroom. Of het echt bij iedereen zou lukken, weten we 
niet, maar het volgende practicumverslag moet jullie … euh … warm maken. 
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1.Oriënteren: 
De zon schijnt buiten en wij maken lekkere ijsjes!  
1.1.Vooraf! (Achtergrond): 
Hoe gaan wij aan de slag? Wij proberen niet te morsen en ons uiteindelijk resultaat is 
uiteraard roomijs. ! 
1.2.Bedoeling/ Onderzoeksvraag: 
De bedoeling van deze proef: we maken heerlijk roomijs in de klas.  
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2.Voorbereiden: 
Thuis water laten stollen tot ijs in de diepvries.  
2.1.Benodigdheden:  

ijsblokjes  

plastieken zak (groter formaat)  

plastieken zak (kleiner formaat)  

een lepel 

twee soeplepels suiker en zout  

kartonnetje slagroom of melk 

vanillesuiker  
 
 
2.2.Werkwijze/Opdracht:  
 
1. Kieper in een kleine hersluitbare 
plastieken zak room, vanillesuiker en 
suiker. Zorg er goed voor dat de zak 
goed gesloten is!  
2. Meng alle ingrediënten goed d.m.v. 
een lepel.  
3. In een groter hersluitbare zak gooi 
je alle ijsblokjes en zout. Zorg er goed 
voor dat de zak goed gesloten is!  
4. Breng de kleine zak (met room, 
vanille- en suiker) binnenin de andere 
zak, dus tussen de ijsblokjes en het 
zout.  
5. Het mengsel van room, vanille- en 
suiker zal stollen. Schud goed: om 
geen harde kristallen te bekomen, 
moet je het mengsel in beweging houden. Het mengsel af en toe laten rusten mag.  
6. Na 25 à 30 minuten is het mengsel hard genoeg om dit als ijs te eten.  
 
3.Waarneming: 
Wij bekomen een geelwitte en koude pap. 
 
3.1 Hoe komt dat?? (Fysische eigenschappen.)  
Om roomijs te bekomen, moeten wij een aantal voorwaarden hebben:  

1) De temperatuur moet kleiner zijn dan 0°C.  
Onze temperatuur ligt tussen -17°C en -20°C.  

2) Er moet latente warmte opkomen.  
D.w.z.: dat de inwendige energie bij de vloeistof hoger ligt dan bij de vaste 
stof.  

Want we verplichten het ijs kouder te maken door er zout aan toe te voegen.  
De verborgen warmte komt uit de omgeving.  

3) D.m.v. het schudden vormen zich geen kristallen en blijft het ijs zacht en 
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romig.  
 
Nu weten wij dat ook moeilijke zaken, eenvoudiger kunnen.  

 
3.1.Formuleren van de conclusie: 
Het ijs was koud en oh zo lekker. Wel iets te snel gegeten, waardoor ik daarna wat 
buikpijn had.  
 
4.Reflecteer en rapporteer: 
Leukste en heerlijkste practicum ooit ! !  
Het ijs was eetbaar, dus is waarschijnlijk alles goed verlopen.  
 

 

 

Het ABC van de Ardennenreis van de vierdejaars 
 

 

A  Ardennen is fijn, ook al dans je als een zwijn. 
B Binnen-en buitenactiviteiten werden georganiseerd door de leerlingen. 
C Citadel van Luik heeft veel vermoeiende trappen. 
D De sauna was warm! 
E Elke morgen een heerlijk ontbijt: vers brood en chocolademelk! 
F Foto’s werden vooral door Han Lin en Thierry getrokken. 
G Geen gevaarlijke everzwijnen in het bos! 
H Het zwembad was een leuke verfrissing. 
I Iedereen vond de logeerplaats leuk. 
J Jassen aan, zeker tijdens het kayakken. 
K Koude wandeling in de regen voor de andere groep. 
L Lekkere broodjes om zelf te maken. 
M Mmm, wat was de spaghetti van Mr. Wouters lekker! 
N Ninglinspo: nogal steile bergwandeling nederwaarts. 
O Ook een bosspel was aanwezig. 
P Party voor de laatste avond: quiz en muziek! 
Q Quiz-avond was geslaagd, want de jongens zijn gewonnen. 
R Rondlopen met vrienden in Luik. 
S Slapen deden we niet of nauwelijks (tenzij op de bus).  
T Toen het begon te hagelen, was het precies november. 
U Urenlang hebben we plezier gemaakt. 
V Vrolijke vrolijke vrienden, dat zijn wij! 
W Waterpret gegarandeerd! 
X X-treem kayakken op de Ourthe. 
Y Yoghurt was er ook. 
Z Zotte ervaring voor de leerlingen van 4A en 4B! 
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L. Vandevelde, leerkracht Frans, samen met de leerlingen van 4B tijdens 
 
 
 

Sociaal project 2011-2012   

 
 

Dit jaar steunt en sponsort 
onze school niet enkel Born 
In Africa. Enkele leerlingen 
van het zesde jaar hebben 
zelf een sociaal project op 
poten gezet en kozen 
ervoor om de volgende 
twee projecten financieel 
te steunen: 

   Weeshuis ‘La Cité Joyeuse’ in Molenbeek 
‘Institut Lady Baden Powell’ in Goma (DRC) 
 

 
 

De tweede en derde 
graad heeft dit ‘ploegje’ 
goed geholpen met een 
chocomelkverkoop, een 
hotdogverkoop op de 
Dikke Truiendag, een 
charity sensation-fuif, ….  
De grootste activiteit die 
we georganiseerd hebben 
is toch wel de 
sponsortocht, die in het 
teken stond van de 
triatlon. De leerlingen 
konden zich inschrijven 
om te gaan fietsen, 

zwemmen, lopen of stappen om zo geld in te zamelen voor het goede doel. 
Deze activiteit heeft ons heel wat geld opgeleverd en daarom wil ik graag 
iedereen bedanken voor zijn financiële en sportieve bijdrage! Ook graag een 
extra vermelding en bedanking voor 3A die het hoogste bedrag ingezameld 



20 
 

heeft. Een 30-tal leerlingen hebben voor ons het koude water getrotseerd. 
Ook een 30-tal leerlingen hebben de bossen rond de school onveilig gemaakt 
door een fietstocht van 
ongeveer 25 km af te 
leggen. In totaal hebben 
20 leerlingen samen 173 km 
gelopen! En de overgrote 
meerderheid is gaan 
wandelen aan het Rood 
klooster. Na de sportieve 
prestatie zijn alle leerlingen 
nog samen gekomen op de 
speelplaats voor een hapje 
en een drankje. Met wat 
muziek op de achtergrond 
konden we zo de dag op 
een leuke manier eindigen. 
 
Graag wil ik het ploegje van het sociaal project bedanken voor de inzet 
tijdens dit schooljaar en de mooie som geld die we ingezameld hebben om zo 
een steentje bij te dragen voor het goede doel. Dus, Florian, Lorenzo, Pauline, 
Liza en Améline, super wat jullie gedaan hebben, bedankt!  
 

         S. Knops, leerkracht LO 
 

 

 

 

Latijndag rond Romeins recht 
 
 
De Latijndag ging door 
op donderdag 26 april 
2012. De deelnemers 
waren alle latinisten 
van de tweede en 
derde graad. We 
verzamelden het eerste 
lesuur met z’n allen aan 
het medialokaal. Daar 
kregen we eerst een 
heel leerrijke inleiding 
over het ontstaan en de 



    21 
 

evolutie van het Romeins recht. 
 
Daarna hebben 
naar een heel 
interessante en 
mooie film gekeken 
over een proces dat 
Cicero bij het begin 
van zijn carrière 
pleitte. In het 
verhaal moest hij 
het opnemen tegen 
één van de beste 
aanklagers van die 
periode! Bovendien 
was het proces 
gericht tegen de rechterhand van Sulla, die toen heel machtig was. Cicero won 
het proces en werd zo heel beroemd en veel gevraagd. Dit kwam ook 
doordat niemand anders de zaak wou aannemen. 
 

Sander, leerling van 3B 
 
Na de speeltijd van tien 
uur keerden we terug 
naar de klas om onze 
Latijndag verder te 
zetten. De volgende twee 
lesuren gingen we 
Latijnse juridische teksten 
vertalen over huwen en 
scheiden. We moesten 
papiertjes trekken met 
een cijfer erop om te 
bepalen wie met wie in 
een groepje ging om een 
stukje tekst te vertalen. 
De teksten waren 

interessant, maar dat we de kans kregen om ze te vertalen, was toch wel 
speciaal voor ons. Gelukkig kregen we af en toe hulp van de leerkrachten 
Latijn om ons in de juiste richting te leiden of een paar woorden uit te leggen; 
Rond elf uur lazen we onze vertalingen aan elkaar voor en kregen we nog 
wat uitleg over de teksten. Hierna gingen we gezellig in een kring zitten om 
samen onze boterhammetjes op te eten, alvorens naar het justitiepaleis te 
vertrekken.  
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Astrid, leerling van 4A 
 
Tijdens het wachten op de 
metro kregen we nog een 
kleine uitleg over hoe het 
zit met het rechtssysteem in 
België: over wie waar 
naartoe gaat al hij een 
misdrijf heeft gepleegd. 
Eindelijk aangekomen in 
het metrostation Louiza, 
gingen we direct door naar 
het Poelaertplein, waar 
onze gids wachtte. Eerst gaf 
hij een hele uitleg over wat 
je allemaal kan zien als je 
op het plein tegenover het 
justitiepaleis staat.  
 

Laetitia, leerling van 3B 
 
De gids gaf  ons ook een korte uitleg over de buitenkant van het imposante 
gebouw  en over de vele beelden die het gebouw versieren, zoals dat van 
Vrouwe Justitia, die geblinddoekt wordt afgebeeld met een zwaard in de ene 
hand en weegschaal in de andere hand, wat betekent dat ze onpartijdig 
oordeelt. Na de bondige uitleg  buiten , volgden we onze gids naar binnen, 

waar we meer uitleg kregen over de 
architect, Joseph Poelaert en over de 
locatie van het justitiepaleis. Het 
justitiepaleis werd juist op deze plek 
gebouwd omdat het zo imposanter 
leek in de ogen van de bewoners van 
de Marollen, vandaar dat de trap 
waarlangs de criminelen werden 
binnengeleid één van de 
overweldigendste is van alle trappen in 
het gebouw. Na deze uitleg op de 
begane grond, begonnen we aan onze 
klim naar de koepel, een plek waarvan 
slechts weinig mensen kunnen zeggen 
dat ze er geweest zijn.  
 
We werden vergezeld door de gids, de 
bouwmeester die verantwoordelijk is 
voor de werken die momenteel aan het 
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gebouw worden uitgevoerd, en één van de magistraten die we die dag 
zouden ontmoeten. Onze inspanningen van het beklimmen van de vele 
trappen werden beloond toen we het prachtige uitzicht mochten 
aanschouwen. De koepel bood een blik over heel Brussel, we zagen zelfs in de 
verte het Atomium! Eens weer beneden beantwoordde de magistraat onze 
vragen en kregen we uitleg over hoe een proces in elkaar zit en wie daar 
allemaal aan meedoet. We mochten zelfs even om de hoek van de deur van 
een echt proces gluren. We zagen ook het bureau van de magistraat. Niet 
veel later ontmoetten we een tweede magistraat, die ons foto's toonde van 
oude moordzaken en ons meer uitleg gaf over het onderzoek in die zaken. De 
uitleg werd ons gegeven in de rechtszaal waar het proces van de moord in 
Hofstade net was afgelopen voor die dag (Hof van Assisen ). Na die uitleg 
vertrokken we weer richting school,  nog na genietend op de metro van deze 
boeiende dag.  

Louise, leerling van 5A 
 
 

Quiz van LCO  

 

 
De ploeg die haar favorietenrol niet kon waar maken. 

 
 
 

 

Op weg naar een schoolvervoersplan 
Een mobiliteitsstudie uitgevoerd door de leerlingen van het derde jaar 
 
De resultaten van de rondvraag 
Tijdens de projectweek hebben we een vragenlijst over mobiliteit verwerkt. 
Daaruit bleek dat 52%  van de leerlingen van het eerste jaar meer dan 5 km 
van de school vandaan woont. 26 % woont tussen 1 en 5 km ver en zou dus 

De winnende leerlingenploeg 
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met de fiets naar school kunnen komen. 19 % van de leerlingen woont op een 
afstand van minder dan 1 km. Zij zouden te voet moeten komen. 
 
Van de leerlingen die te voet, met de fiets, met tram 94, bus 34 of metrolijn 5 
naar school komen, komt 25% uit Oudergem en Watermaal-Bosvoorde. 19% 
komt uit Elsene en Etterbeek (bus 34, bus 71, bus 41). Opmerkelijk is dat slechts 
een kleine minderheid (5,5%) uit Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-
Woluwe en Kraainem komt, ondanks de goede verbindingen met metro en 
tram. 
 
Daarentegen komt 9% uit Overijse/Hoeilaart en nogmaals 9% uit Sint-
Stevens-Woluwe/Zaventem. Deze leerlingen maken vooral gebruik van De 
Lijn en het autovervoer. 
 
De wegen die de leerlingen daarbij het meest nemen zijn de 
Waversesteenweg en de Vorstlaan. 
 
Hoewel 26% van de leerlingen binnen fietsafstand woont, komt er maar 1,5 % 
met de fiets naar school. 16% van de leerlingen komt te voet. Het merendeel 
neemt het openbaar vervoer: 47%. 28 % wordt met de auto gebracht en maar 
6,5% maakt gebruik van de schoolbus. Slecht weer speelt daarbij geen rol (wie 
te voet komt, blijft dat doen). 
 
Slechts 7% verkiest de veiligste route boven de snelste of kortste route. Bij de 
meeste leerlingen vallen de veiligste en enigste route samen. 59,5% van de 
leerlingen ziet ook geen gevaar onderweg. De andere 40,5% stoot wel op 
gevaarlijke verkeerssituaties. Bij die probleempunten zijn: de rotonde van de 
Vorstlaan, de Waversesteenweg, het kruispunt onder het Hermann-Debroux 
viaduct en het kruispunt aan Arsenaal (Generaal Jacqueslaan in Etterbeek). 
 
De verkeerssituatie voor de schoolpoort wordt niet als gevaarlijk bestempeld, 
hooguit als een beetje rommelig (50%). 
 
Als de leerlingen zelf zouden mogen kiezen hoe ze naar school komen, dan 
zou 43% met het openbaar vervoer komen, 30% zou het liefst samen met 
andere leerlingen te voet naar school komen, 11% zou met anderen de auto 
willen delen (carpoolend) en 8,5% zou graag de fiets nemen. 
 
Het veldwerk 
 
Sint-Pieters-Woluwe en Tervuren 
 
We zijn met de leerlingen van het derde jaar de belangrijkste routes gaan 
verkennen. Zo bleek dat wie uit de richting van Sint-Pieters-Woluwe en 
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Tervuren moet komen bus 36 en 42 kan nemen, maar die staan regelmatig in 
de file. Een aparte busstrook zou dit kunnen oplossen. 
 
Trams 44, 39 en 94 hebben hun eigen bedding en zijn dan ook betrouwbaar. 
 
Wie echter met de fiets wil komen, is de koning te rijk: er ligt een fietspad op 
de Vorstlaan tussen de bomen, mooi afgescheiden van het verkeer. Een 
andere mogelijkheid is de oude spoorweg volgen (over de voetgangersbrug 
van de Tervurenlaan). Dan is meteen het gevaarlijke kruispunt Vorstlaan-
Tervurenlaan vermeden. 
 
Wie te voet wenst te komen van aan het trammuseum, moet rekenen op 20 
minuten. 
 
Een kruispunt dat nog gevaarlijk kan zijn, is de rotonde van de Vorstlaan. 
Wachttijden aan de lichten moeten gerespecteerd worden en 
voetgangers/fietsers moeten steeds voorrang verlenen aan de tram. 
 
Hoeilaart en Overijse 
 
Komende uit de richting van Hoeilaart-Overijse, stapt men af aan het 
Herrmann-Debrouxviaduct. Daar komen de bussen 341, 343, 344, 345, 348, 
504, 544, 548 aan. De precieze tijden zijn onduidelijk omdat de info ontbreekt. 
Om de tram te nemen die elke 6 minuten voorbij rijdt, moet men een 
gedeelte van het gevaarlijke kruispunt oversteken. Auto’s komen aan grote 
snelheid aangereden en remmen laat. 
 
Men kan ook met de fiets verder rijden, maar het fietspad stopt op een 
ongelukkige wijze aan het kruispunt met de Waversesteenweg (auto’s staan 
in de weg en zien het fietspad niet). Uitkijken! De Bassemstraat is een 
alternatief, maar daar ligt geen fietspad. Voetgangers kiezen best de 
Bassemstraat, omdat het de kortste (en toch nog veilige) route is. Men doet er 
iets meer dan 7 minuten over. 
 
Etterbeek 
 
Wie uit de richting van Etterbeek komt, neemt meestal de Waversesteenweg. 
Bus 34 biedt een goede verbinding, hoewel men soms 18 minuten moet 
wachten (als men vertrekt aan de rotonde op de Vorstlaan). Reizigers mogen 
aan de rotonde niet opstappen op de wachtende bus, maar moeten blijven 
staan aan het tankstation Texaco. Dat is een gevaarlijke plaats gezien het in- 
en uitrijdende verkeer. 
 
Sommige leerlingen nemen bus 34 aan het kruispunt Arsenaal (VUB), als ze 
overstappen van tram 7, en dat leidt tot gevaarlijke situaties omdat de 
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General Jacqueslaan zeer druk is op dat punt (tweemaal drie rijstroken, 
geblokkeerd op spitsuren). Wie bus 34 aan metrohalte Hankar neemt, loopt 
weinig gevaar (als de bus niet uitzwenkt). De eindhalte is ofwel vlak voor de 
schoolpoort aan de rotonde van de Vorstlaan, ofwel op de Waversesteenweg 
ter hoogte van het gemeentehuis van Oudergem. Daar zijn oversteekplaatsen 
met verkeerslichten. 
 
Komt men met de fiets uit de richting van Etterbeek, dan is de 
Waversesteenweg levensgevaarlijk. Er is geen fietspad, maar er is ook geen 
plaats om twee kruisende auto’s en een fietser naast elkaar toe te laten. 
Bovendien zijn er veel zijstraten en voeren de auto’s gevaarlijke manoeuvres 
uit om de hoofdweg op te rijden. Vaak wordt er nog eens dubbelgeparkeerd. 
Een fietser neemt het best Hertogendal aan het kruispunt Sint-Juliaan en 
komt dan een aantal kleine rotondes tegen die een fietssuggestiestrook 
hebben (de verf is al half verdwenen). Er zijn fietsroutes die van Delta tot de 
Tervuurse poort gaan, maar er is geen fietsroute aangeduid in de richting van 
Hertoginnendal. De Kouterlaan is de kortste en steilste weg naar school. 
Voetgangers zullen daar merken dat de meeste zijstraten geen zebrapaden 
hebben. Positief op deze route is dat in deze wijk een snelheidslimiet van 30 
km per uur geldt. Te voet heeft men van Hankar tot de school 25 minuten 
nodig. 
 
Als men van de Kouterlaan komt, dan is het drukste punt de rotonde van de 
Vorstlaan. Er zijn geen fietssluizen en de fietsers moeten tussen de auto’s 
laveren om aan de andere kant te geraken. Zeker wie naar links (richting 
Sint-Pieters-Woluwe) wil gaan, moet voor de auto’s zien te blijven. Het beste 
is dan om de oude spoorlijn te volgen en zo de kruispunten van de Vorstlaan 
te vermijden. 
 
Watermaal-Bosvoorde 
 
Leerlingen uit Watermaal-Bosvoorden hebben vele mogelijkheden om op 
school te geraken. Bus 41 rijdt tot aan Herrmann-Debroux en tram 94 rijdt tot 
voor de school (rotonde). Maar men kan ook gemakkelijk met de fiets komen 
omdat er een mooi breed fietspad is aangelegd tussen Wiener en de school.  
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De situatie aan het viaduct. Kruisjes tonen de gevaarlijke punten. De onderbroken lijn toont de veiligere weg. 

 
De gevaarlijkste kruispunten zijn dan Herrmann-Debroux en 
Waversesteenweg. Aan Herrmann-Debroux worden fietsers en voetgangers 
helemaal omgeleid via de zebrapaden aan de zijkant van de laan, en dan 
worden ze eens voorbij het kruispunt terug naar het midden gestuurd. Er is de 
mogelijkheid om ook rechtstreeks over te steken, maar hier staan op spitsuren 
vaak auto’s in de weg of er worden nog snel manoeuvres uitgevoerd die 
veiligheid van fietsers in gedrang brengen. Misschien is het beter om aan de 
zebrapaden over te steken in de richting van de Bassemstraat (geen 
fietsstrook, maar wel rustig verkeer). Aan de Waversesteenweg kunnen 
fietsers in het midden blijven rijden omdat er voor hen aparte lichten zijn, 
maar daar is eveneens de vraag of de automobilisten dit wel zien tijdens 
spitsuren.   
 
Voetgangers moeten 25 minuten doorstappen om van Wiener tot op school te 
geraken. 
 
De acties 
 
De gemeente (of het gewest, naargelang de bevoegdheid) moet duidelijke 
fietssluizen maken aan de rotonde van de Vorstlaan. Voor voetgangers moet 
het kruispunt op drukke momenten (een kwartier voor en na schooltijd) 
veiliger gemaakt worden door permanent politieagenten het verkeer te laten 
regelen. 
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Situatie aan de school. De onderbroken lijn is een veilige weg. De kruisjes zijn de gevaarlijke punten voor fietsers en voetgangers. 

 
De Waversesteenweg moet dringend een duidelijk fietspad krijgen of fietsers 
zouden richtlijnen moeten krijgen welke weg veiliger is om te volgen (in de 
zijstraten). 

 
Situatie aan de Waversesteenweg. De onderbroken lijn toont de veiligere weg. De kruisjes tonen de gevaarlijke route. 

 
Leerlingen geven aan dat ze wel in groep naar school zouden willen fietsen of 
te voet gaan. Op de Vorstlaan (hetzij van Watermaal-Bosvoorde, hetzij van 
Sint-Pieters-Woluwe) zou dit geen probleem mogen zijn. Er moeten acties 
komen om dit aan te moedigen (rondvraag bij het begin van het schooljaar 
om dit samen te doen). 
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De oude spoorlijn moet gepromoot worden als een veilig alternatief om te 
voet of met de fiets naar school te komen (van Stockel tot Delta, met als 
enige kruispunt de Stationsstraat in Sint-Pieters-Woluwe). 
 
Sensibilisering om te voet te komen. Wie bijvoorbeeld zijn aansluiting met 
tram 94 mist aan de Tervurenlaan, kan misschien te voet sneller op school zijn. 
Afstanden zijn relatief. 
 
Volgend jaar werken we dit verder uit met een enquête in de hele school en 
met concrete acties om de leerlingen veilig wegwijs te maken. 

 
 

M. Luyckx, leerkracht Nederlands 
 
 

 

Ropeskipping op de speelplaats  

 

Op vrijdag 4 mei was het Festival on Sports Tour in het Lutgardiscollege op 
bezoek! 

 
De Festival van Tour-vrachtwagen kwam tot op de speelplaats en bleef de 
hele dag staan. Mattijs Vanderleen speelde live klassieke muziek op de 
marimba tijdens de speeltijden en het spectaculaire Double Dutch team DDF 
Crew toonde wat je allemaal kan bereiken met rope skippen. Natuurlijk 
mochten de leerlingen ook een sprongetje wagen tijdens de middagpauze. 
 

L. Vandermosten, leerkracht MO 
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Sportdag eerste graad 
 

 
Op maandag  7 mei vertrokken de eerste en tweedejaars op sportdag. Deze 
dag ging door in Rijmenam, waar de leerlingen een hindernissen parcours 
moesten afleggen. Dit parcours speelde zich af boven land of boven water. 
Na een redelijk nat weekend hoopten we op een zonnige dag. En jawel, we 
hadden geluk! Het bleef droog en tijdens de namiddag kwam de zon zelfs 
piepen. 
 
Ik had het geluk de hele dag met mijn klas door te brengen. 1A4 dus.   
1A4 mocht beginnen met de trapeze, een soort van schommel  waar de 
leerlingen moesten op gaan zitten, deze schommel  hing wel boven water. 
Gelukkig bracht 1A4 het er goed van af! 
 
Daarna volgden enkele proeven boven land, maar wel redelijk hoog in de 
lucht. Ook hier toonde 1A4 dat ze echte aapjes zijn !  Wat mij vooral opviel 
was dat de leerlingen elkaar aanmoedigden en motiveerden als er iemand 
een beetje bang was. Leuke sfeer! 
 
Onze lunch kwam op het juiste moment. Na al deze inspanningen begonnen 
de maagjes echt wel te grommen. In het zonnetje aten we dus onze 
boterhammen op.  
 
Namiddag begonnen we  terug vol goede moed aan het tweede deel van 
onze dag. 
 
Weer een proef boven water. Onze monitor vroeg me twee stevige jongens uit 
te kiezen die de proef moesten voordoen en daarna de andere leerlingen 
moesten helpen veilig uit het water te trekken. 
 
Ik koos voor Mike en Wassim. Wassim begon aan de hindernis, blijkbaar was 
deze niet zo gemakkelijk en al snel viel hij in het water. Ook Mike tuimelde al 
snel in de vijver. Ik dus maar mijn goed hart getoond om mijn andere schatjes 
veilig aan wal te helpen. Gelukkig kreeg ik snel hulp van Maud die zich 
toonde als een echt klimaapje! 
 
Het was een leuke, zonnige, vermoeiende dag. Ik was trots op mijn klas. En 
vond het heel leuk om mijn leerlingen eens op een andere manier dan in de 
klas aan het werk te zien. 
 
Goed gedaan 1A4!  

S. Deferm, leerkracht Nederlands 
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Opendeur 2012: passievruchten en discoballen 
 

De opendeurdag van het LCO ging door onder een grijze hemel, op een kille 
en miezerige zaterdag in mei. Maar van de koude buiten was er binnen 
weinig te merken.  Het LCO was dit jaar bijzonder warm aangekleed.  
 
Zo rond twee uur begonnen de eerste bezoekers, onder begeleiding van de 
leerlingen van het laatste jaar, aan hun rondleiding door de school. Eén van 
de eerste stops was het wiskundelokaal, waar een opmerkelijk zwoel sfeertje 
heerste. Centraal in de klas bevond zich een piramide tropisch fruit en 
geïnteresseerde leerlingen werden hartelijk ontvangen door Mevr. Buys, die 
voor de gelegenheid volledig uit granaatappelrood was opgetrokken. Samen 
met M. Verhaegen en Mevr. De Wilde, die ook erg flatterend gekleed gingen, 
leek er wel een zweem van passievrucht in de lucht te hangen. 
De wetenschapslokalen werden bevolkt door witgejast personeel dat in allerlei 
al even exotische experimenten verwikkeld was. Potentiële leerlingen werden 
vriendelijk verzocht afwisselend proefkonijn of wetenschapper te spelen om op 
die manier iets meer te weten te komen over het complexe raderwerk van de 
natuur. 
 
De taallokalen stonden in het teken van cultuur en literatuur. In het 
vaklokaal Engels werden de bezoekers ontvangen met filmfragmenten van 
“Elisabeth” of “Shakespeare in Love”, terwijl ze in het vaklokaal Frans met 
behulp van een flikkerende discobal ondergedompeld werden in een 
decadent fin-de-siècle sfeertje. Op de hese klanken van een sensueel fluisterde 
Serge Gainsbourg begon Mevr. Vandeputte zelfs aan een dermate passionele 
uiteenzetting over haar vak dat menig bezoeker lichtelijk bezwijmeld de klas 
verliet.  
 
Gelukkig wachtte er aan de overkant afkoeling in de vorm van een hapje en 
een drankje in de eetzaal of een tuimeling op de airtrack in de sportzaal. 
Even verderop bevond zich ook nog het vaklokaal geschiedenis-klassieke 
talen, waar Mevr. Dewinkeler, Mevr. Marchand en M. Verstraeten alles in het 
werk stelden om hun dode materie aan de hand van moderne media weer 
tot leven te wekken.  
 
Bij het verlaten van de school weerklonken nog de gekwelde klanken van de 
zangeressen van “LCO’s got talent” over de druilerige speelplaats. Smachtend 
zongen ze over een hoop verloren liefdes en stukgelopen relaties die 
(gelukkig) enkel in hun verbeelding bestonden. Maar “by logic and reason we 
die hourly, by imagination we live” schreef John B. Yeats aan zijn bekendere 
broer William. En die uitspraak gold ook voor het LCO. Met wat hulp van de 
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verbeelding kregen de talrijk opgekomen ouders een idee van wat de 
toekomst voor hun dochter of zoon op het LCO was of kon zijn.  
 

W. Dehairs, leerkracht Engels 
 

 

 

PARIJS 2012: kunst, cultuur en cassoulet  
 

 

Maandagochtend 14 mei om 6.30. Een hagelwitte bus van busreizen De 
Polder stond kalm ronkend te wachten op de Zandgroeflaan om de 
vijfdejaars, onder leiding van Mevr. Dewinkeler en Mevr. Vandeputte 
(klemtoon op de laatste lettergreep!), drie dagen onder te dompelen in de 
Franse taal en cultuur. 
 

Na een ontspannende 
busrit, die in het 
geheugen van de 
begeleiders gegrift 
werd door een aantal 
anatomisch leerrijke 
fragmenten uit de 
film “Jackass”, begon 
de eerste dag in het 
Centre Pompidou. De 
leerlingen gidsten 
elkaar door het 
museum en deden 
hun best nog een 
spoor van de 
opwinding te voelen 

die de ooit shockerend moderne kunst van o.a. Pablo Picasso en Georges 
Braque bij hun oorspronkelijke doelpubliek teweeg had gebracht. Maar dat 
doelpubliek had overduidelijk nog nooit fragmenten uit “Jackass” bekeken, 
want van het shockerende effect bij de huidige generatie was niet altijd 
evenveel te merken. 
 
Na het Centre Pompidou ging het te voet richting Place Parvis Notre Dame, 
waar de leerlingen, aangespoord door een vroegzomerse zon en een exotisch 
geklede Mevr. Casteels, voor het eerst hun lillend wit arm- en beenvlees 
tentoonspreidden. De rest van de dag werd opgevuld met een wandeling 
door Le Marais en een boottocht op de Seine met zicht op de net ontstoken 
lichten van de Eiffeltoren.  
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Dag twee begon droog en zonnig, maar veranderde in Montmartre dan toch 
in M. Dehairs na een portie cassoulet: winderig, met af en toe een streepje 
vocht. De vochtigheid zou zelfs de hele dag blijven hangen, zodat het bezoek 
aan Père Lachaise volledig uitgeregend werd. De avond werd, zoals elk jaar, 
afgesloten met een bezoek aan het Théâtre de la Huchette en een avondje 
uit in het Quartier Latin. 
 
De laatste dag stond in het teken van een laatste museumbezoek en, vooral, 
een vrije namiddag. Gepakt en gezakt met koffers en zakjes van H&M zette 
de groep rond 18 uur opnieuw koers richting Brussel en een verdiend verlengd 
weekend. 
 
Hieronder een greep uit de reacties: 
 
“Bijna net zo geweldig als een dagje vissen in de vijver thuis!” (Maarten, 5A, 
die wat last had van heimwee) 
 
“Net zo schoon als Maxim zijn ogen.” (Danilla, 5B, die, alweer, wat last had 
van opspelend oestrogeen) 
 
“Een spetterende uitstap!” (Thibault, 5A, die wat last had van buikloop) 
 
“Anywhere we goho, people want to knohow, who we ahare, where we come 
from, so we tell them, we are from Belg…” (Shayker, 5A, die wat last had van 
zichzelf) 
 

W. Dehairs, leerkracht Nederlands 
 

 

 

 

 

 


