
 

 

 

 

 

 

 

 

 

@Foto leerlingen 6 Electromechanica 

 

 

   Editie 2 – december 2019 

 



 

 

 

Beste leerlingen, ouders, (ere-)collega’s en 

sympathisanten van WEST 

Wanneer specifieke maatregelen iedereen ten 

goede blijken te komen, dan spreken we van 

brede basiszorg. Zo bijvoorbeeld heeft iedere 

leerling er profijt van als we ten bate van 

jongeren met dyslexie stelselmatig een helder 

lettertype als Arial gebruiken.  

Sedert vorig jaar werden de GON-begeleiders1 

plots ondersteuners: vanuit het Buso2 kregen we expertise die 

meegebracht werd door Hanna, Jens, Ilse, Noëmie, Inge en Katrien. Het 

bleek dat we een enthousiaste ploeg in huis haalden met frisse ideeën. 

Inge en Katrien herleidden de 10 basisregels tot 5, wat beter te 

onthouden is, en ze gaven ze een gezicht met het robotje Berta3. En de 

creatieve ideeën bleven komen, zodat er zowaar zelfs een schoollied (In 

West!) van kwam. De ondersteuning werd voelbaar op de klasvloer, want 

de ondersteuners brengen hun pedagogische expertise de klas binnen. Op 

die manier hebben alle leerlingen hier profijt van. Brede basiszorg, net 

wat u zegt. 

Er leefden op school al heel wat creatieve en vernieuwende ideeën als 

projectwerk, co-teaching, monitoraat, begeleid zelfstandig leren, STEM-

pedagogie4, redicodis5, OVUR6, enz. Dit alles krijgt nog een extra boost 

door onze ondersteuners. 

Was onze slagzin niet SAMEN INNOVEREN? Het begrip ondersteuners 

wordt niet afgekort, hopelijk ook niet ingekort.7 

Frank Travers, directeur 

                                                           
1 Geïntegreerd onderwijs 
2 Buitengewoon secundair onderwijs 
3 Een afkorting van: beleefd, eerlijk, relevant, tolerant, attent 
4 Science, technology, engineering, mathematics 
5 Remediëren, differentiëren, compenseren, dispenseren 
6 Oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, reflecteren 
7 Waardoor ze ook geen voetnoot worden 

   Woordje van de directeur 

 

Ondersteuning 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Schoollied 

 

 
Muzikaal talent en goesting om 
mee te musiceren of zingen? 
Stuur een berichtje naar je 
leerlingbegeleider. 

 



     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondagmorgen stonden zes leerlingen van WEST klaar aan het Vlaams 

Instituut voor de Zee (VLIZ) aan de Oostendse Wandelaarkaai. Ze 
brachten er een bezoek aan het onderzoeksschip Simon Stevin. De 
jongeren waren vooral onder de indruk van de machinekamer met drie 
dieselgeneratoren. Verder hebben ze nog nieuwe zeedieren ontdekt, 
gaande van plankton tot een zeemuis. Voor planktononderzoek beschikt 
VLIZ over een speciale onderwatercamera met artificiële intelligentie. Dit 
biedt de kans kennis te maken met de onnoemelijk vele soorten plankton 
uit de zee. 
 

 
Hier staat een groep leerlingen uit de afdeling Techniek-Wetenschappen 
bij de onderwatercamera tijdens hun bezoek aan het VLIZ. 
  

 
Als STEM-school  
nam WEST uiteraard deel aan 

de Dag van de Wetenschap 
van zondag 24 november. 
 

Dag van de Wetenschap geeft geheimen prijs 

 



De jongeren uit de eerste graad  genoten op hun beurt met volle teugen 
van de talenten van de techniekgoochelaar.  In kleine groepjes liet de 
techniekverwonderaar de tieners op een interactieve manier kennis 
maken met wetenschap en technologie in het dagelijkse leven.  

 
Wie tijdens de 
voorbije STEM-
dagen onze school 
bezocht, kreeg 
hiervan al een 
voorsmaakje.  
 
 
 
Hier zien we 

rechtstaand Tristan 
Coenye uit 1 TEb. 
 
 
 
 
 

 
 
Enkel deze leerlingen weten 
wat de techniekgoochelaar 
hier demonstreert. 



 

 

 

 
Op woensdag 20 november kregen de leerlingen van de derde graad 
BSO/TSO Ruwbouw een workshop bekisting. Deze workshop werd 
gegeven door de firma Cometal, afkomstig uit Opglabbeek.  In het atelier 
van de afdeling Bouw kreeg de Oostendse delegatie de kans met echte 
materialen realistische ervaring op te doen.  Dit is van goudwaarde en 
geeft de leerlingen een enorme duw in de rug met het oog op hun intrede 
op de arbeidsmarkt als bekister. De school is daarom bijzonder trots dat 
de jongeren deze kans konden grijpen. Het is de bedoeling om op langere 
termijn samen te werken. De workshop bekisting betekende dus nog 

maar het begin. 
 

 
De leerlingen kijken 
aandachtig toe tijdens 
de workshop bekisting.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop bekisting start  
van langere samenwerking met firma Cometal 

 

 



 

 

Voor het tweede jaar op rij is in WEST de Kinder- en Jeugdjury (KJV) 
gestart. Een groep enthousiaste jongens leest de acht boeken, bedoeld 
voor de eerste graad van het secundair onderwijs (groep 5). De tieners 
komen hiervoor maandelijks met de initiatiefnemer en lerares Anita 
Willems samen in de gezellige bibliotheek op de vierde verdieping van de 
school. Enkele van de genomineerde boeken zie je op de foto. De Kinder- 
en jeugdjury binnen WEST is mogelijk dankzij een samenwerking met de 
stedelijke bibliotheek Kris Lambert en KJV Vlaanderen.   
 

 
 

Op de foto zie je Warre Van de Wouwer (1 ENa), Stan Dewaele (1 ENb) en Kobe 
Verleene (2 EN). Lowiek Mollet (1 ENb) zit ook in de jeugdjury maar staat niet op de 

foto. 
 

 

 

 

 

 

 

Boeken lezen in Kinder- en Jeugdjury 

 

 

 
Het laatste PISA-rapport bevestigde het belang van lezen. 

De bib zet elke middag zijn deuren open. Leerlingen van de 

Kinder- en Jeugdjury leggen de lat voor zichzelf hoog en 

verbinden zich tot een leesengagement. 



 

 

 
 

Dankzij de inzet van leerlingen uit de derde graad Verzorging van het 
Centrum Leren en Werken (CLW) kon de hele schoolbevolking van WEST 
op dinsdagmiddag 10 december proeven van vijf gerechten uit landen 
wereldwijd. 
Het middagmaal met wereldsmaken stond klaar in restaurant GUSTO. Er 
waren gerechtjes te proeven uit België, Nepal, Thailand, Pakistan en 
Mongolië. Dankzij deze proefsessie genoten heel wat ouders van 
leerlingen uit de zorgsector van hun nationaal gerecht. De wereldkeuken 
vormde voor de ouders een mooie gelegenheid om nogmaals kennis te 
maken met de school. De coördinatie was in handen van leerkracht 
Nyamka Djorsuren.  

 

 
Een mooie presentatie prikkelt de smaakpapillen.  
 

 Wereldsmaken proeven in GUSTO dankzij CLW 

 

 



 
 
 
 
 
De Belgische 
keuken serveerde –
hoe kan het ook 
anders - onder 
meer frieten. 
 

 

 

 

 

 

 

België  Nepal  Thailand  Pakistan   Mongolië 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maak jij de verbinding tussen de 

landen en de gerechtjes? 

 



 

 

 

 

 
Binnen WEST gaan heel wat onverwachte diensten schuil. Zo beschikt 
onze school over een eigen fietsatelier waarbij leerlingen zelf aan de slag 
kunnen gaan bij fietspech. 
Het fietsatelier bevindt zich in de fietsenkelder ter hoogte van de 
speelplaats van de eerste graad en de stalling voor de leerkrachten. 
Behalve op woensdag kunnen jongeren er gratis fietsen (laten) 
herstellen. Leerkrachten Marnik Neyrinck, Henri Vandevelde en 
Christophe Verbiese verzekeren de begeleiding. 

 
 
 “Wie thuis over een ongebruikte 
tweewieler beschikt, kan die kwijt in het 
fietsatelier”, verduidelijkt Marnik 
Neyrinck. “Met de nog bruikbare 
onderdelen stellen we een volledig 
uitgeruste fiets samen. Het is zelfs 
mogelijk om een wrak van een fiets om 
te vormen tot kunst. Er is dus sprake 
van een circulaire fietseconomie”.  
 
Het atelier beschikt ook over enkele 

fietsen voor leerlingen die er één nodig 
hebben tijdens een schooluitstap. 
Bovenal staat de ruimte open voor 
jongeren uit WEST die fietsen willen 
leren herstellen”, weet Marnik Neyrinck. 
 
 
 
 

 
Zes jongens uit de eerste graad waren present op het fietsatelier van 

dinsdag 10 december. Xander Peere (1 ENb) en Warre Van de Wouwer (1 
ENa) voerden het woord. “Het is leuk om tussen de middag af en toe je 
handen vuil te maken door fietsen op punt te stellen. We brachten zopas 
een reflector aan, bevestigden een fietssteun, een bel en herstelden de 
rem. Gelukkig kunnen we telkens raad vragen aan de begeleidende 
leerkracht. Deze kennis kan zeker van pas komen wanneer we thuis een 
fietspanne hebben”, weten Xander en Warre.  
Ook na de kerstvakantie is het fietsatelier open op maandag, dinsdag en 
donderdag van 12.30u tot 13u. ‘s Vrijdags na afspraak. 

Een voorbeeld 

van circulaire 

fietseconomie 

 Creativiteit en deskundigheid in fietsatelier 

 

 



het fietsatelier 

 
  

maandag, dinsdag, donderdag 

van 12u30 tot 13u00 

 

 

 

 

vrijdag (op afspraak) 

 

 

Je kan er (met hulp)   een lekke band herstellen,  

je band oppompen,  

bekabeling en bedrading op punt zetten,  

zadel, stuur, ketting, … afstellen 

je fiets vrijblijvend laten controleren 

 

GRATISsssssss 

 

Warre Van de Wouwer – Xander Peere - Henri Vandevelde – Christophe Verbiese – Marnik Neyrinck 



 

 
 

Xander Peere (1 ENb), Andres Verschaete (1 ENa), Brecht Desot (1 Ena), Robbe De 
Neef (2 EN), Maties Vanbelle (1 Ena) en Warre Van de Wouwer (1 ENa) aan de slag in 

het fietsatelier, onder het goedkeurend oog van Marnik Neyrinck. 

 

 
 
Maties Vanbelle pompt de achterband op. 



 

 
 

De leerlingenraad draait op volle toeren. In overleg met de directie 
proberen de leden het schoolleven aangenamer te maken. Tijdens de 
jongste vergadering werd gesproken over het pimpen van de speelplaats. 
Met de opbrengst van de verkoop van de producten rond Halloween (166 
euro) zullen jongeren twee grote bloempotten en de bank voor het 
Ankertje schilderen. Het resultaat hiervan zal begin volgend jaar te 
bewonderen zijn. De datum van de volgende vergadering van de 
leerlingenraad wordt enkele dagen voordien via affiches bekend gemaakt. 
Wie zich aangesproken voelt, is welkom. 
 

 
 
 

 

 

  Leerlingenraad blijft ideeën spuien 

 

 



 

 

 
 
De donkere weken zijn ideaal om de leerlingen erop te wijzen goed 
zichtbaar naar school te fietsen of te stappen.  Voor de eerstejaars was er 
daarom een project om de veiligheid in de kijker plaatsen. Het 
veiligheidsparcours bestond uit drie workshops: onze preventieadviseur 
Johan Cloet gaf een lesje theorie over het verkeer, waarna alle leerlingen 
hun fietsbehendigheid in het verkeer testten. De heer Galle zorgde voor 
de begeleiding. Tot slot was er tijd voor het zichtbaarheidsspel onder 
leiding van Timon Watty. Als afsluiter kregen alle leerlingen een 
fietslichtje geschonken door de Christelijke Mutualiteiten. Voortaan 

begeven onze eerstejaars zich goed zichtbaar in het verkeer! 
 
 
 
 

 
Alle deelnemers demonstreerden hun fietsbehendigheid in ‘het zwembad’. 
Op de foto Warre Van de Wouwer uit 1 Ena. 

 

 

 

 

 

 

 

  Veiligheidsdag wijst eerstejaars  
  op belang goede zichtbaarheid 

 

 



Alle tijden werden correct genoteerd. 

 

De top vijf van het fietsparcours. 

1: Nathan De Bruin (1ENb): 40 seconden 

2: Jamshid Hotkak (1XPa):  44 seconden 

3: Khriz Lovaras (1TEb): 46 seconden 

4: Wahid Ahmadzai Abdul (1TEa): 47 seconden 

5: Mike Maertens (1XPb): 47 seconden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proficiat! 



 

 

 

 

 

 

Op 3 december kwam Sinterklaas al wat vroeger voor leerkracht Kris 

Barber.  

 

 

 

Die dag werd het materiaal overhandigd voor het project 

“Machineveiligheid”. Dit initiatief kwam tot stand door een samenwerking 

tussen Regionaal en Technologisch Centrum West-Vlaanderen, 

Hogeschool Odisee, partner uit de industrie Pilz en TOFAM. Tofam 

bevordert de tewerkstelling en opleiding van de West-Vlaamse 

metaalarbeiders. 

  Leerkracht op opleiding “Machineveiligheid” 

 

 



25 scholen kwamen langs op de kick-off van de didactische panelen 

'praktisch omgaan met machineveiligheid'. Deze opleiding vond plaats in 

Hogeschool Odisee in Brussel. 

Machineveiligheid is op de arbeidsmarkt niet meer weg te denken. Het is 

dan ook van belang dat leerkrachten en leerlingen van de derde graad 

een zicht hebben op de verschillende veiligheidsmechanismen en hiermee 

leren werken. 

Met een didactische set wil 

het RTC leerlingen 

versterken in hun kennis 

over machineveiligheid. Het 

pakket bestaat uit acht 

panelen waar noodstoppen, 

gecodeerde 

veiligheidssensoren, 

vergrendelbare 

deurschakelaars, 

veiligheidsrelais en andere in zitten. Bij het pakket horen passende 

oefeningen. 

Tijdens het kick-off moment kreeg je als school/leerkracht de nodige 

instructies om zelf het pakket samen te stellen. In januari 2020 wordt er 

ook een train-the-trainer(TTT) voorzien voor de scholen die het materiaal 

aankochten. Een docent van Odisee verzorgt deze opleiding.  

Zoals je op de foto kan zien is de assemblage van 

de borden volop bezig. Eenmaal afgewerkt zullen de 

borden gebruikt worden in de lessen van de klassen 

7IE, 6EL, 6EM en 6EMT. Dit schooljaar zijn de 

borden een eindwerk voor een leerling van 7IE. 

Het doel is dat leerlingen en leerkrachten 

competenties verwerven in: 

- Praktisch kaderen van de relevante regelgeving; 

- Uitleggen van een risicoanalyse aan de hand van een praktisch 

voorbeeld; 

- Sturingen implementeren.  

De totale waarde van het pakket bedraagt ± € 4000. De school betaalt 

hierin €500, de rest wordt gesponsord door RTC, TOFAM en Pilz. De 

opleiding wordt gedragen door Odisee. 



 
 
 
Voor zijn vertrek naar Spanje ging Sinterklaas op vrijdag 6 december 
langs in WEST. De vriendenkring van onze school trakteerde in de 
leraarskamer met een buffet gemaakt door leden van Duinhelm.  
Duinhelm is een centrum voor begeleiding voor personen met een 
voornamelijk verstandelijke beperking in de regio Middenkust. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zwarte Piet smult van de zoetigheid bereid door de bewoners van 

Duinhelm. 

Vriendenkring 

trakteert op 

Sinterklaasdag 

dankzij Duinhelm 

 

  Sint passeert meermaals in WEST 

 

 



 
 

De vriendenkring organiseerde begin december een gezellige avond voor 

het personeel en hun familie. De Sint en Zwarte Piet werd uitgenodigd. 

De kinderen gingen op in het verhaal dat de Sint zoek was. Uiteindelijk 

vonden ze hem in de bibliotheek van de school. Elk braaf (klein)kindje 

kreeg een cadeautje en lekkers.  

 
 

Braaf luisteren naar de brief uit het grote boek van de Sint. 
 
   
De Goedheilig Man bracht ook een bezoek aan de leerlingen uit het eerste 
en tweede jaar. Hij kende de Westaward voor langste wandelaar toe aan 

Rodriges Berko 
(2Bemb). De 
Westaward voor 
grootste Youtube-ster 
was voor Lowiek 
Mollet uit 1ENb. 

 
 
 
 
 
 
 
Sint en Piet zorgen 
voor lachende 
gezichten in 2Bemb. 

Sint verrast 

kinderen van 
personeelsleden 
 

 
  Sint en Piet bij brave 
kindjes eerste graad 

 



 
 
 
Op wandelafstand van WEST bevindt zich het Bosje, met rijk gevulde 
fauna en flora. Dit bracht de leerlingen uit 1 Lab Technologie (1Tea) tot in 
het Maria Hendrikapark. Met het nodige gereedschap en wat 
documentatie ondernamen de leerlingen een boeiende biotoopstudie. 
Eens te meer werd bewezen dat het altijd zinvol is de theorie door de 
praktijk te laten ondersteunen. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Aidan Himpe en Ahmadzai Andul Wahid uit 1 
TEa  tijdens de biotoopstudie in het Bosje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Leerrijke biotoopstudie voor 1Lab Technologie 

 

 

 
 
WEST, school voor wetenschap en 
technologie: vanaf het eerste jaar 
dompelen we de leerlingen onder in 
de wondere wereld van de 
wetenschap 

 



 

 
 

 

 

Op woensdag 6 

november plantten 

leerlingen en 

leerkrachten van 

diverse Oostendse 

scholen bomen in 

het stadsrandbos. 

Dit gebeurde ter 

hoogte van de 

Grintweg. In 

samenwerking met 

cvba Buitengoed 

werden maar liefst 

2.500 nieuwe, 

jonge boompjes 

geplant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De plantactie betekende voor de aanwezigen compensatie voor 

hun ecologische voetafdruk. Deze afdruk is het gevolg van de 

reis die de deelnemers ondernamen richting de Gambiaanse 

hoofdstad Banjul. Met deze kuststad in West-Afrika onderhoudt 

Oostende al jaren een stedenband. Daardoor trekken er 

regelmatig Oostendse leerlingen naar Banjul. Namens Petrus & 

Paulus namen leerkrachten Delphine Grandchamps (rechts) en 

Nathalie Chow deel aan het ecologisch evenement in 

Zandvoorde. 

 
 

 Petrus & Paulus plant boompje  
 en compenseert voetafdruk  

 

 



 
 
 
 
 

De leerlingen van OKAN gingen op pad in het 
Wijnendalebos (Torhout) en in het Maria 
Hendrikapark (Oostende).  
 
Tijdens deze leerrijke uitstap, die de leerlingen 
volledig zelf hadden voorbereid, voerden ze 
samen opdrachten uit.  
 
Aan de hand van een aantal spelletjes leerden de 
leerlingen heel wat bij over de planten en de 
dieren in een bos.  
 

 

Een mooie groep geïnteresseerde leerlingen op (taal)verkenning in het 
bos. Hoe leren ook leuk kan zijn. 
 

 Op verkenning in het bos 
 
Vijfdejaars verlossen strand van afval 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het kader van het seminarie "ecologie" 

trokken de leerlingen van 5A naar het strand om 
daar zelf vast te stellen hoeveel plastic en ander 
afval er te vinden is. Gewapend met vuilniszak 
en grijpstok namen ze een strook van een halve 
kilometer voor hun rekening. Op het einde van 
de rit was het strand verlost van enkele kilo's 
afval. Een fietsslot, veel sigarettenpeuken en 
snoeppapiertjes gingen de vuilnisbak in. Steffi 
groef ook twee strandvormpjes op die een nieuw leven kregen.  

 
 
Samen met de leraar 
op pad. 
Leren kan ook buiten 
de schoolmuren 

 

 Vijfdejaars verlossen strand van afval 
 
Vijfdejaars verlossen strand van afval 

 

 

 
Dit is de puike 
oogst na de 
opruimactie van  
de vijfdejaars 

 



 
 
 
 
 
Nog nooit eerder was het gebeurd binnen onze schoolmuren, maar op 
donderdag 14 november trad er een volwaardige meisjesvoetbalploeg 
aan. De ploeg nam deel aan het zaalvoetbaltornooi van de eerste graad. 
Opnieuw was mijnheer Neyrinck de scheidsrechter van dienst. Dankzij de 
inzet van de meisjes en de goede voorbereiding van coach mevrouw 
Vandenberghe groeide de ontmoeting in de sportzaal uit tot een 
aangenaam kijkstuk. 
 

 
 
Het eerste girlsteam binnen het zaalvoetbal wist de weg naar het doel te 
vinden. Bovenaan Van links naar rechts: Mallisah Demey (1 TEb), Erinn 
Barber (2 EN), Lejla Tahirovic (1 ENa) en Ashley Maelfait (1 ENa). 
Gehurkt: Anna Belova  (1 MO) en Yeashi Choeky (1 ENa). 

      Eerste volwaardige meisjesploeg in WEST staat  
   haar mannetje 

 

 



 
 
 
 
Eind november mocht Lars Dekeyser in de vrije lagere school Westdiep 
zijn talent met een diabolo demonstreren. Voor Lars Dekeyser uit het 
derde jaar Elektrische Installaties (3EI) is met een diabolo spelen zijn 
tweede natuur. Tijdens de talentendag van Westdiep liet hij de jongens 
en meisjes uit de school aan het professor Mac Leodplein via een 
workshop zien wat voor fraais je met een diabolo zoal kan. Alle kinderen 
keken aandachtig naar Lars’ demonstratie. Wie weet denken sommigen 
onder hen eraan om ook met een diabolo aan de slag te gaan. Andere 
Westdiepers leerden op stelten lopen, stapten op omgekeerde emmertjes, 
zwaaiden met slingers of voerden andere circustechnieken uit. 
 

 
Lars Dekeyser inspireerde de kinderen uit de lagere school Westdiep. 
 
 

 

Talent in de kijker 

  Lars in zijn element tijdens talentendag Westdiep 

 

 



 
 
 

 
 
Een hobby die je niet meteen in verband brengt met 
jeugd is golf. Toch weet Lowiek Mollet uit 1 ENb alles 
over deze voor velen onbekende sport. 
“Je hoeft niet lang te wachten om als golfer op een 
golfbaan te staan”, weet Lowiek. “Ik was nauwelijks vijf 
jaar toen de golfmicrobe me te pakken kreeg. Mijn 
ouders namen me toen mee naar het golfterrein van 
Wellington Golf Oostende aan de renbaan. Ondertussen 
zijn we kind aan huis in de golfschool Westgolf in 
Westende. De uitdrukking ‘Oefening baart kunst’ geldt 

uiteraard ook voor een golfer. Door de techniek blijvend 
te verfijnen, wordt het makkelijker om het balletje 

verder weg te slaan. Naast kracht, blijft ook precisie een onmisbaar 
criterium. Daartoe beschikt een golfspeler over verschillende clubs: een 
driver of afslagclub is geschikt om het balletje bij het begin van een partij 
van het verhoogje weg te slaan. Op het einde van de golf course gebruik 
je een zogenaamde putter om de golfbal te putten.” 
“In tegenstelling tot andere sporten, is er bij golf geen sprake van 
leeftijdscategorieën. Zo mocht ik het al opnemen tegen volwassen golfers 
van meer dan dertig jaar ouder. Af en toe wist ik hen zelf te verslaan. 
Wie over meer ervaring en kennis beschikt, trekt bij wedstrijden meestal 

aan het langste eind. Door aan tornooien deel te nemen, daalt ook de 
handicap van een golfer. Het ultieme doel is om handicap nul te 
verkrijgen, maar daar is het bij mij nog veel 
te vroeg voor.  Met kwaliteiten als geduld, 
stilte, beheersing en concentratie heb je als 
golfer zeker al een voetje voor.” 
“Voor mij is niet enkel de pure golfsport van 
belang. Bij Westgolf maakte ik al veel 
vrienden. Daardoor zijn de vele oefensessies 
op de golfbaan geen karwei, maar een plezier. 
Bij storm en onweer moeten golfers wel 
beschutting zoeken, want de bliksem kan 
inslaan op een golfclub. Af en toe organiseert 
de club ook een uitstap. Zo trokken we al naar 
een groot golftornooi in Antwerpen, waar we 
bekende golfers als Thomas Pieters aan het 
werk konden zien. Maar je hoeft geen 
Belgische topper te worden, om aan golf veel 
plezier te beleven”, aldus nog Lowiek Mollet. 
 

  Lowiek Mollet slaat graag een balletje 

 

 

 

Talent 

in de 

kijker 

 
Lowiek Mollet ontdekt het 

plezier van golfen 



 
 
 
 
Opnieuw duikt een verrassende sport op bij onze leerlingen. Xander Peere 
uit 1ENb ontdekt al duikend de prachtige natuur onder water. 
 

Hoewel Xander amper twaalf is, is duiken zowat zijn 
tweede natuur. “Mijn vader Jurgen is nauw betrokken 
bij de bekende duikschool Duikpunt”, zegt Xander. 
“Daardoor betekende het voor mij maar een kleine 
stap om met duikflessen het water in te duiken. 
Uiteraard moet je eerst veel oefenen in het 
zwembad. Na de watergewenning is het drukverschil 
een belangrijke hindernis om te overwinnen. Dit los 

je op door je neus dicht te knijpen en vervolgens 
hard te blazen. Wie negen maanden niet meer heeft 
gedoken, moet trouwens verplicht opnieuw proeven 
afleggen in het zwembad.” 
 
 

 
 
“Mijn eerste kennismaking met duiken ligt ondertussen al enkele jaren 
achter de rug, want bij onze duikclub zijn kinderen al vanaf 10 jaar 
welkom. Doordat de kandidaat-duikers hun materiaal tijdens de lessen 

kunnen huren, hoeft duiken ook niet zo duur te zijn. Net als iedereen 
kreeg ik les volgens de PADI-methode, waarbij professionele instructeurs 
de knepen van het vak aanleren. Dit leidt uiteraard tot een volwaardig 
duikdiploma.” 
“Het mooist blijft toch duiken in open water. Tenerife, Malta, Kreta, 
Nederland: overal trok ik al mijn duikersuitrusting aan. Het zicht en het 
leven onder het zee-oppervlak is soms adembenemend. Als de 
zichtbaarheid optimaal is, kan je een school vissen opmerken. Wanneer 
een duiker dicht in de buurt komt, maken vissen zich meestal uit de 
voeten. Jammer genoeg zijn sommige kanalen sterk vervuild. Uit de lac 
van Loppem diepte ik twee zakken vol plastiek op. Maar deze ervaring 
weegt niet op tegen het vele moois wat je dikwijls te zien krijgt. Daarom 
nemen duikers dikwijls een onderwatercamera mee, om ook achteraf nog 
te genieten van de ongekende natuurpracht te bewonderen onder de 
zeespiegel.” 
 
 
 
 
 

  Xander Peere dompelt zich onder in de duiksport 

 

 



 
Xander Peere geniet regelmatig van het leven onder water. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xander is niet enkel gebeten door de duiksport, de tiener weet ook 
kalligrafie te waarderen. “Ik kreeg van mijn oma drie pennen, om 
daarmee sierlijke letters te vormen. Hiervoor komen ook de technieken 
van pas die we in de les Plastische Opvoeding leerden. Na de examens zal 
ik zo ongetwijfeld originele nieuwjaarskaartjes kunnen ontwerpen”, zegt 
Xander.  
 
 
 

  Kalligrafie 

 

 

 

Talent in 

de kijker 



 
 
 

Deze vraag zullen heel wat laatstejaars zich straks stellen. Zo’n keuze 

maak je niet onvoorbereid. Onze jongeren worden gedurende hun 

schoolloopbaan door heel wat leraars, leerlingbegeleiders, CLB-

medewerkers begeleid om de juiste beslissing te nemen. Daarom trekken 

leraars er meer dan eens op uit voor een bedrijfsbezoek of leeruitstap. De 

afdeling Elektriciteit geeft een woordje uitleg bij twee bedrijfsbezoeken. 

 

 

Op maandag 25 november namen de leerlingen van 5-6EMT 

(Elektromechanische Technieken, 6EL (Elektrische Installatietechnieken), 

6EM (Elektromechanica) en 7IE (Industriële Elektriciteit) deel aan de 

opleiding “Hernieuwbare energie”. Deze opleiding werd ingericht door het 

RTC-West-Vlaanderen in samenwerking met HOWEST te Kortrijk. Voor 

studenten in hun laatste jaar middelbaar was dit naast de opleiding ook 

interessant eens een bezoek te brengen aan een hogeschool waar ze 

eventueel volgend jaar hun schoolloopbaan kunnen verderzetten.  

 

  Hernieuwbare energie 

 

 

  Verder studeren of naar de arbeidsmarkt? 

 

 



Tijdens de opleiding, gegeven door Tim Vandendriessche, werd uitgelegd 

hoe het energielandschap er de dag van vandaag uitziet en hoe men 

bewust kan omgaan met energie. Daarnaast kwamen volgende items aan 

bod: 

- Zonne-energie: Hoe werkt een volledige installatie? Met behulp van 

metingen wordt bepaald hoeveel energie een paneel kan opwekken 

en bekijkt men de invloed van factoren als de hellingsgraad, 

schaduw... 

 

- Opslag van energie: Hoe kan overtollige energie van zonnepanelen 

opgeslagen worden in een batterij? Wat zijn de aandachtspunten of 

de grenzen waar men tegenaan loopt bij een batterij-systeem in de 

praktijk? 

 
 

- Energiemeters: Wat met de nieuwe digitale meter? Ontdek ook 

andere smart-energiemeters voor in de woning. Wat kan een 

dergelijk toestel opmeten? Hoe kunnen deze meters onze woning al 

slim maken? 

 

- Leren werken met verschillende meettoestellen zoals een 

warmtecamera, een luxmeter, een glasdiktemeter, een 

spouwmuurdetector. 

 
 

Naast het theoretisch gedeelte was er ook tijd om wat praktische 

proeven uit te voeren in het labo van de opleiding 

Energiemanagement. Hier hebben de leerlingen kennis gemaakt met 

de nieuwe digitale teller, warmtemeter, air-flowmeters, 

oplaadsystemen, ……… 

Wie meer info wenst i.v.m. deze of een andere opleiding, kan altijd 

surfen naar onderstaande site of mailen naar de heer Vandendriessche. 

https://www.howest.be/nl/opleidingen/bachelor/energiemanagement 

Tim.Vandendriessche@howest.be 
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Op donderdag 5 december brachten de 

leerlingen van 7IE (Industriële Elektriciteit) 

een bezoek aan Fluvius Brugge. Fluvius is de 

nieuwe netbeheerder voor elektriciteit, gas, 

TV en riolering in Vlaanderen. Het bedrijf is 

het resultaat van de fusie van de 

netbedrijven Eandis en Infrax. 

Tijdens deze opleiding werd het opwekken, 

transporteren en verdelen van elektrische 

energie uit de doeken gedaan. Tijdens de 

presentatie kwam aan bod hoe het 

hoogspanningsnet is opgebouwd en hoe men 

moet schakelen op het middenspanningsnet. 

Daarnaast kwamen de verschillende aspecten 

van een job bij Fluvius aan bod. Na deze 

uiteenzetting leren de leerlingen het 

materiaal kennen en leerden ze metingen en 

schakelingen uitvoeren. Dan werd hen 

duidelijk gemaakt hoe belangrijk PBM’s 

(Persoonlijke beschermingsmiddelen) zijn en 

hoe het volgen van “de Vitale 5” jouw leven en dat van je collega’s kan 

beschermen tegen de gevaren van elektriciteit. Shelly heeft de simulatie 

“Schakelen op middenspanning” met succes doorlopen en heeft kunnen 

ondervinden dat er inderdaad heel wat bij komt kijken.  

 

 

 

 

Meer informatie over 

deze opleiding en 

andere initiatieven 

van Fluvius voor het 

onderwijs zijn te 

vinden op https://partner.fluvius.be/nl/thema/onderwijs.  

  Didactische middenspanningscabine 

 

 

https://partner.fluvius.be/nl/thema/onderwijs


 

 



 

 

 

Traditioneel prijkt er gedurende de 
advent een adventskrans in de grote 
ingang van de school. De krans kwam 
onder meer tot stand met behulp van 
de jongens uit 1ENb. Dankzij hun 
inbreng kreeg het thema 'handen vol 
hoop' vorm. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
De tieners uit de klas 2 BMV bewijzen 
opnieuw hun inzicht en talent voor 
decoratie. Onder leiding van mevrouw 
Van Hevel versierden ze het onthaal van 
de school met een sfeervolle kerstkrans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Adventskrans ‘handen vol hoop’ 

 

 

Leerlingen 2BMV decoreren onthaal met kerstkrans 

 



 
 
 
 
Met gepaste trots presenteert onze 
school de nieuwe leskeuken ‘De 
Boei’. 
“De keuken met zes individuele units 
bevindt zich in een hedendaags 
gebouw, rechts op de speelplaats”, 
schetst directeur Frank Travers. “De 
bouw kwam tot stand dankzij een 
intensieve samenwerking van de 
diverse afdelingen binnen onze 
school. Samen met de toenmalige 

zevendejaars Renovatie bouw kwam  
het gebouw zelf tot stand: metselen, vloeren, betegelen, chape gieten, … 
Leerlingen Houtbewerking maakten de ramen en deuren van ‘De Boei’. 
De jongeren installeerden ook de kranen, inductiekookplaten, de ovens,… 
De technische ploeg zorgde voor het plafond, de elektriciteit en sanitaire 
voorzieningen.”           
 

 
 
De technische ploeg in de nieuwe leskeuken “De Boei”. 

   Iedereen tevreden met spiksplinternieuwe keuken 

 



 
 
“Het resultaat 
van al deze 
inspanningen 
mag zeker 
gezien worden. 
De infrastructuur 
zal hoofdzakelijk 
gebruikt worden 
voor de tieners 
uit het eerste 
jaar Lab explore, 
het tweede jaar 
Mode-verkoop-

voeding-
verzorging (2 
BMV), de 
anderstalige 
leerlingen van de 
OKAN-klas en door het Centrum Leren en Werken (CLW). Dankzij de zes 
moderne units kunnen de leerlingen er in kleine groepjes aan de slag. 
Ook andere huishoudelijke taken krijgen er hun plaats, zodat de 
gebruikers er ook kunnen leren wassen, strijken en afwassen.” 
 
 

De bouw van de keuken betekent een 
behoorlijk contrast met de kale ruimte 
van destijds. Lang geleden stond op deze 
plaats een scheepsmotor, en later zelfs 
een verbrandingsoven. Omdat het 
betonnen afdak slecht beschutte tegen 
regen en wind, rees het idee om de site 
om te bouwen tot een 
ontspanningsruimte.  
 
Vermits onze school nu over voldoende 
andere binnenruimtes beschikt, gaf de 
directie groen licht om in ‘De Boei’ deze 
keuken te installeren. We danken ook 
uitdrukkelijk de medewerkers van de 
vlakbij gelegen sociale kruidenier De 
Antenne. Tijdens de innovatiewerken kon 
onze school er terecht”, aldus directeur 
Frank Travers. 



Tijdens de opening 
knoopten we een gesprek 
aan met Sima Alamo, Dita 
Vlaeminck en Sgafiqah 
Jabar, uit 2 BMV. “Vorige 
week mochten we voor het 
eerst aan de slag in de 
nieuwe leskeukens”, 
zeggen de drie meisjes. 
“We bereidden 
pompoensoep, witte saus, 
prei en pudding. De keuken 
is overzichtelijk, waardoor 
je alles direct terug vindt. 
Daardoor verloopt het 

koken efficiënt en 
aangenaam. We zullen hier de komende maanden ongetwijfeld nog veel 
lekkere gerechten op tafel toveren”, aldus nog Sima Alamo, Dita 
Vlaeminck en Sgafiqah Jabar.  
 
 

 
Veel enthousiasme tijdens de inhuldiging van keuken ‘De Boei’. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Naar aanleiding van de hoogdagen van Allerheiligen en Allerzielen gingen 
de leerlingen van 1 XPa op donderdag 7 november naar de begraafplaats 
Paster Pype. 
Begraafplaats Paster Pype langs de Nieuwpoortsesteenweg werd 
genoemd naar de bekende aalmoezenier voor de Oostendse vissers uit de 
negentiende eeuw. Door de vele graven uit die tijd, komen de bezoekers 
als het ware in een openlucht museum terecht.  
De tieners uit 1 XPa keken hun ogen uit.  
 

“Ik vond het speciaal omdat ik nog nooit op een begraafplaats ben 
geweest”, reageerde Liam Cousaert.  
 
“Ook voor mij was het de eerste keer”, bevestigde Keano Maes.  
 
“Ik vond het eerst een beetje raar, maar toen we er waren viel het mee”, 
liet Rhema Okofar optekenen.  
 
“Leuk, ik heb veel bijgeleerd”, wist Mahmood Al-Taie te vertellen.  
 
“Ik vond het raar dat vier mensen samen in één graf liggen”, reageerde 

Mohammad Tarakhil.  
 
Noah De Visch vond dan weer vooral de familiegraven interessant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het graf van Paster Pype op de 
gelijknamige begraafplaats langs de 
Nieuwpoortsesteenweg. 
 
 
 

 

Eerstejaars beleven Allerheiligen op  

begraafplaats Paster Pype 

 



 

 

 

Dawn Versluys uit het derde jaar Schilderen en Decoratie zwom zich 
onlangs een weg naar opmerkelijke prestaties. 
Dawn leverde namens de Vrije Zwemmers Oostende topprestaties tijdens 
het Belgisch Kampioenschap van 23 en 24 november. Alle dames 
zwommen er tegen elkaar, ongeacht de leeftijd. Dawn was in bloedvorm! 
Ze won zilver op de 200m vrije slag en behaalde zo een clubrecord. Onze 
zwemster behaalde hetzelfde resultaat op de 400m en 100m vrije slag. 
De 200m schoolslag leverde Dawn brons op. Op de 50m vrije slag werd 
ze net vierde, maar wel met een zeer scherpe tijd en een clubrecord. 

Dawn is bij Vrije Zwemmers Oostende de snelste dame ooit op de 400m 
en 200m vrije slag.  De ploeg als geheel won ook twee keer zilver en 
éénmaal brons. 

 

 

 

 

Zwemster Dawn Versluys  
levert zilveren medailles op 

 

 

Talent in de kijker 



 
 
 
Leerkracht Rudy Beulens laat zien dat schaatstalent veel plezier en 
sportieve hoogtepunten kan opleveren. 
 
Rudy Beulens beleefde in zijn jeugdjaren een schitterende tijd in de 
schaatsdiscipline shorttrack. Shorttrack is een vorm van hardrijden op 
schaatsen. Een shorttracker schaatst op een ovalen piste die uitgezet 
wordt op een ijshockeybaan of op een baan voor kunstrijden. Vier tot zes 
rijders starten er tegelijk. De rijder die als eerste finisht wordt als 
winnaar aangewezen.  
“Toeval speelde een belangrijke rol bij mijn keuze voor shorttrack”, 
schetst Rudy. “In mijn kleutertijd woonden mijn grootouders langs de 
Damse vaart in Hoeke. Uit die periode dateren de eerste 

schaatservaringen. Begin de jaren zestig vroor het ’s winters namelijk 
nog weken aan één stuk. In 1968 opende het Boudewijnpark zijn deuren. 
Zo werd schaatsen mijn hobby. Dit gebeurde eerst op kunst- en daarna 
op ijshockeyschaatsen. Na de publieke beurten hield het Boudewijnpark 
telkens een demonstratie shorttrack schaatsen. Deze discipline staat 
bekend om de spectaculaire inhaalacties,  waarbij onder meer binnendoor 
en buitenom ingehaald wordt. In de bochten van de piste raakt de hand 
van de schaatser daarbij het ijs. Dit wou ik ook ervaren. Na wat 
stuntelige pogingen op deze lange schaatsen werd shorttrack mijn ding.” 
 
 

“In 1975 schreef ik me in de Boudewijn Snelschaats Club (BSC) in. Na 
veel trainen maakte ik deel uit van de wedstrijdploeg, bestaande uit vier 
schaatsers. Dankzij deze samenstelling konden we de aflossing 
schaatsen. Deze bestaat uit een afstand van 3000 meter in de kwart- en 
halve finales en 5000 meter in de finale. Als ploeg waren we daar erg 
sterk in. Zo wonnen we meerdere malen Vlaamse, Belgische en 
internationale wedstrijden. Vanaf oktober tot mei schaatste onze ploeg 
telkens bijna ieder weekend wedstrijden. Dit bracht me op schaatspistes 
in onder andere Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zwitserland, 
Italië, Canada en in eigen land. Ik heb marathons en uurrecords gereden 
en nam twee maal deel aan de Zwinnestedentocht. Deze tocht omvatte 
ruim 100 km schaatsen op de Damse vaart. Ook bij de Permeketocht en 
heel wat andere natuurijswedstrijden waren voor mij mooie resultaten 
weggelegd. Ik schreef me zelfs twee keer in voor de Elfstedentocht. Door 
de intredende dooi ging die legendarische tocht in Friesland toen telkens 
niet door.” 
 
“Mijn topprestaties op het ijs bleven niet zonder gevolg. Ik won een 
resem bekers en medailles, vooral na competities over mijn sterkste 
afstanden zoals de 1500 meter en de 1000 meter. Ik werd zelfs twee 

Rudy Beulens blikt terug op glorietijd als 
shorttracker 

 

Elfstedentocht 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaats
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunstrijden_op_de_schaats


maal sportlaureaat van Brugge. Deze sportieve hoogtepunten waren 
enkel mogelijk door intensieve oefensessies. Als shorttracker moet je veel 
trainen: drie maal per week ijs- en evenveel keer looptraining van 
ongeveer 10 km. Ook meerdere malen per week fietsen draagt bij tot een 
goede conditie. Er is ook een dagelijks trainingsprogramma met 
krachttraining. In het zomerseizoen hadden we droogtraining met 
skeeleren, lopen in de duinen en op het strand, fietsen, …  
Schaatsen is dus een erg toffe allround sport.  
 
 
Tijdens wedstrijden stond ik op het ijs met bekende schaatsers zoals 
meervoudig Nederlands kampioen Piet Kleine, de huidige Nederlandse 
coach Jeroen Otter, wereldkampioen Gaëtan Bougez, … Voor mijn topjaar 
moeten we terug naar 1982. Dat jaar selecteerden het Belgisch 
Olympisch comité en de Vlaamse snelschaatsfederatie mij om deel te 

nemen aan de Wereldkampioenschap in Moncton, een stad in het oosten 
van Canada. Als beste Belg stootte ik er door tot de kwartfinale. Zoveel 
jaar later blijft mijn liefde voor shorttrack overeind. Het bepaalde een 
flink stuk van mijn leven en opende deuren die anders gesloten zouden 
blijven. De keuze voor het schaatsen die ik destijds als kind maakte, 
bleek dus de ongetwijfeld goede te zijn”, aldus nog Rudy Beulens. 
 

 
 
Rudy Beulens in actie op het WK van 1982 in Canada. 

 Topjaar 1982 

 



 

 

 
Vlak voor het verlengde weekend 
van Wapenstilstand reisde de 
afdeling Autotechnieken naar de 
Britse autobouwer Bentley. 
De leerlingen vertrokken op 
donderdag 7 november richting de 
Britse stad Crewe. Eerst ging het 
met twee busjes richting Calais in 
Frankrijk. Vanuit deze havenstad 
nam de Oostendse delegatie de 

overzetboot. Alle hens aan dek in 
Groot-Brittannië, want links rijden 

in een drukke omgeving als Londen is geen pretje. Vanuit de hoofdstad 
was het zo’n 450 km rijden naar Crewe, waar de fabriek van Bentley zich 
bevindt. Voorafgaand aan het eigenlijk bezoek, overnachtten leerlingen 
en begeleiders in een luxe golfresort. 
 
 
 

Op vrijdagochtend 8 
november ontvingen de 
verantwoordelijken van 
Bentley de enthousiaste 
bezoekers als koningen. 
Vanuit de luxueuze wagens 
mocht iedereen naar believen 
vragen afvuren. Aansluitend 
kregen de jongelui een 
rondleiding in het museum in 
de fabriek van Bentley. Deze 
is gevestigd in de 
oorspronkelijke gebouwen van 

Rolls-Royce, maar werd 
uitermate gemoderniseerd. De 

werknemers actief in de fabriek werken er zonder robots, maar met 
authentieke handenarbeid en erg ergonomisch. De arbeiders moeten 40 
wagens per dag afleveren. De assemblage verloopt erg efficiënt. De 
aandrijving schrijdt langs de vloer langzaam vooruit, waarbij iedere 
werknemer zijn werkzaamheden uitvoert. Langs boven komt de 
geschilderde maar van deuren ontdane carrosserie aangewandeld om 
uiteindelijk één geheel te vormen. Zo krijgt de wagen stilaan vorm en 

Baden in luxe bij Bentley Motors            

in Groot-Brittannië 

 

Rolls-Royce 

 



wordt onderweg verder 
aangekleed met de meer dan 
luxueuze binnenruimte.  
 
Op dit punt van het 
productieproces is er nog 
geen sprake van een 
afgewerkt product. Daarom 
wordt nu het dashboard 
aangekleed met 
verschillende soorten 
fineerhout, alles volgens de 
wens van de klant. Met het 
oog op een mooie 
diepteglans is ook schuren 

en vernissen vereist.  
Voor de zetels en deurbekledingen beschikt Bentley over verschillende 
soorten leer. Ook wat betreft de keuze van de stoelen zijn er 
onuitputtelijk veel mogelijkheden. De stylist geeft telkens passend advies.  
Bovendien spreekt het handwerk dat te pas komt aan de afwerking van 
het stuurwiel tot de verbeelding van de bezoekers. 

Na deze 
rondleiding 
reed het 
hele 
gezelschap  

terug naar 
de haven, 
om met de 
boot terug 
het 
vasteland te 
bereiken. 
Om 
middernacht 
was het 
Britse 
avontuur 
achter de 
rug.  
 
 

 
Deze symmetrische foto symboliseert een harmonieus bezoek aan 
Bentley Motors.  
 



 

 
 
De zesdejaars BSO beleefden aan het slot van het 
eerste trimester een uitstap richting Brugge met 
een dubbele bestemming. In Xpo Center Bruges 
maakten de leerlingen kennis met de typische 
Pop-Art stijl van Andy Warhol. Deze manier van 
schilderen is kenmerkend voor deze Amerikaanse 
kunstenaar uit de vorige eeuw.  
 
De Brouwerij De Halve Maan in het toeristische 

hart van de provinciehoofstad vormde een tweede 
stopplaats. De leerlingen kregen een rondleiding 
in deze brouwerij in familiebeheer. Zo kwamen de 
bezoekers uit WEST in het museum met oude 
brouwtechnieken en in eetzalen terecht. 
 
 

 

 

Zesdejaars bezoeken brouwerij en Andy Warhol 

 



 

 
 
 

 
In zaal Zwembad vond op zaterdag 30 november een aangename 
spaghetti-avond plaats. Enkele honderden sympathisanten lieten het zich 
smaken. De opbrengst vloeit naar de reis van een delegatie uit de school 
richting Zuid-Afrika. Eind dit schooljaar vertrekken enkele leerlingen en 
leerkrachten richting Zuid-Afrika. Ze zullen zich in het FeraCare Wildlife 
Center inzetten voor het welzijn van de jachtluipaarden. Ook via 
wijnverkoop wil de school de kostprijs van deze leerrijke reis drukken. 
Wijnliefhebbers kunnen zich nog altijd melden aan het onthaal.  
 

 
 

Meer over de reis naar Zuid-Afrika staat op www.gofundme.com/west-
goes-south. Wie een gift wil doen, klikt op  www.gofundme.com/f/keep-
the-cheetahs-running/donate 
 
 
 
 

Geen stoel meer vrij op spaghetti-avond              
voor Zuid-Afrika 

 

http://www.gofundme.com/west-goes-south
http://www.gofundme.com/west-goes-south
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http://www.gofundme.com/f/keep-the-cheetahs-running/donate


 

 

 
In de aanloop van het avontuur in Zuid-Afrika schreef leerkracht en 

mede-organisator Georges Hiltrop zelfs een brief naar Prinses Mathilde, 
waarin hij om steun vraagt. Ondertussen postte de postbode al een brief 
uit het Koninklijk Paleis. De koningin liet weten dat financiële steun niet 
haalbaar is, maar ze wenst alle deelnemers aan de reis naar Zuid-Afrika 
alle succes toe.  
 

 

Koninklijk Paleis 

 



 

 

Met Stairs for life werkte WEST 

opnieuw een origineel 

evenement uit in het kader van 

de Warmste Week. 

 
Tijdens de les Lichamelijke 
Opvoeding kregen de leerlingen 

de opdracht gedurende een half 
uur zoveel mogelijk keer de 
trappen van de vier 
verdiepingen van het D-gebouw 
op en af te lopen. De opbrengst 
gaat integraal naar TEJO.  
 
De klassen 1 MOD/ENa en 6 

EM/IW/TW in actie tijdens Stairs for 

life. 

Warmste week 

 

       Stairs for life 

 



Deze vzw biedt jongeren tussen 10 en 20 jaar gratis laagdrempelige 
anonieme hulpverlening. Om de inzet van de leerlingen te belonen, 
kregen ze op donderdag 28 november gratis chocolademelk.  
Om Stairs for life te duiden, stond op de speelplaats een standje. Op het 
scherm werd de hele actie uit de doeken gedaan. Via een simpele 
muisklik op onze facebookpagina konden geïnteresseerden hun duit in het 
zakje doen. Ook bezoekers van Smartschool kregen de vereiste info. Wie 
niet van het digitaal platform hield, kreeg de kans de collectebus vullen 
die te vinden was bij de stand van De Warmste Week. De bus werd 
gemaakt door meneer Loncke en de leerlingen van de houtafdeling. Nog 
anderen kozen ervoor om hun bijdrage te storten.  
 
Meer over TEJO via https://klara.be/video/vrijdag-29-november-2019-
met-ingrid-de-jonghe 

 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Er stonden onder andere 
collectebussen op 
speelplaats en in de 
lerarenzaal. 

 

 

 

 

 

 

 

Het ingezamelde geld wordt    straks geteld: 

Stairs for Life, de vrije bijdrage, de opbrengst van de 

posterbeurs, de ‘roste’ centjes opgehaald door de Sint… 

De totale opbrengst wordt geschonken aan TEJO. Hou de 

facebookpagina in het oog voor de laatste 

nieuwsberichten. 

 

Opmerkelijke prestaties 

Tigo Vansteene van 2BEMa liep in 30 minuten 39 keer 4 
verdiepingen de trappen op en af. 

Dita  Vlaeminck van 2BMV deed dit 26 keer. 

Een dikke proficiat aan allen voor jullie prestatie. 

 

 

https://klara.be/video/vrijdag-29-november-2019-met-ingrid-de-jonghe
https://klara.be/video/vrijdag-29-november-2019-met-ingrid-de-jonghe


 

 
Op vrijdag 29 november konden leerlingen en personeelsleden een 

bezoek brengen aan de kaartjes -en posterbeurs van uitgeverij 
Muurkranten. Zestig procent van de opbrengst van de verkoop vloeit naar 
de vzw TEJO Oostende, die ook het goede doel is van 'Stairs for Life' de 
Music for Life-actie voor de Warmste Week op onze school. TEJO biedt 
jongeren gratis laagdrempelige anonieme hulpverlening aan. Dit helpt 
hen in hun groei naar volwassenheid.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Snuisteren tijdens kaartjes- en posterbeurs  

 

 

 

Opbrengst 

voor TEJO 

 



 
 
 
 
Dankzij de blijvende inspanningen baadde de school in een feeërieke 
kerstsfeer. Op de speelplaats stond een mooie kerststal. Enkel de kribbe 
blijft nog even leeg … Her en der stonden ook kerstbomen, zodat 
iedereen van de kerstsfeer doordrongen werd. 
 
 
 

 
 

 

 

 

   Sfeervol stalletje verraadt naderend kerstfeest 

 



 

 

 
Op vrijdag 7 februari vanaf 18 uur kunnen sympathisanten van onze 
school in zaal Zwembad deelnemen aan een kippenfestijn. De deelnemers 
steunen zo de zevendes die eind mei voor acht dagen op studiereis naar 
Polen trekken. Hoe meer deelnemers, hoe meer de kostprijs gedrukt kan 
worden.  
Op het programma van deze meerdaagse reis staat onder andere een 
kennismaking met de steden Warschau en Krakau. Met stopplaatsen als 
het Joodse Ghetto, Auschwitz en de Zoutmijnen van Wieliczka wordt het 
geheel een reis naar het verleden. Details rond het kippenfestijn worden 
in januari bekend gemaakt.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstvakantie van zaterdag 21 december tot en 

met zondag 5 januari. De school is open voor info 
en inschrijvingen op vrijdag 3 januari 2020. 

 

Kippenfestijn ten voordele van Polen 

 

 

Hou nu alvast vrijdag      

7 februari vrij in je 

kalender! 


