Schooljaar 2015 – 2016
Uitstap Kazerne Dossin
Op 24 mei bezochten de leerlingen van het eerste jaar de dossinkazerne in Mechelen. Tijdens
hun bezoek stond het verhaal van de elfjarige Simon, die uit een deportatietrein wist te
ontsnappen, centraal. Wie was hij? Wanneer leefde hij? Waar woonde hij? De leerlingen
leerden Simon beter kennen. Vervolgens knutselden ze hun eigen tentoonstelling in elkaar
rond wat ze leerden dankzij dit verhaal. Wat betekent vrijheid, verzet en gelijkheid vandaag?
Het was een zeer boeiende uitstap, waar de leerlingen veel hebben bijgeleerd.
R. Theuwissen

Uitleg zeeklassen 23 maart 2016
De examens zijn gedaan en voor we met vakantie gaan kijken we vol verwachting uit naar de
uitleg over zeeklassen. Mr. Clauw heeft ons vandaag verzameld in het PO-lokaal om ons meer
informatie te geven over deze uitstap. Zo vertelde hij ons details over het programma, de
kamers, het eten, de bezienswaardigheden, de bus en het gebruik van de GSM. Sommige
zaken wisten we al, maar dankzij de dia’s en uitleg weten we nu weer heel wat meer. Tot onze
spijt moeten we nog tot vrijdag wachten tot we de kamerindeling en de groepsindeling
kennen, maar ook deze uitleg was interessant en nuttig.
Atahan Uslu (2Ab)

Initiatielessen handel-moderne wetenschappen - artistieke
vorming
Vandaag 23 maart 2016 hebben wij uitleg
gekregen over de vakken van volgend jaar.
Zo krijgen we meer uitleg over de
verschillende vakken en studierichtingen in
het tweede jaar: handel, artistieke vorming,
SEI en wetenschappelijk werk. Hierdoor
kunnen we gemakkelijker een keuze maken
naar volgend jaar. De leerkrachten van deze
vakken gaven ons uitleg over hun vakken
aan de hand van filmpjes, PowerPointpresentaties en proefjes. Het was een aangename
kennismaking.
Jade Haenen

Musical Grease
Vrijdag 4 maart gingen alle leerlingen van
het eerste jaar naar de Antwerpse
Stadsschouwburg om er te genieten van de
musical ‘Grease’. De sfeer zat er meteen in.
We waanden ons terug in de jaren zeventig
door de leren jekkers en de vetkuiven.
Iedereen werd meegezogen in het
romantische verhaal van Sandy en Danny
die samen een romantische zomer hebben
beleefd. Maar nu het nieuwe schooljaar
weer begint, laten de stoere Danny en de
brave Sandy hun ware gevoelens niet zien
in het bijzijn van hun vriendengroepen: de T-Birds en de Pink Ladies. Dat zorgt uiteraard
voor de nodige teleurstellingen, twijfels en andere liefdesperikelen. Ook de tijdloze songs
zoals ‘You’re the one that I want’ en ‘Sandy’, die in deze productie in een Nederlandstalige
versie waren gegoten, werden meegezongen. Iedereen vond het een supertoffe activiteit die
zeker voor herhaling vatbaar is. Het is dus meer dan duidelijk: Grease is still the word.

Lezing Lieve Swinnen
Donderdag 18 februari om 19 uur mochten wij
Kinderpsychiater Lieve Swinnen ontvangen in onze
school. Zij kwam een lezing geven naar aanleiding
van haar boek ‘(GEEN) goesting?! ‘ Dit boek gaat
over de vraag: Hoe motiveer ik kinderen en jongeren?
Wat als jou kind wel dromen heeft, maar veel
obstakels tegenkomt? Problemen overwinnen, een
beperking aanvaarden, trauma’s verwerken en
berusten in situaties die niet te veranderen zijn. Dat
vraagt héél veel moed en doorzettingsvermogen van
iedereen. Zij schreef dit boek dan ook voor alle
ouders, leerkrachten, opvoeders en jongeren die vragen hebben over motivatie. In een
boeiende uiteenzetting sprak zij in onze school voor onze ouders, leerlingen, leerkrachten,
CLB-medewerkers, studenten lerarenopleiding … Lieve Swinnen vertelde over het feit dat
wij volwassenen heel vaak de fout maken om kinderen en jongeren ongemotiveerd te noemen
omdat ze niet bezig zijn met wat wij willen. Terwijl het moet gaan over wat zij belangrijk
achten, wat zij belangrijk genoeg vinden om zin te krijgen en ervoor te gaan. Motivatie is nu
zin hebben in later. Het is de zin om ergens aan te beginnen, je in te zetten en vol te houden.
Zij stelt dat ouders vaak klagen dat hun kind zijn taken niet ernstig neemt, niet studeert, zijn
hoofd laat hangen, het niet meer ziet zitten … Het zijn problemen waar nogal wat ouders mee
worden geconfronteerd. Zij gaf dan ook heel wat concrete tips over hoe volwassenen jongeren
kunnen sturen en stimuleren, afgrenzen en aanmoedigen en vooral ook hun talenten kunnen
helpen ontplooien. Na de lezing maakte zij nog wat tijd voor vragen uit het publiek. De
aanwezigen vonden het een zeer boeiende en nuttige lezing met een verrijkende kijk op de
visie van onze pubers en vonden veel van de situaties zeer herkenbaar. Met dank aan Lieve
Swinnen voor deze interessante avond.
B. Valkeneers

Workshops volwassenen
Op dinsdag 23 februari werd in onze Provinciale
Middenschool Hasselt voor de tweede keer dit schooljaar
een workshop voor volwassenen georganiseerd. Er werd
gekozen voor een etagère van oude borden, beeldjes …
Deze kon aangekleed worden voor de komende paasperiode.
Toen we de zaal binnenkwamen werd onze aandacht
getrokken door 6 prachtig gedekte tafels. Elke tafel had een
ander thema met als overeenkomst een etagère. Na de uitleg
over de werkwijze hiervan, kregen we ook de instructies om
heerlijke Italiaanse koekjes te bakken. Elke deelnemer
startte, volgens zijn of haar interesse, aan een eigen etagère.
Wanneer deze afgewerkt was, mocht ieder zijn kunstwerk
naar eigen wens opsmukken. Daarna konden we in groepjes
de heerlijke koekjes bakken. De etagères, voorzien van de
heerlijke koekjes, waren voor iedereen anders en
verbluffend. Na een geslaagde en ontspannen avond keerden we allemaal met een mooi stuk
tafeldecoratie naar huis.

Brusseldag
De daguitstap naar Brussel was super leuk en interessant. We
kregen in het museum goede uitleg van de gids. Ook vonden
we het heel fijn om de leerstof van geschiedenis eens in het
echt te zien. In Technopolis kregen we hele leuke opdrachten.
Gelukkig waren er meerkeuzevragen. De experimenten vonden
we ook heel leuk om te doen.
Gitte (1Ab)

Auteur op school: Luc Descamps
Op woensdag 17 februari 2016 kwam de
auteur Luc Descamps vertellen over zijn
leven en zijn boeken. Hij vertelde wat hij
allemaal heeft gedaan in zijn leven. Dit was
interessant. Hij zei onder andere dat hij
leraar Nederlands is geweest. Vandaar zijn
passie voor schrijven. Daarna heeft hij
verteld hoe hij geïnspireerd werd door
waargebeurde verhalen om zijn boeken te
schrijven. Hij ging dieper in op deze
waargebeurde verhalen waardoor hij een
lach en een traan op ons gezicht toverde.
Sommige kinderen en ikzelf hebben door deze dag een verlanglijstje opgesteld van de boeken
die ze zeker willen lezen. Dit is het verslag van een super leuke dag op de PMH!
Fia (1Aa)

Bezoek lagere school 'De startbaan' Zonhoven
Voordat de leerlingen van het zesde leerjaar
van de Startbaan in Zonhoven de
krokusvakantie in zetten, brachten ze een
bezoekje aan onze school. De ouders van de
leerlingen kwamen om 10u aangereden met
een bende van 47 enthousiaste kinderen. Zij
stonden te popelen om deel te nemen aan de
workshops. Na een verwelkomingswoordje
door onze directie gingen ze aan de slag. Ze
kregen een workshop in muziek, beeldende
vorming en deden geweldige
wetenschapsproefjes. Tussendoor werden
de hongerige maagjes gestild met een lekkere hotdog en een drankje. Na de workshops
stonden hun ouders nieuwsgierig te wachten voor onze deur om ze allemaal terug te voeren
naar hun school. Hopelijk zien we enkele van deze leerlingen terug op onze school op 1
september 2016.

Bezoek lagere school Diepenbeek
Naar jaarlijkse traditie kwamen de
leerlingen van de lagere school van
Diepenbeek ons een bezoekje brengen. De
66 leerlingen van het zesdeleerjaar kregen
een korte ontvangst door onze directeur,
waarna ze aan de slag konden gaan. Er was
een carrouselsysteem waardoor alle
leerlingen een workshop kregen waarbij ze
een leuk masker gingen maken, het liedje
‘Hello’ van Adele gingen coveren en
technisch aan de slag gingen met de nieuwe
Lego-pakketten. Tijdens de pauze smulden
ze allemaal van lekkere hotdogs en een drankje. Na afloop kregen ze allemaal een zakje met
wat informatie over onze school én een lekker koekje om tijdens de terugreis op te smikkelen.

Gedichtendag
Na Nieuwjaar zijn we gestart met de
voorbereiding van Nationale Gedichtendag,
want onze school organiseert ieder jaar een
gedichtenwedstrijd. We lazen om te
beginnen heel wat gedichten rond het thema
'Jaren die druppelend versmelten'. Daarna
kregen we de opdracht om een elfje te
schrijven rond herinneringen. Dat is niet zo
gemakkelijk als het lijkt. Uiteindelijk
mochten we een illustratie bij het gedicht
maken tijdens de les PO. Alle gedichten
werden tentoongesteld. Zowel de leerlingen
als de leerkrachten mochten hun stem uitbrengen voor de mooiste illustratie en het mooiste
gedicht. De winnaars werden gehuldigd en kregen een leuke prijs.
Winnaars gedichtendag 2016
GEDICHT ILLUSTRATIE
1Ba Berkant 1Ba Jembay
1Aa Ouissam 1Aa Fia
1Ab Jelle
1Ab Finn
2Ba Jessica 2Ba Sem
2Aa Valeska 2Aa Rana
2Ab Noortje 2Ab Niki
2Ac Hanne 2Ac Rens

De winnaars van de stemming:
GEDICHT
ILLUSTRATIE
Leerlingen Ibrahim 2Aa Niki 2Ab
Leraren Alexandra 2Ac Fia 1Aa

De leerlingen van 1Ba o.l.v. Sonja Switten

WZC Zonnestraal
We trotseerden weer en wind
en stapten goed gezind naar het
rusthuis. Toen we aankwamen
konden we er direct invliegen,
want de bewoners zaten al klaar
om een lekkere pannenkoek te
eten. De leerlingen van 2Ac
brachten enthousiast de
pannenkoeken rond en
schonken een lekker tasje
koffie uit. De bewoners vonden
het merkbaar fijn om met de
leerlingen een babbeltje te slaan. Naderhand mochten de leerlingen de bewoners dan ook
terug naar de kamer brengen, dat was een voltreffer! Het was een zeer drukke middag, maar
het was hartverwarmend om te zien hoe de bejaarden van ons bezoek genoten.
Chr. Reygel en R. Theuwissen

Teambuilding Arktos (2Ba)
Voordat de leerlingen van 2Ba de herfstvakantie in zijn gegaan hebben ze gewerkt rond
teambuilding. De hele klas trok vroeg in de ochtend naar Kermt, om daar in het jeugdhuis
leuke opdrachten te doen om beter te leren samenwerken. De hele klas moest over een hoog
touw geraken zonder enige hulpmiddelen….enkel mekaar. Na veel nadenken, proberen,
omvallen maar ook lachen, raakte de hele groep over het touw. Tijdens de middag heeft de
groep samen heerlijke pompoensoep en gezonde broodjes gemaakt. Nadat de buikjes vol
gegeten waren gingen ze aan de slag om de talenten van elkaar in het zonnetje te zetten. De
leerlingen trokken op het einde van dag naar school met veel goede voornemens om in de
toekomst samen als groep sterker te staan.
2Ba onder begeleiding van S. Clauw

Workshop expressie o.l.v.
Ben Rottiers
Op donderdag 1 oktober kwam Ben Rottiers
naar onze school. Iedereen was verrast dat
‘Pol’ van FC De Kampioenen met ons een
workshop expressie kwam doen. We waren
dan ook heel nieuwsgierig en keken er echt
naar uit. De workshop was superleuk! Ben
brak meteen het ijs met enkele grappige
opwarmingoefeningen en de tijd vloog voorbij. Ben Rottiers is een spontane en sympathieke
man. Het was heel fijn om hem eens in het echt te ontmoeten en we hopen hem nog eens terug
te zien.
Daylien & Kjentill uit 2ARTb

Gezonde lunch om
het schooljaar te
starten.
Op dinsdag 1 september
werden we getrakteerd op een
gezonde lunch. We mochten
aanschuiven aan het buffet dat
op de bovenverdieping
opgesteld stond. We kregen
broodjes die belegd waren met
ham, kaas, sla, tomaat en
wortel. Uiteraard mocht er ook
wat ketchup en mayonaise bij!
We kregen ook een glaasje fruitsap aangeboden . Het was een gezellige en gezonde lunch
samen met onze klasgenoten!
De leerlingen van 2AA

Brandevacuatie
Om de veiligheid op school te garanderen werd er vandaag een brandevacuatieoefening
georganiseerd. Alle leerlingen moesten met spoed de klaslokalen verlaten en zo snel mogelijk
op de verzamelplaats bij mekaar komen. Iedere klas werd vanzelfsprekend begeleid door een
leerkracht. Eenmaal aangekomen op de verzamelplaats, werd er opnieuw nagegaan of
iedereen aanwezig was. Toen bleek dat dit het geval was, gaf Mr. Schepers het signaal dat de
brandevacuatieoefening er op zat. Iedereen kon toen terug met een gerust hart naar de klas
gaan.
Klas 2Ac

Verkenning schoolomgeving
Vandaag hebben we met de ganse klas een uitstap gemaakt in de omgeving van de school. Het
werd een fotozoektocht : aan de hand van een kaartje moesten we een parcours afleggen. Op
aangeduide plaatsen moesten we nagaan welke foto men hier genomen had. Zo zijn we van de
sporthal naar de PXL gegaan en vandaar uit naar het zwembad en Kapermolen park. Aan de
bushalte zijn we op zoek gegaan naar de verschillende buslijnen die mijn nieuwe klasgenoten
hier nemen. Het was een fijne manier om mijn nieuwe klasmaatjes te leren kennen op de
eerste schooldag.
Zegher Baerts 1Aa

