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Het eerste trimester startte zoals een normaal schooljaar. Het was 

even wennen om weer traditioneel te beginnen: een vertrouwde struc-

tuur, lessen in het klaslokaal en leerrijke uitstappen. In een aantal klas-

sen werd het laptopproject ‘bring your own device’ geïntroduceerd, 

boeiend maar niet altijd even gemakkelijk.  

Vanaf de herfstvakantie moesten we weer schakelen, elke dag opnieuw. 

Afwezigheden in het korps en veel quarantaines bij de leerlingen lieten 

ons bewust kiezen voor volledig afstandsonderwijs. Gelukkig konden we 

dit beperken tot slechts één week net voor de proefwerken en omdat 

het grootste deel van dit trimester best vlot verliep, kunnen jullie met 

dit schoolkrantje mee genieten van de vele activiteiten.  

Studentenhaver komt net op tijd om Kerstmis te verwelkomen, een tijd 

van rust en gezelligheid met de familie. Tijdens de kerstvakantie is de 

school twee woensdagvoormiddagen open voor inschrijvingen. Je kan je 

vooraf digitaal registreren via onze website. We wensen iedereen een 

zalig kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar, hou het gezond! 

 

Carine Persyn 

Directeur VHSI 

J A A R G A N G  4 7   N R . 2    P A G I N A  2  



S T U D E N T E N H A V E R   P A G I N A  3  

12 

5 
8 

10 

6 

13 

9 

7 

11 

Inhoud  

Toch geen late roeping 

Door weer en wind 

Een internationale dimensie 

Foto’s eerstejaars 

Een gezellig moment 

Internet, een glazen huis 

pagina 3 

pagina 4 

pagina 5 

pagina 6 

pagina 7 

pagina 8 

pagina 9 

 

 

Handige transporteenheid 

Foto’s tweedejaars 

Onmisbare activiteit 

Verschenen in de krant 

Reset voor het brein 

VHSI-puzzel 

 

 

pagina 10 

pagina 11 

pagina 12 

pagina 13 

pagina 14 

pagina 15 

 

Dank voor de gekregen informatie, vormgeving  P. Decancq 



Heel wat mensen op school waren nogal verrast met de plotse interesse 

van mevr. C. Vanderhaegen voor de Sint-Godelieveabdij in Brugge. Insi-

ders hadden verwacht dat ze eerder een minder contemplatieve kloos-

terorde zou kiezen       .  

Nu het lerarentekort steeds nijpender wordt, bleek het gelukkig niet om 

een late roeping te gaan. Mevr. C. Vanderhaegen  gaf in haar praktische 

lessen ‘werkplekleren’ de leerlingen van 5 Kantoor de opdracht een stil-

le ruimte te ontwerpen. Om de kenmerken van zo’n stilteplek te bele-

ven, liet ze hen de Sint-Godelieveabdij ontdekken. Het was een unieke 

ervaring want voor het eerst in vierhonderd jaar mochten buitenstaan-

ders de verborgen plekjes van deze stille historische site bezoeken. 

Dhr. P. Decancq 

Toch geen late roeping 

  STILTEPLEK: 
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In de vroege ochtend van 18 oktober stapten de leerlingen van 6 Kantoor van de trein. Hen wachtte een heerlijk ontbijt voor 
ze met de fiets door weer en wind naar plaatsen reden waar soldaten meer dan 100 jaar geleden een gruwelijke oorlog uit-
vochten.  

De tocht bracht hen zowel op Britse als Duitse begraafplaatsen en zorgde voor een ontmoeting met de leerlingen van            
6 Sport-Wetenschappen die vanuit Brugge per fiets het oorlogsverleden in de Westhoek ontdekten. 's Avonds luisterden ze 
samen naar de Last Post, een indrukwekkend en ingetogen moment.  

Op dag twee zetten de zesdejaars hun tocht verder langs de bommenkraters en de Duitse loopgraven. Op de laatste dag be-
zochten ze nog even de grootste Britse begraafplaats, Tyne Cot. Moe maar tevreden fietste iedereen naar huis. 

Dhr. S. Lannoo 

Hen wachtte een heerlijk 

ontbijt  
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Naar jaarlijkse gewoonte vond op woensdag 13 oktober de VHSI-Talendag plaats waarbij onze leerlingen op een creatieve manier kunnen 
proeven van taal en cultuur. Dit jaar kreeg deze dag een extra internationale dimensie want drie Zweedse leerkrachten van de partner-
school ‘Nya Elementar’ waren aanwezig in het VHSI. Ze brachten een aantal klassen wat kennis over de Zweedse taal en cultuur bij. 

Hun bezoek behoort tot het project ‘Ado-écolo’, ons Erasmus+ uitwisselingsproject voor zowel leerkrachten als leerlingen. Hiermee willen 
we het leren van vreemde talen bevorderen en scholen de kans geven om hun expertise uit te wisselen.  

Een andere pijler van dit project is duurzaamheid. Daarom reisden de Zweedse leerkrachten met het openbaar vervoer naar Brugge. Vol-
gens hen was het de lange rit helemaal waard en kijken ze nu al uit naar de volgende ontmoeting in mei. 

Mevr. L. Trioen 

Een internationale dimensie  

TALENDAG: 
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  EERSTEJAARS 
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In een jeugdbeweging leer je op een speelse manier heel wat   

sociale vaardigheden. Elke leeftijdsgroep bevat immers zeer uiteenlo-

pende karakters en temperamenten. Jongeren leren er samenwer-

ken, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren.  

De derde vrijdag van oktober staat al jaren 

bekend als de Dag van de Jeugdbeweging. 

Duizenden enthousiastelingen brachten 

hun groepering voor het voetlicht en kleur-

den straten, pleinen en scholen met jeugd-

bewegingshemden, T-shirts en sjaaltjes.  

Dankzij onze actieve leerlingenraad werd 

deze dag ook in het VHSI een gezellig moment met warme 

chocomelk en koeken. Dankjewel SurPlus voor jullie sociale 

betrokkenheid! 

Dhr. P. Decancq 

Een gezellig moment 
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De leerlingen van de eerste graad kregen een interactieve vor-
ming in mediawijsheid: ‘Het internet, een glazen huis’. Via spel, 
concrete voorbeelden en doemomenten werden de leerlingen 
bewust van de gevaren van het internet en leerden zij hoe ze 
zich veilig kunnen gedragen op de digitale snelweg.  

Toen de spreker vertelde dat hij van de ICT-coördinator, in het 
kader van dit pedagogisch initiatief, de logingegevens en inter-
netactiviteiten van de eerste- en tweedejaars tijdens een norma-
le schoolweek had ontvangen, steeg de temperatuur aanzien-
lijk... Na enkele ogenblikken hadden aandachtige leerlingen door 
dat het om ‘fake news’ ging en de intussen lichte wasem op de 
ramen trok langzaam weg        . 

Dhr. P. Decancq 

Internet, een glazen huis 
MEDIAVORMING: 
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Een houten, kartonnen of kunststof plateau waarop goederen kunnen worden opgeslagen en vervoerd noemen we een pal-
let. Houten pallets hebben specifieke afmetingen en eigenschappen, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor zware ladingen 
die met een pompwagen of een vorkheftruck verplaatst worden. Het Franse bedrijf Palettes Gestion Services (PGS), gespecia-
liseerd in tweedehandse en nieuwe pallets, bezit ook een vestiging in Gistel. De leerlingen van 5 Kantoor brachten er samen 
met mevr. C. Vanderhaegen een bedrijfsbezoek en maakten van nabij kennis hoe deze handige transporteenheid logistieke 
taken vereenvoudigt. 

Dhr. P. Decancq 

Het Franse bedrijf 

Palettes Gestion Services  

J A A R G A N G  4 7   N R . 2    P A G I N A  1 0  



TWEEDEJAARS 
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Van 20 tot 28 november liep de jaarlijkse ‘Voorleesweek’. Mevr. A. 

Lingier en mevr. L. Trioen wisten heel wat leerkrachten warm te maken 

voor de eerste voorleesdag op onze school. Voorlezen brengt een rust-

moment in het drukke dagelijkse leven waarin de smartphone heel wat 

tijd en aandacht opslorpt.  

Bovendien brengt lezen net als sporten positieve veranderingen in de 

hersenen. Door veel te bewegen, vermeerderen de zenuwcellen en sy-

napsen in de hersenen en door cognitieve inspanningen, waarvan lezen 

een heel goed voorbeeld is, gaan deze beter functioneren. We hopen 

dat de verschillende voorleesmomenten op de eerste VHSI-voorleesdag 

ook alle leerlingen aanvuurden tot het beoefenen van deze onmisbare 

activiteit voor onze hersenen      . 

Dhr. P. Decancq 

Onmisbare activiteit 

  LEZEN: 
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WAGC Dubbele Minitrampoline: Brent Deklerck (4LO) keert met een gouden medaille terug naar huis en is wereldkampioen! 

WK kickboksen: Ashley Van Bruwaene (2A3) behaalt zilver en brons in Budapest. 

Roeien allround criterium: Benne Vandewalle (1A1) werd door de Vlaamse roeiliga gehuldigd met een gouden medaille voor 
12-jarigen. 

Circonopoly: in een begeleide spelsessie rond circulaire en duurzame economie wonnen de leerlingen van 5IB  

Benne Vandewalle (1A1)  

S T U D E N T E N H A V E R   P A G I N A  1 3  

Ashley Van Bruwaene 

(2A3)  



 

Als je vastzit of gefrustreerd raakt 

door een gebeurtenis, dan helpt een 

creatieve activiteit om je in een bete-

re stemming te brengen. Je hersenen krijgen hier-

mee een nieuwe uitdaging waardoor je de rest 

weer in een ander daglicht kan bekijken. Iets cre-

atiefs doen zoals bakken, tekenen of een puzzel 

oplossen, werkt als een herstart voor je brein.  

Mevr. S. Vanhulle weet als geen ander opdrach-

ten te bedenken om de geest bij jongeren als het 

ware te ontstoffen. Zo liet ze leerlingen gericht 

naar kunst kijken door hen eerst te laten uitbeel-

den wat over een creatie werd voorgelezen voor 

ze dit kunstwerk mochten bekijken. 

Dhr. P. Decancq 

RESET VOOR HET BREIN: 
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HORIZONTAAL 

1. gericht op gebed 

4. heel erg akelig, vies of lelijk 

8. vuil stof wegnemen 

9. soort schijnwerper 

10. engagement 

12. pijnlijk 

14. damp 

15. rustig en terughoudend 

16. plaats 

18. ergernis opwekken 

19. hoogstapelaar 

 

VERTICAAL 

2. vierkant laadbord 

3. Engels woord voor toestel 

5. afmeting in tijd en ruimte 

6. wijzigen naar iets anders 

7. iemand die alles regelt 

9. hardop lezen voor een luisteraar 

11. vals, niet echt 

13. contactplaats tussen zenuwen 

17. Zweeds voor bedankt, ook naam van VHSI-

leerkracht 
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Verantwoordelijke uitgever C. Persyn. Tel. 050 40 68 68  
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