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Mondmaskers, afstandsonderwijs of quarantaine liggen gelukkig 

achter ons. Zo  zijn na de krokusvakantie de buitenschoolse activi-

teiten, langzaam maar zeker terug opgestart. Broodnodig voor de 

leerlingen want naast de lessen in klas is het verder ontwikkelen 

van sociale vaardigheden in de maatschappij eveneens belangrijk. 

Ze konden zich sportief uitleven tijdens de Ninja Warrior of het 

dartstoernooi. De projectdag en enkele reizen zorgden voor de no-

dige cultuur en solidariteit. Daarnaast ondersteunden onze leer-

lingen de VZW VIRO. Het bleef niet enkel bij financiële steun, ze 

gingen ook zelf ter plaatse aan de slag.  

Woensdagnamiddag 29 juni (tot 16 uur) en vrijdag 1 juli in de 

avond (tot 19 uur) voorzien we infomomenten voor nieuwe leer-

lingen. Men kan eenvoudig zonder afspraak langskomen.  

We wensen iedereen een fijne en ontspannen zomervakantie! 

 

Carine Persyn 

Directeur VHSI 
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Vormgeving  P. Decancq 



Na de coronapandemie trekt het VHSI weer volop de kaart van 

internationalisering. Hiervoor zochten enkele leerkrachten een 

tweede Erasmus+-project. Zo vonden ze een nieuwe partner in 

Noorwegen: Drammen Videregående skole. In januari brachten 

ze een eerste verkennend bezoek en werden hartelijk ontvan-

gen in een van de middelbare scholen van Drammen. Samen 

met de Noorse school legden ze de basis voor een langdurige 

samenwerking rond culturele diversiteit. Volgend schooljaar 

zullen de leerlingen elkaar virtueel ontmoeten en samenwerken 

aan verschillende taalopdrachten. In 2023-2024 volgt de effec-

tieve uitwisseling waar we nu al verlangend naar uitkijken!  

Mevr. L. Trioen 

Om naar uit te  kijken 

  INTERNATIONAAL: 
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Gelukkig kent februari nog koude dagen. Zo wisten de leerlingen uit 2O iedereen lekker te verwarmen met hun soepproject. In de lessen 
stemtechnieken maakten ze zelf de heerlijke soep terwijl ze in de lessen economie een logo ontwierpen en leerden hoe ze winst        konden 
maken. Echte sterren, die leerlingen van 2O! 

Dhr. P. Decancq 

PROJECT: 
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Verwarmend soepproject 



Door de coronapandemie dreigde de ski- en snowboardstage voor de leerlingen van 6 Lichamelijke Opvoeding en Sport en 6 Sportwetenschap-
pen opnieuw van de kalender te worden geschrapt. De opluchting was dan ook bijzonder groot toen het licht op groen werd gezet om na de 
krokusvakantie met de bus naar Gressoney (Italië) te trekken. 

Na de nachtelijke busrit namen wij een deugddoend ontbijt in Casa Alpina, ons pension. Het gehuurde materiaal werd gepast en verdeeld zodat 
iedereen met de monitoren en de leerkrachten naar de pistes kon vertrekken. We genoten van het schitterende panorama. Dit skigebied was 
de nieuwe locatie voor onze VHSI-stage. Niet alleen rustiger dan in Oostenrijk, maar door de variatie in hellingsgraad en afstand ook ideaal voor 
zowel de beginnelingen als de gevorderden om vooruitgang te maken. 

Dagelijks stonden we ongeveer zes uur op de skilatten of het snowboard. De sfeer was leuk en het mooie weer zorgde ervoor dat we ons volop 
konden uitleven. Enkel op vrijdag hing er hinderlijke mist. Na een verkwikkende douche en een stevige maaltijd amuseerden we ons telkens 
tijdens de traditionele avondactiviteiten (o.a. casinospelletjes en quiz). 

De laatste avond stonden lasershooting en boogschieten op het programma. Dit werd gevolgd door een spetterende 100-dagenfuif. Iedereen 
was verkleed en liet zich heerlijk meeslepen door de muziek: een unieke afsluiter van onze prachtige week in Italië! 

De leerlingen van 6LO en 6SW 

Prachtige week in Italië 
SPORTSTAGE: 
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In het eerste trimester bezochten de leerlingen van 3 Organisa-
tie en Logistiek & 4 Kantoor het sluizencomplex van Nieuwpoort 
en in mei namen ze de trein om kennis te maken met de IJzer-
toren en de Diksmuidse Dodengang, het enige bewaarde Belgi-
sche loopgravenstelsel uit de Eerste Wereldoorlog. Nadien volg-
de nog een driedaagse fietstocht voor de leerlingen van 5 Kan-
toor & 5 Sportwetenschappen door de frontstreek van Ieper. Zo 
werd met drie activiteiten de volledige frontlinie van de Grote 
Oorlog onder de loep genomen.  

Dit schooljaar was onze rondrit in de Westhoek een zonovergo-
ten editie met een pittig windje. We bezochten heel wat monu-

menten en genoten o.a. van tea and cake in het Talbot 
House in Poperinge en van een verfrissend drankje net 
over de grens, in het estaminet De Vierpot.  

Dhr. Steven Lannoo 
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GESCHIEDENIS: 

Frontlinie Grote Oorlog 



Onvergetelijke reis 
In de vroege ochtend, na een vlotte vlucht, zetten we met de leerlingen van 7 Kantoor meteen vaart naar Viscri, een authentiek dorp dat op de Wereld-
erfgoedlijst van Unesco staat. We logeerden er in Casa Alba waar Joshua Verminck overheerlijke pizza’s op ambachtelijke wijze bakte. We bezochten er 
het plaatselijke schooltje en overlaadden de kinderen met o.a. kleurpotloden, chocolade en puzzels.  

Hier is de tijd echt blijven stilstaan. ’s Morgens in het magisch kleurende vroege zonlicht kwamen kalfjes en paarden in de straten met aangestampte 
aarde drinken uit waterbakken. Door de heuvels van de Karpaten maakten we een paardenkartocht waarbij een vos ons pad kruiste. We bezochten er 
de weerkerk (= vestingkerk tegen de aanvallen van o.a. Turken en Ottomanen). Door talrijke spleten en gaten had de schrale wind in het oude gebouw 
vrij spel en via wankele planken bereikten we verkleumd het uitkijkpunt van de kerktoren. 

Met de Draculalegende in Transsylvanië mocht een bezoek aan Corvin Castle zeker niet ontbreken. Daarnaast stonden een pretpark in een ondergrond-
se zoutmijn, een hiking, een tocht naar het kerkhof van Sapanta, de houten kerken van Maramures, een kabellift naar de sneeuw en een bezoek aan het 
berenopvangcentrum op het programma. In de jacuzzi van het (laatste) airporthotel werd het Roemeense stof weggewassen maar de herinneringen 
voor altijd vastgelegd. Een reis om niet te vergeten!  

Mevr. C. Vanderhaegen & Dhr. S. Lannoo 
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De laatste week van maart trokken de vijfdes en de zesdes van Boekhouden-Informatica en Informaticabeheer naar de Ne-
derlandse hoofdstad. Amsterdam staat bekend om haar cultureel erfgoed,  uitgebreide grachtennetwerk en de smalle gevel-
huizen. Te voet, met de fiets en per boot ontdekten de leerlingen deze boeiende stad. Hierbij bleven ze mooi op het rechte 
pad, want de coffeeshops lieten ze links liggen        . 

Dhr. P. Decancq 

 

uitgebreid grachten-

netwerk  
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Op vrijdag 11 maart beleefden de zesdes hun 100 dagen terwijl 
alle klassen vanaf het derde jaar deelnamen aan een projectdag.  

De ene klas verkende het Zwin en genoot daarna in het water 
van Sportoase. Een andere groep leerlingen ontdekte Brussel of 
trok naar Gent om het Lam Gods van Van Eyck met augmented 
reality-brillen te bewonderen.  

De leerlingen van 3 Organisatie & Logistiek én 4 Kantoor richtten 
hun blik meer naar boven en brachten een bezoek aan Cozmix.  
Daar kregen ze interessante weetjes over sterrenstelsels, ster-
renbeelden en ruimtevaart. Ze konden de vlammen in de zon 
gadeslaan door de telescoop. Als ‘klap op de vuurpijl’ ontwier-
pen ze een eigen miniatuurraket die zo ver mogelijk moest lan-
den. Hierbij bleef het Brugse luchtruim toch nog heel rustig        . 

Dhr. P. Decancq 

Diverse activiteiten 



Het darten ontstond in de late middeleeuwen in Engeland. Men vermoedt dat de boog-
schutters van de Engelse vorst Hendrik VIII hier mee begonnen. Van de koning moesten ze 
het boogschieten oefenen en als grap zouden ze de pijlen steeds kleiner gemaakt hebben, 
zodat ze er uiteindelijk mee konden gooien.  Later speelde men vooral darts in Engelse 
pubs. Doordat dit steeds populairder werd, besloot men in de 20ste eeuw deze sport inter-
nationaal te maken. Prestigieuze toernooien worden nu jaarlijks georganiseerd met soms 
een prijzenpot van £500.000.  Meneer G. Smets startte dit schooljaar, weliswaar met een 
meer bescheidener hoofdprijs, het  eerste grote VHSI-dartstoernooi. De pijltjes zoefden 
meerdere middagen in de sporthal en belandden hoofdzakelijk in het dartsbord waarbij me-
neer G. Smets en Taziano Vandenberghe (3S2) uiteindelijk het hoogst scoorden. 

Dhr. P. Decancq 

TOERNOOI: 

 Bescheiden start 
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Door het groeiende leerlingenaantal in de eerste en tweede graad 

was er nood aan meer lokalen en kwam er een tweede verdieping op 

de bestaande structuur van gebouw 16. Hoewel dit gloednieuwe  

deel al sedert 1 september in gebruik is, kon pas vandaag de officiële 

inhuldiging doorgaan dankzij de gunstige evolutie van een intussen 

vertrouwde spelbreker: het coronavirus. Na kennismaking met deze 

moderne, luchtige etage werden alle genodigden culinair verwend 

door leerlingen van Ter Groene Poorte        .  

Dhr. P. Decancq 

Inhuldiging nieuwe verdieping 
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avonturendag Dinant 

De tweede week van maart spraken alle leerlingen van 4 Handel en Handel-Talen alleen Frans, ook onder elkaar. Dit was 
niet zo ongewoon want ze namen deel aan een taalstage in Wallonië. Met enkele heerlijke activiteiten zoals een stadsspel in 
Namen en een avonturendag tussen de rotsen in Dinant konden ze ervaren dat talenkennis een garantie is voor verrijkende 
momenten. 

Dhr. P. Decancq 
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In het onderwijs gaat het om een brede ontwikkeling. Het vak techniek leent zich hiervoor uitstekend want hierin komt niet alleen 
kennisoverdracht voor, maar ook onderzoeken en ontdekken. Een ideale plaats waar je praktisch en concreet over technologie kan 

leren is het ‘doe-centrum’ voor wetenschap en technologie in Mechelen.  

Alle eerstejaars experimenteerden een dag lang in Technopolis en ontdekten hoe wetenschap en technologie deel uitmaken van hun dagelijk-
se leven.  

Dhr. P. Decancq 

ONTDEKKEN: 



Maandagochtend 9 mei vertrokken we (6H en 6ST) met de trein naar de nationale luchthaven en namen er het vliegtuig naar Madrid. 
Bij onze aankomst voelden we al de warmte van de Spaanse zon. Na het inchecken in de hostel wandelden we door het oude stads-
centrum onder een helderblauwe hemel en brachten een bezoek aan het indrukwekkende mooie Palacio Real. Tot slot bewonderden 
we met de teleférico de stad en natuur vanuit de lucht. 

De volgende dag was eerder sportief en startte met een stadsspel. ‘s Namiddag volgde een leuke fietstocht langs de highlights van 
Madrid en stond er flamenco op het programma. Na een gezellige tapasavond was het tijd voor een verkwikkende nachtrust. Zo konden we de volgen-
de dag opnieuw genieten van enkele activiteiten zoals een picknick in El Retiro Park, een bezoek aan het museum Reina Sofía en een leuke avond met 
paella. 

Donderdagmorgen waren we vroeg uit de veren want we spoorden naar Toledo, de vroegere hoofdstad van Spanje. We verkenden er de vele kleine 
straatjes en spotten ook mooie bezienswaardigheden. ‘s Avonds vertrokken we terug naar Madrid om een stierengevecht bij te wonen. Wie geen inte-
resse in de kamp had, kon met mevr. Debusseré een drankje nuttigen in La azotea del Círculo de Bellas Artes een hippe rooftop bar. Enkele fans zagen 
het nog zitten om een voetbalwedstrijd van Real Madrid bij te wonen, terwijl de rest van de groep een drankje in de bar van de hostel verkoos. 

Tijdens ons verblijf hadden de leerlingen van 6ST bij elke bezienswaardigheid een boeiende uitleg gegeven, zowel in het Nederlands als in het Spaans. 
Op vrijdag, onze vertrekdag, verrasten de leerlingen van 6H ons nog met een plezante quiz. Zo hebben we genoten van een toffe reis in een boeiende 
en hele mooie stad.  

Noah Vermeersch 6ST 

¡Viva Madrid! 

EINDEJAARSREIS: 
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Voor het Erasmus+-project Ado-écolo bezochten drie leerkrachten de 
school Nya Elementar in Stockholm. Ze gaven er les over ‘Belgien’ en 
brachten de leerlingen wat ‘holländska’ bij. Het was heel interessant 
om te zien hoe het schoolleven in Zweden eraan toegaat en te leren 
van andere collega’s. Daarnaast werd het programma voor de leer-
lingenuitwisseling van volgend schooljaar verder op punt gesteld. Het 
belooft een onvergetelijke ervaring te worden! 

Mevr. L. Trioen 

Prachtige vooruitzichten 

ADO-ÉCOLO: 
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De klassen 5ST en 6ST bezochten op maandagochtend 16 mei de rechtbank van Brugge. In de lessen hadden we al veel ver-
nomen over de rechtelijke macht en rechtspraak, maar leerstof ‘live’ kunnen meemaken is nog leuker.  

De zaken i.v.m. burenruzies en huurgeschillen die we in het Vredegerecht en de Politierechtbank meevolgden waren zeer 
interessant. Daarnaast kregen we ook de kans om binnen te kijken in de zaal van het Hof van Assisen, waar de zaak van 
Alexander Dean doorging. Jammer genoeg was het net pauze en konden we niks van de assisenzaak horen.  Het was een 
leerrijke voormiddag! 

Rymoh Adediha 6ST 

 

Hof van Assisen   



 

Bij geforceerd perspectief wordt de menselijke 

waarneming beïnvloed door optische illusies te ge-

bruiken. Zo laat men objecten groter, kleiner, ver-

der of dichterbij lijken dan ze in werkelijkheid zijn. 

Je hoeft geen professionele fotograaf of filmmaker 

te zijn om deze techniek toe te passen.  Hoewel 

mevr. S. Vanhulle helemaal niet manipulatief is, 

gebruikt ze graag deze foto-opdracht in de lessen 

beeld om jongeren een fantasiewereld te laten cre-

ëren. Creatieve processen stimuleren immers veel 

verschillende ontwikkelingsgebieden waardoor we 

gemakkelijker toepasbare oplossingen voor proble-

men vinden. 

Dhr. P. Decancq 

GEMANIPULEERD PERSPECTIEF: 
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HORIZONTAAL 

5. sport met pijltjes 

7. Vlaamse schilder 

9. sas 

11. Engels café 

12. snel voorbijkomen 

14. wandelen als sport 

16. ordenen 

17. gegraven kanaal in of om een stad 

19. bedrieglijk beïnvloedend 

20. plaats in Italië 

21. krijger 

 

VERTICAAL 

1. vloeibaar voedsel 

2. wereldorganisatie 

3. verwenbad 

4. Spaanse muziek- en dansstijl 

6. Zweedse hoofdstad 

8. plaats waar je legaal softdrugs kan kopen 

10. diepe, beschermende geul voor soldaten 

13. Waalse stad 

15. gebergte in Roemenië 

18. Oosterse zwaardvechter 



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

Vrij Handels- en Sportinstituut, Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels                                 E-mail:vhsi@vhsi.be    Website: www.vhsi.be  


