
 

 

 

 

!Like ons op Facebook voor meer afbeeldingen! 
 

 

Junior college 5A en 6A 

Op dinsdag 10 januari konden 

onze leerlingen al eens proeven 

van academisch onderzoek en 

onderwijs op de universiteit. 

Professoren gaven een reeks 

colleges die een beeld schetsen 

van de uiteenlopende 

wetenschapsdomeinen 

waarbinnen de universiteit actief 

is. We maakten niet alleen 

kennis met wetenschappelijk 

onderzoek, maar ook met een 

campus, een aula en een 

academisch college.  

 

We konden onder andere kiezen uit 'Verstikt stikstof de natuur?', 'Literatuur op 

zijn kortst: een kennismaking met microfictie', 'Snelle evolutie en de impact van 

de mens op de natuur' en 'Van huisje tot hashtag!’.  

 

Toneel  

Een week later trokken de 

leerlingen van het derde 

doorstroom en dubbele finaliteit 

naar de Herbakker in Eeklo. Ze 

genoten van de voorstelling 'Alias' 

over ons gedrag op het internet en 

online privacy. De uitstap werd 

vervolgens verwerkt tijdens de les 

Nederlands in de lessenreeks over 

theater en toneelvoorstellingen. 

 

 

https://www.facebook.com/campusdebeuk/


Junior wiskunde olympiade  

Op woensdag 18 januari bogen Thales en Océane zich, 

samen met meer dan tienduizend andere JWO-

leerlingen, over 30 uitdagende vragen en zoekertjes. 

Ze slaagden er ook nog in om door te stoten naar de 

tweede ronde! Proficiat en veel succes! 

 

 

Schrijf - ze – VRIJdag

 

Dinsdag 7 februari  hebben de leerlingen 

van de derde graad ASO en TSO en de 

leerlingen van 5 en 6B in het kader van een 

ILC project met de levensbeschouwelijke 

vakken meegedaan aan de schrijf - ze - 

VRIJdag. 

 

 Dit is een actie georganiseerd door 

Amnesty International waarbij leerlingen 

brieven schrijven naar landen en mensen 

waar mensenrechten geschonden worden.  

 

Door de brieven te schrijven hoopt 

Amnesty International om enkele mensen 

die onterecht gestraft worden en wiens 

mensenrechten geschonden worden vrij te 

krijgen en zo te redden. 

 

De leerlingen hebben eerst in de 

levensbeschouwelijke vakken meer geleerd 

over de mensenrechten en over de mensen 

waarvoor de leerlingen dit jaar konden 

schrijven. Vervolgens hebben ze zelf de 

handen uit de mouwen gestoken en zijn ze 

aan het schrijven gegaan. Als afsluiter 

werden de leerlingen getrakteerd op een 

pannenkoek.  

  

 



Valentijntjes opdracht derde graad BSO 

 

Valentijn is een feest voor de zintuigen en de leerlingen lieten de drie pijlers van 

expressie dan ook, op een unieke manier, aan bod komen in een activiteit voor 

de jonge of de oude zorgvrager.   

Project tweede graad D/DF 

De wetenschappers lieten zich de eerste dag 

van het project volledig onderdompelen in de 

wereld van de optica. Deze tak in de 

natuurkunde wordt zeer veel toegepast in 

onze 'echte' wereld en daarom gingen we op 

dinsdag 7 februari samen naar Technopolis in 

Mechelen. In dit "doe-centrum" voor 

wetenschap en technologie konden de 

leerlingen volop experimenteren zodat ze 

kunnen ervaren hoe wetenschap en 

technologie deel uitmaken van het dagelijkse 

leven. Er werd eveneens een e-rally, 

elektronisch vragenparcours, gereserveerd om 

het bezoek nog spannender te maken. 



De leerlingen van Humane en Latijn 

trokken op 2 februari naar het 

KMSKA in Antwerpen. Ze volgden er 

de rondleiding 'Teken aan de wand', 

waarin ze enkele topstukken van de 

rijke collectie van het museum 

ontdekten, maar ook met kleine 

opdrachtjes zelf kunst creëerden.  

 

Zo hertekenden ze bijvoorbeeld een 

schilderij naar een abstract 

kunstwerk en maakten ze kunst op 

de nu al legendarische witte vloer 

van het museum.  

 

Ook 5A en 6A bezochten het 

museum, maar zij stonden stil bij de 

kracht van beelden. 

 

Het bezoek vormde de inleiding op 

de tweede dag van het project, dat 

'Start with Art' gedoopt werd. De 

kernleerkrachten van Humane, 

Kunst en Latijn vertrokken vanuit 

kunstwerken om dieper door te 

dringen tot leerinhouden binnen de 

studierichting. De maskers van 

Ensor leidden naar leerstof over 

identiteit, een portret van de 

Zonnekoning naar vormen van 

sociale posities en schilderijen met 

een mythologisch thema naar de 

verwerking van de Latijnse 

Metamorphoses.  

 

Uiteraard was er ruimte om de 

materie op een creatieve manier uit 

te diepen : de leerlingen maakten 

onder andere maskers en speelden 

een kunstwerk na!  
 

 

 

 

 



De leerlingen van 3DF en 4DF werkten, in 

samenwerking met 5T, eerst aan de 

voorbereiding van activiteiten die ze in de 

kleuterklas gingen uitvoeren.  

 

 

De leuke opdrachten werden enthousiast 

onthaald door de kleuters en ook de leerkrachten 

van de kleuters waren erg tevreden met het 

resultaat! 

  



Drama en rappen met de eerste graad 

1A en 1B zijn al een tijdje aan het werk met drama. Ze onderzochten eerst wie 

Shakespeare was en probeerden de woorden tragedie en komedie te begrijpen. 

In groep schreven ze hun eigen verzonnen toneeltje. Als klap op de vuurpijl 

mochten ze hun toneeltje opvoeren! 

Er werd ook nog gewerkt aan een rap. Eerst moest er onderzocht worden hoe 

een rap gemaakt wordt (beats en raps), vervolgens hoe het ontstaan is en 

natuurlijk ook waarom die rappers nu eigenlijk  straattaal of slang gebruiken. Om 

het helemaal af te maken schreven ze tenslotte hun eigen rap en maakten een 

coole videoclip en kropen volledig in de huid van een echte rapper met petten, 

baggy pants en dikke gouden kettingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktijkles nagelverzorging 

 

De schoonheidszorgen kenden de laatste jaren een opmerkelijke bloei: steeds 

meer mensen, mannen en vrouwen, zijn bezig met uiterlijke schoonheid of met 

onthaasting. De leerlingen van 5B  gingen all the way om zo goed mogelijk 

voorbereid te zijn op deze groeiende tendens. 6B snuifde de sfeer mee op! 

 

STEM-project 

 

De leerlingen van 3 Arbeidsmarkt onderzochten de stabiliteit van een gebouw 

tijdens een aardbeving. Dit werd héél actueel met de gebeurtenissen in Turkije 

en Syrië. Ze ontwikkelden een prototype dat volgens hen voldoende stabiliteit 

bood tijdens een aardbeving.  

 

  



Project ‘Strijden voor vrouwenrechten’ 

 

De leerlingen van 7 Duaal 

ontwikkelden in teken van 

feminisme een poster en 

een Instagram post om dit 

actueel probleem aan te 

kaarten. 

 

   

 

 

 

 

 


