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In Europa
Vreemd: hoe meer er fout lijkt te gaan met Europa, hoe meer de impact en het 
belang ervan duidelijk worden. Europa was oorspronkelijk een Fenicische vrou-
wennaam. Niemand die daar nu nog aan denkt. Afhankelijk van inschatting of 
voorkeur heeft de term Europa een politieke, culturele, historische, etnische of 
geografische betekenis. 

Er is al veel inkt en kwijl gevloeid over de ‘Europese kwestie’, maar waar de grenzen 
van Europa liggen en wat een Europeaan (m/v) is, kan niemand exact zeggen. Toch 
vinden wij onszelf niet alleen Vlaming en/of Belg, maar ook Europeaan. Dat staat 
gek genoeg vast. Of we van Europa houden is minder zeker. Niet iedereen is wild van 
de EU en de Europese beschaving heeft er een hobbelig parcours opzitten. De jong-
ste jaren wordt er in onze scholen druk aan ‘herinneringseducatie’ gedaan. Daarin 
worden de leerlingen uitgebreid herinnerd en blootgesteld aan de donkere kanten 
van de kolonisatie en de gruwelen van de Europese oorlogen. Helaas is dit nodig 
om Europa helemaal te begrijpen.
Laten we echter van de zomervakantie gebruik maken om ook de schoonheid van 
ons oude continent te herontdekken. Zuid-Europa en het prachtige gebied rond 
de Middellandse Zee zijn welbekend. Daar ontstond de Westerse beschaving en 
begon wat Mark Eyskens ‘de Europeanisering van de wereld’ noemde. 
Misschien minder bekend, maar net zo boeiend, is Oost-Europa (of de oostelijk 
staten van de Europese Unie). Voor mensen die 40 of ouder zijn blijft het een fas-
cinerende gedachte dat je ongehinderd Berlijn, Dresden, Praag, Boekarest, War-
schau en de Baltische staten kan bezoeken. Prizma maakt al gretig gebruik van 
deze opportuniteit in enkele uitwisselingsprojecten. Ondergetekende herinnert 
zich erg goed de tijd van het Ijzeren Gordijn en de Berlijnse Muur waarachter ‘het 
Oostblok’ lag. Tientallen miljoenen Oost-Europeanen leefden in enge, vijandige dic-
taturen. Het waren barre tijden, maar ze zijn voorbij.
Alles kan altijd beter, maar er zijn redenen genoeg om blij te zijn met het Europa van 
vandaag. Laten we dan ook de tijd nemen om ervan te genieten.

Namens de redactie van Prizmagazine wens ik alle lezers een boeiende, aangename 
en (ont)spannende zomer toe!

Piet Pieters, hoofdredacteur 
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31 maart 2017

OP WEG

Prizma
on the
Move

De leerlingen van Prizma hebben heel wat gewandeld, 

gefietst, gespeeld en … gedanst

REPORTAGE

Bewegen was het doel.  
Bewegen naar activiteiten om het 
Prizma-gevoel per graad te beleven 
en te versterken. 

REPORTAGE
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SPELEN

LACHEN

PRIZMA ON THE MOVE REPORTAGE

In de voormiddag gingen de tweedejaars naar Campus College. 
Daar streden de verschillende middenscholen tegen elkaar in 
een heel spannende quiz. Omdat dat de quiz was opgedeeld 
in diverse rondes, kon iedere leerling wel in een of meerdere 
rondes zijn of haar talenten ontplooien. Leerlingen van 
verschillende richtingen vulden elkaar aan en streefden ernaar 
om de beste ploeg te worden. 

In de aula van Campus College dachten 
de leerlingen van het derde jaar na over 
gebruik van sociale media tijdens Shut your 
FACEbook 2.0. Het was Bert Gabriëls zelf die 
de leerlingen aan het lachen bracht.

De eerstejaars konden genieten van het zonnige weer en de mooie om-
geving op Wallemote. In een doorschuifsysteem volgden de leerlingen 
acht activiteiten die ze zo goed mogelijk probeerden uit te voeren. De 
verschillende groepen (40 tot 50 leerlingen) werden over de school-
grenzen heen samengesteld om meer verbondenheid te creëren bin-
nen de schoolgemeenschap. De leerlingen namen het op tegen elkaar 
(‘spervuur’ en ‘schipper, mag ik over varen?’), maar voor de andere 
opdrachten was steeds een vorm van samenwerking vereist (‘de puz-
zelopdracht’, ‘rebussen en droedels’, ‘spinnenweb’, ‘binnen de minuut’, 
‘krachtenhorloge’ en de ‘originele groepsfoto’). De groep die erin slaag-
de vaardigheden zoals inzet, behendigheid, denkvermogen, precisie, 
snelheid en creativiteit het best te combineren, mocht zich de winnaar 
noemen. Proficiat!

QUIZZEN
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DRUMMEN

GIEREN

ROCKEN

BOOMBAL
PRIZMA ON THE MOVE REPORTAGE

Het boombal was het hoogtepunt van deze dag vol 
beweging. De hele schoolgemeenschap, de meer dan 2112 
leerlingen en de begeleiders, konden samen huppelen, 
zwieren en hossen.

Drumfenomeen Michael Schack trakteerde onze vierdejaars  
in zaal ISO op een spetterend optreden vol tips en tricks.  
De lezers van Prizmagazine trakteerde hij op een boeiend  
interview (zie pagina 39).

Piv Huvluv, West-Vlaams stand-up comedian, was de kers 
op de taart voor onze leerlingen van het 6de en 7de jaar in 
de bovenbouwscholen. De zaal van het Art’Iz auditorium zat 
nokvol. Voor een publiek met jonge mensen comedy bren-
gen is zeker niet gemakkelijk, maar Piv had onze leerlingen 
meteen mee. Piv, zelf vader van opgroeiende tieners, deed 
zijn verhaal hoe het voelt om vader te zijn. Hij vertelde hoe 
hij zijn uiterste best doet om mee te blijven en hip te zijn. Hij 
paste zijn taalgebruik aan en ook zijn kledingstijl moest er 
aan geloven tot grote hilariteit in de zaal. Tot slot had Piv het 
ook over de leraren, zelf komt hij ook uit het onderwijs en hij 
heeft toch wel een unieke kijk op het onderwijs. De tijd vloog 
voorbij. Bedankt Piv je deed ons lachen en wat je verteld 
hebt, komt recht uit het dagelijks leven. 

De leerlingen van het vijfde jaar werden verwacht in de 
sporthal van Campus IdP voor een optreden van BassCats. 
Deze coverband met ballen, die bestaat uit muzikanten die 
hun strepen al verdiend hebben, bracht bekende nummers 
van vandaag, gisteren en ook eergisteren, zoals o.a. U2, Lenny 
Kravitz, Foo Fighters, Anouk…
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FRIETJE
STEKKEN

BEATS
BOOMBAL

PRIZMA ON THE MOVE REPORTAGE

De meest energieke leerlingen sloegen tijdens en na de opkuis 
aan het hakken en pompen op de beats van dj’s van eigen kweek. 
De hier groeiende talenten van dienst waren Thibaut Braekevelt, 
Remco Catteeuw, Lander Deplanke en Elias D’Hooghe. De 
verwachte regenbui maakte een eind aan deze gevulde dag.

Er werd natuurlijk gedanst 
en al even natuurlijk werd er 
ook gekeken! 

Voor de deelnemers was er ook 
een portie frieten en een drankje 
om weer op krachten te komen.
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DE MIDDENSCHOLEN

DE MIDDENSCHOLEN

In mei trokken alle leerlingen Latijn van Middenschool Lendelede en Middenschool Ingelmunster samen naar het Provinciaal Ar-
cheologisch Museum in Velzeke. Ze maakten er kennis met het Gallo-Romeinse verleden van onze streken. De latinisten werden 
volledig ondergedompeld in de cultuur van de oudheid. Na een boeiende rondleiding door het museum en de Romeinse tuin 
sloten ze de dag af met een fantastische workshop over Gallo-Romeinse kledij. Wie het breed had, liet zijn toga breed hangen! 
De leerlingen genoten met volle teugen van deze interactieve modeshow.

Gallo-Romeinen van kop tot teen!
Schoolreizen

Tijdens het derde trimester lieten de leerlingen van de middenscholen de schoolbanken even achter 
zich en konden ze zich een dagje uitleven op schoolreis. Op vrijdag 19 mei gingen de leerlingen van de 
A-stroom van PMLE op schoolreis. De eerstejaars gingen naar Bellewaerde, terwijl de tweedejaars iets 

verder, naar de Efteling trokken. Op vrijdag 2 juni gingen de leerlingen van PMIZ met z’n allen naar het 
Ieperse Bellewaerde. De eerstejaars van PMIN combineerden op vrijdag 2 juni een stadspel in Gent met 
een bezoek aan het zwemparadijs De Rozenbroeken. De tweedejaars maakten een combinatie van een 

zoektocht in Rijsel en een middagje Bellewaerde.
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Opendeuren in 
de Middenscholen

DE MIDDENSCHOLENDE MIDDENSCHOLEN

Op vrijdag 21 april (Middenschool Izegem) en zaterdag 22 april 2017 (Midden-
scholen Ingelmunster en Lendelede) werden de rode lopers uitgerold voor 
toekomstige leerlingen en hun ouders. De scholen openden hun deuren en 
lieten zich van hun beste kant zien. Heel wat geïnteresseerden kwamen hier-
op af. De verschillende opties met de bijhorende vakken werden uitvoerig 
gepresenteerd. De bezoekers konden kennismaken met de leerkrachten, de 
directie, de leerlingenbegeleiding, de opvoeders… Veel nieuwsgierigen von-
den het ook best fijn om eens rond te neuzen op het schooldomein en in de 
schoolgebouwen: de vaklokalen, de sportzalen, de speelplaatsen, de bib… 
Het hele reilen en zeilen op de scholen werd onder de loep genomen en 
goed bevonden, want er waren een pak inschrijvingen. 
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DE MIDDENSCHOLEN

Oe ist?
Op 16 maart 2017 namen 40 967 
Vlaamse jongeren van het eerste en 
tweede jaar secundair onderwijs deel 
aan de Wiskunde Kangoeroewedstrijd 
(editie Wallabie). Deze wiskunde-
competitie is een voorloper van de 
Vlaamse Wiskunde Olympiade en 
bezorgt onze leerlingen veel reken-, 
denk- en puzzelplezier. 

Elke deelnemende Vlaamse school 
organiseert de wedstrijd op hetzelfde 
moment. Ook in de  Prizma Midden-
scholen waagden heel wat leerlingen 
hun kans. Niet enkel de leerlingen uit 
de A-stroom, maar ook enkele leerlin-
gen uit de B-stroom namen deel. Er 
waren in totaal 19 243 deelnemers in 
het eerste jaar. Het Vlaams gemiddelde 
bedroeg  57 op de 120. 

Heb je bij de Kangoeroewedstrijd een 
score die groter is dan het gemiddel-
de, dan is dit een heel goed resultaat. 
Volgende leerlingen behoren met hun 
resultaat tot de 100 beste scores van 
West-Vlaanderen:
• Met 115 op de 120:  Carlo Matvij 

(MSIN) en Emma Delbeke (MSIZ).
• Met 110 op de 120: Kasper Dumoulin 

(MSIN),  Alec Segaert (MSLE), Mathias 
Corneillie  en Guust Foulon (beiden 
MSIZ).  

Daarnaast werden nog heel wat andere 
leerlingen beloond met een primus-
prijs.  Hoeveel je scoorde is echter niet 
zozeer van belang. Wat echt telt, is dat 
je samen met meer dan zes miljoen 
andere leerlingen in de wereld, veel 
plezier hebt beleefd aan je deelname 
aan Kangoeroe. Want, deelnemen is 
belangrijker dan winnen!

Proficiat aan alle deelnemers!

Middenscholen 
namen deel aan 
de Kangoeroe-

wedstrijd 

Prizma ‘shines’ op straat

De "Oe ist?"-campagne is een taboedoorbrekende actie van de provincie West-Vlaan-
deren die haar inwoners aanspoort om met elkaar te praten. "Oe ist?” Dat is de vraag 
die iedereen stelt en "goed" is dan meestal het antwoord, ook al gaat het niet zo 
goed. Rapper Brihang kwam naar Middenschool Izegem en Lendelede met een work-
shop ‘slam poetry’. Hierin werden de leerlingen aangemoedigd om hun gevoelens 
onder woorden te brengen door erover te rappen op een strakke beat. Op de website 
www.oeist.be kunnen een aantal voorbeelden beluisterd worden.

GUESS WHO 3
Deze kleine kapoen geeft nu les 
in Middenschool Ingelmunster. 
Weet jij wie dit is? 

GUESS WHO 2
Deze kleine kapoen geeft nu les 
in Middenschool Izegem. 
Weet jij wie dit is? 

STEM-OLYMPIADE
Naast de al bekende Kangoeroewedstrijd, 
waar de leerlingen getest worden op hun 
wiskundige vaardigheden, wordt er vanaf 
dit jaar in de Prizma middenscholen naar 
aanleiding van de nieuwe richting STEM 
ook een STEM-Olympiade georganiseerd. 
De leerlingen losten met veel enthousias-
me verschillende meerkeuzevragen op. De 
primus van Middenschool Lendelede was 
Ruben Samyn. Alle leerlingen gingen na af-
loop huiswaarts met een leuke attentie. Een 
dikke proficiat aan alle deelnemers!

De drie middenscholen namen dit jaar met succes deel aan de affichewedstrijd 
‘Shine op straat’ van Xiu, de vzw die ijvert voor een betere zichtbaarheid op de 
fiets. Middenschool Ingelmunster werd uitgeroepen tot winnaar van de publieks-
prijs en Middenschool Lendelede behaalde een vierde plaats. Ook Middenschool 
Izegem schopte het ver in de wedstrijd. Proficiat aan de leerlingen voor hun cre-
atieve blik op verkeersveiligheid!

GUESS WHO 1
Deze kleine kapoen geeft nu 
les in Middenschool Lendelede. 
Weet jij wie dit is? 

DE MIDDENSCHOLEN
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Het motto ‘Safety first’ klinkt alsmaar luider in 

Middenschool Ingelmunster. Na het prachtige 

resultaat in de affichewedstrijd van Xiu werd de 

school in pretpark Bellewaerde ook nog eens 

uitgeroepen tot 'Meest Verkeersveilige school' 

van onze provincie. 

Alle tweedejaars van Middenschool Ingel-
munster brachten in februari een bezoek aan 
de pastorie van E.H. Dubaere, pastoor van de 
Sint-Amandsparochie in Ingelmunster. De leer-
lingen mochten vragen stellen over het leven als 
priester en maatschappelijk relevante thema’s: 
hoe komt het dat priesters altijd oud zijn? Mag 
je zelf de kerk inrichten? Heb je ooit aan je 
keuze getwijfeld? Wat denk je over de muur van 
Trump? Uit de reacties van de leerlingen blijkt 
dat het een warme en aangename kennisma-
king was. Ook voor de pastoor was het een ver-
rijkende ervaring, want zoveel jong volk over de 
vloer is hij niet gewoon.

Carlo Matvij (2A1): Ik vond dat hij alles uitgebreid 
kon uitleggen. Hij vertelde dat hij misschien voor 
de politiek zou gekozen hebben, als hij geen priester 
was geworden. Hij heeft goed uitgelegd hoe het 
leven van een pastoor is, ik snap het nu beter. 
Thijs Vanneste (2A2): Ik vond het heel interessant 
om eens de mening van een pastoor te horen over 
bepaalde dingen. Het was leuk en gezellig om met 
hem te praten. Het gaf een warm gevoel. Zijn kijk 
op het leven verwonderde me. Als de regels om pas-
toor te worden wat milder waren, dan zou mij dit 
misschien ook aanspreken. 
Imani Arnaert (2A3): De antwoorden die de priester 
gaf vond ik zeer goed, over de meeste vragen had ik 
nog nooit zo nagedacht. Hij was supervriendelijk en 
klonk bijzonder slim. Hij was ook grappig. 
Luna Verhulst (2A5): Ik vond het tof. We mochten 
veel vragen stellen. Hij legde veel uit. Het was leuk 
om hem eens te ontmoeten buiten de kerk.
Matthias Depoortere (2A6): Ik weet nu veel meer 
over het priesterschap en wat je allemaal moet doen. 
Een betere uitleg kon ik waarschijnlijk niet krijgen. 
De priester was ook heel erg open over alles.

Op 24 februari gingen de leerlingen 
van Middenschool Ingelmunster de 
vastenperiode in met hun 'vette vrij-
dag'. Tijdens de speeltijden werden 
donuts verkocht: nog eens lekker 
vettig eten voor de vasten start. Vette 
vrijdag werd gevolgd door 'magere 
maandag'. Dan moesten ze het met 
heel wat minder doen: droge rijst-
koeken. De opbrengst van vette vrij-
dag en magere maandag gaat naar 
de Butterfly Foundation in Nepal, 
een project gesteund door Lode Van-
damme, collega op rust. Deze NGO 
voorziet in de basisbehoeften van de 
laagste bevolkingsgroepen.

Wil je ooit
paus worden?

Wegenwerken of 
weefmachines?

Meest verkeersveilige 
school van West-Vlaanderen

Voor het tiende jaar op rij al laat UNIZO via ‘Techclass’ Vlaamse leerlingen proeven 
van verschillende technische en technologische beroepen. Naar aanleiding van 
dit initiatief brachten de leerlingen van 2BVL Nijverheid en 2IW uit Middenschool 
Ingelmunster in maart een bezoek aan twee kleppers uit de West-Vlaamse bedrijfs-
wereld. Bij de firma Stadsbader in Harelbeke leerden ze hoe een groot bouwbedrijf 
werkt en hoe veel materialen steeds weer gerecupereerd worden. In Picanol Ieper 
was het vooral de efficiëntie van het machinepark dat hen boeide. De robots waren 
daar de kers op de taart.

Tijdens de finaledag van deze 
maandenlange verkeerscampagne 
moesten de vijf beste scholen het 
tegen elkaar opnemen in een fo-
tozoektocht, een praktische proef 
op het parcours en een verkeers-
quiz. De leerlingen van 2A5/2A6 

loodsten de school naar de 
overwinning en kregen van West-
Vlaams gouverneur Carl Decaluwé 
een oorkonde, 500 euro om te 
besteden aan verkeersveiligheid 
en een schoolreis naar Bellewaer-
de. Proficiat! 

Vette
vrijdag,
magere
maandag

DE MIDDENSCHOLENDE MIDDENSCHOLEN
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DE MIDDENSCHOLEN

Workshop prehistorie“Goedemorgen!” 
Aansluitend op de lessen geschiedenis 
werden de Izegemse eerstejaars naar de 
prehistorie teruggeflitst . Dit om na te 
gaan of de leerlingen wel zouden kunnen 
overleven zonder al het moderne comfort. 
Dat ze rechtop lopen en vlot taal gebrui-
ken, is wel duidelijk. Maar of ze ook vuur 
kunnen maken en jagen op prehistorische 

wijze, dat zou nog moeten blijken. Beho-
ren ze tot de australopitheci of kunnen ze 
al bij de homo sapiens gerekend worden?

De leerlingen werden ondergedompeld 
in de manier van leven van onze verre 
voorouders. Zo probeerden ze op pre-
historische wijze vuur te maken: met de 

vuurboog of met silex en markasiet. Dit 
lukte bij een aantal onder hen al aardig. 
Ook de jachttechnieken met speer en 
speerdrijver werden geoefend. Hier bleek 
er nog veel werk aan de winkel, want veel 
wild werd er niet geraakt.
Gelukkig dat er in onze moderne tijden 
zoiets bestaat als een supermarkt.

In het kader van de lessen wetenschappelijk werk 
over massadichtheid mochten de leerlingen weer 
(uiteraard alcoholvrije) cocktails maken. 

DE MIDDENSCHOLEN

Ze kunnen er wat van in Ingel-
munster, van sneukelen. Dat kon-
den we merken tijdens de derde 
Sneukelspeltocht van Midden-
school Ingelmunster. Leerlingen, 
ouders, familie en vrienden, jong 
en oud… Iedereen was enthou-
siast om op 18 februari de wan-
delroute van acht kilometer af 
te leggen langs Ingelmunsterse 
velden en wegen. Met een ballon 
in de hand en een paar stevige 
wandelschoenen aan de voeten 
stapte iedereen goedgehumeurd 
van stopplaats naar stopplaats. 

De wandelaars konden in de 
Cultuurfabriek genieten van een 
vanillepuddinkje-de-luxe en 
een korte muziekquiz. Een halte 

verder mochten de deelnemers 
proeven van zelfgemaakte cake en 
Hasseltse koffie of warme choco-
lademelk. Daarbij probeerden ze 
de fotoquiz op te lossen. Nog wat 
later werden er aperitiefhapjes 
geserveerd met een bijzonder 
streekbier erbij en konden behen-
digheidsspelletjes uitgeprobeerd 
worden. Onze middenschool was 
de eindbestemming, waar de wan-
delaars nog verwend werden met 
een hamburger of hotdog. Daar 
kon iedereen ook nog wat blijven 
plakken en nakaarten over de 
geslaagde editie van deze Sneu-
kelspeltocht. Een welgemeende 
dankjewel aan alle deelnemers, 
medewerkers en sponsors!

Sneukelen
in Ingelmunster!

Cocktails maken
in de les ww

Op maandagnamiddag 20 februari bracht 
ETC (English Theatre Company) Just Ano-
ther blockbuster voor alle leerlingen van 
2A van Prizma Middenschool Izegem.

J. A. B. is a comic play within a comic play. 
Very loosely based on three classic stories 
from British Literature: Dr Jekyll and Mr 
Hyde; Frankenstein and Dracula.
J. A. B. is given the full ETC treatment when 
a small, deservedly unsuccessful, char-
mingly inept film company is mistakenly 
given the job of preparing the script for 
next summer’s biggest Hollywood epic.
J.A.B. includes a full range of Hollywood 
heroes that are ever so slightly wrong. 
J.A.B. looks at classic literature, is a spoof 
of the Hollywood blockbuster and also 
considers the nature of writing itself and 
all this in our established ETC comedy style.

ETC @ PMIZ
Het lijkt zo simpel, maar niets is minder waar. Speciaal voor ‘De week van de 
goede dag’ deed de leerlingenraad van Middenschool Izegem de nodige moeite 
om iedereen wat dichter bij elkaar te brengen. De week begon muzikaal met 
een leuke videoclip. Overal op school verschenen ook plots tekstballonnetjes 
met ‘Hallo’ in allerlei talen. Enkele enthousiastelingen stonden ten slotte aan de 
schoolpoort om iedereen een goedemorgen te wensen en op vrijdag was er een 
verrassing voorzien. Iedereen die ook vriendelijk was en iets terugzei, kreeg een 
zoete traktatie. Dat was het einde van een geslaagde week, maar vriendelijk zijn 
we natuurlijk het hele jaar door! 
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Bezoek zesde leerjaar

DE MIDDENSCHOLEN

Donderdagvoormiddag 1 juni namen de tweedejaars mo-
derne wetenschappen en handel van Middenschool Izegem 
deel aan het Top Team Project: een initiatie in de wereld 
van handel en economie, met grote aandacht voor zelf-
werkzaamheid.

Leerlingen verrijken met dit project hun woordenschat 
met specifieke economische en commerciële begrippen en 
leren een werkmethode opbouwen en hun eigen tekortko-
mingen ontdekken en verbeteren. Dit project is gericht op 
het niveau en de leefwereld van de leerlingen, sluit naad-
loos aan bij de leerplandoelstellingen en stimuleert een 
gemotiveerde keuze voor de studierichting Economie! 

De zesdeklassers van de lagere scholen 
kregen tijdens hun bezoek een “midden-
schoolbad.”

Onze bezoekers kregen informatie over 
de verschillende vakken en opties. 
Afhankelijk van de keuze die ze vooraf 
hadden gemaakt, kregen ze tekst en uit-
leg over de verschillende keuzemogelijk-

heden op de middenschool en mochten 
ze ook lessen gaan bijwonen. 
Naast informatie over het leren en het 
“leren leren” kregen de kandidaat-leer-
lingen ook uitleg over het “leven” naast 
of buiten de lessen op Middenschool 
Izegem. De voormiddag werd afgerond 
met een versnapering en een drankje 
in de stille ruimte. De leerlingen van de 

Zonnebloem mochten bovendien zelf 
een sleutelhanger ontwerpen en die dan 
meenemen naar huis.
Op 14 februari kregen de ouders van de 
kandidaat-leerlingen ’s avonds uitleg 
over de missie van en het leren en het 
leven op de middenschool. Op onze web-
site en Facebookpagina vind je heel wat 
foto’s van deze activiteiten.

TOP 50Top team project

Na een periode van studeren, presteren, tijdsdruk, proefwer-
ken, stress en ander leuks, was de TOP 50 voor de leerlingen 
de ideale manier om dit alles van zich af te schudden. 

De muziek kwam van de leerlingen zelf die hun eigen hit-
lijstje konden samenstellen. Daaruit werd dan een top 50 
samengesteld, goed voor een hele namiddag dansplezier. 

Op woensdagnamiddag na de proefwerkperiode van het tweede 
trimester werd de refter van Middenschool Izegem omgetoverd tot 

een danstempel voor de party van het jaar: de TOP 50.

DE MIDDENSCHOLEN
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Miniemen minivoetbal
meisjes provinciaal kampioen!

PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ATLETIEK
Er waren enkele topprestaties van onze 
leerlingen op het provinciaal kampioen-
schap atletiek meisjes in Zwevegem en 
jongens in Tielt. 

MEISJES
Goud bij de miniemen (geboren in 2003) 

op de 4x100 meter voor Vayla Werbrouck 
(2A4), Yana Vandommele (2A7), Rhune Van-
steenkiste (2A1) en Emma Vandecappelle 
(2A4). Goud voor Rhune Vansteenkiste (2A1) 
op de 1500m. Zilver voor Yana Vandom-
mele (2A7) op de 100m. Brons voor Rhune 
Vansteenkiste (2A1) in het hoogspringen.

JONGENS
Bij de miniemen jongens behaalde Mathis 
Deriemaker (1A7) brons op de 800m. Samuel 
Snoeck (1A10) behaalde zilver op de 800 m. 
Vic Vanhaecke (1B1) behaalde goud op de 
1500m. Mathieu Vervaecke (2A1) behaalde 
brons in het verspringen en goud op de 100m. 

Op dinsdagavond 23 mei konden de leerlingen van Midden-
school Izegem zich met elkaar meten in het befaamde Viking 
Kubbspel. Dit was de afsluitende activiteit van de wedstrijd 
voor de sportiefste klas. In deze wedstrijd konden de klassen 
het gedurende het hele schooljaar tegen elkaar opnemen in 
verschillende sportdisciplines. De sportiefste klas dit school-
jaar werd 1A4. Ze mochten dan ook de trofee in ontvangst ne-
men op woensdag 31 mei. Vijf leerlingen van de school namen 
aan alle activiteiten deel: Jef Ghekiere uit klas 2A10, Thomas 
Soen uit klas 1A10 en Lore Louagie, Margaux Tremmerie en 
Emma Van Troys, alle drie uit klas 1A3.

DE MIDDENSCHOLEN

De miniemenploeg handbal van 
Middenschool Izegem kroonde zich op 
woensdagnamiddag 3 mei in Mechelen 
tot Vlaams Kampioen.

Miniemenploeg
handbal
Vlaams Kampioen

Wedstrijd
sportiefste klas

Onze meisjes begonnen enorm nerveus 
aan de wedstrijd en na twee scrimma-
ges voor eigen doel keken ze al meteen 
tegen een 2-0 achterstand aan. Zodra 
onze mini-Maradonna’s hun zenuwen 
onder controle kregen, begonnen ze aan 
een furieuze achtervolging en was de 
voorsprong van het Kortrijkse Don Bosco-
college op het einde van het eerste kwart 
al teniet gedaan door goals van Julie en 
Sarah. Nu kwamen onze pocketvoetbal-
sters pas echt onder stoom: ze tikten de 
tegenstanders helemaal gek, maar helaas 
stond het vizier nog niet helemaal op 
scherp en knalden ze al te vaak tegen het 
doelkader. Sarah rondde twee individuele 
acties langs de flank knap af, Danielle 
kreeg een intikkertje op een presenteer-
blaadje, Julie pikte nog een goaltje mee 
terwijl Emma zorgde voor het slot op de 
deur achterin. Britt viel verdienstelijk in 
en zette hoog druk. Imani kreeg van Luna 
twee cornerballen op het hoofd geschil-
derd. De kapitein hield niet enkel de ei-

gen netten schoon, maar dirigeerde ook 
van achterin en zette persoonlijk de kers 
op de taart met een strak schot waarmee 
ze tekende voor de eindstand: 9-2. 

Traden aan voor Middenschool Izegem: Eer-
stejaars: Julie Vanhaecke, Luna Masschelein, 
Britt Vandommele en Danielle Demeyere en 
tweedejaars: Sarah Roels, Emma Vandecap-
pelle en Imani Prez (kapitein)

Nelle Vandenbroucke uit klas 1A2 
werd op 28 mei Belgisch kampioen 
allround gymnastiek op A-niveau.
Ilman Nesirkoyev uit dezelfde klas 
werd eerder dit jaar met ippon 
Belgisch kampioen judo in Herstal 
in de categorie U15-66 .Hij nam op 
21 mei deel aan een internationaal 
tornooi in Riga (Letland) en behaal-
de er een gouden medaille. Hij nam 
er deel aan vijf kampen en won ze 
allemaal met ippon.

UNIEKE SPORT-
PRESTATIES 

Tijdens de halve finales kwam de school uit tegen Don Bosco 
Zwijnaarde. Dankzij enkele vlotte treffers bij het begin van de 
partij domineerden ze de eerste helft: 4-8. Na de rust bracht een 
teveel aan balverlies wat chaos in de ploeg en kwam Zwijnaarde 
tot op één punt. Door een te vlugge wissel van de tegenpartij 
kregen ze opnieuw het overwicht in de slotfase. Eindstand: 8-13.
Tijdens de finale tegen Virgo college Hasselt nam PMIZ een 
blitzstart. Door een aantal goede combinaties konden ze gaan 
rusten met 5-9. Opnieuw zorgden slordige aanvallen voor wat 

spanning. Dankzij enkele goede safes van doelman Matthias 
Nottebaert kwam het team nooit echt in gevaar voor de titel.  
Ondanks de uitsluiting in de laatste minuut van de wedstrijd  
domineerden ze de wedstrijd. Eindstand: 9-15.

Een verdiende titel dus voor Nottebaert Matthias (2A4), Vande-
wiele Jonas, Verbeke Leon, Witdouck Niels ( allen 2A3), Denijs 
Achiel, Demuynck Korneel (beiden 2A8), Reubens Iene (2A13),  
Delarue Jarne (2A10), Ramaker Karsten (1A7)
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Bijzonder Wijs met Centen

ZwerfvuilactieBezoek Imog

Op 14 maart vierden wiskundeliefhebbers 
wereldwijd Pi-dag. Deze vond plaats op 14 
maart omdat in de Amerikaanse schrijf-
wijze 14 maart geschreven wordt als 3/14 
en de driecijferige benadering voor pi 3,14 
is. Deze dag werd overal op verschillende 
manieren gevierd. In de middenscholen 
werden de leerlingen aangemoedigd iets 
te doen rond pi. Ze hadden de keuze uit 
verschillende opdrachten. Creatievelingen 
verzonnen een leuke pi-slogan en plaat-
sen die daarna op een T-shirt, maakten 
een leuke pi-affiche of namen een coole 
pi-selfie. Knappe bollen memoriseerden 
zoveel mogelijk decimalen van het getal 
pi. Keukenprinsen en- prinsessen konden 
een lekker pi-gebakje maken. Wie eens 
gek wilde doen, kon zich verkleden in 
Pippi Langkous, Piet Piraat of Pikachu. 
Tussendoor konden de leerlingen op 
Pokémons (Pikachu) jagen. Die konden 
ze vinden door opdrachten tot een goed 
einde te brengen

Middenschool Lendelede engageerde zich samen met de gemeente en de jeugdver-
enigingen om al het zwerfvuil in de straten van Lendelede op te rapen. Ook alle inwo-
ners waren welkom om een handje te komen helpen. Zo werden de straten niet enkel 
netter, maar wilden we elke deelnemer ook blijven sensibiliseren voor een properder 
Lendelede en iedereen bewust maken dat sluikstorten echt niet kan. 

DE MIDDENSCHOLEN

(Kinder)armoede is een maatschappelijk 
probleem én een fundamenteel onrecht. 
Daarom zette Middenschool Lendelede 
in samenwerking met het Sociaal Thuis 
van Lendelede het thema ‘kinderarmoe-
de’ in de kijker tijdens de projectweek 
‘Bijzonder Wijs met Centen’. Die vond 
plaats van 2 tot 5 mei. 

Het OCMW leidde de week in met een 
kort woordje uitleg over het project. ‘s 
Middags gingen we met al onze leerlin-
gen naar de toneelvoorstelling ‘Armen 
zijn rijker’. Op woensdag quizden de 
eerstejaars tegen elkaar, waarna een in-
fomoment voor alle leerlingen over ‘De 
Kier’ volgde. De leerlingen hadden al snel 

door dat we bewust moeten omgaan met 
geld. Dit werd concreter in de B-stroom 
toen we stilstonden in de lessen Neder-
lands hoe je als tiener omgaat met geld, 
aan de hand van het stripverhaal ‘Dikke 
Bult’. Ook in de lessen voeding werd hier 
aandacht aan besteed. 2STV en BVL leer-
den budgettair koken met Marijke Ameye. 

π-dag

De leerlingen van nijverheid en ME van Middenschool Lendelede brachten 
een bezoek aan Imog in Harelbeke. Imog staat voor ‘Intergemeentelijke 
Maatschappij voor Openbare Gezondheid’. Het is een bedrijf dat het afval 
van zo’n 230 000 mensen verwerkt. Ze gebruiken het afval als een bron 
van grondstof en energie. 

Naar aanleiding van het nieuwe ‘Woord van 
het Jaar’, kregen alle leerlingen van Midden-
school Lendelede de uitdaging om het mooi-
ste 'Woord van het Schooljaar’ te bedenken. 
Met de hele school stemden ze op het woord  
‘Prizmagisch’, omdat de beleving in Prizma 
echt wel magisch is. Ze schreven zich in voor 
een tweedaagse ‘doorlichting’ van de leerlin-
genbegeleiding. Een wervelwind in de vorm 
van mevrouw Coeman en de heer Desmet 
daalde over het rustige Lendelede neer. Naast 
het uitspitten van allerlei documenten zoch-
ten ze contact met enkele leerlingen. Deze 
verbaasden de inspectie met de orkaankracht 
waarmee ze hun mening durfden te uiten. 

'Prizmagisch’ 
Lendelede

Naar jaarlijkse gewoonte organi-
seerden de middenscholen een 
posterbeurs ten voordele van Broe-
derlijk Delen. De leerlingen konden 
kiezen tussen heel wat verschillen-
de posters, deurhangers, kaartjes… 

Posterbeurs
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Fort van Breendonk
Week van de taal

Fluohesjesactie

Na het succes van het bezoek aan Harry 
Potter The Exhibition, bracht de schoolbus 
ons dit trimester naar Willebroek. Daar 
bezochten we één van de best bewaarde 
concentratiekampen in Europa. De leer-

lingen maakten er kennis met de gruwel 
van het Nazisme waarvan ook België niet 
gespaard bleef. Van september 1940 tot en 
met september 1944 verbleven circa 3.500 
gevangenen in Breendonk. Dit is minder 

dan 10% van de ongeveer 40.000 erkende 
Belgische politieke gevangenen. Het Fort 
van Breendonk staat symbool voor de her-
innering aan het lijden, de martelingen en 
de dood van zoveel slachtoffers.

In Middenschool Lendelede kwamen er 
op dinsdag 21 februari vier studenten van 
VIVES die de lerarenopleiding volgen. Ze 
organiseerden een projectdag voor de 
leerlingen van 1B en BVL. Daarin bespraken 
ze vanuit verschillende vakken hoe je best 
kunt omgaan met geld. Voor de leerlingen 
was dit een heel leuke en interessante dag!

DE MIDDENSCHOLEN

Na lang uitkijken trokken de leerlingen van 1B en BVL van Middenschool Lendelede er 
drie dagen op uit naar Ieper. De uitstap was enerzijds een leerproject waarin de leerlin-
gen Ieper en omstreken verkenden. Ze leerden bij over het verleden terwijl ze rondtrok-
ken door de stad en maakten er kennis met enkele musea, historische bezienswaardig-
heden en activiteiten. Terug in het vakantiehuis, leerden de jongens en meisjes bepaalde 
huishoudelijke taken uitvoeren. Anderszijds was de uitstap ook een leefproject. Ze 
stonden samen in voor het onderhoud van de kamers in de verblijfplaats. Ze bereidden 
samen maaltijden en ruimden op na het eten. Tijdens vrije momenten brachten ze samen 
tijd door in een sfeer van vriendschap en respect voor iedereen. 

Van dertien tot zeventien februari organiseerde Middenschool Lendelede een ‘Week 
van de taal’. Overal op school gonsde het van de taalactiviteiten. De combinatie van 
leerlingen en Valentijn was uiteraard een schot in de roos. Een hele week waren alle 
hoeken van de school een lust voor oor en oog. 

Projectdag
B-stroom

De leerlingenraden van de midden-
scholen organiseerden voor de twee-
de keer dit schooljaar een fluohesjes-
actie. Leerlingen die gespot werden 
met een fluohesje konden deelnemen 
aan een wedstrijd. Daarbij maakten ze 
kans op tal van leuke prijzen. 

Driedaagse B-stroom:
een leef- en leerproject
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#IGPRIZMA

Winnaar
With my best friend in Paris
Gefeliciteerd Louise Vroman (foto boven) 

voor de winnende Instagramfoto. 
Je ontvangt binnenkort een duocinematicket.

#IGPRIZMA
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Campus College nam het initiatief 
om met Prizma deel te nemen aan 
het project CWRM, kort voor Coming 
World Remember Me. Bedoeling 
was om met de scholengemeen-
schap 800 beeldjes van klei te 
maken in een pop-up kunstatelier 
in de speelzaal van Campus Col-
lege. De beeldjes moeten in Ieper 
een ‘land-art installatie’ –ofwel 
landschapskunstwerk- mee helpen 
vormgeven. (Deze installatie maakt 
op haar beurt deel uit van het 
moederproject ‘Gone West/Reflec-
tions on The Great War’.)

CWRM gaf de leerlingen niet alleen 
de kans om creatief aan de slag 
te gaan, maar was bovenal een 
interessant –en pijnlijk- stukje 
herinneringseducatie. De land-
art installatie in Ieper zal immers 
600 000 beeldjes tellen. Evenveel 
jonge mannen lieten het leven op 
Belgische bodem tijdens de Eerste 
Wereldoorlog... Leerlingen en leer-
krachten van Prizma, alsook enke-
le lokale middenveldorganisaties, 
togen aan het werk en we klokten 
af op meer dan 1000 beeldjes!

Dag Cassandre. Je studieloopbaan vanuit 
humane wetenschappen, over archeolo-
gie naar digital arts and entertainment 
(DAE) oogt op zijn minst opmerkelijk.
Ik heb altijd al iets met 3D willen doen. 
Oorspronkelijk was ik zelfs twee weken 

ingeschreven voor interieurarchitectuur, 
maar de hoop werk en de reeks deadlines 
zorgde voor te veel stress in die periode. 
Mijn kot in Gent lag vast, dus ging ik tijdens 
het weekend op zoek naar een richting die 
mij beter lag en vier jaar later studeerde ik 

af. Ik had nogal altijd iets van ‘3D, dat vind 
ik wel tof’. In bepaalde lessen werd getoond 
hoe die technologie aan het opkomen is 
in de archeologie, dus ging ik op zoek. Ik 
kwam hier in Howest terecht, schreef me in 
voor de major 3D Production and Visual Ef-

fects en dacht ‘ ik zie wel hoe het verloopt’ 
… en het loopt goed. In het eerste semester 
was ik er voor alles door en het tweede 
gaat ook goed, denk ik. We zien wel.

Afgaand op de website van je school, zit 
er veel toekomst in DAE: virtual reality, 
augmented reality… Je kan eigenlijk heel 
breed gaan. Ben je van plan om binnen 
archeologie te blijven? 
Ik denk het wel. Ik ga zeker voor archeo-
logie. Als dat niet lukt, ga ik op zoek 
binnen visual effects. Dat is mijn richting. 
Binnen DAE kun je ook leren grafisch 
materiaal voor games aan te maken, ze te 
programmeren en zelfs volledige games 
te ontwikkelen. 

Voel je als student aan dat het nog een vrij 
nieuwe richting is? Is de school nog aan 
het zoeken of zitten ze al stevig op koers?
Ik vind dat het redelijk goed georgani-
seerd is. Er zijn geen echte problemen. Er 
zijn natuurlijk de nodige veranderingen 
en aanpassingen. Dat voel je bijvoorbeeld 
bij taken, waarbij de docenten zich nog 
afvragen op hoeveel punten die moeten 
staan om correct te wegen in het geheel. 
Waarschijnlijk is dat typisch voor derge-
lijke richtingen die kort op de bal moeten 
spelen. De school wil altijd mee zijn met 
de ontwikkelingen uit de buitenwereld. 
Ze zullen altijd moeten vernieuwen en 
aanpassen.

Is er bepaalde voorkennis nodig voor 
jouw richting?
Ik had helemaal geen voorkennis. Ik kan 
zelfs niet tekenen. Met 3D had ik al ge-
werkt, maar met een ander programma. 
Het was dus van nul beginnen en dat 
was wel lastig. Gelukkig ben ik nu ouder 
en beter tegen stress bestand dan toen 
ik begon met interieurarchitectuur. Dat 
speelt wel in mijn voordeel. Ik kan beter 
omgaan met planning en het halen van 
deadlines. Ik kan ook beter relativeren.

Welke rol speelt je vooropleiding dan? 
Heb je het gevoel dat je algemene vor-
ming via humane wetenschappen in je 
voordeel werkt?
Voor archeologie zeker. Daar hadden we 
nogal veel talenkennis nodig. Weten hoe 
te studeren was ook erg belangrijk.  
In DAE zit ik samen met mensen uit  
kunstopleidingen en die trekken ook  
wel hun plan. Die kunnen super goed  
tekenen en daar heb ik wel een grote 
achterstand. Bij het ontwerpen voel je 
dat wel, maar je wordt hier goed gehol-

pen. Zonder vooropleiding kun je zeker 
slagen, maar voor bepaalde vakken (af-
hankelijk van persoon tot persoon) moet 
je een serieus tandje bijsteken. Voor 
wiskunde en dergelijke zit het dan weer 
goed. Dan moeten de andere studenten 
zich extra inspannen. Na de humane 
wetenschappen had ik vier jaar geen wis-
kunde meer. Ik wist zelfs niet meer hoe 
je een tweedegraadsvergelijking moest 
oplossen. Gelukkig wordt er van nul be-
gonnen. Het kwam allemaal snel terug en 
ik was direct geslaagd.

Eigenlijk sluit DAE zeer goed aan op je 
masteropleiding archeologie. Voor het 
opstarten van deze nieuwe reeks (De won-
dere wereld na …) had ik gehoopt op een 
meer exotische uitleg bij je studieswitch. 
Op het eerste gezicht hebben graven en 
games maken geen uitstaans met elkaar. 
Toch wel, ze liggen in elkaars verlengde. 
Ik zou kunnen zeggen dat ik inhoudelijk 
uitgekeken was op archeologie en iets 
totaal anders wilde doen, maar dan zou 
ik liegen.

Een eerder banale verklaring zoals be-
perkte werkgelegenheid leek mij ook een 
mogelijkheid.
Dat is sinds de nieuwe wetgeving ook 
veranderd. Er worden veel archeologen 
gezocht om via kaarten te onderzoeken 
of bepaalde bouwgronden op ‘gevoelig’ 
gebied liggen. Als dat het geval is, kunnen 
er boringen gedaan worden. Het is een 
belangrijke job. Vroeger zijn er heel wat 
waardevolle sites verloren gegaan. Dat is 
jammer, want het zal je maar overkomen 
dat je net die bronnen nodig hebt om 
kennis te verwerven. Voor mij is het wel 
niet de ideale job als archeoloog. Het 
creatieve ligt mij meer dan op kantoor 
bezig te zijn. Het maken van 3D-voorstel-
lingen is dus een creatief verlengstuk op 
archeologie, vandaar mijn keuze.

Ken je een oud-leerling van 
het college die eveneens 
een (op het eerste gezicht) 
vreemde wending maakte in 
zijn of haar studiecarrière of 
loopbaan? Neem dan gerust 
contact op met de redactie 
of Campus College.

CAMPUS COLLEGE
CAMPUS COLLEGE

De wondere wereld na
een algemene opleiding

CWRM
Coming World 
Remember Me

Cassandre wacht ons op in The Level (Howest, Kortrijk). Dit nieuw ogende gebouw 

heeft iets van een first-person-shooter game. De knipogen naar Call of Duty en de 

Hogwarts School of Witchcraft and Wizardy zijn meer dan vet. Dit lijkt een vreemde 

plaats om af te spreken met een master in de archeologie.
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Voor een creatieve opdracht esthe-
tica maakten leerlingen van het 5e 
jaar een schitterend tableau vivant, 
geïnspireerd op het schilderij van 
Rembrandt. ". Met vindingrijkheid, 
een donkere kelder, een gewillig "lijk", 
ketchup, snorren en baarden én een 
goeie informaticus, kwam dit meester-
werkje 385 jaar later tot stand.

Open doek 2017 werd in september op 
gang getrokken met de eerste audities 
om dan op 18 februari tot een echte 
première te komen. Voor het eerst werk-
te het team met een thema, namelijk 
film. Dat was een enorme uitdaging. Na 
weken oefenen, componeren, repeteren, 
regisseren en organiseren, mocht het 
resultaat gezien worden. Twee keer op-
treden voor een volle College-aula was 
een bekroning voor alle deelnemers. De 
toeschouwer kwam – zoals het echte 
sterren betaamt – via de rode loper bin-

nen. Een fotoshoot, al of niet met gezin 
of partner, kon niet ontbreken. Dan volg-
de een spektakel om van te genieten, 
met of zonder popcorn. De presentato-
ren Raoul en Bas zetten meteen de juis-
te toon en waren het bindmiddel binnen 
een ruime variatie aan acts. Opendoek@
themovies bracht zang, dans, woord 
of een combinatie gebaseerd op High 
School Musical, Pink Panther, I, Daniel 
Blake, Sister Act, Pitch Perfect, Daens, 
The Phantom of the Opera, The Blues 
Brothers, Twilight, Catwoman, Skyfall en 

Mama Mia. De leerkrachten lieten zich 
ook zien. Met het filmpje Once Upon a 
Time in ’t College konden ze het lijstje 
met prachtprestaties vervolledigen.

Van 29 maart tot 5 april verrichtten 25 
zesdejaars vol enthousiasme vrijwilligers-
werk in een weeshuis en bij straatkinde-
ren. De kinderen kregen dat weekje extra 
warmte en die aandacht waar ze zo naar 
hunkerden. 

Een uitwisseling met een secundaire 
school stond ook op het programma. We 
volgden een aantal lessen en ontdekten 
dat het schoolse leven daar toch niet zo 
veel anders is als bij ons. Het was heel 
fijn om met leeftijdsgenoten te praten 
over de dingen des levens: school, liefde, 
godsdienst, hobby’s… In onze vrije tijd 
bezochten we een berberdorp in het 
impressionante Atlasgebergte. Door een 
bezoek aan de hammam en aan een 
leerlooierij, het shoppen in de souks, 
het zetten van een henna-tattoo wer-
den we helemaal ondergedompeld in 

de Marokkaanse cultuur. Deze mix van 
cultuur, vrijwilligerswerk en de uitwis-
seling zorgde voor een onvergetelijke 
week. We kwamen terug met een groter 

relativeringsvermogen en met het besef 
dat de favoriete quote van onze gastheer 
Hlimou ‘la vie est belle’ helaas niet voor 
iedereen opgaat.

Vrij naar: De 
anatomische les van 
Dr. Nicolaes Tulp - 
Rembrandt van Rijn

La vie est belle!

Open Doek
at the movies

Al voor de zesde keer trokken we met vzw Bouworde
op inleefreis naar Taroudant in Marokko.
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Drumfenomeen 
Michael Schack 

INTERVIEW

Prizma on the move

Mediaraven, LINC (centrum voor lezen en 
informatie), UGent en zelfs onze eigen 
bescheiden bevraging onder de leerlin-
gen en leerkrachten van Campus College 
zijn duidelijk: 92 procent van de Vlaamse 
jongeren heeft een eigen smartphone. 
Het is voor hen het belangrijkste digitale 
toestel in hun leven. Jongeren gebruiken 
hun smartphone heel multifunctioneel: 
om de actualiteit te volgen, te overleggen 
over taken, Smartschool te consulteren, 
maar ook om te gamen, foto’s door te 
sturen, muziek te streamen en te chatten. 
Hiermee verdringen de smartphones stil-
aan gameconsoles en MP3-spelers.

Facebook is nog altijd het meest gebruik-
te sociale netwerk, maar Instagram en 
Snapchat zetten hun opmars verder. Het 
gaat ontzettend vlug.

VERSLAAFD?
Zijn jongeren effectief zo verslaafd aan 
hun smartphone als veel volwassenen 
beweren? Slechts 13% zegt dat ze hun 
smartphone vaak gebruiken tijdens een 
gesprek (= phubbing). 74% van de jonge-
ren apprecieert het zelf ook niet wanneer 
vrienden constant met hun smartphone 
bezig zijn. Toch trekt de dynamiek van de 
sociale netwerken hen heel erg aan en, 
meer dan communicatie met vrienden, 

zijn ze op zoek naar erkenning en beves-
tiging. Ze zijn op zoek naar aansluiting en 
reactie en kunnen zo concreet zien hoe 
populair ze zijn in hun groep. Sociale net-
werken zijn altijd en overal beschikbaar 
en daarom ook zo aantrekkelijk.

PRATEN IN PLAATS VAN VERBIEDEN!
Nieuwe media maken een wezenlijk deel 
van hun leefwereld uit. Dat doodzwijgen 
of verbieden heeft weinig zin. Bedoeling is 
wel om goede afspraken te maken en bij-
voorbeeld bij het studeren de smartphone 
of tablet aan de kant te leggen. Een open 
dialoog over hun mediagebruik en actief 
stimuleren om die media ook creatief in te 
zetten, zowel op school als in de vrije tijd. 
Iedereen die professioneel bezig is met 
jongeren is gebaat met een smartphone 
als werktool. Die smartphone dient als 
toegangspoort tot de wereld van de jonge-
ren en biedt bijgevolg nieuwe mogelijkhe-
den om te kunnen communiceren.

SMARTPHONE OP SCHOOL?
De leerlingen beseffen dat de school een 
opvoedende rol kan en moet spelen. Ze 
zijn daar echt van overtuigd. Ze zijn er 
zich echter niet altijd van bewust dat ze 
moeten opletten met hun privacy (het 
internet vergeet niet) en dat cyberpesten 
de klassfeer volledig verpest en niet kan. 

Daarnaast komt in kleine mate ook sexting 
voor. Daarom is het van groot belang dat 
de smartphone niet verbannen wordt uit 
de school in de lockers. Dat is ook de re-
den waarom Prizma gratis in wifi voorziet. 
Zowel het korps als de leerlingen zijn ervan 
overtuigd dat dit een grote troef is voor de 
scholengemeenschap. Nieuwe manieren 
van communiceren moeten we omarmen, 
want ze maken deel uit van de toekomst. 
Ermee leren omgaan is de boodschap, zo-
wel tijdens de les als buiten het klaslokaal.

In het lesgebeuren speelt de smartphone 
steeds meer zijn rol als vervanger voor 
de beschikbare tablets. Door intensief ge-
bruik vertonen die geregeld gebreken, al 
gaat het dan meestal om een (bijna) lege 
batterij. De smartphone blijkt dan een 
waardige vervanger voor iets minder dan 
de helft van het korps. Volgens de leerlin-
gen wordt er maandelijks, soms wekelijks, 
gebruik gemaakt van dit alternatief. Hij 
wordt gezien als een handige hulp tijdens 
de les, vooral voor het opzoeken van in-
formatie of het gebruik van Smartschool.
Leerkrachten stellen wel vast dat sommi-
ge leerlingen ook buiten de pauzes hun 
smartphone bovenhalen. 

Wijs met de 
smartphone?
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spullen in te laden of in te pakken en 
vooral op tijd op te dagen. Ik haat last mi-
nute stress en het gevoel dat je niet vol-
ledig het beste kan geven vanaf de eerste 
song. Ik heb geen speciale routines zoals 
een sigaretje roken, wat slapen enz. Ik zorg 
gewoon dat alles technisch goed werkt en 
dat ik vanaf de eerste noot genoeg ‘ in the 
zone’ zit en speel om tot het einde van het 
concert alles te kunnen geven. 

Wat was je leukste optreden tot nu toe?
Ik prijs me gelukkig dat er vooral leuke 
optredens zijn geweest. Ik kan niet één 
specifiek optreden als leukste beschrijven, 
want dat zou vele anderen onrecht aan 
doen. Maar die 26 sportpaleizen met Milk 
Inc en het afsluiten van een Rock Werchter 
en Pukkelpop op de main stage met Nets-
ky zijn zondermeer échte topmomenten 
geweest die voor heel veel drive en een 
langdurige grote glimlach hebben gezorgd. 
Ik zou hier ook enkele solo optredens kun-
nen opnoemen, vooral dat ene in Nanjing 
in China in 2004 toen er zowat 2000 zotte 
Chinese jongeren naar mijn drumdemo 
zijn komen kijken. Ik dacht bij het opstel-
len dat die zaal veel te groot was voor mijn 
optreden. Maar toen ik zag dat die namid-
dag door het gebrek aan stoelen nog tien-
tallen ook op de trappen moesten zitten, 
voelde ik me door de sfeer en de manier 
waarop iedereen uit de bol ging mezelf 
echt de koning te rijk. Er zijn ook enkele 
SLIM shows die minstens tot de categorie 
‘meest hilarisch leuke optredens’ behoren. 

Wat is het gekste dat je ooit hebt mee-
gemaakt in je muzikale carrière?
Wow, da's een moeilijke. Waarschijnlijk 
ook weer in China, toen bleek dat ze daar 
mijn technische rider volledig verkeerd 
hadden begrepen en er een totaal fout 
drumstel van een heel ander merk op het 
podium klaar stond. Een andere gekke 
belevenis was met Kate Ryan in Polen: 
we kwamen op een dag na een vlucht 
Brussel - Warschau en een lange busrit 
eindelijk ter plaatse en toen bleek dat 
de lokale geluidstechniekers het hele 
elektronische drumstel van microfoons 
hadden voorzien, wat nu net bij een elek-
tronisch drumstel niet moet. Die gasten 
spraken geen woord Engels of Duits. Dus 
daar is een uurtje hilarische gebarentaal 
op gevolgd. We lagen plat van het lachen. 

Wat is voor jou het mooiste nummer dat 
je ooit gemaakt hebt?
Dat moet ik nog schrijven. Hopelijk komt 
het er ooit eens van...

Welke award zou je ooit willen winnen?
Zondermeer een Grammy, want dat is de 
enige muziek award die ook internatio-
naal iets te betekenen heeft. 

Waar wil je zeker ooit nog eens optreden?
Het Sportpaleis blijft een wereldbeleve-
nis, zeker wanneer het helemaal uitver-
kocht is. Wat een ongelooflijke sfeer daar. 
Maar ik wil zeker ook ooit eens in het Ma-
dison Square Garden in New York optre-
den. Voor vele Amerikaanse muzikanten 
‘hun Sportpaleis’...

Voor wie heb je bewondering?
Voor iedere live muzikant of vocalist, die 
met een positieve instelling en een im-
mens respect voor het aanwezige publiek 
het dak eraf laat gaan. Welk genre ook. 
En een heel speciale bewondering voor 
mensen met een handicap, die met 
hun muzikale of artistieke prestatie alle 
klagers en zagers met élke noot op hun 
plaats zetten. Sommige van die mensen 
zijn trouwens wereldartiesten, kijk maar 
naar Stevie Wonder. 

Wat doe je in je vrije tijd, als je even niet 
artiest bent?
Ik neem spijtig genoeg te weinig vrije tijd, 
omdat ik nog altijd de indruk heb dat ik 
van mijn vrijetijdsbesteding net mijn be-
roep heb gemaakt. Maar als ik dan eens 
echt kan chillen, dan doe ik dat graag 
met een film of kuierend doorheen een 
wereldstad. Ik reis dolgraag, vlieg ook 
heel graag, vooral intercontinentaal. Ik 

verheug me steeds op langere vluchten, 
want dan gaat de deur toe, het internet 
uit en het filmschermpje aan. 
Ik snor ook heel graag met de fiets of de 
scooter door Antwerpen of New York. Ik 
ben een echte City Hiker/Biker. 

Welke muziek beluister je zelf graag?
P-Funk, de betere live gespeelde Hip Hop, 
een vleugje Jazz ook soms goed geprodu-
ceerde, niet té cliché gemaakte beats 'n 
bytes of elektronische muziek, welk tem-
po ook. Als het de drummer in me maar 
wakker houdt en inspireert. 

Wat zijn je ambities voor de toekomst? 
Waar zie je jezelf bijvoorbeeld over vijf 
jaar staan?
Zeker erg intens en hopelijk met succes 
mijn solo carrière verder uitbouwen, 
zowel hier bij ons als in het buitenland. 
Aan de kar blijven trekken, ook al rijdt die 
voorlopig nog goed. 
En ervoor zorgen dat je deze vraag bin-
nen 5 jaar nog eens kan stellen en dan 
na de volgende 5 nog eens. Ik ben op 
mijn 24ste professioneel muzikant gewor-
den, en oh wat zou het fijn zijn mocht ik 
dit nog minstens tot mijn 70ste kunnen 
doen. Knock on wood, kankervrij, met 
heel het lichaam in goede staat om nog 
lang te kunnen spelen. 

INTERVIEW INTERVIEW

Hoelang drum je al? 
Ik speel sinds mijn 11 jaar op een echt 
drumstel, maar toen ik 7 à 8 jaar was, 
maakte ik mijn eigen drumstel rond een 
snaredrum, die ik toen voor Sinterklaas 
had gekregen en kartonnen waspoeder-
trommels. 

Is dit altijd iets geweest wat je wou 
doen of bespeel je ook nog andere in-
strumenten?
Tijdens mijn tienerjaren was ik nooit 
echt voor een ander instrument geïn-
teresseerd. Ik wou steeds drummen en 
daarnaast heel goed naar de basgitaar-
partijen luisteren. Ik ben altijd een grote 
fan geweest van de basgitaar of het bass 
keyboard, zoals dat in de jaren '70/'80 in 
het P-Funk genre erg intensief werd ge-
bruikt. Ik speel tegenwoordig dus ook een 
(heel klein) beetje basgitaar. Maar ik zal 
altijd vooral drummer blijven. 

Hoe ben je in de professionele muziek-
sector terecht gekomen?
Na mijn middelbaar onderwijs heb ik 
Economische wetenschappen & Mar-
keting gestudeerd in Antwerpen. Daar 
geraakte ik als drummer betrokken bij 
enkele coverbands en via via ook bij de 
Antwerpse Blues/R&B groep Blue Blot. 
Na mijn studies kwam van Blue Blot een 
heel succesvol album uit, ‘Bridge To Your 
Heart’, dat heel goed verkocht (dubbel 
goud in België) en ook in het buitenland 
voor optredens zorgde. Toen dacht ik: 
"Laat het ons eens even proberen om 
professioneel drummer te zijn". Ik schreef 
bij Blue Blot ook mee aan de songs en 
was een vaste vennoot van de firma die 
we hadden opgericht, waardoor ik van 
toen af ook als zelfstandig muzikant kon 
werken. 

Je tourt momenteel o.a. met Netsky, Milk 
Inc., Ozark Henry, vroeger ook bij Clou-

seau en nog veel bands. Is er een groot 
verschil tussen die bands qua sfeer, ma-
nier van werken?
Ik heb vroeger bij Clouseau, Kate Ryan en 
Ozark Henry gespeeld en ik toer vandaag 
vooral met Netsky en speel bij Milk Inc., 
maar ik ben toch vooral alleen onderweg, 
zowel als internationaal solo optredend 
drummer als één van de enige solo op-
tredende #djdrummers zowel hier bij 
ons, in de rest van Europa, Canada, de 
VS, Australië en vorige zomer ook voor de 
eerste keer in Mexico en Colombia. Er is 
een groot verschil qua sfeer: als je alleen 
onderweg bent, doe je je eigen ding en 
ben je ook voortdurend aan het werk om-
dat ik ook mijn eigen tour management 
doe. Wanneer we met Netsky onderweg 
zijn, moet ik als het ware enkel op tijd op 
de tourbus stappen of op de luchthaven 
opdagen. Voor de rest wordt organisa-
torisch bijna alles voor je geregeld. Dat 
kan ook niet anders wanneer je met een 
ploeg van minstens 8 mensen onderweg 
bent. 
Ook qua sfeer is er een verschil tussen 
Milk Inc. en Netsky: bij Milk Inc. blijf je 
meestal in of rond België, dus je gaat ook 
elke avond weer naar huis. Bij Netsky zit-
ten we soms samen urenlang op de bus 
of het vliegtuig en dan leer je ook meer 
de kleine kantjes van sommige mensen 
kennen. En die zijn zowel bij Netsky als 
bij Milk Inc. super positief! Gelukkig. 
Qua manier van werken is er uiteraard 
ook steeds wat verschil: elk muziekgenre 
heeft zijn eigen ‘musts’ en ‘dont's’, dus je 
repeteert ook anders en de shows steken 
ook op een andere manier in elkaar. Bij 
Netsky bijvoorbeeld zijn we slechts met 3 
muzikanten plus een MC en de gastzan-
gers, dus eigenlijk een vrij kleine ‘kern’ 
die de hele tijd op het podium staat. 
Wanneer ik alleen op het podium sta, ben 
ik toch iets meer bezig met de reactie van 
het publiek, het inspelen op dingen die 

op het moment zelf gebeuren, enz. 
Het verschil tussen die 3 verschillende 
soorten optredens houdt me erg alert en 
de synergie inspireert: wat ik solo expe-
rimenteer, neem ik soms ook mee in de 
andere producties. Zo probeer ik ook op 
elk vlak een betere drummer en vooral 
ook een betere muzikant te worden. 

Met welke band zou je ooit nog willen 
samenwerken?
Ik zou ooit nog met de Foo Fighters willen 
spelen, of gewoon echt op die akoestische 
drums hakken met Muse of The Police. Ik 
hou van kleinere bezettingen die met 3 
à 4 muzikanten een dijk van een sound 
kunnen neerzetten. En indien ik een naam 
zou moeten noemen van een solo artiest, 
dan zouden dat Stevie Wonder of Bruno 
Mars zijn. 

Daarnaast ben je ook muziekproducer, 
geef je schoolvoorstellingen, drumde-
monstraties, advies... Valt dat allemaal 
te combineren?
Dat is mijn doel en continue betrachting: 
dat allemaal blijven combineren. Ik ben 
een zelfstandig ondernemend artiest/
drummer en ik heb die variatie ook 
nodig om te kunnen blijven creëren en 
performen. Ik zou het ‘enkel drummen 
bij die bepaalde band of artiest’ al gauw 
heel saai vinden. Ik ben op dat vlak een 
eerder onrustig iemand die muzikaal ook 
nog altijd zijn eigen ding moet kunnen 
doen én daar ook het podium mee op 
moet kunnen kruipen. 

Wat is het leukste aan je job?
Zondermeer het besef dat ik van mijn 
hobby mijn beroep heb kunnen maken en 
daarin dan ook nog mijn eigen baas ben. 

Hoe bereid je je voor op een optreden?
Eerst en vooral door alles goed te repe-
teren, de auto of de koffer met de juiste 

Tijdens Prizma on the move trakteerde drumfenomeen Michael 
Schack onze vierdejaars op een spetterend optreden vol tips en 

tricks. De lezers van Prizmagazine schenkt hij een boeiend interview. 
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IRIS COKELAERE
23 JAAR / VRIJGEZEL, WOONT 
ALLEEN IN EEN EIGEN HUIS IN 
AVELGEM / HOBBY’S: WIELRENNEN 
EN MODELLENWERK

Wat heb je gedaan na CIdP?
In IdP volgde ik het derde en vierde jaar 
STW, maar dat was echt niets voor mij. 
Ik heb de derde graad Verkoop gevolgd 
in het deeltijds onderwijs in Lendelede 
en zo heb ik mijn getuigsch rift Be-
drijfsbeheer behaald. Ik ben daarna on-
middellijk hier in ‘t Baguetje beginnen 
werken bij mijn ouders. Ik werk hier nog 
steeds, maar ik volg nu ook avondschool 
in het CVO in Oudenaarde om ook nog 
mijn A2-diploma te halen. Je weet maar 
nooit hé.

Hoe valt het mee om met familie elke 
dag samen te werken?
Héél goed! Ik werk hier echt graag.

Waar zie je jezelf binnen vijf jaar?
Zolang mijn ouders de zaak blijven run-
nen, blijf ik hier werken. Indien Brecht 
daarna de zaak zou overnemen, is het tijd 
om iets anders te doen (lacht). Nee, het 
is niet omdat ik niet voor Brecht zou kun-
nen of willen werken, maar ooit wil ik nog 
wel iets anders doen. Dat lijkt mij dan het 
ideale moment. Ik weet alleen nog niet 
wat ik dan zou doen…

Met welke oud-leerlingen heb je nog 
contact en komen hier vaak oud-leerlin-
gen of oud-leerkrachten over de vloer?
Ik houd contact met veel oud-leerlingen 
via Facebook. Met Vanessa Demuynck heb 
ik nog veel contact; we spreken regelma-
tig af. Uiteraard komen hier vaak (oud-)
leerlingen en (oud-) leerkrachten over 
de vloer. Directeur Piet Pieters komt hier 
trouwens regelmatig om een hotdog met 
samoerai.

Heb je bepaalde herinneringen aan CIdP, 
anekdotes?
Absoluut de dauwtrip! Vanessa Demuyn-
ck kwam bij ons slapen en we trokken 
dan een nachtje door. Oh en om op vrij-
dagavond niet in ’t Baguetje te moeten 
werken, zorgde ik er af en toe voor dat ik 
strafstudie had. Op die manier kon ik na 
de strafstudie onmiddellijk naar de markt.

Zijn er jou bepaalde leraren bijgebleven? 
Ik denk dan meteen aan meneer Claus en 
mevrouw Derweduwen.

Hebben je lessen je geholpen te berei-
ken wat je nu hebt bereikt?
Mijn getuigschrift Bedrijfsbeheer in het 
deeltijds onderwijs heb ik al kunnen ge-
bruiken, de lessen stw minder…

Welk CIdP-moment zou je nog eens wil-
len overdoen?
Alles, ik vond het echt een leuke tijd. Ik 
zou nu alleen veel meer mijn best doen.

BRECHT COKELAERE
25 JAAR / WOONT THUIS. VRIJGEZEL 
IN DE WEEK / HOBBY’S: WERKEN EN 
FITNESSEN

Wat heb je gedaan na CIdP?
Na mijn studies BI aan het IdP heb ik 2 
maanden NMCT in Howest gevolgd, maar 
ik had moeite met de wiskunde. Nu werk 
ik hier in ‘t Baguetje en combineer ik dit 
met webdesign op zelfstandige basis. 
Mijn bedrijf heet “webconfig”. Het laatste 
jaar heb ik het enorm druk met mooie 
realisaties voor Telenet, een IBIS-hotel…

Hoe valt het mee om met familie elke 
dag samen te werken?
Heel goed. Het voordeel is dat je gemak-
kelijker iets kan regelen, bijvoorbeeld 
je werkschema wijzigen. In het week-
end werkt onze jongste broer, Benny 

(oud-leerling van Campus College, volgt 
biomedische wetenschappen) hier trou-
wens ook.

Waar zie je jezelf binnen vijf jaar?
Ik leef van dag tot dag, maar ik zou wel 
graag de zaak van mijn ouders overne-
men. Dit biedt volgens mij meer toe-
komstmogelijkheden dan mij volledig 
toespitsen op webdesign. “Of misschien 
stopt hij wel met werken als hij een oude 
rijke vrouw zou tegenkomen”, onder-
breekt Iris lachend.

Met welke oud-leerlingen heb je nog 
contact? 
Gauthier Pauwels, Lisa Vanthuyne, Majid 
Bouazza… en ik kom ook nog veel ande-
ren tegen tijdens het uitgaan. Naomi De-
waele en Ann-Sophie Verschaetse (beide 
oud-leerlingen van IdP) werken hier.

Heb je bepaalde herinneringen aan het 
CIdP, anekdotes?
Ik herinner me vooral de vele bezoekjes 
aan de directeur en de strafstudies… Mijn 
100 dagen zal ik ook nooit vergeten, dat 
was er echt over. Oh ja, dit jaar heb ik op 
reis een paar Italianen teruggezien die ik 
tijdens de uitwisseling heb leren kennen. 
Dat was echt tof!

Zijn er jou bepaalde leraren bijgebleven?
Zeker Missy (mevrouw Verstraete), me-
vrouw Debunne, mevrouw Derweduwen, 
mevrouw Michels en meneer Brouw.

Hebben je lessen je geholpen te berei-
ken wat je nu hebt bereikt?
Ja, vooral informatica, economie en be-
drijfsbeheer.

Welk CIdP-moment zou je nog eens wil-
len overdoen?
Gewoon de lessen, die zou ik nog eens 
opnieuw willen overdoen… én de uitstap 
naar Parijs!

Prizmagazine zet graag een oud-leerling in de kijker. In deze editie 
krijgen jullie er zelfs twee voor de prijs van één. We vroegen ons af 
hoe het nog zou zijn met Iris en Brecht Cokelaere van ’t Baguetje.

Iris en Brecht Cokelaere 
van ’t Baguetje

CAMPUS IDP

Oud-leerling in de kijker

CAMPUS IDP
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Op 21 februari 2017 bezochten onze leer-
lingen van 3 Handel het KBC-filiaal in 
Izegem. Online en mobile bankieren, self-
banking en zoveel meer werden op een 
enthousiaste manier door de KBC-mede-

werkers uitgelegd. De leerlingen toonden 
ook veel interesse voor de kluizenzaal.
Op het einde van het bezoek kregen ze 
een geschenkenpakket met enkele leuke 
verrassingen!

Op dinsdag 25 april richtten de leerkrachten van de lagere school De Boomgaard in Ar-
dooie een muzische dag in. Hun leerlingen konden op die dag kiezen tussen beeld, mu-
ziek, bewegingsexpressie, drama of media. Onze leerlingen van CM hielpen de kinderen 
bij het omtoveren van een oud hemd tot een nieuwe creatie. Op het einde van de dag 
mochten de kinderen hun creatie presenteren in een modeshow. Op dinsdag 14 maart organiseer-

den we op onze school een Chal-
lenge Day voor de leerlingen van 
het 4de jaar. Die dag wilden we 
werken aan een betere verbon-
denheid tussen onze leerlingen. 
Dit gebeurde door ons open te 
stellen en elkaar beter te leren 
kennen.

We werkten samen met Stichting 
Challenge Day Nederland, officiële 
partner van Challenge Day Amerika. 
We hebben de Challenge Day ervaren 
als een dag van samen plezier maken 
en open staan voor elkaar. Er werd 
veel gelachen, gespeeld, gepraat, 
geluisterd… en ja, soms kon dat ook 
even emotioneel zijn. Het gaat er 
vooral om dat jongeren de ruimte 
krijgen om zichzelf te laten zien. We 
willen dat ze zich bewust worden 
van het feit dat niemand zich een 
imago hoeft aan te meten om “erbij 
te horen”.
De dag na de Challenge Day werd er 
in klasverband teruggeblikt en tijdens 
de lessen sociale activiteiten en gods-
dienst werd er verder gewerkt rond de 
ervaringen die de leerlingen opdeden. 

We begonnen de dag met een inlei-
ding en een filmpje over de verschil-
lende domeinen van het diensten-
centrum GID(t)s vzw. Daarna werden 
we in twee groepen verdeeld. De ene 
groep kroop in de huid van mensen 
met een beperking terwijl de andere 
groep luisterde naar het levensver-
haal van inwoner Franky. Tijdens de 
middagpauze mochten we een kijkje 
nemen op de boerderij. 

Na de middag werden we opnieuw in 
twee groepen verdeeld. De ene groep 
kreeg een rondleiding op het domein 
en de andere groep praatte met enkele 
bewoners van Dominiek Savio. 

Challenge Day

5 STW bezoekt 
Dominiek Savio 

3 Handel op bezoek bij KBC

Al bij het krieken van de dag verzamelden een 
groep moedige leerlingen en leraren om te 
genieten van het mooie ochtendgloren. Eerst 
was er een fietstocht naar Ardooie Veld, gevolgd 
door een korte bezinning. Meneer Derycke las 
een tekst voor en meneer Roose zong enke-
le passende liedjes. Daarna maakten we een 
prachtige wandeling door het bos, een klein 
beetje ontsierd door de vele insecten en vooral 
hun pijnlijke beten. Als beloning kregen we een 
smakelijk ontbijt aangeboden door de school.

In het kader van het project "Beat Da Bompaz" hebben de leerlingen van 
3 Voeding-Verzorging op 13 maart een namiddag georganiseerd voor hun 
grootouders. Er werden allerlei gezelschapsspelletjes gespeeld, zodat ieder-
een elkaars grootouders leerde kennen. De namiddag werd afgesloten met 
een kopje koffie en zoetigheden die de leerlingen zelf hadden bereid. 

Onze school daagde de leerlingen uit om zoveel mogelijk batterijen in te 
zamelen voor Bebat. Al meer dan 20 jaar geeft Bebat oude batterijen een 
nieuw leven door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. Op die ma-
nier werken ze mee aan een beter milieu. Het spreekt voor zich dat wij dit 
initiatief actief steunen. Wist je trouwens dat men met 
de grondstoffen van 13 batterijen een brilmontuur kan 
maken? We mogen van een succes spreken, want Bebat 
kon dankzij onze inzamelactie meer dan 1200 kg batte-
rijen op onze school ophalen. De leerlingen van 3 VVb 
en 5 CM wonnen de wedstrijd; zij zamelden maar liefst 
25 kg per leerling in. Om hen te belonen voor hun inzet 
trakteerden wij hen op een uitgebreid ontbijt. Bij deze 
willen we alle deelnemende klassen nog eens danken!

Dauwtrip

Beat Da Bompaz
3 Voeding-Verzorging

Bebat

CAMPUS IDP

Modeproject CM
met lagere school
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De leerlingen van de 2de graad bso sloten 
het tweede trimester af met een project-
dag, gelinkt aan hun studierichting. 

Leerling Amber Goethals uit 4 Kantoor: 
4 Kantoor ging op 27 maart op bedrijfsbezoek 
bij Televic en op winkelbezoek bij C&A, Bristol 
en Standaard Boekhandel. 
"In Televic kregen we een rondleiding van een 
leerling uit 7 Kantoor die daar stage loopt. Ze 
liet ons de receptie en de vergaderzalen van het 
bedrijf zien. Daarna namen we plaats en moch-

ten we vragen stellen. Vervolgens gingen we 
richting Frunpark. We gingen eerst naar de C&A 
waar een leerlinge uit 6 Kantoor ons uitleg gaf 
over haar taken. In Bristol werden we opnieuw 
hartelijk verwelkomd door een leerling uit 6 
Kantoor. Ze stond de hele voormiddag alleen in 
de winkel. Wat een uitdaging! Tenslotte gingen 
we naar Standaard Boekhandel waar we alweer 
een leerling uit 6 Kantoor ontmoetten. Ze gaf 
ons een rondleiding en wij vuurden opnieuw 
onze vragen af. Na deze leerrijke dag kijken we 
nog meer uit naar onze stage!

Projectdag 2de graad bso

CAMPUS IDP

Ook dit jaar organiseerden de leerlingen van 
4STW binnen het vak integrale opdrachten 
een multiculturele markt. De leerlingen kie-
zen een ontwikkelingsland, zoeken hierover 
informatie, bereiden een typisch gerecht, 
maken een affiche en kleden hun stand aan. 
Wanneer alles klaar is, kunnen alle andere 
leerlingen en leerkrachten deze markt bezoe-
ken om de lekkernijen te proeven.

“When a child gives its tears, to charm away the old 
old fears, then will all the house be still, and peace will 
come to Canterville”…

…een fragment uit het toneelstuk ‘The Canterville Ghost’ 
by Oscar Wilde, voorbereid en opgevoerd tijdens de les-
sen Engels door de leerlingen van 3 Handel.

De leerlingen van 5 Kantoor vonden de interactie met de medewerkers, 
de enthousiaste uitleg over de coördinatie van het transport, de inter-
ne transportmiddelen en de rondleiding in de magazijnen super. Kwa-
liteitszorg, organisatie, technologische innovatie, op elkaar afgestelde 
investeringen, de crossdocks… 

In het kader van de lessen logistiek brachten de leerlingen van 5, 6 en 7 
Kantoor een bedrijfsbezoek aan Coca-Cola in Wilrijk. Naast een boeiende 
rondleiding leerde men er het bedrijf op een interactieve manier kennen.

Multiculturele 
markt 4 STW

The Canterville Ghost

Kantoor bij KTO en Coca Cola

CAMPUS IDP

L’origine du mode
Gustave Courbet schonk ons het schil-
derij 'L’origine du monde'. De leerlingen 
brachten 'L’origine du mode'. Taalpu-
risten wezen op een grammaticale fout, 
kunstzinnigen zochten een verband. Het 
kunstwerk was de inspiratiebron voor de 
ontwerpers van de modeshow om een 
voorstelling te geven waar fragiliteit, so-
berheid, breekbaarheid, kwetsbaarheid 
en puurheid centraal staan. 

In een industrieel gebouw (drukke-
rij Strobbe) werden natuurelementen 
binnengebracht en tussen de takken, 
bomen, bladeren en struiken toonden 
de leerlingen van de modeafdeling hun 
schitterende ontwerpen. 
Op roterende projectieschermen versche-
nen allerlei beelden, terwijl de leerlingen 
blootvoets door het water defileerden. 
Enkele muzikanten brachten heden-

daagse, zelf geschreven composities en 
tijdens de pauze kon je genieten van een 
performance van oud-leerlingen. 
De acts werden aangekondigd met titels 
zoals: viovorunarvatn, boekbinden, dans² 
dans, schemerzone, explanation n°9… 
wat de nieuwsgierigheid alleen maar op-
wekte en na een ‘FestenD’ slot verdwenen 
de modellen op de klanken van ‘Vanis-
hing Act’ van Lou Reed. 

Stephanie Lapauw (6 Ka - links) behaalde de derde plaats op het provinciaal kampioenschap 
Badminton te Torhout.  Aïscha Ballekens (3 STWc - rechts) schitterde met een tweede plaats op 
loopafstand 800m op het Vlaams kampioenschap te Oordegem!

Opmerkelijke sportprestaties
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The Flying Doc

De sportverslaggeving wordt net als 
vroeger gedomineerd door voetbal en 
wielrennen. Hoe ben je als jongeman in 
de atletiek verzeild geraakt?
Ik ben zelfs eventjes gestart met voetbal-
len, maar omdat ik drumles volgde en de 
uren van de muziekschool samenvielen 
met die van het voetbal, moest ik een 
andere sport kiezen. De voorzitter van 
de atletiekclub, de tandarts van mijn ma, 
stelde voor om het bij hen eens te probe-
ren, hier vlakbij naast het sportstadion. 
In de loopkoersjes van de lagere school 
in Lendelede was ik redelijk goed en zo 
ben ik er in gerold. In het begin mag je 
van alles doen: wat crossen in de winter, 
meerkampen, sprinten, speerwerpen... 
Rond mijn dertiende was het al duidelijk 
dat hordelopen mijn ding was. De combi-
natie van snelheid, uithouding en tech-
niek lag mij wel en wat je goed kan, begin 
je steeds liever te doen. Het is leuker om 
te winnen dan om te verliezen. Vanaf de 
scholieren, toen was ik zestien jaar, ben 
ik me gaan toeleggen op de vierhonderd 
meter. De weerstand en het ritmegevoel 
zijn daar belangrijker dan pure snelheid 
en explosiviteit. Dat werd dan uiteindelijk 
mijn discipline.

Het kan van kleine dingen afhangen. 
Een mismatch tussen het voetbal en de 
muziekschool en enkele jaren later sta je 
op de Olympische Spelen. Na je periode 
op het college heb je de zware studies 
voor arts gecombineerd met topsport in 
een veeleisende sporttak. Hoe heb je dat 
aangepakt?
Aanvankelijk heb ik dat eigenlijk niet 
aangepakt. In het zesde jaar trainde ik 
nog heel hard om te kunnen deelnemen 
aan de wereldkampioenschappen bij de 
junioren. Ik heb toen goed gelopen, dat 
was een goed jaar. Tijdens mijn eerste 
jaar aan de Kulak was alles nieuw, pro-
fiteerde ik van het studentenleven en 
nog meer in het tweede jaar. Ik wilde er 
vooral door zijn, dat was het belangrijkste 
en ik deed daarom minder voor de sport. 
Het derde jaar ging ik op en af met de 
auto. Dat betekende minder studentenle-
ven en meer sport. Ik haalde onmiddellijk 
weer goede resultaten op de Europese 
kampioenschappen voor beloften. Het 
jaar daarop was ik geblesseerd. In het 
vijfde jaar, ik was toen 23, besliste ik om 
alles op alles te zetten. Het is het laatste 
academiejaar met veel theorie, daarna 
zouden meer praktische stagejaren vol-
gen. Ik dacht: “Nu moet het gebeuren!” Ik 
miste geen enkele training meer om te 

studeren. Examens bleef ik zoals de twee 
voorgaande jaren via mijn topsportersta-
tuut spreiden over juni en augustus, want 
de meeste grote toernooien vinden in de 
zomer plaats, vanaf eind mei.

Over hoeveel uren training gaat het dan 
eigenlijk?
Ik heb nooit super veel getraind en altijd 
ingezet op kwalitatieve trainingen. Dat 
gebeurde nog meer toen ik in 2013 begon 
te trainen met Jacques Borlée. Daarvoor, 
onder Rudi Diels, de trainer van o.m. 
Kim Gevaert was het hard labeur: alles 
samengenomen, de looptrainingen, de 
krachttrainingen en stabilisatietrainin-
gen, kwam ik op zestien à twintig uur 
per week uit, maar nooit meer dan dat. 
Het is een moeilijke evenwichtsoefening. 
Als je te veel traint vergroot je de kans 
op blessure, maar bij te weinig trainen 
volgen de prestaties niet. Misschien had 
ik wat meer kunnen trainen, maar zeker 
kan je daar niet van zijn. Het is in die pe-
riode in Leuven dat ik een strakke, goed 
georganiseerde agenda had. Ik moest 
daar ook veel minder tijd besteden aan 
verplaatsingen. De piste, mijn kot en het 
ziekenhuis lagen dicht bij elkaar. Ik kon 
er ook trainen met een prettige groep en 
een goede trainer. Soms moest ik ook re-
delijk lang op trainingsstage. In het begin 
duurden die twee weken, later werden er 
dat zes en meer.

Heb je het gevoel dat je het maximum uit 
je sportcarrière gehaald hebt? 
Ik denk dat een topsporter dat gevoel 
nooit heeft. Ik ben wel bijzonder tevreden 
met wat er gelukt is, maar hier en daar 
had ik bepaalde zaken wellicht anders 
moeten doen, zoals vroeger veranderen 
van trainer. Misschien had ik bepaalde 
blessures kunnen vermijden met wat 
ik nu weet als sportarts, zoals die in de 
aanloop naar de spelen van Rio. Ik was 
toen echt goed bezig en zette sterke 
tijden neer. Zo’n tegenslag is mentaal 
niet gemakkelijk, want ik kon wel blijven 
lopen, maar niet doorsprinten. De laatste 
harde training vijf dagen voor de wed-
strijd viel enorm tegen. Ik ben dan zelfs 
boos weggegaan en niet meer naar de 
piste teruggekeerd. Ik bleef in het olym-
pisch dorp om te trainen. Uiteindelijk 
viel het resultaat nog mee. Ik heb goed 
gelopen, maar had wellicht nog beter 
gekund …

Voel je je nu niet sterker dan enkele ja-
ren terug? Je hebt nu de leeftijd waarop 

je het sterkst zou moeten zijn.
Waarschijnlijk wel, zeker omdat ik laat 
begonnen ben met stevig trainen. Mijn 
lichaam kan zeker nog verder en groot 
blessureleed is mij altijd gespaard ge-
bleven, al heb ik mijn portie wel gehad. 
Maar op een bepaald moment in je leven 
moet je kunnen zeggen dat het mooi ge-
weest is en tijd voor andere dingen. Een 
carrière als arts uitbouwen en trouwen 
bijvoorbeeld. Een relatie is absoluut niet 
vanzelfsprekend als je meer dan de helft 
van het jaar in het buitenland aan het 
trainen bent. Ik had ook tijdens die vijf 
jaren een halftijds BLOSO-contract dat na 
Rio stopgezet is, waarschijnlijk omdat een 
finaleplaats op een grote internationale 
wedstrijd toch niet meer haalbaar was. 
Met een halftijds loon als assistent zou 
het haalbaar zijn, maar ik ben begonnen 
met fulltime werken. Mijn volgende leven 
is begonnen en ik kan daar vrede mee 
nemen. Sporten, zoals mountainbiken of 
gaan lopen met de hond, blijf ik wel doen 
voor het plezier. Het moet niet meer. Op 
de piste trainen zonder echt doel is niet 
zo prettig en dus doe ik dat niet meer. 
Twee weken geleden deed ik wel nog 
mee aan een interclubtoernooi om de 
club een plezier te doen. De prestaties 
vielen wel nog mee. De conditie en snel-
heid waren natuurlijk minder, maar het 
motorisch geheugen, het ritmegevoel en 
de hordetechniek zaten goed. Ik heb dan 
maar lachend gezegd dat ik misschien 
een comeback zal maken.

Je studies hebben een zekere invloed 
gehad op je carrière. Hoe groot is de 
impact van een trainer op de sportieve 
ontwikkeling van een atleet? 
Als jeugdatleet ben ik hier begonnen bij 
Carlos Baillieu, een super goede horde-
trainer. In dat beslissende vijfde jaar in 

Michaëls ouderlijke huis staat in Lendelede. Hij studeerde in 2004 af aan 

Campus College om een opleiding als sportarts aan te vatten in Kortrijk 

en daarna Leuven. Als hordeloper zette hij heel wat mooie resultaten 

neer. Hij kon zich ook kwalificeren voor de Olympische Spelen van 

Londen (2012) en Rio (2016), waar hij knap presteerde.

INTERVIEW
INTERVIEW

"Een relatie is 
absoluut niet 
vanzelfsprekend als 
je meer dan de helft 
van het jaar in het 
buitenland aan het 
trainen bent."
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Leuven ben ik terecht gekomen bij Rudi 
Diels. Trainingen van op afstand zijn verre 
van ideaal en Carlos begreep dat ik alles 
op alles wilde zetten. Ik kwam terecht 
in die goede groep bij een trainer die al 
wat naam gemaakt had. Door een combi-
natie van factoren ben ik dan in 2013 bij 
Jacques Borlée beland. De vriendschap 
met Jonathan en Kevin, die ik in Londen 
leerde kennen door mijn invalbeurt op 
de 4x100 meter, was doorslaggevend. Ik 
maakte Jacques mee als trainer. Het in-
houdelijke speelde zeker een rol, maar 
hij is ook een enorm goede motivator. 
Het is een fantastische trainer die steeds 
op zoek gaat naar mogelijkheden tot 
verbetering. Zijn trainingen zijn zeer ge-
varieerd. Bij Rudi kwam elk jaar hetzelfde 
terug wat op termijn minder motiverend 
werkt. Ik had meer afwisseling en nieuwe 
dingen nodig. Misschien zou ik nu mezelf 
kunnen trainen, met de kennis en erva-
ring die ik opgebouwd heb, maar ik zou 
er toch voor passen. Een trainer neemt 
je zo veel uit handen naar organisatie 
toe, dat je je volledig kunt toeleggen op 
het trainen zelf. Er kruipt heel wat tijd en 
moeite in het analyseren van gegevens 

en het opstellen van trainingsschema’s. 
Eigenlijk is een trainer onmisbaar
.
Door wie wordt de trainer dan betaald?
Het zijn de federaties die dat doen, met 
geld van BLOSO, van de overheid dus. 
Ook het BOIC kan financieel steunen. 
Zonder dergelijke steun is een trainer 
natuurlijk onbetaalbaar als je inkomen 
beperkt is.

Nu we het daar over hebben. Voelde je 
voldoende gesteund door die structuren?
Het is te zien hoe je het bekijkt. Het 
kan zeker beter, maar het kan ook veel 
slechter. Als je vergelijkt met Nederland, 
Groot-Brittannië, Australië en Amerika is 
het hier veel minder, maar echt klagen 
kunnen we niet. Je krijgt hier redelijk vlot 
een basisloon, maar je moet veel meer 
zelf zoeken naar een geschikte omkade-

ring, misschien iets te veel. In Australië 
wordt sporttalent samengebracht met 
de beste trainers. Ze leven bij elkaar 
in degelijke sportcomplexen, met een 
perfecte omkadering en faciliteiten. Het 
loon is minder, genoeg om te overleven, 
maar alles wordt perfect voor je geregeld: 
vliegreizen, stages, in deelaspecten ge-
specialiseerde trainers, 2 keer per week 
verplicht langsgaan in een sportmedisch 
centrum, kine … In Amerika, Zuid-Afrika, 
of Australië maakt sport ook veel meer 
deel uit van het universitaire leven. Sport 
leeft daar veel meer en er wordt meer in 
geïnvesteerd. Het is een betere spring-
plank naar een topsportcarrière. 

Heb je daardoor kansen laten liggen?
Dat is ook dubbel. Misschien was ik ver-
der geraakt met een betere omkadering. 
Aan de andere kant was er in zo’n groot 
land met heel veel topatleten misschien 
nooit in mij geïnvesteerd. Ik ben echt 
wel geholpen geweest. Iemand van mijn 
niveau heeft het heel moeilijk in pakweg 
Groot-Brittannië. Die krijgen geen loon 
zoals ik gekregen heb. Ik ben gesteund 
geweest en omdat ik de sprong naar 
A-atleet snel kon maken, moest ik zelf 
financieel erg weinig tussenkomen. Daar 
is na Rio wel een eind aan gekomen. 
Gelukkig heb ik een inkomen waarop ik 
terug kan vallen. Ik kan echt niet klagen. 
Voor Londen hebben ze mij zelfs gedeli-
bereerd nadat ik de internationale limiet 
gelopen had, maar niet de Belgische. Na 
overleg mocht ik toch gaan en deed daar 
beter dan die Belgische limiet. Zonder die 
selectie was ik al lang gestopt en had ik 
ook niet in Rio gestaan.

Is dat een raad die je aan alle jonge ta-
lentrijke sporters zou meegeven?
Eigenlijk wel. Ik ben blij dat ik altijd ben 
blijven studeren en werken. Zo wordt je 
niet te afhankelijk van een inkomen dat 
plots kan wegvallen. Na je carrière heb je 
dan ook iets om op terug te vallen, want 
dan nog gaan studeren, lijkt mij ook niet 
voor de hand liggend. De kans is klein dat 
je na sporten als atletiek of turnen kunt 
rentenieren. Tegenwoordig is het nog 
gemakkelijker dan vroeger om je studie 

te spreiden. Ook het topsportstatuut 
is er. De twee combineren is echt wel 
doenbaar als je je goed organiseert. 
Soms moet je wel eens moeilijke keuzes 
maken. Soms heb je ook het gevoel dat 
je beide niet 100% perfect kunt doen 
zoals je zelf wil. Daar moet je vrede mee 
leren nemen.

Heb je verder nog sportieve dromen?
Zeker. Ik moet nog wat vrienden aanspre-
ken, maar ooit wil ik eens deelnemen aan 
de Cape Epic MTB Challenge in Zuid-Afri-
ka. Dan rijd je per twee etappes van 
tachtig tot honderdtwintig kilometer op 
de mountainbike in een indrukwekkende 
omgeving. Maar dat is verre toekomst en 
er komt veel voorbereiding bij kijken. Een 
berg beklimmen in de Alpen staat ook op 
mijn lijstje. Klimtouw of veel ander mate-
riaal hoeft niet. De allerhoogste top hoeft 
niet, maar de Mont Blanc zou wel tof zijn.

Zou je ooit trainer willen worden?
Ik weet het niet. Ik denk dat ik sporters 
beter zal kunnen helpen als sportarts. Ik 
wil zeker wel eens training geven. Ik heb 
zelfs een training geveild voor Music for 
Life t.v.v. Parantee (een sportfederatie 
voor mensen met een beperking, n.v.d.r.). 
Trainingen geven vind ik wel leuk, maar 
de twee combineren lijkt me onhaal-
baar.

Kun je als uitsmijter duidelijk maken 
wat hordelopen zo bijzonder maakt?
Het is een prachtige discipline door de 
combinatie van snelheid, weerstand en 
kunnen afzien op het einde. Het is vier-
honderd meter en dus een langgerekt 
sprintnummer waarbij je in de laatste 
fase extreem in de verzuring gaat. Er 
komt ritmegevoel bij kijken tussen de 
horden en techniek om zo efficiënt 
mogelijk en dus snel zonder energiever-
lies over de horde te geraken. Dat alles 
samen maakt het een uitermate mooi 
nummer. Het wordt niet altijd even veel 
gewaardeerd door het grote publiek, 
maar mensen uit de atletiekwereld 
noemen hordelopen altijd samen met 
tienkamp en polsstokspringen, ook een 
technisch nummer.

"Ik ben blij dat ik altijd ben blijven 
studeren en werken."

Bloemen
in papier

TIP

Snij de geperforeerde boord vanhet zakdoekje / de servet weg.

Snij de uiteinden rond. 

Pluk de bloemblaadjes open(alle lagen van het papiertje) tot je een bloem krijgt.

Klaar!

Plooi het zakdoekje / de servet

 in een accordeon.

Draai een satijnen
lintje in het midden
rond, zodat alles 
goed samenblijft.

Maak voor een mooi resultaat tweebloemen en bevestig ze met hetsatijnen lintje kruisgewijs aan elkaar.

Benodigdheden:
papieren zakdoekje/servet

schaar, satijnen lintje 

INTERVIEW
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School en deuren open

CAMPUS VTI

Op zaterdagmorgen konden kandi-
daat-leerlingen een rondleiding krijgen 
naargelang hun persoonlijke interesse. 
Ook oud-leerlingen, bedrijfsleiders en 
GIP-begeleiders waren present om men-
sen warm te maken voor onze school.
Zondag is traditiegetrouw de feestelijke 
dag van deze tweedaagse. De hele dag 

gonst het van bedrijvigheid doorheen de 
school. De genodigden en oud-leerlingen 
maken eerst een officiële opening mee 
met een hapje, drankje en het schoolor-
kest in volle bezetting. Tussendoor kun-
nen mooie herinneringen opgehaald 
worden aan ‘de jaren in ’t VTI’. Wie nog 
zin heeft, kan aansluiten bij de bezoe-

kersmassa die zich door de vier afdelin-
gen vergaapt aan wat op school allemaal 
kan. Iedere afdeling laat maar al te graag 
zien wat ze in haar mars heeft. Je vindt 
echter ook informatie over eindwerken, 
studiekeuze, Europese projecten, pasto-
raal, keuzerichtingen… 

Op onze school kunnen de leerlingen, naast 
de 34 verplichte lesuren, vrij kiezen om bij-
komende lesmodules te volgen. Leerlingen 
uit de tweede graad kunnen zowel in het 
derde als in het vierde jaar kiezen om 1u per 
week bijkomende informaticaondersteuning 
te volgen. In de derde graad zijn er verschil-
lende keuzemogelijkheden die afzonderlijk 
of zelfs gecombineerd kunnen gekozen 
worden: Duits, bijkomende wiskunde of een 
cursus bedrijfsbeheer. Daarnaast kunnen 
leerlingen uit de houtafdeling ook kiezen 
voor houtdraaien.

De cursus bedrijfsbeheer richten we niet zelf 
in. Hiervoor doen we een beroep op profes-
sionele lesgevers uit het avondonderwijs: 
HITEK, nu MIRAS. Naast het verwerven 
van algemene economische basiskennis 
maken de leerlingen ook een eigen onderne-
mingsplan. Soms is er ook ruimte voor een 
gastspreker. Dit jaar werd, tijdens een 2 uur 
durende gastles, de ondernemer Tom Bos-
suyt van ‘Bossuyt Winkelinrichting’ in Kuur-

ne uitgenodigd. Tijdens deze sessie deelde 
hij zijn passie, kennis en levenservaring met 
onze leerlingen die kozen voor de module 
bedrijfsbeheer. 

De gastles maakte deel uit van de nieuwe 
editie 'Ondernemers voor de Klas', hét 
grootste onderwijsproject tussen enerzijds 
de derde graad secundair onderwijs en an-
derzijds bedrijven in Vlaanderen. Met een 
belangrijke studie- of beroepskeuze in het 
vooruitzicht zitten heel wat jongeren met 
belangrijke vragen: wat verwachten bedrijven 
van afgestudeerden, welke vaardigheden zijn 
noodzakelijk om in een bedrijf succesvol mee 
te draaien en wat betekent ondernemerschap 
nu precies? Tijdens de gastles kregen onze 
leerlingen de mogelijkheden om deze vragen 
rechtsreeks aan de ondernemer te stellen. 
Zowel de leerlingen als de leerkrachten 
waren enorm onder de indruk van de pro-
fessionaliteit en de gedrevenheid van de 
ondernemer. Niet alleen gaf hij uitleg over 
belangrijke ondernemersvaardigheden en 

uitdagingen voor het zelfstandig beroep, 
maar als HR-manager gaf hij ook concrete 
sollicitatietips voor onze jongeren. Een grote 
meerwaarde voor de aanwezige zesdejaars 
die binnen een paar maanden de arbeids-
markt zullen betreden of een studiekeuze 
zullen maken in het hoger onderwijs.
We bedanken ook Vlajo (“Vlaamse jonge 
ondernemers”) voor de organisatie van dit 
project. Vanuit cvo Miras streven we er elke 
dag naar om onze studenten bedrijfsbeheer 
zo goed mogelijk voor te bereiden op het 
zelfstandig ondernemerschap. De gastles 
van een topondernemer uit de streek helpt 
dit doel zeker mee te realiseren.

Het wordt stilaan een traditie: in het 
kader van de opleiding “wetenschap en 
techniek” worden de kinderen uit het 
zesde leerjaar van de ons omringende 
lagere scholen naar onze school uitge-
nodigd om te werken rond dit thema.

We stellen de leerkrachten en de 
leerlingen uit de lagere scholen een 
werkbundel ter beschikking rond het 
centrale thema “Verbinden”. In deze 
werkbundel wordt eerst algemeen rond 
dit thema gewerkt. Daarna passen de 
leerlingen het thema toe op de verschil-
lende afdelingen binnen onze school: 

bouw, hout, elektriciteit-elektronica en 
mechanica. Daarnaast maken ze ook 
kennis met verschillende verbindings-
gereedschappen alsook met de be-
roepen die kunnen voortvloeien uit de 
verschillende vakdomeinen.
Eens het thema in de school is voorbe-
reid, brengen de leerlingen uit het lager 
onderwijs een bezoek aan onze campus. 
Na een korte algemene introductie volgt 
een geleid bezoek aan de verschillende 
afdelingen van onze school. Daar maken 
de leerlingen kennis met diverse ver-
bindingstechnieken, - gereedschappen 
en -materialen.

Het bezoek aan onze school wordt 
afgesloten met een drankje en een 
korte evaluatie. Achteraf kunnen de 
leerlingen aan de hand van interactieve 
oefeningen in de eigen school het the-
ma “Verbinden” op een actieve manier 
afsluiten. Door dit traject aan de leer-
lingen en de leerkrachten uit de lagere 
scholen aan te bieden, hopen wij de 
interesse voor wetenschap en techniek 
bij hen aan te wakkeren en hen een 
zicht te geven op de vele boeiende toe-
komstmogelijkheden van het technisch 
en beroepssecundair onderwijs.

Keuzemodule bedrijfsbeheer - Ondernemers voor de klas

CAMPUS VTI

Scholen met elkaar verbonden

Sinds vorig jaar zet Campus VTI zijn deuren al in maart wijd open. Voor 
het tweede jaar op rij waren de weergoden de groene campus goedgezind.
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Bouw in de steigers

Werkplaats 
tweede graad 
elektriciteit 
krijgt facelift

Tijdens hun opleiding maken de leerlingen van de richting bouwtechnie-
ken kennis met de bouw van een woning. Daar de wetgeving in verband 
met isoleren alsmaar strenger wordt, maakt dit het de uitvoerders niet 
gemakkelijk. Vandaar dat vooral in de derde graad bouwtechnieken de 
bouw van een "passieve woning" stevig onder de loep genomen wordt.
Opdat zoveel mogelijk aspecten rond isoleren, knooppunten en stabiliteit 
aan bod zouden komen, kozen de vakleerkrachten samen voor de bouw 
van een woning in de werkplaats. Naast de praktische uitvoering sluit 
ook de theoretische kennis hier nauw bij aan en moeten alle balken, ko-
lommen en I-profielen door de leerlingen berekend en bepaald worden. 
Ook wordt de nodige aandacht besteed aan de planning van de uit te 
voeren opdracht. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij telkens een 
stappenplan opmaken. Omwille van de goede samenwerking met Rector 
kon de woning ook van welfsels voorzien worden. Ook hiervoor moeten 
de leerlingen de nodige stabiliteitsberekeningen leren maken. Dit project 
bevat zoveel info dat dit ook ingebed is in de geïntegreerde proef.

Wij bieden de leerlingen een ruimer 
aanbod aan binnen de afdeling me-
chanica. De werkplaats is ingedeeld in 
werkhoeken waar telkens een speci-
fieke opdracht uitgewerkt wordt. Dat 
gaat van bevestigingsmiddelen tot 
fietstechniek, sanitair, elektriciteit, auto, 
verspaning, pneumatica en lassen. Dit 
alles gebeurt volgens een keurig uit-

gewerkte planning. Door deze nieuwe 
invulling krijgen de leerlingen een bre-
dere kijk op de toekomst (-mogelijkhe-
den). Ze krijgen een gevarieerd aanbod 
van verschillende disciplines, leren 
zelfstandig werken volgens een eigen 
tempo. Zo is de uitdaging groter om 
aan een nieuwe opdracht te beginnen. 

De nieuwe leerplannen in de 2de graad 
Basismechanica en Mechanische Technieken 
werden van kracht in september 2017. Wij zijn niet 
bij de pakken blijven zitten en zijn al dit schooljaar 
begonnen met een “make-over” van de werkplaats.

Dit schooljaar heeft de werkplaats 2de graad elektriciteit 
een ingrijpende verandering ondergaan. Al enkele jaren 
zet het leerplan aan om op een geïntegreerde, project-
matige manier les te geven. De vakken tekenen, techno-
logie en beroepspraktijk vormen één cluster en worden 
bij voorkeur door één vakleerkracht gegeven. Daarom 
werden de vakinhouden samengevoegd en de werkplaats 
moest hiervoor aangepast worden. We kozen voor een 
sobere inrichting waarbij al het materiaal ter beschik-
king is voor uitvoering van de projecten en de leerkracht 
ruimte krijgt voor individuele begeleiding. Er is plaats 
voorzien voor CAD tekenen, opzoekingswerk én uitvoe-
ringsruimtes in een overzichtelijk geheel. 

De respons van onze leerlingen én de positieve opmerkin-
gen tijdens onze geslaagde info@school en open@school 
motiveren ons om op de ingeslagen weg verder te gaan. 
De ruimte boven voor het derde jaar is zo goed als klaar, 
rest ons de benedenverdieping voor het 4dejaar verder af 
te werken.

Na de succesvolle start van de volks-
tuintjes in Emelgem in 2015 kwamen 
bij het stadsbestuur heel wat vragen 
binnen om ook voor senioren een 
bepaalde vorm van volkstuinieren in 
te voeren. De drie Izegemse woon-
zorgcentra de Plataan, ’t Pandje en 
Siny-Vincentius bleken sterk geïnte-
resseerd en sprongen graag mee op de 
kar om een project uit te werken.
Gelet op de specifieke doelgroep werd 
er niet gekozen voor een klassiek 
volkstuinpark maar wel voor het tui-
nieren in bakken. Voor de praktische 
uitvoering werd opnieuw samenge-
werkt met Campus VTI. De samen-
werking tussen het stadsbestuur en 
de school verliep voor het project 
“Mandeltuintjes” al uitstekend en ook 
het nieuwe project betekende zowel 
voor de school als de stad een meer-
waarde. De plantenbakken werden 
ontworpen door technisch adviseur 
van de houtafdeling Peter Goethals 
en uitgewerkt in een samenwerking 
tussen de las- en de houtafdeling. "We 
werken altijd graag mee aan dergelijke 
projecten omdat deze ons werk en 
onze opleiding eens extra in de kijker 
plaatsen" is een veel gehoorde opmer-
king van de leerlingen.
Eind maart werden de plantenbakken 
aan de verschillende woonzorgcentra 
geleverd en op 22 april konden de 
genodigden (gemeenteraad, OCMW-
raad, seniorenraad en MINA-raad, 
schooldirecties en pers) kennismaken 
met de verschillende projecten. 

Plantenbakken
voor Izegemse
Woonzorgcentra

Nieuwe
werkplaats 
mechanica
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ETC (Electro Technisch Center) is gehuisvest 
in de Prins Albertlaan 95 te Izegem, wordt 
geleid door 2 oud-leerlingen van Campus 
VTI (Jelle en Jens Vandromme) en heeft 
expertise in algemeen installatiemateriaal, 
camerabewaking, ICT, elektrische verwar-
ming, verlichting, domotica en videofonie. 

Om onze leerlingen te laten kennismaken 
met de nieuwste technologieën

organiseerde ETC samen met VTI-Izegem 
een beursdag waar diverse spelers uit de 
elektrobranche hun nieuwste producten 
toonden en nodige technische uitleg 
gaven .Dit gebeurde door het geven van 
diverse demo’s en workshops waar de 
leerlingen zelf de handen uit de mouwen 
mochten steken. Op die wijze maakten 
de leerlingen kennis met het nieuwste 
van het nieuwste. 

CAMPUS VTICAMPUS VTI

Een bezoek aan zee is 
altijd een goed idee

op stage...

... aan cultuur

Binnen het vak PAV in het zesde bso wordt in het derde trimester 
gewerkt rond budgetbeheer. Als voorsmaakje kregen de leerlingen 
de kans om de budgetbeurs, georganiseerd door het OCMW Izegem 
te bezoeken. Tijdens deze beurs kregen alle leerlingen een bepaalde 
identiteit met een bijpassend loon. Iedereen moest een levenstra-
ject afleggen. Hierbij werd hij of zij geconfronteerd met kosten ‘uit 
het leven gegrepen’. Daarnaast maakten de leerlingen kennis met 
een vereniging die zich inzet voor mensen in armoede.

Onze pastorale werkgroep organiseert voor het 4de tso een boeiende 
activiteit. De bedoeling is om de leerlingen te laten proeven van de 
kwetsbare kant van het leven: het oud en/of hulpbehoevend worden. 
Zij worden ingeschakeld bij de verschillende randactiviteiten in een 
rust- en verzorgingstehuis in de buurt.

Bezoek budgetbeurs

Inleefdag

Op bezoek bij ETC-Izegem 

Op een zonnige dag in mei brachten de leerlingen van 
7 industriële onderhoudstechnieken een bezoek aan de 
luchtmachtbasis van Koksijde. Zij maakten er kennis met 
de NH90, een supermoderne helikopter en hét parade-
paardje van onze Belgische luchtmacht. De leerlingen 
kregen de kans om montage- en demontagetechnieken te 
bekijken op hoogtechnologische onderdelen. Ook werd er 
gewezen op de hoogste kwaliteitszorg die men eist bij het 
onderhoud van de helikopters waaronder o.a. de Seaking.
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Wat zalmen 
leren?

Michiel Debacker (°1999) komt uit In-
gelmunster. Na de lagere school in de 
Onze-Lieve-Vrouweschool ging hij naar 
Middenschool Edelweiss. Daar volgde hij 
eerst Moderne wetenschappen, daarna 
Industriële wetenschappen. In het derde 
jaar koos hij voor het VTI. Daar doorliep 
hij op z’n zachtst gezegd een merkwaar-
dig studieparcours: in het derde jaar Me-
chanische Technieken, in het vierde jaar 
Elektromechanica en de hele derde graad 
succesvol Industriële Wetenschappen. In 
zijn vrije tijd is hij enthousiast lid van de 
jeugdbrandweer, speelpleinanimator en 
sinds kort vrijwilliger bij het Rode Kruis.
Al zijn medeleerlingen volgden zowat 
vanaf het derde jaar Industriële Weten-
schappen en ook hen intrigeerde de 
schoolloopbaan van Michiel. Ze stelden 
elk een vraag aan Michiel die er maar al 
te graag een antwoord op formuleerde.

Je zat in het tweede jaar al in Industriële 
wetenschappen. Waarom maakte je dan 
de keuze voor Mechanische Technieken? 
Komt dit door het CLB, leerkrachten…?
Ik heb die keuze helemaal zelf gemaakt. 
Je moet weten, in het tweede jaar was IW 
een stuk praktischer gericht en ik deed 
dat ook graag. Voor mij was de keuze 
voor MT dan ook logischer want ik zag 
op dat moment een job in de metaalsec-
tor helemaal zitten. Ik was bijvoorbeeld 
gefascineerd door de CNC-machine. 
Eigenlijk wou ik dus meer praktijk, maar 
achteraf lag me dat toch minder. Het is 
soms moeilijk om op jonge leeftijd een 
belangrijke studiekeuze te maken. Geluk-
kig kun je steeds nog corrigeren.

Heb je dan achteraf spijt van je keuze 
voor 3 MT?
Ik zou het geen spijt noemen. Ik heb er 
ook veel uit bijgeleerd, over mezelf, de 

sector… Maar met wat ik nu weet zou ik 
het niet meer opnieuw doen.

Hoe reageerden je familie en je vrienden 
toen je van 3MT naar 4EM en 5IW ging?
Goh, ik heb daar eigenlijk niet echt vreem-
de reacties op gekregen. Ik denk dat ze het 
eigenlijk wel zagen aankomen. Ze voelden 
dat ik niet echt op mijn plaats zat. Ze heb-
ben me altijd aangemoedigd om de stu-
dierichting te volgen waar ik mij het best 
in voelde en zo hoort het ook, denk ik.

Had je dat in de lagere school al, dat wil-
len veranderen van richting?
In de lagere school is het uiteraard niet 
zo makkelijk om van studierichting te ver-
anderen. Bovendien was ik ook een ander 
soort leerling dan dat ik nu ben. Nu volg 
ik graag rustig de les, toen was ik impul-
siever. Ik stond er echt nog niet bij stil wat 
ik later wilde worden. Plezier maken met 
mijn vrienden en ook wel babbelen ston-
den bovenaan mijn prioriteitenlijstje.

Door die vele veranderingen heb je onge-
twijfeld veel ervaringen opgedaan. Wat is 
jouw topervaring in het middelbaar?
Er zijn uiteraard veel mooie ervaringen, 
maar één activiteit komt toch meteen 
bovendrijven bij mij: de uitwisseling met 
een school in Aveiro in 5 IW. Ik vind dat 
we daar echt een hechte groep geworden 
zijn. Je leert ook een andere cultuur ken-
nen. Bij het tegenbezoek kijk je ook met 
andere ogen naar je eigen streek. Sinds 
die uitwisseling heb ik minder het gevoel 
in een klas, maar in een echte vrienden-
groep te zitten.

In het verlengde daarvan: wat was jouw 
topklas in die zes jaar?
Wel, ik kan moeilijk anders kiezen dan 6 IW 
met jullie hier voor mij, maar ik meen het 

ook. Sinds de uitwisseling, maar ook al wel 
daarvoor, voel ik me echt thuis in deze klas. 
We hebben veel plezier maar we kunnen 
ook ernstig zijn. Ik voel me hier gewoon 
aanvaard en volledig op mijn gemak.

Straks ga je verpleegkunde studeren. Is 
dat niet weer een opmerkelijke traject-
verandering, nu je het toch prima doet in 
de Industriële wetenschappen?
Ik zie dat eigenlijk niet zo. Hoewel er 
natuurlijk veel IW-leerlingen uiteindelijk 
ingenieur worden of zo is het toch een 
brede richting die op een waaier van 
beroepen voorbereidt. Je leert er grote 
pakken leerstof verwerken, abstract en 
probleemoplossend denken. Dit zijn ei-
genschappen die volgens mij in heel veel 
beroepen belangrijk zijn. In mijn hobby’s 
(jeugdbrandweer, speelpleinwerking, sinds 
kort Rode Kruis) staan sociaal contact en 
dienstbaarheid voorop. Ik zou dat graag 
doortrekken in mijn jobkeuze. Als labo-
rant of als ingenieur zou ik voor mezelf te 
weinig mensen zien, denk ik. Maar ik heb 
zeker geen spijt van mijn keuze voor IW, je 
kan er gewoon alle kanten mee uit.

Je bent nu officieel een zalm. Hoe heeft 
dat jouw kijk op de wereld veranderd?
Ik heb inderdaad veel verschillende zaken 
gezien en bestudeerd en ik kan dat alleen 
maar als een meerwaarde voor de rest 
van mijn leven beschouwen. Ik heb echter 
vooral geleerd dat je met genoeg motiva-
tie en uithouding heel veel aankan!

Menige krant en onderwijskundig tijdschrift staat er recent bol van: ‘het 
zalm-model’. Op het internet vind je nogal wat definities, maar misschien 
is deze nog de beste: “Een leerling die op eigen kracht overstapt van een 

praktisch gerichte naar een meer abstracte studierichting volgt het zalm-
model.” Allemaal nogal theoretisch, maar geen nood: op Campus VTI 

hebben we een echte zalm lopen: Michiel Debacker.

INTERVIEW
INTERVIEW

Michiel Debacker
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In de omgeving is het nog een ongewone 
constructie. De meeste scholengroe-
pen om ons heen werken met zesjarige 
scholen. In andere regio’s in Vlaan-
deren liggen de kaarten anders, maar 
in West-Vlaanderen zijn de autonome 
middenscholen in de minderheid. Reden 
genoeg om nog eens helder te stellen 
waarom Prizma die keuze maakt.
Alle pedagogische faculteiten van alle 
Vlaamse universiteiten zijn het er over 
eens: het is uiterst belangrijk dat de eer-
ste twee jaar van het secundair onderwijs 
breed oriënterend zijn. De identiteitsont-
wikkeling van jongeren is op 12 jaar vaak 
onvoldoende ver gevorderd om op dat 
ogenblik al keuzes te maken die een hele 
studieloopbaan gevolgen hebben. Ook de 
expertengroep van de Vlaamse overheid 
(de zogenaamde commissie Monard) 
kwam tot dezelfde conclusie. 

Het spreekt voor zich dat een breed ori-
enterende eerste graad het best kan wor-
den gerealiseerd in aparte eerstegraads-
scholen. In een zesjarige school bestaat 
er altijd een zekere neiging jongeren te 
oriënteren naar het studieaanbod dat 
men zelf in huis heeft. In zesjarige scho-
len zijn er daarom in de tweede en derde 
graad meer gedwongen overgangen van 
studierichting. In Prizma kunnen we dat 
met cijfers aantonen. In onze bovenbouw-
scholen zijn er minder B- en C-attesten1 
dan in zesjarige scholen. Dat resultaat 
blijft zelfs bestaan als men corrigeert 
voor de maatschappelijke omgeving. Dat 
wij in Izegem betere cijfers halen dan in 
een stedelijke omgeving zoals Kortrijk of 
Roeselare of Gent, is natuurlijk ten dele 
veroorzaakt doordat wij minder te ma-
ken krijgen met stedelijke problemen als 

kansarmoede en veiligheid. Maar boven-
op dat effect scoort Prizma nog sterker: 
ook vergeleken met andere scholen bui-
ten het stedelijke gebied scoren wij ver 

boven het gemiddelde. De bijgevoegde 
tabel maakt het duidelijk: Prizmascholen 
zijn wel erg vaak bij de 10% of 25% beste 
scholen van de vergelijkingsgroep.

1 Bij een B-attest mag een leerling naar een hoger jaar overstappen maar hij moet een andere studierichting kiezen, Bij een C-attest mag de leerling niet overstappen naar een hoger jaar.

Waarom aparte 
middenscholen?

Waarom	aparte	middenscholen?	

In	de	omgeving	is	het	nog	een	ongewone	constructie.	De	meeste	scholengroepen	om	ons	heen	
werken	met	zesjarige	scholen.	In	andere	regio’s	in	Vlaanderen	liggen	de	kaarten	anders,	maar	in	
West-Vlaanderen	zijn	de	autonome	middenscholen	in	de	minderheid.	Reden	genoeg	om	nog	eens	
helder	te	stellen	waarom	Prizma	die	keuze	maakt.	

Alle	pedagogische	faculteiten	van	alle	Vlaamse	universiteiten	zijn	het	er	over	eens:	het	is	uiterst	
belangrijk	dat	de	eerste	twee	jaar	van	het	secundair	onderwijs	breed	oriënterend	zijn.	De	
identiteitsontwikkeling	van	jongeren	is	op	12	jaar	vaak	onvoldoende	ver	gevorderd	om	op	dat	
ogenblik	al	keuzes	te	maken	die	een	hele	studieloopbaan	gevolgen	hebben.	Ook	de	expertengroep	
van	de	Vlaamse	overheid	(de	zogenaamde	commissie	Monard)	kwam	tot	dezelfde	conclusie.		

Het	spreekt	voor	zich	dat	een	breed	oriënterende	eerste	graad	het	best	kan	worden	gerealiseerd	in	
aparte	eerstegraadsscholen.	In	een	zesjarige	school	bestaat	er	altijd	een	zekere	neiging	jongeren	te	
oriënteren	naar	het	studieaanbod	dat	men	zelf	in	huis	heeft.	In	zesjarige	scholen	zijn	er	daarom	in	de	
tweede	en	derde	graad	meer	gedwongen	overgangen	van	studierichting.	In	Prizma	kunnen	we	dat	
met	cijfers	aantonen.	In	onze	bovenbouwscholen	zijn	er	minder	B1-	en	C-attesten	dan	in	zesjarige	
scholen.	Dat	resultaat	blijft	zelfs	bestaan	als	men	corrigeert	voor	de	maatschappelijke	omgeving.	Dat	
wij	in	Izegem	betere	cijfers	halen	dan	in	een	stedelijke	omgeving	zoals	Kortrijk	of	Roeselare	of	Gent,	
is	natuurlijk	ten	dele	veroorzaakt	doordat	wij	minder	te	maken	krijgen	met	stedelijke	problemen	als	
kansarmoede	en	veiligheid.		

	

Maar	bovenop	dat	effect	scoort	Prizma	nog	sterker:	ook	vergeleken	met	andere	scholen	buiten	het	
stedelijke	gebied	scoren	wij	ver	boven	het	gemiddelde.	De	bijgevoegde	tabel	maakt	het	duidelijk:	
Prizmascholen	zijn	wel	erg	vaak	bij	de	10%	of	25%	beste	scholen	van	de	vergelijkingsgroep.	

																																																													
1	Bij	een	B-attest	mag	een	leerling	naar	een	hoger	jaar	overstappen	maar	hij	moet	een	andere	studierichting	
kiezen,	Bij	een	C-attest	mag	de	leerling	niet	overstappen	naar	een	hoger	jaar.	
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kansarmoede	en	veiligheid.		

	

Maar	bovenop	dat	effect	scoort	Prizma	nog	sterker:	ook	vergeleken	met	andere	scholen	buiten	het	
stedelijke	gebied	scoren	wij	ver	boven	het	gemiddelde.	De	bijgevoegde	tabel	maakt	het	duidelijk:	
Prizmascholen	zijn	wel	erg	vaak	bij	de	10%	of	25%	beste	scholen	van	de	vergelijkingsgroep.	

																																																													
1	Bij	een	B-attest	mag	een	leerling	naar	een	hoger	jaar	overstappen	maar	hij	moet	een	andere	studierichting	
kiezen,	Bij	een	C-attest	mag	de	leerling	niet	overstappen	naar	een	hoger	jaar.	
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“Ja	maar”	zal	u	zeggen.	“Betekent	dat	dan	niet	dat	Prizma	leerlingen	gemakkelijker	laat	overgaan	en	
de	lat	gewoonweg	minder	hoog	legt?”	Dat	is	niet	het	geval.	Ook	hier	zijn	er	cijfers	die	dat	bewijzen.	
De	slaagcijfers	in	het	hoger	onderwijs	liggen	in	Prizma	voor	nagenoeg	alle	studierichtingen	boven	de	
cijfers	voor	Vlaanderen,	en	dat	zowel	voor	die	oud-leerlingen	die	kiezen	voor	een	universitaire	
opleiding	(academische	bachelor)	als	voor	die	studenten	die	kiezen	voor	een	professionele	bachelor.	
Terwijl	de	participatiegraad	(dit	is	het	aandeel	van	de	leerlingen	die	hoger	onderwijs	start)	ofwel	op	
het	Vlaams	gemiddelde	ligt	of	daar	net	een	beetje	boven.	Samengevat:	oud-leerlingen	van	Prizma	
starten	minstens	even	vaak	in	het	hoger	onderwijs,	en	ze	halen	er	aanwijsbaar	betere	resultaten.	De	
cijfers	over	de	laatste	vijf	jaar	vind	je	in	de	tabel	hieronder.3	

																																																													
2	Vergelijking	tussen	Prizma	en	de	andere	scholen	in	Vlaanderen	in	niet-stedelijke	gebieden.	Rangschikking	van	
de	resultaten	per	studierichting	in	de	laatste	vijf	jaar.		
3	De	kolommen	geven	de	studierichting	sucundair	onderwijs	aan.	De	cijfers	onder	de	kolommen	geven	in	
absolute	cijfers	de	leerlingenaantallen	weer.	Bij	te	kleine	populatie	zijn	de	percentages	uiteraard	vrij	
willekeurig.	
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HORIZONTAAL

2. Wat is de voornaam van onze coördinerend directeur?
6. Welk groot evenement organiseert Campus IdP elk jaar  

in het 3de trimester?
8. De drie middenscholen zijn gelegen in Ingelmunster,  

Izegem en …
10. Van welke middenschool is Mieke Berghman directrice?
12. Op zaterdag 22 april 2017 vond de eerste editie van … plaats.
14. Welke nieuwe studierichting bieden de Middenscholen aan 

sinds dit schooljaar?
15. Onze scholengemeenschap heeft 800 beeldjes gemaakt 

voor het project …. 
16. Welke bovenbouwschool van Prizma organiseert elk jaar 

een Benefriet?

VERTICAAL

1. Welke middenschool heeft twee directeurs?
3. Hoe heet het jaarlijkse vrij podium van Campus College?
4. Uit hoeveel scholen bestaat de scholengemeenschap Prizma?
5. De studierichting STW staat voor Sociale en Technische …
7. Binnen Prizma gebeurt alle digitale communicatie via …
9. Welke oud-leerling van Campus VTI is nu een Vlaamse sin-

ger-songwriter die in het West-Vlaams zingt, zowel solo als 
in de hiphop-groep ’t Hof van Commerce?

11. De kleuren van het logo van Prizma zijn blauw, groen, geel, 
oranje, paars en ....

13. Wat is de vroegere naam van Prizma (voor 2013)?

PUZZEL

Prizmapuzzel
SPECIAL
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SPECIAL

en win iedere editie een mooie prijs!
Tag jouw foto #igprizma

op instagram, twitter of facebook

“Ja maar” zal u zeggen. “Betekent dat dan 
niet dat Prizma leerlingen gemakkelijker 
laat overgaan en de lat gewoonweg minder 
hoog legt?” Dat is niet het geval. Ook hier 
zijn er cijfers die dat bewijzen. De slaagcij-
fers in het hoger onderwijs liggen in Pri-
zma voor nagenoeg alle studierichtingen 

boven de cijfers voor Vlaanderen, en dat 
zowel voor die oud-leerlingen die kiezen 
voor een universitaire opleiding (academi-
sche bachelor) als voor die studenten die 
kiezen voor een professionele bachelor. 
Terwijl de participatiegraad (dit is het aan-
deel van de leerlingen die hoger onderwijs 

start) ofwel op het Vlaams gemiddelde ligt 
of daar net een beetje boven. Samengevat: 
oud-leerlingen van Prizma starten min-
stens even vaak in het hoger onderwijs, en 
ze halen er aanwijsbaar betere resultaten. 
De cijfers over de laatste vijf jaar vind je in 
de tabel hieronder. 

Omdat cijfers over studiesucces in het 
eerste jaar hoger onderwijs ook niet alles 
zeggen nog een toemaatje. In de tabel 
hieronder merk je dat oud-leerlingen 
van Prizma ongeveer even vaak een ba-

chelordiploma halen dan hun collega’s 
uit andere scholen. We liggen in het 
eindresultaat maar een heel klein beetje 
boven het Vlaams gemiddelde. Maar onze 
oud-leerlingen halen dat bachelordiplo-

ma wel sneller dan hun collega’s. Toch 
ook niet onbelangrijk én voor het gezins-
budget én voor het eigen inkomen van de 
jongeren én voor de belastingbetaler. 

2 Vergelijking tussen Prizma en de andere scholen in Vlaanderen in niet-stedelijke gebieden. 
Rangschikking van de resultaten per studierichting in de laatste vijf jaar. 

3 De kolommen geven de studierichting sucundair onderwijs aan. De cijfers onder de kolommen 
geven in absolute cijfers de leerlingenaantallen weer. Bij te kleine populatie zijn de percentages 
uiteraard vrij willekeurig.

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

BO
UW

TE
CH

N

EL
EK

TR
-E

LE
KT

R

EL
EK

TR
	IN

ST

EL
EK

TR
O	

M
EC

H

HO
UT

TE
CH

N

IW
	P

RO
F	

BA
C

IW
	A

CA
D	

BA
C

M
EC

H	
VO

RM
G

BE
DR

IJF
SV

O
ER

T

BI
JZ

	SC
HR

IJN
W

TO
TA

AL

21 35 65 67 45 18 33 23 4 7 318

slaagcijfers	hoger	onderwijs

VLAANDEREN PRIZMA

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

BO
EK

H-
IN

F	P
RO

F

BO
EK

H-
IN

F	A
CA

D

CR
EA

TI
E-

M
O

DE
		P

RO
F

CR
EA

TI
E-

M
O

DE
		A

CA
D

HA
N

DE
L	P

RO
F

SO
C-

TE
CH

N
	P

RO
F

SO
C-

TE
CH

N
	A

CA
D

KA
N

TO
O

R	
PR

O
F

KI
N

DE
RZ

O
RG

	P
RO

F

M
O

DE
-V

ER
KO

O
P	

PR
O

F

TO
TA

AL

37 2 22 2 51 162 3 16 10 1 306

slaagcijfers	hoger	onderwijs

VLAANDEREN PRIZMA

	

	

Omdat	cijfers	over	studiesucces	in	het	eerste	jaar	hoger	onderwijs	ook	niet	alles	zeggen	nog	een	
toemaatje.	In	de	tabel	hieronder	merk	je	dat	oud-leerlingen	van	Prizma	ongeveer	even	vaak	een	
bachelordiploma	halen	dan	hun	collega’s	uit	andere	scholen.	We	liggen	in	het	eindresultaat	maar	een	
heel	klein	beetje	boven	het	Vlaams	gemiddelde.	Maar	onze	oud-leerlingen	halen	dat	
bachelordiploma	wel	sneller	dan	hun	collega’s.	Toch	ook	niet	onbelangrijk	én	voor	het	gezinsbudget	
én	voor	het	eigen	inkomen	van	de	jongeren	én	voor	de	belastingbetaler.		
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Omdat	cijfers	over	studiesucces	in	het	eerste	jaar	hoger	onderwijs	ook	niet	alles	zeggen	nog	een	
toemaatje.	In	de	tabel	hieronder	merk	je	dat	oud-leerlingen	van	Prizma	ongeveer	even	vaak	een	
bachelordiploma	halen	dan	hun	collega’s	uit	andere	scholen.	We	liggen	in	het	eindresultaat	maar	een	
heel	klein	beetje	boven	het	Vlaams	gemiddelde.	Maar	onze	oud-leerlingen	halen	dat	
bachelordiploma	wel	sneller	dan	hun	collega’s.	Toch	ook	niet	onbelangrijk	én	voor	het	gezinsbudget	
én	voor	het	eigen	inkomen	van	de	jongeren	én	voor	de	belastingbetaler.		
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Campus	College:	doorlooptijd	tot	eerste	diploma	bachelor 	
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CAMPUS COLLEGE: DOORLOOPTIJD TOT EERSTE DIPLOMA BACHELOR

CAMPUS IDP: DOORLOOPTIJD TOT EERSTE DIPLOMA BACHELOR

CAMPUS VTI: DOORLOOPTIJD TOT EERSTE DIPLOMA BACHELOR

SPECIAL

62 63



DE BOVENBOUW

DE BOVENBOUW
DE BOVENBOUW

Derdes > Rijsel

5MRV-6MRV-7MV > Barcelona

Vierdes > Canterbury

Frans-Vlaanderen 6TSO

Broaden
your horizon

Om acht uur stonden de derdejaars en de begeleiders klaar om te 
genieten van een zonnige dag in Rijsel. Bij aankomst vertrokken en-
kele klassen naar het beginpunt van de wandeling met een polaroid 
in de hand. Met behulp van hun bundel en een digitaal kompas 
zochten de leerlingen de wandelroute. Onderweg namen ze verschil-
lende foto’s van de klasgroep.

Stop begeleiders en leerlingen samen in twee bussen. Stop de bus-
sen in de Shuttle en rijd onder het kanaal van Sangatte naar Fol-
kestone. Wandel met z’n allen op de White Cliffs of Dover en geniet 
van het prachtige zicht. Breng een bezoek aan Dover Castle en maak 
er de coolste groepsselfies. Verplaats je naar Canterbury en zoek er 
de mooiste plekjes. Laat iedereen wat sudderen tijdens de welver-
diende vrije tijd. Keer terug met de ferryboot van Dover naar Calais.

De oudste modeleerlingen trokken naar Barcelona voor een meeting in de mo-
deacademie. Ze werkten er samen met internationale modestudenten aan een 
ontwerp. De praktische uitwerking ervan gebeurt achteraf hier op school.
Daarnaast namen ze ook de tijd om wat cultuur op te snuiven in de prachtige 
stad van Gaudi en lieten ze zich volledig gaan aan een overdosis shopping.

In het kader van de lessen Frans, Nederlands en aardrijkskunde trok het 
6de tso de grens over richting Cap Gris-Nez en Cap Blanc-Nez. 

In het tweede semester is de school te klein voor de leerlingen 
van Prizma. De buitenwereld lonkt, ze trekken er massaal op uit. 
Sommigen voor één dag, anderen voor meerdere. Een overzicht.

6des Citytrip Parijs
Een greep uit het driedaagse programma: een bezoek aan de ka-
thedraal Notre Dame, le musée du Louvre, een boottocht op de 
Seine, rondkuieren op Montmartre, Paris à vélo... en als absoluut 
hoogtepunt een uitstap naar het prachtige Château de Versailles.
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DE BOVENBOUW DE BOVENBOUW

7KAG – 7KZ – 7TBZ > Gourin

5TSO > Uitwisselingen

6OH > Zinal

VTI uitwisselingen

5 bso > Gent

Van 23 tot en met 29 april trokken tien leerlingen uit 7 TBZ, KZ en KAG samen 
met 2 leerkrachten naar Gourin in Bretagne. Ze bezochten er de partnerschool 
Lycée Saint Yves, waar ze in gesprek gingen met Franse leerlingen over hun toe-
komstbeeld, clichés over de respectieve landen. In het kader van hun eigen stu-
dierichting brachten ze ook een bezoek aan een woon- en zorgcentrum of een 
kinderdagverblijf.

Traditiegetrouw heeft de campus VTI in het derde trimester iets weg van 
een duiventil.  Studenten uit Barcelona en Zlin waren op bezoek, zelf 
vlogen leerlingen naar onze partnerschool in het Portugese Aveiro.  Ook 
de studieweken voor 7BSO - allemaal in het voor de industrie zo belang-
rijke Duitsland - waren weer voltreffers.

Door het grote aantal 5dejaars stonden er dit jaar maar liefst 4 uitwisselingen op 
het programma: Zuid-Italië, Noord-Italië, Roemenië en Polen

De leerlingen van 6 organisatiehulp krijgen jaarlijks de kans om 
stage te lopen in het buitenland. Dit jaar gingen ze voor tien dagen 
naar Zinal in Zwitserland.

‘Crime’ is een hot thema in de lessen PAV van 5 bso. Zo hot dat ze ervoor 
naar Gent trokken om aan den lijve te ondervinden hoe misdaden vroeger 
gebeurden. Dit deden ze door een bezoek te brengen aan het Gravensteen. 
Hoe misdaden nu gepleegd en opgelost worden ondervonden ze door zelf 
in de huid te kruipen van een detective. Ze onderzochten een moord die 
gebeurd was in de Sint-Pietersabdij, ze deden dit aan de hand van een mo-
vieguide.

66 67



Michelle Rogiers uit 6BI
(Campus IdP):
“De 100 dagen waren voor mij één grote 
fantastische belevenis. Het begon al tijdens 
de dagen voordien. We kwamen elke dag 
verkleed naar school, telkens volgens een 
ander thema (Gothic, nerd en gala). Naar-
mate vrijdag naderde, kregen we meer en 
meer kriebels in onze buik. We zagen het, 
ondanks enkele tegenslagen, helemaal zit-
ten. Al van ’s morgens waren we helemaal 
in feeststemming en dat bleef zo de rest 
van de dag: bij het ontbijt, de spelletjes, het 
middagmaal en uiteraard tijdens het vrij 
podium. Namens alle laatstejaars mag ik 
zeggen dat het een geslaagde dag was, een 
hoogtepunt in onze schoolcarrière!”

HOOGDAG VOOR
ONZE 6DE JAARS

100 dagen

DE BOVENBOUWDE BOVENBOUW
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Ingrediënten voor 10 koekjes
70 gram haver

2 bananen
50 gram pure chocolade

Bereiding
Plet de bananen met een vork in een kom. 

Meng er daarna de haver onder.
Hak de chocolade in kleine stukjes.

Meng deze stukjes ook onder het beslag.
Vorm met twee lepels koekjes van het beslag 

en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat.
Bak de koekjes gedurende 15 à 20 minuten
in een voorverwarmde oven van 175 graden.

Laat ze een klein beetje afkoelen voor je ze opdient.
Je kan ze ook koud opeten.
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Mini Quotidien

‘Hard times en kippenvel’ – Guy Swinnen

Er zit pit in de Vlaamse studenten! Het 
7de jaar Kantooradministratie- en gege-
vensbeheer van Campus IdP haalde de 
award van meest actieve minionderne-
ming, uitgereikt door Vlajo (kamer van 
koophandel), binnen. Leerlingen Sali 
Zenuni, Sherly Verhaeghe, Justine Ver-
haeghe en Amke Parmentier namen de 
cheque van 150 euro fier in ontvangst.

Bovendien werd het succesrijke minibe-
drijfje gekoppeld aan een goed doel rond 
vluchtelingen. Leerkrachten Martine Ver-
meersch en Peter Roose aan het woord:

"Al van bij de start van onze minionder-
neming waren we van plan om een deel 
van de opbrengst aan een goed doel 
te schenken. We kozen ervoor om iets 
te doen rond vluchtelingen, omdat dit 

thema aan bod komt in de lessen PAV. 
We kozen dan ook de naam Ja-Stek (Al-
banees voor kussen) voor onze mini, met 
als passende slogan 'Ons kussen, jouw 
stekje'. We hebben tijdens het jaar, sa-
men met de leerlingen van onze modeaf-
deling, kussens gemaakt uit gerecycleer-
de stoffen. De verkoop was een succes! 
Intussen zijn we aan het einde van ons 
'mini-jaar' gekomen en hebben we met 
een deel van de opbrengst op donderdag 
11 mei een avond georganiseerd voor een 
aantal nieuwkomers (vluchtelingen) in 
Izegem. In samenwerking met de Babe-
lUit (een praatgroep voor nieuwkomers 
in Izegem) hebben we deze mensen op 
onze school ontvangen voor een rondlei-
ding, een hapje, een drankje en een quiz 
over België. De winnaars mochten als 
eerste een kussen uitkiezen."

Op 16 februari gaf Guy Swinnen twee lezin-
gen aan leerlingen van de derde graad van 
Campus VTI en Campus IDP. De leerlingen 
waren best wel onder de indruk omdat 
Swinnen op een gewone en toegankelijke 
manier durft praten over zijn geestelijke 
gezondheid, zijn depressie en de daarbij 
horende gevoelens. Na de lezing kregen 
de leerlingen een lekkere mocktail, een 
alcocholvrije cocktail, klaargemaakt door 
twee dames van the mocktailbar. 

Met het project Te Gek, waar Swinnen 
peter van is, probeert hij ta-
boedoorbrekend te werken en 
het ruime publiek te bereiken. 
Tijdens de extra avondvoor-
stelling waren ouders en 
collega’s aanwezig en ook zij 
konden de warme en oprech-
te manier van spreken en 
muziek maken van Swinnen 
erg smaken. Onze dank gaat 
uit naar de mensen van 
Rotary Izegem. Ze zorgden 
ervoor dat wij deze avond 
gratis kunnen aanbieden.
De komende maanden ho-
pen wij de samenwerking 

met Rotary Izegem nog verder uit te brei-
den met het Prizma-project ‘In Balanz’. 
De Prizmagroep is ervan overtuigd dat 
als jonge mensen in balans zijn en ze in 
staat zijn een evenwicht te vinden en te 
werken aan het welbevinden ze minder 
snel hun weg gaan zoeken, naar drugs, 
drank, gamen enz. Dankjewel mensen van 
Rotary voor jullie financiële steun maar 
ook voor jullie betrokkenheid bij de pre-
ventiewerking.

Ja-Stek meest actieve
minionderneming 2017

Dit jaar hadden we een unieke mi-
ni-onderneming. Quotetidien speelde 
namelijk in op het jaarthema van de 
school en koos resoluut voor produc-
ten met een leuke quote. Van bedrukte 
mokken, shoppingbags tot 100-dagen 
pulls. Ze zorgden voor alles en brach-
ten kleur én smaak ik de school, want 
hun laatste actie nl Oreo-shakes was 
een schot in de roos: ‘take a break with 
an Oreo-shake’. Het Quotetidien-team 
haalde ook twee sterren binnen voor 
team met ster voor web-aanwezigheid 
en teamspirit. Ook op vlak van presen-
teren zijn de leden sterk gegroeid en 
konden ze hun werkjaar positief af-
sluiten. De aandeelhouders waren ook 
hele tevreden want ze kregen een mooi 
dividend uitbetaald.
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