STUDENTENHAVER

47ste JAARGANG

ZOMER 2021 (CORONA-EDITIE 2)

TIJDSCHRIFT

JAARGANG

Het hele schooljaar 2020-2021 werd beheerst door één groot
thema: Covid-19. Het beïnvloedde zelfs ons taalgebruik: begrippen

zoals ontsmetten, veiligheidsafstand, bubbels, afstandsleren, quarantaine, hoog- en laagrisicocontacten… werden frequent gebruikt. We roeiden met de riemen die we hadden en maakten er
het beste van.
Nu kijken we uit naar een zomer met minder beperkingen voor jong
en oud en naar de opening van de gloednieuwe verdieping op sporthal 16: zeven nieuwe klassen, een openleercentrum en een klas
voor natuurwetenschappen. Hopelijk kan dit voor de leerlingen terug met lessen in normale omstandigheden.
Een fijne vakantie aan iedereen!
Carine Persyn
Directeur VHSI
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WISKUNDE:

Kangoeroe 2021
Alle leerlingen van de 1ste graad namen deel aan ‘Kangoeroe
2021’. Hiervoor moesten ze niet overschakelen naar een vegetarisch voedingspatroon of grote sprongen kunnen maken wat kenmerkend is voor het gelijknamige Australische buideldier. Deze
wereldwijde wedstrijd stimuleert vooral de reken-, denk- en puzzelaanleg bij jongeren waardoor hun wiskundig talent een sprong
voorwaarts maakt. Elke leerling ontving een deelnemerscertificaat
en een leuke attentie
.
Dhr. P. Decancq
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PROJECT:

Soepermarket
De vzw ’t Veldzicht werkt met de talrijke talenten van mensen met een beperking en/of kwetsbaarheid en brengt ‘zorg op maat’ in een
warme, huiselijke sfeer. In deze uitzonderlijke coronaperiode kunnen we allemaal wat warmte gebruiken en daarom bedacht ’t Veldzicht
een soepbar, soepronde en take-away soep service.
Ze waren dan ook heel verheugd met het ‘warm’ soepproject dat de leerlingen van 2O organiseerden om hen te steunen. Hun pop-up
'Soepermarket' waarbij ze vers bereide tomatensoep aan medeleerlingen en leerkrachten te koop aanboden, was een groot succes! Op één
voormiddag verkochten ze maar liefst 30 liter soep en dat leverde het mooie bedrag van 115 EUR voor ‘t Veldzicht op .
Dhr. P. Decancq
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De bubble balls
bleven intact

‘Natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht’ hebben een positieve invloed op de concentratie. Bovendien hebben leerlingen in
een natuurlijke omgeving minder last van veel prikkels waardoor hun stressniveau daalt. Daarom kregen enkele klassen o.a.
les Frans in de frisse, coronaveilige buitenlucht.
Andere leerlingen speelden voetbal waarbij ze zelfs in openlucht de nodige veiligheidsafstand respecteerden. Elk in hun eigen bubbel, een ‘bubble ball’ gevuld met CO2-arme lucht, speelden ze een spannende match. Hun wedstrijd kreeg een extra
dimensie omdat de bubbelbescherming ook handig gebruikt kon worden om een tegenstander omver te duwen. Na afloop
van de wedstrijd moest niemand een PCR-test ondergaan want de bubble balls bleven intact
.
Dhr. P. Decancq
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Gevaarlijke combinatie testen zonder
nare gevolgen

Deelnemen aan het verkeer na het drinken van alcoholische drankjes is geen goed idee. Dankzij een medewerker van
‘Responsible Young Drivers’ ervaarden de leerlingen van het derde jaar deze gevaarlijke combinatie zonder dat ze vooraf zes
pintjes dronken. Met een promillebril die dronkenschap simuleert, stelden ze vast dat het inschatten van een verkeerssituatie onder invloed van alcohol niet correct kan gebeuren. Na deze les ‘verkeersopvoeding’ ging elke leerling weer recht naar
klas, de promillebril bleek helemaal geen nawerkingen te hebben
.
Dhr. P. Decancq

JAARGANG

47

NR.1

PAGINA

GESCHIEDENIS:

Zorgende helden
Op een zonnige dag tijdens de les geschiedenis ontdekten de derdes het middeleeuwse Brugge, toen één van de grootste Europese steden met
meer dan 35.000 inwoners. In die periode eiste de Zwarte Dood meerdere malen een zware menselijke tol. Zo stierf in 1349 meer dan één derde van de Bruggelingen in amper drie maanden tijd...
Het plichtsbewustzijn van de Bruggelingen was tijdens die verwoestende epidemie verbijsterend groot. Ze bleven koppig de stervenden verzorgen al wisten ze dat dit hun eigen dood betekende. Bovendien stond er vrijwel altijd een nieuwe persoon klaar om deze moordende verzorging
over te nemen. De westerse mens die sinds de renaissance veel te veel op zijn eigen individuele verlangens gesteld is, kan hier enkel stil bij worden.
Gelukkig kent onze samenleving tijdens de huidige covid-19-pandemie ook veel ‘zorgende helden’. Het collectief naleven van maatregelen om
de verspreiding van de ziekte te beperken, is het minste wat we kunnen doen om hun afmattend werk te respecteren. Het is tevens de enige
basishouding die we kunnen aannemen, anders kan individualisme bij een nieuwe pandemie van een levensbedreigende ziekmaker ons de das
omdoen
.
Dhr. P. Decancq
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AFSCHEID:

Chrysostomos
‘Honderd dagen’ is een jaarlijks feest dat een soort afscheidsritueel voor de laatstejaars in het secundair onderwijs is. Deze traditie gaat terug naar de jaren 1950 en wordt ook Chrysostomos genoemd naar de heilige Johannes die als groot redenaar bekend
stond.
De eerste 100-dagenvieringen waren dan ook vooral grappige
toespraken of redes over de school, de directie en de leerkrachten. Stilaan raakten de toespraken op de achtergrond en kreeg
het verkleed rondlopen op school al of niet aangevuld met een
show door de laatstejaars meer aandacht.
In dit tweede coronaschooljaar konden alle laatstejaars terug
van dit afscheidsritueel genieten. Ze moesten er wel iets langer
naar uitkijken want dit jaar mochten alleen de laatste vijftig dagen van het secundair onderwijs gevierd worden. Door de 100
dagen te halveren, kon ‘Zorg & gezondheid’ al vijftig dagen meer
vaccineren waardoor er geen spectaculaire toename van de besmettingen volgde .
Dhr. P. Decancq
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Ultieme krachtmeting
Tijdens de week van drie tot zeven mei namen meer dan zestig personen deel aan de eerste editie van de Container Cup
VHSI. Lopen, honkbal, monkeybars, roeien, darts, benchpress en fietsen waren de proeven die elkaar in een hels tempo
opvolgden.

In deze ultieme krachtmeting, volledig coronaveilig georganiseerd door dhr. A. Vandenberghe, gaven zowel leerlingen als
leerkrachten het beste van zichzelf. Het was een zeer geslaagde eerste editie waarin velen hun fysieke en mentale grenzen
verlegden. Hartelijk dank voor alle (ontsmette) helpende handen en een dikke proficiat aan elke deelnemer
!
Dhr. P. Decancq
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INTERNATIONAAL:

Zweden zonder mondmaskers in VHSI
Bij het nieuwe Erasmus+ project ‘ADO-ECO’ dat officieel op onze VHSI-talendag in
oktober startte, ontbrak nog een logo. De leerlingen van 4LO kregen van mevr. S.
Vanhulle de opdracht om dit beeldmerk te ontwerpen.
Menno Claerhout (4LOA), de winnaar van deze creatieve wedstrijd, werd op een originele en milieuvriendelijke manier aangekondigd via een filmpje uit Zweden. Zelfs
al droegen de Zweden hierbij geen mondmasker, het was een heel coronaveilige bekendmaking
.
Dhr. P. Decancq

JAARGANG

Mooie vooruitzichten
Het wereldkampioenschap tijdrijden gaat dit jaar door in september.
De verschillende categorieën worden over vier dagen georganiseerd:
van zondag 19 tot en met woensdag 22 september. De renners starten aan het Casino in Knokke en komen na 43,3 km aan op ’t Zand in
Brugge.
Tijdens dit WK zullen dagelijks gemiddeld zo’n
2.000 medewerkers en vrijwilligers nodig zijn om
het evenement veilig en ecologisch in goede banen te leiden. Aan deze sportieve wereldgebeurtenis zullen ook heel wat VHSI-leerlingen hun
medewerking verlenen. De Brugse schepen van
ruimtelijke ordening, leefmilieu en sport F. Demon en de Brugse topwielrenner J. Keukeleire kwamen hiervoor de leerlingen alvast bedanken. Onze leerlingen zullen
aan deze internationale gebeurtenis in hun achtertuin ongetwijfeld mooie en leerrijke momenten overhouden
.
Dhr. P. Decancq
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Een mooie beloning
voor jarenlange inzet

EK Tumbling, Trampoline en Dubbele Minitrampoline: Brent Declerck (3LOC) heeft een zilveren medaille behaald in het Russische Sochi.
In de discipline Dubbele Minitrampoline was Brent bij de junioren heel sterk en hij behaalde in de finale een knappe score van
69.000, goed voor een zilveren medaille. Het goud was voor een Rus, Aleksandr Butko, met 71.700.
Deze zilveren medaille is voor Brent een mooie beloning voor zijn jarenlange harde turnwerk. Dikke proficiat!
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VOOR DE VINDER:

Tijdens de covid-19-pandemie zorgde
niet alleen het virus voor fysieke ellende, ook de geestelijke gezondheid
kreeg bij velen een flinke deuk door
de lockdown en de beperkende maatregelen.
Op een creatieve manier wist mevr. S. Vanhulle
wat mentale zuurstof in het VHSI te brengen. Meer
dan honderd kaartjes met een positieve boodschap
werden op school ‘voor de vinder’ verspreid. Deze
liet ze in de lessen PO door de leerlingen van 3LO &
4LO maken. Zo genoten heel wat leerlingen en personeelsleden van een hartverwarmend kaartje
.
Dhr. P. Decancq
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5.

springtuig
geheel van betekenisvolle gebaren en woorden

6.

constructie voor sportoefeningen

8.

luchtbel

9. chemisch element
13. vervoerbare opslagplaats
14. ziekte op grote schaal
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HORIZONTAAL

19. invloed achteraf
20. methode om besmetting te controleren

14

21. ziektekiemen verwijderen
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VERTICAAL
1.

bewijs

3.

historische periode

4.

dieet zonder vlees

7.

ontmoeting met besmette persoon

10. gewoon biertje
11. Belgische sport
20

12. logo
15. Engelse verkoopplaats
16. drastisch beperkende maatregelen

21

17. vloeibaar voedsel
18. Engelse sport
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