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 Dit tijdschriftje werd gedrukt op  

chloorvrij gebleekt gerecycleerd  papier 

 
 

Wij bieden volgende opleidingen aan: 
 
 

 Studiegebied bouw 

 Schilderdecorateur 
  Loodgieter (sanitair en centrale verwarming) 

 

 Studiegebied auto 
  Plaatslager (carrosserie en auto-onderhoud) 

 

 Studiegebied mechanica-elektriciteit 

  Hoeklasser (constructielasser) 
 

 Studiegebied tuinbouw 

  Tuinbouwarbeider  (tuinaanleg– en  

       onderhoud, bloemen– en groenteteelt) 

 
 

Meer info? 
 

052/35.71.16 
Schoolstraat 11, 1745 Opwijk 

 
E-mail:  info@schoolhuis.be 

Website:  www.schoolhuis.be 

België – Belgique 

P.B. 

2/2877 
 

Erk.nr. P806194 
 

Afgiftekantoor: 
1745 Opwijk 

Schoolkrantje van ‘t Schoolhuis   

Schoolstraat 11, 1745 Opwijk 
 

Driemaandelijks blad  
 

                   Jg 18– Nr 2 – Apr-Juni 
 

V.U.: M. Hermans, Schoolstr. 11, 1745 OPWIJK 



Aan ‘t Schoolhuis werkten mee: 
 
Sylva Bogaerts, Marc De Maegdt, Jurgen De Braekeler, 

Liliane De Smedt en Mark Hermans. 

  

Opmaak en Eindredactie:  M. De Maegdt  
                                     (marcdemaegdt@gmail.com) 



 

 Woordje van de Directeur 
 

 De Trein Der Duizend: herinnerings-

educatie in onze school 
            
 Erasmus Minus Bullying: een delega-

tie van onze school in Helsinki 
 

 Rijbewijs op school 
 

 Bezoek aan de watertoren te Asse 
 

 ‘t Schoolhuis op sportdag 
 

 Schoolkalender 
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               Beste lezer,  

             De activiteiten van de laatste weken kondigen 

aan dat het schooljaar op zijn einde loopt. 

Ook dit schooljaar zijn we er als school in geslaagd onze 

leerlingen een boeiend en gevarieerd programma aan 

te bieden.   

De laatste uitstappen vinden  plaats, de toetsen worden 

afgenomen, de laatste hand gelegd aan de kwalificatie-

proef, VCA-examen en rijbewijs op school … ga zo 

maar door. 

Naar analogie van vorig schooljaar werd ook dit jaar de 

traditionele  opendeurdag vervangen door een openles-

  

 

Maandag 22 — Woensdag 24 juni 
 

Donderdag 26 juni  
 

Vrijdag 26 juni 

 

Maansdag 29 juni 

 

Dinsdag 30 juni 

 

Maandag 1 september 

 

Donderdag 25 september 

 

Woensdag 1 oktober 

 

Donderdag 23 oktober 

 

 

 

Kwalificatieproeven 
 

Leerlingvrij Overleg 
 

PROCLAMATIE 

 

Leerlingvrij overleg 

 

BROCHETTEFEEST 

 

Aanvang Schooljaar 2015-2016 

 

Oudercontact 

 

Vrijaf 

 

Rapport en oudercontact 
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Kort verslagje van de wandelaars 

De wandelaars volgden een avontuurlijke GPS-route door de 

Vallei van de Bocq, met initiatie in het Geocaching (digitale 

schattenjacht). Zij hadden ook enkele leuke ontmoetingen 

met ‘lokale schonen’ 
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dag, heel wat geïnteresseerde leerlingen schreven zich 

reeds in. 

De positieve ervaringen tijdens de stages en de resulta-

ten van de kwalificatieproeven tonen aan dat er kwali-

teitsvol onderwijs aangeboden wordt in ’t Schoolhuis.  

Een welgemeende dank aan  iedereen die hier op de 

één of de andere manier heeft aan meegewerkt. 

Proficiat aan de leerlingen die dit schooljaar met een 

positief resultaat of een getuigschrift  kunnen afsluiten!  

Voor diegenen waar het misschien wat minder vlotte, 

niet getreurd.  Volgend jaar gaan we er met frisse 

moed opnieuw tegenaan!  Ooit moet en zal het lukken! 

Prettige vakantie aan allen, graag tot 

volgend schooljaar. 

 

Mark Hermans, 

Directeur 



 

6 

‘t Schoolhuis, 18de jaargang, nr 2 

 

Brussel-Zuid, 5 mei 2015.   Een groepje leerlingen  en  

leerkrachten  stapt  op de “Trein der duizend”  richting Kra-

kau in Polen.  Ze zijn zopas, met nog een 650 jongeren,  uit-

gewuifd door koning Filip.  Onderweg zullen er nog een 350-

tal Europese jongeren opstappen.   

Doel van deze inleefreis:  de vernietigingskampen Auschwitz 

I en Auschwitz II (Birkenau) bezoeken.   Op 8 mei  zullen zij 

het einde van de Tweede Wereldoorlog herdenken en hulde 

brengen aan de 1,5 miljoen slachtoffers.   

Bagage:  Enkele lessen “herinneringseducatie”, een bezoek 

aan het Fort van  Breendonk en de Dossinkazerne te Meche-

len, een  verhelderende  uiteenzetting door een “War vete-

ran” en de realisatie van een prachtig pop-

upmonument.  Hier bovenop heel veel nieuwsgierig-

heid, motivatie en steun van vrienden, ouders,  leer-

krachten en de directeur. 

Herinneringseducatie in ‘t Schoolhuis 
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lingen (en leerkrachten) niet tegen om af en toe uit het 

bootje stappen en te ravotten in het water.  

Soms hadden de leerlingen het moeilijk om rechtdoor te va-

ren door de stroming en op andere plaatsen stond het water 

zo laag dat sommige kajaks vast kwamen te zitten op de rot-

sen.  

Aan het eindpunt van de kajaks konden ze hun natte kleren 

uittrekken en een douche nemen, om nadien op terras te ge-

nieten van hun lunchpakket of een frietje. 
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Kort verslagje van de kajakkers 

Onze kajakkers hadden een tocht af te leggen op de Lesse, 

van Gendron tot Anseremme. Goed voor zo’n 12km kajak-

plezier. 

Het was niet zo warm en al 

zeker niet in het water, 

maar dat hield onze leer-
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Brussel-Zuid, 10 mei 2015. Nog steeds onder de in-

druk  stapt dit  groepje het perron op.   
 

“Terwijl ik op de trein zit kijk ik door het raam en zie in 

mijn gedachten de reis die de gedeporteerden maak-

ten…Ik weet hoe oneindig lang de reis naar Auschwitz 

duurt.   Zij hadden niet het comfort dat ik nu heb; ze 

zaten daar als beesten opeengepakt in die houten wa-

gon.  Ik weet dat ik nog zal terugkeren.”    

                                                                 -  Arno - 
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“Mijn ouders stonden erop dat ik deze reis mee deed.  

In die tijd zou ik niet willen geleefd hebben.  Wat de 

mensen allemaal moesten doen… het was niet om aan 

te zien.  Het ergste… alles werd afgepakt vooraleer ze 

de gaskamer binnen gingen. Birkenau maakte het 

meeste indruk op me.  De bloemenhulde pakte me heel 

emotioneel.  We eerden de slachtoffers: de zigeuners, 

de Joden, de getuigen van Jehova, de homo’s, de an-

ders-denkenden.  We zagen enkele overlevenden.  De 

opera “Brundibar” werd heel mooi door die kinderen 

gebracht.  Het concert “In the mood with Kroke” was 

eens iets anders.”      

                                                          -   Jeoffrey - 

Bloemenhulde aan alle slachtoffers 
van de Holocaust 
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Van bij het begin gingen we van start met een stevige klim 

van ongeveer 3 km, kuchen en blazen om boven te raken, 

maar iedereen behaalde de top! 

De ene al iets meer gemotiveerd dan de andere… 

 

Ongeveer 20 km hebben we afgelegd, bergje op bergje af. 

Maar iedereen heeft de eindmeet gehaald! 

Beetje eten om terug op krachten te komen... 

Senna, volgend jaar in de bolletjestrui! Elke beklimming als 

eerste boven, en de meester kon nog net volgen...  

Besluit van de zware fietstocht: er zit groot wielertalent in ’t 

Schoolhuis waar we in de toekomst zeker nog gaan van ho-

ren!  
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Slechts 7 leerlingen kozen tijdens de sportdag voor de MTB 

tocht.  

Na het afstellen en fine tunen van de fietsen konden we aan 

de tocht beginnen. 

Kort verslagje van de mountainbikers 

 
Even uitblazen en terug in het zadel. 
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“Auschwitz en Birkenau zijn plekken waar veel mensen 

als slaven of als dieren behandeld werden gewoon om-

dat ze anders waren of anders dachten.    Zij vonden er 

de dood door de Nazi’s.  Baby’s, kinderen, oude men-

sen,… allen werden vermoord.  Dat vind ik heel erg.    

Deze plek was de hel voor deze mensen.  Ik ben ge-

raakt en betoon enorm veel respect wanneer ik hier 

rondstap.  Ik denk dat mij dit niet zal overkomen.  We 

moeten het ons blijven herinneren.  Ik vertel het tegen 

iedereen.” 

                                                                   -  Jan  - 
 

“Birkeanu doet me pijn.   Het was eng om het verhaal 

van Lydia Chagoll te horen.  Ik ben erg geraakt door de 

schoenen en de haren die daar nog liggen als spreken-

de getuigen.  De oorlog is voorbij maar ik zie alle dagen 

op TV dat de mensen nog niet veranderd zijn.  Kijk 

maar naar Syrië en Irak…  Mijn papa wou dat ik mee 

kwam met deze trein.  Ik vind het enorm goed georga-

niseerd.   Het is onze plicht om het ons te blijven herin-

neren maar we moeten ook nu genieten van wat het 
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leven ons nu te bieden heeft.” 

                                                           -  Sebastien -  
 

 

“Auschwitz  I  was gruwelijk maar Auschwitz II was nog 

gruwelijker.  De barakken in Birkenau vonden  we  het 

ergste.  De gedachte dat we op de grond liepen waar 

de as van de vermoorde mensen ligt, stemde ons triest.  

De mensen werden vernietigd tot op de laatste vezel.  

De medische experimenten op vrouwen en tweelingen 

De delegatie van onze school aan de 
Judenrampe in Birkenau 
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We kijken al uit naar onze uitstappen voor volgend school-

jaar. 

                                                            De leerkrachten van Loodgieten 
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We zijn maandag 08/06 naar de wateroren geweest. De me-

neer heeft veel verteld over hoe de watertoren werkt. Er is 

een speciale sleutel nodig om de toren binnen te kunnen 

gaan en hij moest ook eerst de centrale bellen. Als we bin-

nen gingen zijn we eerst naar beneden gaan kijken naar de 

vele buizen en kabels. Daarna naar boven, ik werd wat bang 

want deze is hoog. Als ik boven was dan was het beter en 

kon ik kijken naar het alles. Wat was dit een mooi uitzicht 

hierboven. 

                                                                               -Yannick- 
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vonden we  afschuwelijk.  Hun naam werd een num-

mer.  En  die  kinderen die  nog zo jong waren.  Dat 

was erg.   We  kregen  het moeilijk bij het zien van al 

die valiezen… die  voor altijd in dit vernietigingskamp 

achterbleven.  Ook de gedachte dat de Nazi’s dit kamp 

nog wilden uitbreiden raakte ons enorm.  Het was 

waanzin… Wat die mensen hebben moeten meema-

ken… daar zijn geen woorden voor.  We hebben een 

unieke kans gekregen  om deze onvergetelijke reis te 

maken.  We raden het iedereen aan om  deze reis ooit 

in het leven te maken.  We hebben het  er wel op 

school over gehad maar toch… als je er met je neus 

voor staat is  het wel pakkend. Ter herdenking van de 

bevrijding van de tweede wereldoorlog en de overlede-

nen  hebben we  rozen neergelegd,  samen met 1000 

jongeren  en Martin Schulz, de voorzitter van het Euro-

pees Parlement.  Nadien mochten enkele Europese jon-

geren samen met de heer Schulz  gaan lunchen.  Stijn 

en ik waren er bij.  Het was een grote eer om met de 

voorzitter te mogen spreken.  Hij is heel open en soci-



 

12 

‘t Schoolhuis, 18de jaargang, nr 2 

aal. Het was  leuk dat hij Nederlands kon spreken. Hij 

nam de tijd om afscheid te nemen en een foto te ne-

men.  Hij wou echt de jeugd dicht bij hem hebben.   Bij 

hem zijn ook enkele vriendschapsbadges uitgewisseld.   

We zijn blij om dit te hebben meegemaakt.  Zo’n be-

langrijke persoon ontmoet je natuurlijk niet elke dag!”     

                                                      - Stijn  en Cedric - 

Cedric met Martin Schulz, de  
voorzitter van het Europese parlement 
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wordt. Wij zijn op de top van de toren geweest en hadden 

een mooi uitzicht. 

                                                                                 -Audeje- 

 

De watertoren was heel hoog 43m in Asse. Van bovenop de 

toren heb ik het atomium gezien en dat was een mooi uit-

zicht. Na het bezoek aan de toren zijn wij naar een terras 

geweest en hebben wij frietjes gegeten. 

                                                                             -Benyamen-  

 



 

24 

‘t Schoolhuis, 18de jaargang, nr 2 

           Meester Peter Wauters van loodgieten heeft 

deze uitstap geregeld met Farys. En gezorgd dat we achteraf 

op een terras onze picknick of frietjes konden eten. Hierbij 

enkele korte verslagjes van een paar leerlingen en leuke 

kiekjes aan of bovenop de toren. 

 

Het was leuk, in Asse in de watertoren want ik heb meer in-

formatie gekregen . Ik heb meer dingen gezien zoals bv  dia-

meter van de buizen, … dat was plezant. Ik vond dat leuk 

maar ook een beetje raar  maar bon. Het was hoog en groot, 

de meneer heeft ons veel bijgeleerd, dat was tof. 

                                                                                  -Ayoub-  

 

Op maandag 8 juni zijn we naar de watertoren geweest. Een 

meneer heeft ons uitgelegd voor wat de toren gebruikt 
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Martin Schulz en de  
Europese delegatie met Stijn voor onze school. 

Met dank aan onze school,  on-

ze leerkrachten,  de Warveterans,  

de  Auschwitzstichting, de Europese 

Commissie omdat  deze reis moge-

lijk werd.     

                                      - Cedric -    

 

Klaartje Buyens, Ingrid Van Gucht, Frederik Gysens en Liliane De Smedt 
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Op maandag 4 mei vertrokken Dylan en Jason van 4 

PLSL samen met juf Leen en meester Jurgen richting 

Helsinki in Finland, om er deel te nemen aan de derde 

project-werkweek  van” Erasmus minus Bullying”.  

Vooraf dienden alle deelnemende landen een lied tegen 

pesten te maken dat moest voorgesteld worden aan al-

le deelnemende leerkrachten en leerlingen. 

Juf Leen werkte een songtekst uit op de muziek van het 

welgekende nummer “Mia” 

van Gorky, dat ingezongen 

werd samen met de allerbes-

te zangtalenten  van onze 

school.  
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16 Leerlingen haalden hun rijbewijs B (theorie). 

Zij werden voorbereid bij Juf Liliane en kregen ook nog 12 

uur ondersteuning via “rijbewijs op school”. 

Een dikke proficiat vanwege het hele Schoolhuisteam aan 
 

Salah-Eddine Ben Aouda 

Dylan De Leenheer 

Jason De Meersman 

Stijn De Smedt 

Jordy De Vos 

Elmehdi El Aroui 

Mohamed El Kharraz 

Kenzo Geeraert 

Arno Humblet 

Eunock Kalamba Maloba 

Kelly Laenen 

Alia Lewo 

Mike Monseur 

Anthony Ors 

Jean Vergucht 

Monder Tudisco 
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voor een volle zaal samen met juf Leen en meester Jurgen. 

Na school gingen we naar het bos om de projectweek in het 

“paradijs” Finland met een BBQ af te sluiten.  

 

Vrijdag gingen we heel vroeg terug naar het vliegveld en zo 

terug naar huis. 

We hebben echt een super toffe week gehad en vele nieuwe 

vrienden leren kennen uit de verschillende deelnemende lan-

den! 

 

                                                             Dylan en Jason. 
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Voor de leerlingen werden er gedurende die week ver-

schillende workshops, spelletjes en uitstappen georgani-

seerd rond het thema “pesten”.   
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Jason en Dylan hadden er snel nieuwe vrienden bij, het 

contact met de andere studenten verliep in het Engels, 

en onze mannen deden dat super!  

Juf Leen en meester Jurgen namen actief deel aan ver-

schillende meetings en vergaderingen.  

Zo konden ze informatie uitwisselen over hoe pestge-

drag in onze school en de andere deelnemende landen 

aangepakt en voorkomen wordt.  
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Woensdag maakten we de uitstap “Guns and tunnels”, eerst 

met de metro en dan met de boot naar een eiland van Hel-

sinki. In het museum daar kregen we een rondleiding.  

Het eiland was eigenlijk een historische schuilplaats voor de 

Finnen toen de Russen hun aanvielen. Terug kwamen in het 

centrum bezochten we verschillende winkelcentrums. 

 

We bezochten ook in het 

museum “Face to face”, 

een tentoonstelling over 

gezichten en kunst met ge-

zichten. Daarna wat ont-

spanning in Megazone 

(laser fight). Dit was een 

laser gevecht, een beetje 

vergelijkbaar met paintball 

maar dan zonder ballen en 

pijn.  
 

Vrijdag waren er Workshops. We gingen naar de creaklas en 

we moesten een 3d-tekening van onze partner maken.  

Daarna speelden we Finse baseball. In de namiddag moesten 

we ook een optreden geven, we hebben ons liedje gezongen 
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in de school en ontmoetten we de Erasmus-leerlingen en 

leerkrachten van de andere scholen.  Die kwamen uit Bulga-

rije, Duitsland, Griekenland, Polen, Italië, Spanje en Turkije. 

Dinsdag verzamelden we in de school om 8u30. Een me-

vrouw kwam vertellen hoe ze vroeger gepest en gediscrimi-

neerd werd en gaf ons tips en enkele voorstellen om dat te-

gen te gaan. Na de pauze gingen we naar de pc-klas voor 

“storybird”, dat is een programma voor cartoonverhaaltjes of 

strips te maken. Daarna werden we verzameld in de muziek- 

klas om samen muziek te maken. Na het middageten deden 

de Erasmusstudenten een presentatie over anti-pesten.  
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Jason en Dylan hebben zich gedurende deze leerrijke 

week echt voorbeeldig gedragen. 

Proficiat mannen voor jullie inzet en samenwerking! 

Jason en Dylan bij hun gastgezin met het 
beeldje dat zij als geschenk op school maakten 
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De reis naar Finland, Helsinki was heel leerzaam en het pro-

ject waarom we er heen gingen was tegen pesten. We lo-

geerden bij een gastgezin. Hieronder zie je het huis waarin 

we logeerden. 

Alle leerlingen van het project “ Erasmus against Bullying” 

verzamelden in de school “Botby Grundskola” in de projectie- 

klas en na de speech van een van de leerkrachten zagen we 

enkele optredens van leerlingen in de sportzaal die ook ge-

bruikt wordt als theaterzaal. Dan kregen we een rondleiding 

Dit  vertel len Jason en Dylan zel f   

over hun ervar ingen  


