
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Editie 3 – april 2020 

 

Hoopvolle handen 

 



 

 

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

sympathisanten van WEST 

De corona-bezorgdheid waart rond. De school 

ligt er rustig bij. Alle leerlingen zitten thuis. 

Niemand maakt gebruik van de opvang op 

school. Iedereen probeert er het beste van te 

maken, ook al liggen de lessen stil. Toch is dit 

peanuts in het licht van de miserie van ziekte, 

eenzaamheid en overlijden van onze 

medeburgers die tot de risicogroepen behoren.  

Volgens de Franse president Macron zijn we in oorlog met het sars-coV-2-

virus.  “Oorlog is de vader van alle dingen” verkondigde de Griekse 

filosoof Herakleitos. En de andere grote filosoof Johan Cruijff stelde: “Elk 

nadeel heb zijn voordeel”. In plaats van zich te laten verlammen door een 

catastrofe toont de mensheid vaak veerkracht om deze te boven te 

komen. 

Leerlingen kunnen niet drie weken lestijd verliezen zonder iets uit te 

steken. Daarom krijgen ze via de digitale weg opdrachten thuis. We 

merken onder het korps een enorme vindingrijkheid, creativiteit en 

solidariteit. Wie al experimenteerde met digitale lesvormen deelt die 

ervaringen met collega’s. We krijgen van allerlei organisaties 

lesvoorstellen en –modellen binnen, zoals uitgeverijen, Unizo, 

Smartschool, Klasse, … In plaats dat het onderwijs plat ligt, kunnen we 

ons opeens volop concentreren op digitale geletterdheid en het invullen 

van ICT-leerplandoelstellingen. Niet elke leerling kan dezelfde grote 

hoeveelheden behappen, maar op maat van ieders kunnen worden 

oefeningen aangeboden. Sommigen werken in het handboek, en bewijzen 

dit met een foto van hun smartphone. Ze kunnen filmpjes bekijken die 

hen leren stap voor stap te werken.  Voor wie geen computer heeft, 

zoeken we alternatieven. Kortom, in plaats van een verlamming of 

gelatenheid te ondergaan, kunnen en zullen we met ons onderwijs een 

digitale sprong voorwaarts maken. Youtube filmpjes, boodwidgets, links, 

Microsoft Teams, chatsessies, Google Meet, en Smartschool Live worden 

het nieuwe normaal.  

Frank Travers, directeur 

   Een digitale sprong voorwaarts 

 

Woordje van 

de directeur 



 

 
De uitbraak van het Corona-virus bracht tal van waardevolle initiatieven 

met zich mee. 
 
Het Corona-virus legde het school- en bij uitbreiding het openbare leven 
de jongste weken helemaal lam. Dankzij de ICT-ploeg konden de 
leerkrachten afstandsleren inschakelen. Dit gebeurde onder meer via live-
sessies op Smartschool. Daardoor was het voor de leerlingen duidelijk dat 
de Corona-crisis geen synoniem was voor vakantie. Leerkrachten 
bezorgden elkaar ook tal van tips om leerstof tot bij de leerlingen thuis te 
brengen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Een les wetenschappen in 3 en 4 aso via 

Smartschool Live. 

 
 

 
Videoconference in OKAN Delcampe Een online-taalles in OKAN Vansimay 

Handen vol hoop in woelige tijden 

 

 

 



Ondersteuners Inge Merchiers, Katrien Couchez en OKAN-
leerkracht Lies Van Poucke ontwierpen een toepasselijk 
BERTA-filmpje om de hele WEST-familie een hart onder de 
riem te steken. 
 
 
Op school hielden de directie, het administratief en 
opvoedend personeel permanentie. Leerkrachten stuurden 
elkaar virtuele handen vol hoop. De hele WEST-familie hield contact via 
een berichtje, sms of Smartschool. 
 
De sportleerkrachten worden overstelpt met leuke foto’s en filmpjes van 
de sportles op afstand.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Bekijk het flmpje op onze facebookpagina 

https://www.facebook.com/ppwestoostende/videos/2585827018404602/


 

 

Op woensdag 18 maart kregen de tweedejaars A een artikel uit het 
weekblad ‘Humo’ van 17 maart 2020 over Laurent Simons (10), een 
Belgisch wonderkind, toegestuurd door hun leraar Nederlands. “Zou jij 
willen ruilen met die jongen? Wat moet er leuk zijn voor hem? Wat moet 
hij missen denk je? Wat ervaar je bij het lezen van deze tekst?”, luidde 
de opdracht op afstand. Mijnheer Vandenbussche ontving heel wat 
antwoorden. Stuk voor stuk oprechte antwoorden die recht uit het hart 
komen van waardevolle jonge mensen! We laten jullie meegenieten. 

  

Falke Van Dichele, 2BH: “Ik zou het zelf niet tof vinden om hoogbegaafd 

te zijn, omdat je dan een beetje afgezonderd bent van je 
leeftijdsgenoten. Zij zullen je ook zien als iemand anders omdat je zo slim 
bent en aan je 9 jaar naar de universiteit gaat. Wat er wel een voordeel 
aan is, is dat je soms meer vrije tijd hebt dan je leeftijdsgenoten. Als je 
zo intelligent bent kom je vaak op tv en wordt er gevraagd over heel de 
wereld daar te komen studeren. Als jongeren dat zien zullen er ook wel 
veel kinderen vriend met je willen zijn. Als je met vrienden in klas zit en 
jij moet altijd apart zitten omdat je sneller bent dan de anderen zou 
volgens mij ook niet tof zijn. Je ziet ze wel in de pauze, maar in de les 
ben je er meestal niet bij. Mijn keuze ligt toch liever bij gewoon normaal 
de lessen volgen met je klasgenoten.” 

Erinn Barber, 2EN: “Ik zou eigenlijk echt niet in zijn schoenen willen 
staan, de verveling zou bij mij toeslaan. 
Hij speelt veel Fortnite en kijkt Netflix 
maar ik heb geen Netflix en als meisje zou 
ik ook geen Fortnite spelen. Het is heel 
leuk voor hem dat hij alles snel leert en 
begrijpt, zo heeft hij veel vrije tijd. Naar 
mijn mening mist hij ook veel als je het 
zou vergelijken met ‘ons leven’. Wat ik 
daarmee bedoel is dat wij zes jaar in het 

lager onderwijs hebben gezeten, we 
hebben heel veel vrienden die we 
ondertussen al 11 jaar kennen. Wij zijn op 
bosklassen en kasteelklassen gegaan,... 
Dat heeft Laurent allemaal niet kunnen 
meemaken. Hij mist dat waarschijnlijk 
niet want hij weet niet hoe dat is. Maar 
zolang hij gelukkig is en kan doen wat hij 
wil zijn er geen problemen, toch zou ik 
liever niet hoogbegaafd willen zijn.”  

Een schrijfopdracht Nederlands in 2A 

 

 

 



Aaron Vanhalewijn, 2EN: “Ik denk dat hij veel zal missen van zijn 
kindertijd en ik denk ook dat hij daar later spijt van zal hebben. Aan de 
ene kant zou ik wel graag in zijn schoenen staan maar aan de andere 
kant ook niet. Het zou wel leuk zijn om zo rap dingen te kunnen leren en 
te begrijpen. Ik hoop dat hij zijn verstand gebruikt om de wereld beter te 
maken, een medicijn tegen Corona zou wel leuk zijn.” 

 

Kobe Verleene, 2EN: “Ik 
zou het tof vinden dat je 
veel vrije tijd hebt, maar 
zo rap van school 
veranderen met allemaal 
oudere kinderen lijkt mij 

niet zo tof. Ik zou niet 
willen ruilen met hem. Je 
maakt dan vrienden en 
na twee jaar verander je 
weer van school. Ik zou 
dat niet tof vinden. Ik 
wist wel dat er hele 
slimme kinderen waren 
maar ik had het niet zo 
extreem verwacht.” 

 

 

Yorrit Haeck, 2EN: “De tekst over Laurent vind ik heel speciaal. Hij is op 
zijn 10de al afgestudeerden dat is echt heel jong. Ik vind het wel grappig 
dat hij toch van gamen en Netflix houdt en dat zijn beste vriend 'de 
stoute jongen' van de klas was. Als ik in zijn schoenen stond, zou ik het 
dan niet meer zo leuk vinden om tot mijn 18de naar school te gaan. Hij 
mist denk ik het kind zijn.” Het leuke is dat je dan slimmer bent dan je 
ouders en de meeste mensen dus als ze iets niet snappen kan je het 
altijd goed uitleggen. 

Nick Leniere, 2ME: “Ik zou niet graag ruilen met die persoon, omdat je 
dan niet echt een leuke jeugd hebt vind ik. Je studeert alleen maar en zit 
al bij mensen van 20 terwijl je 8 bent, dus heb je ook niet echt een goede 
vriendengroep.” 

Warre Spriet, 2BH: “Ik zou niet willen wisselen. Ik zou mijn familie 
missen en mijn vrienden zullen ook niet echt mijn leeftijdsgenoten zijn.” 

 



Sahin Yenier, 2ME: “Neen, 
ik zou niet willen ruilen 
met die jongen omdat je 
dan op zo’n jonge leeftijd 
je diploma haalt. En dat is 
ook niet uitdagend voor 
jezelf. Er moeten vele 
zaken leuk zijn voor hem 
bv. alles is gemakkelijk 
voor hem, bijna geen 
huiswerk, veel vrije tijd. Ik 
denk dat hij het mist dat 
hij geen normale jeugd 
heeft gehad zoals andere 
kinderen bv. samen buiten 

spelen enzovoort. Ik was 
geschrokken dat hij zo 
slim was. Dat hij op zo’n 
jonge leeftijd een IQ heeft 
van een slimme persoon.” 

 

 

 

 

Daan Loncke, 2TW: “Ik zou zeker niet ook zo willen zijn als dat kind. Hij 
is inderdaad wel slim, maar hij mist ook wel wat zaken zoals zijn jeugd. 
Ik denk ook dat hij heel eenzaam is en zich misschien niet goed in zijn vel 
voelt.” 

 Tristan Diet, 2BH: “Laurent is een heel slimme jongen. Hij leert veel op 
korte tijd. Hij heeft een heel hoog IQ. Ik zou misschien willen ruilen 
omdat ik dan niet zo lang naar school moet gaan. Het moet leuk zijn om 
zo vlug de leerstof te leren, want dan heb je meer tijd om te gamen. Ik 

doe dat zelf ook heel graag. Hij moet wel zijn vrienden missen in de klas 
omdat hij met oudere mensen op school zit. Ook op de speelplaats kan 
hij niet praten over zijn gamen omdat de meesten aan de universiteit dit 
niet meer doen. Hij moet ook wachten om samen te kunnen spelen 
omdat de kinderen meer tijd aan hun huiswerk werken en dan pas 
gamen. Ik denk dat hij zijn ouders ook wel mist als hij in het buitenland 
studeert. Hij heeft wel zijn oma en opa en soms zijn oom en tante maar 
dat is niet hetzelfde als je ouders.” 

 



 

 Gelukkig kenden we dit trimester ook mooie tijden samen op school. 
Samen beleefden we unieke momenten. We delen graag en met trots een 
aantal belevenissen. 
 

 

 

 

  

De actie 
traplopen in het kader van de Warmste 
Week leverde een even warm resultaat 
op. Stairs for Life bracht niet minder dan 
603,29 euro op.  Dank je wel aan alle 

sportieve lopers om het afgelopen najaar 
hun beste beentje voor te zetten. Het 
bedrag vloeit naar Tejo, of voluit 
Therapeuten voor Jongeren Vlaanderen 
vzw. Op de foto onthult Bram Jonckheere 
(2BH) trots het bedrag.  
  

  

  
 

 

  

In het kader van de Warmste Week 
namen alle leerlingen deel aan de actie 
traplopen. Tijdens de gymles moesten 
de jongeren voor Stairs for Life zoveel 
mogelijk keer de trappen van het D-
gebouw op en af rennen.   
  
Na heel wat telwerk kwam Tigo 
Vansteene uit 2Bema als winnaar uit 
de bus. Als een flitsend licht spurtte hij 

de trappen op en af. Hij mocht 
hiervoor uit de handen van de 
sportleerkracht mevrouw Deckers een 
leuk en passend geschenk ontvangen: 
een technologische beker die energie 
kan opwekken en zo licht uitstralen. 
Proficiat Tigo!  
  

  

 

    Stairs for Life 

 

 
Deze actie bracht 

603,29 euro op 

Tigo Vansteene snelste trappenloper tijdens Warmste Week 

 



 

 
 
Vlak voor de krokusvakantie werden de winnaars van de stickeractie van 

Berta gehuldigd.  
  
Gedurende het tweede trimester kregen de leerlingen de kans Berta-
stickers te verzamelen en zo een filmticket te winnen.  

  
De filosofie van Berta blijft als een rode draad door het schooljaar lopen. 
Het letterwoord staat voor Beleefd, Eerlijk, Respectvol, Tolerant en 

Aardig.  
In de maanden januari en februari lag de nadruk op de letter R. Vanaf 
maart bracht de school specifiek het aspect Tolerantie onder de aandacht.  
Leerlingen die zich in positieve zin lieten opmerken, kregen een sticker in 
hun agenda. Daarop stond het compliment dat de jongere verdient. De 
sticker beloonde dus voorbeeldig gedrag, waarbij rekening gehouden 
werd met de mogelijkheden van de betrokkene. Door de melding in de 
agenda zijn ook de ouders op de hoogte van de inzet van hun zoon of 
dochter.   

 Voorbeeldige leerlingen winnen filmticket dankzij BERTA 

 

https://www.facebook.com/ppwestoostende/videos/193420771851150/


  
De namen van de leerlingen die vier stickers verzamelden, verdwenen in 
een grote trommel. Kort voor de krokusvakantie trekt een onschuldige 
hand vijf winnende namen. De winnaars verdienen een filmticket. Wie 
uitblinkt, kan de lente misschien wel inzetten met een welverdiende 
beloning.   
 
Deze winnaars werden uitgeloot: Keano Maes (1XP), Sean Ryckelynck 
(4BO), Mathijs Lestabel (4HO), Dita Vlaeminck (2BMV) en Mahammad 
Mosaib Tarakhil (1XP). Ook de leerlingen mochten hun leraar nomineren.  
 
Uit veel kandidaten duidde het lot Sofie Devlamynck aan. Zij mocht met 
een restaurantbon naar huis. Dankjewel aan de ondersteuners Inge en 
Katrien om dit initiatief op poten te zetten.   

  
  
Een trotse directeur poseert met de laureaten van de stickeractie van 
Berta.  
 



 

 

 

Onze school droeg ook dit jaar de Damiaanactie op handen.  

  
Het campagneweekend van de Damiaanactie vond 

traditioneel plaats gedurende het laatste weekend van 
januari. “Genezen werkt aanstekelijk”, luidt de 

achterliggende gedachte  bij de Damiaanactie. “Iedereen 
die mee de strijd aangaat om een punt te zetten achter 

lepra, vormt 
een deel van 

het verhaal. 
Samen zorgen we voor een kettingreactie 

waarin elke schakel van belang is. Elkaar 
verder helpen werkt aanstekelijk”. Zo zorg 

je ervoor dat leprapatiënten niet 

afgeschreven worden." (bron: 
www.damiaanvandaag.be)  

  
Trouw aan deze filosofie verkocht onze 

school de gekende stiftjes. De uiteindelijke 
opbrengst wordt later nog bekend 

gemaakt.  
 

 

Schrijf Damiaanactie niet af! 

De eerste graad zamelde 

560 euro in met de 

verkoop van stiftjes. 

http://www.damiaanvandaag.be/?fbclid=IwAR3MKCSINu6PAotTE69BbvH6dHvGXHDpjjjqtNnKcgoQGs3QfZuuAFKXHhg


 

  

 

  
Bij het begin van het nieuwe jaar bezochten de klassen 1XPa en b de 
stedelijke bibliotheek Kris Lambert.  
 
De tieners 
staken veel op 
van de 
rondleiding 
achter de 
schermen. Ze 
maakten 
kennis met de 

troeven van 
een goed 
uitgebouwde 
bibliotheek.   

 

 
 

 
 
 
 

Begin maart kregen 
1XPa en b een 
interessante 
rondleiding in het 
stadhuis van 
Oostende. Hier 
poseren ze met 
schepen van 
Burgerzaken en 
Toegankelijkheid 
Hina Bhatti (Open 
VLD) in de Alice 
Freyzaal, ook gekend 
als de trouwzaal.  
  

  

 

Leerrijk bibliotheekbezoek 

Leerrijke rondleiding in stadhuis 

De lessen exploratie in het 

eerste jaar B bieden unieke 

kansen tot verkennen. 



 

 

 

11 maart 2020 – Jobat 
 

 

 

Robin Vanhee, naast zijn twee collega’s Gino De Langhe en Lorenzo Velle. 
 

Waarom zou je de hele tijd achter de schoolbanken zitten als je ook in de 
praktijk kunt leren? Dat moet Robin Vanhee uit 6 EMT gedacht hebben 
toen hij zich voor de duale opleiding elektromechanische technieken 
inschreef. Hiervoor trok hij vorig semester mee de baan op met een ploeg 
technici van Aquafin. 
Ook al is er soms nog wat aarzeling bij scholen en werkgevers, toch 
kiezen almaar meer jongeren in het secundair onderwijs voor duaal leren. 
In vier jaar tijd is hun aantal meer dan vertienvoudigd: van 130 in het 
schooljaar 2016-2017 naar ongeveer 1.700 vandaag. Het aanbod is sinds 

september dan ook fors uitgebreid. Meer dan 190 scholen bieden samen 
ruim tachtig duale opleidingen aan. 
 

Met leerkrachten  samenzitten 
 

Ook de 17-jarige Robin Vanhee vond zijn gading in het duaal onderwijs. 
Hij volgt elektromechanische technieken aan Petrus & Paulus West in 
Oostende. “Ik ben graag met mijn handen bezig en vind het leuk om 
vanuit de praktijk te leren. Daarom heb ik na mijn vierde jaar voor een 
duale richting gekozen. Op school toont de leerkracht je iets op een 

Robin (17) sleutelt aan de pompen bij Aquafin 



voorbeeldbord, maar dat is toch anders dan in het echt. Ook de 
kennismaking met het bedrijfsleven sprak me aan. Ik weet nu hoe het er 
in het professionele leven aan toe gaat.” 
In het eerste semester deed Robin ervaring op bij waterzuiveringsbedrijf 
Aquafin. Elke week trok hij op maandag, dinsdag en 
woensdagvoormiddag mee de baan op met operatoren Gino De Langhe of 
Lorenzo Velle. Zij houden waterzuiveringsstations draaiende en staan in 
voor kleinere herstellingswerken aan pompinstallaties in de regio van 
Oostende. Gino De Langhe legt uit: “Op voorhand hebben we enkele 
keren met de leerkrachten samengezeten. Zij hebben ons wegwijs 
gemaakt in het leerplan, uitgelegd welke technieken Robin al kende en 
welke doelstellingen ze voor dit schooljaar nastreven. Daar hebben wij op 
ingespeeld in de opdrachten die we hem gaven. We hebben hem geleerd 
hoe hij componenten op een veilige manier kan afschakelen, hoe hij 
problemen aan de pompen kan traceren en smeerplannen correct 

opvolgen, hoe hij bestellingen registreert enzovoort. Aan het einde van 
de rit had hij alle courante taken in de vingers en was hij voor ons echt 
een hulp.” 
 
De nieuwste technieken 
 

Ook Robin is enthousiast over 
zijn tijd bij Aquafin. “Gino en 
zijn collega’s zijn uitstekende 
leermeesters”, zegt hij. “Vooral 
op het vlak van elektriciteit 
hebben ze me veel geleerd. 
Leren op de werkvloer is echt 
iets voor mij. Ik heb hier met 
de nieuwste technieken leren 
werken. En het ging precies ook 
allemaal sneller dan in de klas.” 
Robin gaat de komende 
maanden nog bij twee andere 
bedrijven aan de slag. Als alles goed gaat, heeft hij eind juni zijn diploma 
secundair onderwijs op zak. “In principe zou ik dan kunnen gaan werken, 
maar wellicht schrijf ik me nog in voor een bachelor 

landbouwmechanisatie. Het duurt dus nog wel even voor ik echt in het 
werkveld sta.” Gino heeft intussen al een nieuwe student onder de 
vleugels genomen. “Wij staan als organisatie voor 100 procent achter 
duaal leren”, stelt hij. “Jongeren leren ons bedrijf en de job kennen en 
doen tegelijk praktijkervaring op. En ik vind het leuk om 23 jaar ervaring 
aan jonge mensen te kunnen doorgeven.” 
 

(Hermien Vanoost) 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ksb.com%2Fksb-be-nl%2Fpress--events%2Farchief%2F2017-persarchief%2Fksb-belgium-leert-aquafin-alles-over-pompen-%2F1635378%2F&psig=AOvVaw35SRfoeI6ww8lTWqbz-QhB&ust=1585682515074000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCQzu_1wugCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

  

Onze oud-leerlinge Tinneke Selders maakte haar droom waar en ging aan 
de slag als ambulancier.  
  
Tinneke liep school in de Steenbakkersstraat, waar ze in 2010 
afstudeerde in de richting Economie- Moderne Talen. “Meteen na mijn tijd 
in het Sint-Lutgardisinstituut ben ik begonnen aan mijn lerarenopleiding 
secundair onderwijs”, zegt Tinneke. “In Vives Brugge waren Frans en 
Project kunstvakken (PKV) mijn twee keuzevakken. In mijn laatste jaar 
gooide ik het toch over een andere boeg. Volgens mij kreeg je als 
(toekomstig) leerkracht weinig tijd om echt te luisteren naar leerlingen 

met problemen. Ik besloot daarom om tot 2015 een bachelor opleiding te 
volgen binnen toegepaste psychologie.”  
  
“Een diploma toegepaste psychologie opende vele mogelijkheden. Net dit 
zorgde ervoor dat het heel moeilijk was een goeie job te vinden. Ik 
besloot onmiddellijk om zelfstandige te worden in een bestaande 
groepspraktijk. Mijn verantwoordelijkheid lag bij de begeleiding van 
jongeren tot 25 jaar. Uiteindelijk zou dit verhaal niet blijven duren. Ik 
haalde er geen voldoening meer uit en voerde voortdurend negatieve 
gesprekken. In mijn achterhoofd bleef de droom van een job als 
ambulancier sluimeren. De tijd was rijp om mij om te scholen. 
Ondertussen ben ik aan de slag als ambulancier.”  
  
“Mijn mooiste herinnering aan het Sint-Lutgardisinstituut is ongetwijfeld 
mijn deelname aan enkele voorstellingen van theaterhuis Art Diente van 
mevrouw Crevits. De vele (generale) repetities, de make-up testing, de 
stressmomenten,... om dan uiteindelijk als een hechte groep een pracht 
van een show te kunnen opvoeren in De Sportpit”, aldus nog Tinneke 
Selders.   
  

 

 

 

 

 

 

 

Tinneke Selders redt levens tijdens haar job als 
ambulancier 

Oud-leerling in 

de kijker 

Tinneke Selders 

Economie-Moderne Talen 

2009-2010 



 

 

 

  
  

 
 

Eens te meer bewees Michiel D’hulst (5 Ruwbouw) zijn talent als 
karateka. Op zondag 19 januari kampte hij zich een weg naar de titel van 

Vlaams kampioen karate. De wedstrijden vonden plaats in het Limburgse 
Leopoldsburg. De organisatie was in handen van de Seiwakai Karate 
Academie Leopoldsburg. Op het podium een fiere Michiel met zijn 
welverdiende trofee. 
 

 

 

Leerling in de 

kijker 

 Michiel D’hulst gehuldigd als Vlaams kampioen karate 



 

 
  

In januari ging voor de jongeren uit SVL (SE-n-SE Vliegtuigtechnicus) de 
opleiding composietmaterialen van start tijdens de praktijklessen.  
  
Composietmaterialen zitten erg in de lift in de luchtvaart. Bij moderne 
passagiersvliegtuigen zoals de Boeing 787 dreamliner is zowat 80 procent 
van het vliegtuig uit composietmaterialen gemaakt. Maar ook in de 
general aviation duiken deze materialen meer en meer op. Hierbij denken 
we aan moderne zwevers of motortoestellen zoals de Elixir die op Le 
Bourget 2019 werd gepresenteerd. Dit is maar één van de vele toestellen 
waar composietmaterialen worden gehanteerd.  
  

Het is dus voor de leerlingen van SVL een grote meerwaarde dat zij wat 
ervaring kunnen opdoen met dergelijke producten. Naast het theoretische 
luik krijgen deze leerlingen ook een aantal praktijklessen om de basis van 
het gebruik van composieten te leren. Een eerste oefening bestaat erin 
om een vierkant glasvezel laminaat van 200x200 met epoxy hars te 
maken. Dit wordt eerst geïmpregneerd. Daarna wordt de handlayup 
uitgevoerd en vervolgens wordt het geheel onder vacuüm gezet tijdens 
het uitharden. Ook enkele reparatietechnieken komen aan bod. Als 
laatste gaan zij zelf een propeller namaken uit glasvezel. Voor deze 
oefening werkt leraar Stéphane Landtmeters momenteel aan een mal van 
een bestaande carbon propeller.   

  
Hier zien we de leerlingen met composietmateriaal in volle bedrijvigheid.   

  

 Leren werken met composietmaterialen 



 

 
 

 

 

 
 
Leerlingen uit 5 en 6 Houttechnieken (HO) en 7 Verwarmingsinstallaties 
(VI) trokken op vrijdagvoormiddag 17 januari naar de fabriek van Dovy 
Keukens in Roeselare. In deze infrastructuur worden alle Dovy Keukens 
gefabriceerd. De jongeren kregen er een gedegen rondleiding, waardoor 
ze kennis konden maken met alle mogelijke machines. Als 
houtbewerkingsschool wordt WEST bij deze gigant altijd goed ontvangen. 
De school levert jaarlijks plaatsers af, waar de bekende keukenfabrikant 
dikwijls vacatures voor heeft.  
 
 

 

 

 

  Fabrieksbezoek Dovy keukens leidt tot nieuwe inzichten 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmessagent.vummail.be%2Foptiext%2Foptiextension.dll%3FID%3DHpIIG_Bf6eEvkauq1DYZULCUs7L5dsC6ug3xXy&psig=AOvVaw1Xig4L8WSOT5uK11cVXBBx&ust=1585685008328000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC375H_wugCFQAAAAAdAAAAABAT


 

 

 

 
Op dinsdag 4 februari trokken we met de volledige eerste A en B, tweede graad ASO, 

BSO, TSO en de derde graad ASO en TSO naar Kinepolis voor onze tweejaarlijkse 

Franse filmnamiddag. Dit initiatief biedt de jongeren de kans om Frans en de Franse 

cultuur op een meer ontspannende, maar toch leerrijke manier te ontdekken. 

 

De vakgroep Frans had films uitgekozen waarin moeilijke thema’s op een ‘verteerbare’ 

manier gebracht werden.  

 

Voor onze jongste bioscoopbezoekers kozen we ‘La nouvelle guerre des boutons’. 

Deze film is een bewerking van het boek van Louis Pergaud. Het verhaal speelt zich af 

tijdens de Tweede Wereldoorlog (1944), maar wordt gefilmd vanuit het standpunt van 

de kinderen van de twee buurdorpjes Longeverne en Vernans. Ze vechten hun eigen 

oorlog tegen elkaar uit en ‘de winnaar van de veldslag’ snijdt de knopen (= les 

boutons) van de ‘gevangene’ af. Het doel is om zoveel mogelijk knopen te 

verzamelen. 

Tegen de achtergrond van deze knopenstrijd maken we ook kennis met Myriam,  een 

Joods meisje uit Parijs dat in Longeverne onder de naam Violette ondergedoken leeft. 

De jonge acteur Clément Godefroy, die de rol van ‘Le petit Gibus’ speelde en voor de 

vrolijke noot in het verhaal zorgde, vertederde ons allemaal. Overigens alle kinderen 

in deze film speelden hun rol voortreffelijk. 

Onze leerlingen van de eerste graad (en hun begeleidende leerkrachten) genoten met 

volle teugen van dit verhaal.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Franse filmmiddag dompelt leerlingen onder                

 in taal van Molière 

 

Enkele getuigenissen: 

“ Het was goed, maar er was te weinig echte oorlog te zien.” 

 

“ Ik vond het mooi en vooral grappig.  

  Met Le petit Gibus heb ik veel moeten lachen.” 

 

“ Ik vond het een mooie film over vriendschap en vijanden.  

   Het was mooi om te zien hoe ze in team samenwerkten.” 

 

“ Wij kunnen veel leren uit deze film.” 

 



Voor de 2e graad stond "Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu" van de regisseur Philippe 

de Chauveron op het programma. Inmiddels een klassieker wat betreft Franse 

komedies :  

Claude en Marie Verneuil, een katholiek conservatief echtpaar met een prachtig 

landhuis aan de Loire, hebben het getroffen met hun vier mooie dochters. Het was 

echter even slikken toen de drie eerste dochters iemand huwden van een andere 

afkomst of religie. Alle hoop is nu gevestigd op de jongste dochter. Hun droom lijkt 

werkelijkheid te worden wanneer ze vernemen dat ze een brave katholieke jongen 

heeft ontmoet…                    

Nogal zware thema’s als racisme, verdraagzaamheid, culturele verschillen worden op 

een humoristische wijze -zonder veroordelend te zijn- op de korrel genomen. Ook de 

meeste leerlingen konden dit waarderen en behaalden dan ook goede punten op de 

concrete vragen die over deze film gesteld werden. 

Met de derde graad zijn we naar de film ‘Normandie nue’ gaan kijken,  een film van 

Philippe Le Guay.   

Deze sociaalbewogen, ietwat komische film bespreekt de lokale Franse economie, 

politiek, het sociaal systeem en zelfs de artistieke bijdrage als stil protest om de 

burger kritisch en maatschappijbewust te maken in één van de prachtige regio’s die 

Frankrijk rijk is. Tevens toont de film ook de mens in al zijn facetten: van sterke 

overtuigde activist tot breekbare, kwetsbare mens.            

De reacties van de leerlingen waren verdeeld, waarschijnlijk omdat ieder zo zijn eigen 

invulling gaf aan de film. Het was alleszins voer voor een interessante filmdiscussie 

achteraf!  

De leerkrachten Frans kijken met een goed gevoel terug op dit initiatief en hopen om 

binnen 2 jaar opnieuw een aantal mooie films te kunnen voorstellen. Hierbij willen we 

nog eens al onze collega’s bedanken voor hun goede medewerking en onze leerlingen 

voor hun aandacht. 

 
 

 

Film eerste graad Film tweede graad Film derde graad 



 

 

De tieners uit de eerste graad startten al in januari met de (ludieke) voorbereidingen 

op de Kangoeroewedstrijd. De leerlingen moesten in groep zo snel mogelijk vijf 
sterren verzamelen door wiskundige raadsels op te lossen. Dit gebeurde met behulp 

van een bijhorend spelbord. Wegens het opschorten van de lessen vanaf maandag 16 
maart werd deze editie van de wereldwijde reken-, denk-, en puzzelwedstrijd 

uitgesteld tot na de paasvakantie.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
De leerlingen van 3 en 4 Techniek-

wetenschappen (TW) voerden de voorbije 
winter een dissectie uit op een langoustine 

om deze te classificeren. Op de foto 
werken Ramzan Mourdalov en Shanti 

Henderyck aandachtig verder.  

 

 

 

 

 

 

 Voorbereiding Kangoeroewedstrijd doet beste verhopen 

Langoustine onthult geheimen dankzij gedetailleerde 
dissectie 



 

 

 
Leerlingen uit de afdeling Houttechnieken ontwierpen een mobiel houten 

winkelkraampje om de bewoners uit een woonzorgcentrum tot op de kamers te 

bedienen. Zo te zien zijn de bewoners van WZC Mercator uit de Nieuwe Koerswijk 
meer dan tevreden over het resultaat. Opnieuw een puike realisatie van onze 

jongeren. 

 Mobiel houten kraampje dankzij afdeling Houttechnieken 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Op vrijdagmiddag 17 

januari gaf een 
medewerker van het 

bedrijf Partool een 
opleiding aan het 

vijfde en zesde jaar 

Elektromechanica. 
Daarbij stond Cobot 

centraal. Deze robot 
wordt ingezet voor 

allerhande 
automatiseringen 

waaronder lassen, 
operaties, inpakken, 

automatisering in 
bedrijven, ... 

 
Het Oostends bedrijf 

Partool levert 
industriële apparatuur 

en stelt Cobot ter 

beschikking voor de 
jongeren van WEST.   

 

 

 

 

 

 

 Partool demonstreert robot bij 5 en 6 Elektromechanica 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.linkedin.com%2Fcompany%2Fippartool&psig=AOvVaw2WpHIUxev9F9Jy412ruaz8&ust=1585745180822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjfkK3fxOgCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 
Milieu staat in onze school 

hoog op de agenda. Dit 

geldt des te meer voor de 
afdeling schilderen. Een 

specialist legde eind 
januari de werking van 

onze gloednieuwe 
installatie voor 

behandeling van 
verfresten uit aan onze 

leerkrachten en leerlingen. 
Dankzij dit toestel worden 

pigmenten en andere 
ingrediënten van verf 

gescheiden van het water. 
Daardoor kan enkel nog 

het water zelf in het 

rioleersysteem terecht 
komen. 

 

 

 

 
Vrijdag 6 maart kwam de heer Lauwers van Viu More een uiteenzetting geven over 

het ondernemerschap aan het vijfde en zesde jaar Elektrotechnieken. De heer 
Lauwers is afgestudeerd als “A2 Elektricien”. Via avondonderwijs heeft hij dan zijn 

diploma industrieel ingenieur behaald. Vervolgens heeft hij zich op het 
ondernemerschap gefocust en daaruit volgde een bedrijf dat zich vooral richt op 

“augmented reality”. 
 

Het was een boeiend 

verhaal met heel 
leerrijke momenten. We 

hopen dat deze 
uiteenzetting een 

inspiratie mag zijn voor 
de leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuw toestel maakt schilderen milieuvriendelijk 

  VLAJO Ondernemers voor de klas 



 

 
 

De laatstejaars Autotechnieken en Koel- en Warmtechnieken kozen ervoor om op 
vrijdag 21 februari richting Oostkamp te trekken.  

 
In ‘paintball Oostkamp’ gingen ze een – hoe kan het anders – paintball gevecht aan. 

Tijdens een sportieve strijd namen twee ploegen het tegen elkaar op. Het decor 
moedigde onze jongeren aan er voluit voor te gaan. De uitstap kaderde in de 100-

dagen, traditioneel gehouden de laatste dag voor de krokusvakantie. Op de foto de 
enthousiaste deelnemers na afloop van het gevecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze  Zesdejaars vieren 100-dagen met paintball 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ikso.be%2F2018%2F04%2F25%2F100-dagen-throwback%2F&psig=AOvVaw1NoUb7b4XBxENxVIIFuAnh&ust=1585746906094000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMigx-PlxOgCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 
Tijdens de 100-dagen van vrijdag 21 februari lieten de jongens van het zesde jaar 

Elektromechanica en Elektriciteit zich van hun beste kant zien. 

 
De twee klassen kregen als opdracht te ontsnappen uit de puzzle escape room. De 

laatstejaars gingen de strijd tegen de tijd aan om uit de kamer ‘The Submarine’ te 
glippen. Ontsnappen lukte voor beide groepen zonder problemen en zonder tips, wat 

zéker niet voor iedereen is weggelegd. Maar er is meer...  6 EM wist zelfs het record 
aller tijden te verbreken.  De leerlingen  ontsnapten uit de moeilijkste kamer in een 

scherpe tijd van amper 42 minuten en 36 seconden. Ook 6EL ontsnapte uit ‘The 
Submarine’. Nochtans slaagt slechts 16% van de groepen erin om buiten te raken. 

Eens te meer het bewijs dat technisch en analytisch denken zijn vruchten afwerpt.  
 

 
 

 
6 EM ontsnapte in een 

recordtijd uit The 

Submarine. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Ook 6 EL leverde een 

schitterende prestatie.  

 

 

 

 

 

 

Ze Zesdejaars ontsnappen in recordtijd uit     
 The Submarine 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ikso.be%2F2018%2F04%2F25%2F100-dagen-throwback%2F&psig=AOvVaw1NoUb7b4XBxENxVIIFuAnh&ust=1585746906094000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMigx-PlxOgCFQAAAAAdAAAAABAE


 

 

 
 

In De Grote Post genoten zowel het publiek als de 

artiesten van OKAN Oostende met volle teugen van 
de voorstelling BROOS. Op donderdag 13 februari 

vulden ruim veertig anderstalige jongeren het 
podium van het cultuurcentrum. Ze kozen er 

vrijwillig voor om deel te nemen aan twee 
voorstellingen. De artiesten lieten zich van hun 

meest kwetsbare kant zien. Het resultaat was een 
performance met een sterke authenticiteit, 

gevoeligheid en fragiliteit. Choreograaf Pol 
Coussement begeleidde de jongeren tijdens de 

voorbereidingen. Het evenement genoot 
ondersteuning van Cultuurkuur. Het platform voor 

jonge dans Passerelle droeg verantwoordelijkheid 
voor de productie. Info: www.passerellevzw.be.  
 

 

 

 

Ze  Talent in overvloed tijdens optreden OKAN Oostende 

http://www.passerellevzw.be/


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Mevrouw X is haar geboortekaartje kwijt... En 

ze heeft jouw hulp nodig! 

Onze leerlingen moesten alle kennis gebruiken 

én in een hecht team werken: alleen zo 

konden ze uit deze escape room ontsnappen!  

De verschillende groepen kraakten de 

puzzels als volleerde privédetectives 

en konden zo de anonieme leerkracht 

helpen. (Laura Lahousse) 

 

 

 

 

Koken met OKAN is steeds een uitdaging. Alle ingrediënten zoeken, een stappenplan 

volgen en natuurlijk proeven van het resultaat. 

De leerlingen deden dit super graag! Opruimen 

hoort hier jammer genoeg ook bij. De leerlingen 

leerden via een inventaris welk hulpmiddel of 

keukenmateriaal waar hoort. En natuurlijk 

hygiëne, ook vóór Corona was hygiëne een 

belangrijk punt! Wassen die handjes!   

Sien Vansevenant 

Passerelle Alternatief – ‘escape room OKAN’ 

 Passerelle Alternatief – ‘koken’ 

Terwijl er gerepeteerd werd voor de voorstelling BROOS, mochten de andere 

OKAN-leerlingen deelnemen aan een carrousel activiteiten. 

 

 

 



 

 

Na een leuk inleidingsspel (als ijsbreker), leerden de leerlingen de toonladder zingen 

(als nachtegaaltjes, soms als een brombeer). Sommigen herkenden ook ‘Broeder 

Jacob’, want dit is blijkbaar een ‘internationaal gekende’ melodie :  Frère Jacques, 

Panie Janie (Pools), Frate Ioane (Roemeens), Lego Diego (Spaans), Brate Jovo 

(Servisch), ….We probeerden zelfs ‘in canon’ te zingen. 

(Soms gelukt, soms grandioos mislukt). 

Geluidsfragmenten herkennen van 

verschillende muziekinstrumenten : 

sommigen hoorden geen verschil 

tussen gitaar en 

piano……..merkwaardig. Ook 

koperblazers en slagwerk vonden ze 

tof. 

‘We will rock you’ op plastic buizen 

(‘boomwhackers’) : ambiance 

verzekerd. 

Muziek maken met soeplepels, of met 

een kam & aluminiumfolie, is ook leuk. 

En nu : ‘the real thing’ . Eerst gewone blokfluit proberen, daarna een echte saxofoon, 

en om het dak er helemaal ‘af te krijgen’ : allerhande percussiemateriaal 

(trommelstokken, maraca’s, woodblocks, castagnetten, tamboerijn, …) 

Na de pauze : oef….het ‘rustige’ crea-gedeelte. Emma leerde de leerlingen hoe ze die 

maraca’s of samba’s die ze net hadden gehoord, eigenlijk zelf kunnen maken met een 

simpel wc-rolletje, wat plakband en wat droge rijst. Zo hadden ze na afloop elk een 

souvenir mee naar huis. 

Voor herhaling vatbaar, 

want we hadden 

eigenlijk tijd te kort. 

Met meer tijd, hadden 

we nog meer gezongen 

(of zelfs gedanst).  

Emma Mestdagh en 

Peter Pinson 

 

 

     

 

 

Passerelle Alternatief – ‘muziek workshops’ 



 

 

Het filmfestival in Oostende mag zich dit jaar aan enkele hoogstaande inzendingen 

verwachten! De OKAN-leerlingen waanden zich namelijk echte filmregisseurs de 

afgelopen maanden. Door middel van stopmotion, maakten ze Ensorwaardige kortfilms.  

Stopmotion bestaat eruit een hoop foto’s achter elkaar te plakken die zeer kort worden 

weergegeven. Zo ontstaat een bewegend effect en zie je de foto’s als een echte film 

voorbijflitsen. Niet overtuigd? Bekijk de pareltjes via de officiële Instagrampagina van 

OKAN Oostende en breng je stem uit!  

P.S.: Ideaal om ook zelf uit te 

proberen in je eigen kot. 

Benodigdheden: een 

smartphone/iPad (met Lego Movie 

Maker of via ‘GIF maken’), een 

legertje lego-ventjes of Play-Doh 

én een vaste hand. Wie doet beter?  

Lieselot Dumarey 

 

 

 

 

 

 

 
 

We begonnen de 
activiteit met het 

aantrekken van 
gepaste kledij!  De 

mensen van 
mu.zee.um hadden 
schorten voorzien 

zodat we ons niet 
zouden vuil maken. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Passerelle Alternatief – ‘workshop stopmotion film’ 

 Passerelle Alternatief – ‘bezoek mu-zee-um’ 

Workshop ‘Drukken’ voor leerlingen van OKAN Bouwmeester en Baert 

 



 

Er werden verschillende 

voorbeelden getoond over hoe je 

met inkt en druktechniek een 
mooi kunstwerk kan maken. 

 
 

We experimenteerden op glas! 
We probeerden met inkt en allerlei 

klein materiaal zoals wol, stokjes, 
papier, … een mooi drukwerkje te 

maken. 
 

 
 

 
 

We mochten zelfs een echte drukpers gebruiken!  Daar had je wel wat spieren voor 

nodig. De leerlingen kwamen tot mooie resultaten.   
 

 

 
De workshop startte met een bezoek aan de 

tentoonstelling van Raoul Servais.  Raoul Servais 
(geboren te Oostende, 1 mei 1928) is een Belgische 

filmmaker en animator.  Hij is internationaal erkend 
om zijn animatiefilms en als een pionier in het genre. 
 

 
 

 
 
Na het bezoek aan 

de tentoonstelling kregen we een introductie over hoe we 
zelf een animatiefilmpje in elkaar kunnen steken. 

 
 
 

 
 

 
En toen mochten de leerlingen zelf 
aan de slag met iPad, papier en 

schaar!  De resultaten mochten er 
best zijn!  Bravo!! 

Sandy Kortleven 

 

 

 

 

Workshop ‘Stopmotion’ voor leerlingen van OKAN Cocquyt en Van Simay 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostende
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/1928
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Filmmaker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Animatie_(media)


 

 

Leerlingen en 
leerkrachten zetten 

alle zeilen bij om de 

reis naar Zuid-Afrika 
eind dit schooljaar 

vlot te laten 
verlopen. 

 
De jongeren die van 

23 mei tot 21 juni 
richting Zuid-Afrika 

trekken geven nu al 
blijk van hun 

engagement. Zo 
staken de leerlingen 

op maandag 6 
januari de handen uit 

de mouwen tijdens 

de 
nieuwjaarsreceptie 

van Petrus & Paulus. 
Het feest vond plaats 

in 't Eiland Oostende.  
 

Om de kostprijs van het geheel te drukken, staat nog een actie op stapel. Er worden 
zakjes met heerlijke chocolade balletjes verkocht aan 5 euro per zakje. Een kleine 

prijs voor daadwerkelijke steun aan het uitzonderlijk project. Vorig najaar was het 
spaghettifestijn en de wijnverkoop al een succes, dus start de komende actie onder 

een gunstig gesternte.  
 

Goed nieuws ook van kunstschilder Peter Heylands. Twee van zijn mooiste 
schildersdoeken zullen geveild worden. Met de opbrengst wil hij het bewuste project 

ondersteunen wat betreft de kosten voor opvang en verzorging van de dieren, en voor 

de deelnemende leerlingen. De kunstenaar wil zo ook de kosten van de trip drukken.  
 

Ook de lokale media besteden aandacht aan de reis van WEST naar Zuid-Afrika. Na 
verschillende artikels in De Zeewacht, Het Nieuwsblad en de Streekkrant, verschenen 

begin februari twee dagen naeen lijvige artikels in Het Laatste Nieuws. Een ploeg van 
de regionale zender FOCUS en WTV zal ter plaatse verslag uitbrengen.  

 
Wie het voelt kriebelen, kan dankzij dit beeldfragment genieten van een voorproefje.  

 
 

Klik ook eens op onderstaande linken, waardoor de fondsenwerving extra 
gestimuleerd wordt. Deel dit gerust via de sociale netwerken.  

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

 

Wil je het project steunen door een rechtstreekse gift, dan kan dit op het 
schoolbanknummer BE61 4758 0500 3117, met een duidelijke vermelding “steun 

project Zuid-Afrika”.  

 Team Zuid-Afrika in volle voorbereiding 

Momenteel is het nog steeds 

afwachten wanneer de stage naar 

Zuid-Afrika kan plaatsvinden. 

https://www.gofundme.com/f/keep-the-cheetahs-running/donate
http://email.gofundme.com/wf/click?upn=nL4ixZvra5H0gyvc6zeW39CKcuuSTd-2B-2FvLc61jdqFn5Uox9MUjL3kumY0WF8COW4y7p84q3LPCiLc8bDdA0a2-2FX6GQrWnjzVKA5QIT6IJ5Vo7566IHRPfLWdSf7qrRE8HS49iBdCv00qPNMcx6xKhT11xLHlM8y2Xz2HvGvL7mc-3D_1-2B2i4NJ0yu0cCUcR-2FYNSSazxJfA67X5Bob29S5koKe-2F99EpsmMyRLT1m9BBA5ZilAjqarWKh3u1qGC7bbo0Vgtq3JtO8r8LbuwJBRuaG9r8tgRk3Vgnu2oXDPEKedFjHTEkwiChsGMnGzDKUIOxJbw9xCD9vO8ZtXcG3ABgxAwm-2FeVuarQJE0KlbDAdlndWs3dHx5R0VVeLb6RWr6I2lx5NTa00UFBIfR0YDH-2BAgicgMk9G9YeNFh7hmbPIGBxZuGZaGdj265KqT0WBNJkk7LA-3D-3D


 

 
Op dinsdag 4 februari vertrokken vijf leerlingen van 

het zesdejaars Lassen-constructie richting het VDAB- 
opleidingscentrum in Roeselare-Beveren. Op de eerste 

dag legde instructeur Luc het streefdoel van deze 
vierdaagse lasopleiding uit. De vorming mondt uit in 

lascertificaat hoeklassen in het lasproces halfautomaat 
(135) of tig (141). 

Spijtig genoeg was de instructeur de rest van de week 
ziek. De jongens konden daardoor enkel gebruik 

maken van de infrastructuur van de VDAB en niet van 
de extra tips van een ervaren lasser.  

Niettemin legden de zesdejaars de proeven af. De 
afgelegde proeven zien er correct uit, maar voor een 

volledige keuring dient er ook een breekproef te 

worden uitgevoerd. Instructeur Luc zal deze 
proefstukken onderwerpen aan een strenge keuring 

overeenkomstig de lasnormen. 
Technisch adviseur Carl Vandycke vertrouwt erop dat 

de meeste leerlingen het certificaat zullen behalen. 
Aan de inzet en motivatie zal het niet hebben gelegen. Dit is zeker een initiatief dat 

we jaarlijks moeten herhalen. Zo hebben de leerlingen kennis gemaakt met een 
opleidingscentrum van de VDAB en met eisen die externen aan hun laswerk stellen.  

 
 

Flink wat jongeren uit de skiclub van onze school beleefden eind december vorig jaar 

een sneeuwvakantie in het Lechtal, een dal in de Oostenrijkse deelstaat Tirol. De 
deelnemers konden tijdens de vakantie in de kersttijd van 2019 (nogmaals) hun 

skivaardigheden testen. Bij wijze van ontspanning genoten leerlingen en leerkrachten 
’s avonds van een teambuidingsspel met praktische proeven, van een karaokeavond, 

een sportquiz, casinospel, pingpongcompetitie, enz. Het was de zestigste winterse 
vakantie georganiseerd door de skiclub van WEST. De eerste reis dateert al van 1965. 

De foto midden een besneeuwd landschap kreeg een mooie plaats in De Zeewacht. 

Vierdaagse VDAB lasopleiding zesdejaars LC 

 Winters avontuur voor skiclub WEST 



 

 

Xander Gabriëls is het toonvoorbeeld van een gepassioneerde judoka. 

Deze sporter uit 2MW (Moderne Wetenschappen) volgt sinds tweeënhalf 
jaar les bij  Ostend Judo Club. “Drie keer per week zijn er trainingen in de 
Koninklijke Stallingen”, verklapt Xander.  
“De competitietrainingen laten de sporters toe uit te blinken tijdens 
wedstrijden. Daarnaast zijn er de gewone trainingen. Niet alle judoka 
nemen namelijk deel aan competitie. Een judoka moet over veel 
doorzettingsvermogen beschikken. Vooral onze trainster Dalila Sterckx 
beklemtoont dit telkens opnieuw. ‘Je verliest nooit: je wint of je leert bij’, 
zo luidt haar devies.  

Dalila is voor de vele judoka’s 
een voorbeeld. Ze behaalde de 

zwarte gordel zevende DAN en 
werd liefst elf keer Belgisch 
Kampioen.  
 
Zelf mag ik al de groene gordel 
dragen. Deze gordel schitterde op 
de provinciale 
jeugdkampioenschappen in Ieper 
van zondag 26 januari.  
In mijn leeftijds- en 
gewichtscategorie won ik de 
beslissende partij overtuigend 
met ippon, nadat ik mijn 
tegenstander op de grond in een 
greep hield. Tijdens de 
daaropvolgende ceremonie 
prijkte een bronzen medaille rond 
mijn nek. Deze mooie prestatie 
liet me toe om door te stoten 
naar de Vlaamse 
kampioenschappen van zondag 9 
februari. In Tielt behaalde ik 

opnieuw een mooi resultaat, wat 
een nieuwe stimulans betekent 
om op de ingeslagen weg verder 
te gaan”, aldus nog Xander 
Gabriëls.  
 
 

 
 

Er schuilt een getalenteerde judoka  
in Xander Gabriëls.  

 Eén en al passie voor judo bij Xander Gabriels 

Leerling in de 

kijker 



 

 
 

 
De gevolgde studierichting en het uiteindelijke 

beroep hoeven niet altijd in elkaars verlengde  
te liggen. Dit laat het parcours van Anke Cloet  

zien. 
 

“Ik kwam in het VTI toe in het vijfde middelbaar, na vier jaar College”, schetst Anke. 
“De overstap naar het VTI leek voor de meesten geen logische keuze. In  een 

jongensschool zou ik me nooit op mijn gemak voelen. Aangezien mijn interesse bij 

Techniek-wetenschappen lag, leek dit de beste weg. Vrij snel voelde ik me op mijn 
gemak in de Stuiverstraat. Ik kwam goed overeen met de jongens in mijn klas  en 

ben altijd met een lach op mijn gezicht naar school gegaan. In het VTI kon ik zijn wie 
ik wou, en ontwikkelde mijn persoonlijkheid zich sterk. De vrienden van toen staan 

nog altijd voor mij klaar. Leerkrachten werden vertrouwensfiguren.” 
“In mijn laatste jaar startte een lange zoektocht rond de nakende studiekeuze. Alle 

boekjes passeerden de revue, op zoek naar ‘de richting van mijn leven’. TW lag me 
zeker, maar ik zag mezelf niet die richting ingaan voor de rest van mijn leven. Maar 

wat zou het dan wel worden? Ik hield wel van afwisseling en vond het moeilijk om die 
keuze te maken op 17-jarige leeftijd.“ 

“Uiteindelijk viel de richting ‘gezinswetenschappen’ op. Deze term was me totaal 
vreemd, maar na enkele opzoekingen bleek dit erg interessant. De opleiding had 

langs de ene kant zeer algemene menswetenschapsvakken zoals psychologie, 
filosofie, pedagogie, sociologie,… Dit werd aangevuld met vakken die een theoretische 

houvast geven, zoals rechten. Maar in het bijzonder de specifieke vakken waren zeer 

interessant. Zo leerde ik bijvoorbeeld veel over gescheiden gezinnen, 
rouwverwerking, ouderbegeleiding, de relatie tussen partners,… Als kers op de taart 

stonden we vanaf het eerste jaar al in het werkveld. We hadden doorheen de jaren 
zeer veel werkplekleren, of dus een soort stage in het werkveld. Daardoor konden we 

de theorie direct uittesten.” 
 

 
 

“Minpuntje was wel dat je deze richting enkel kon en kan volgen aan ‘het Hoger 
Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG)’ in Schaarbeek bij Brussel. Dit was ver weg 

van huis, maar de afstand hield me niet tegen. In juni 2018 ben ik afgestudeerd aan 
het HIG en kon ‘het echte leven’ beginnen. De eerste maanden werkte ik niet echt in 

de sector die ik gestudeerd had, maar tegen februari 2019 volgde een contract bij de 
Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ).” 

Bij de KAJ ben ik regioverantwoordelijke in West-Vlaanderen (Oostende – Tielt). Dit 

houdt volgende taken in: 
– ondersteunen en begeleiden van bestaande afdelingen. Deze afdelingen kan je 

vergelijken met een jeugdbeweging, maar dan voor jongeren tussen de 12 en de 30 
jaar;  

– werken rond thema’s zoals echtscheiding en racisme;  
– in contact komen met jongeren (12 tot 30 jaar) om te zien wat er bij hen leeft. 

Deze jongeren zoek ik op straat, aan scholen, bij een sportbeweging,…  In een perfect 
scenario kan ik met hen vervolgens werken rond een thema, of richten we samen een 

nieuwe afdeling op. Daar vinden jongeren een tweede thuis. We doen namelijk alles 
voor, door en met jongeren. 

Schaarbeek 

 

Oud-leerling Anke Cloet (KAJ):  

“Alles voor, door en met jongeren.” 
 Anke Cloet 

Techniek-wetenschappen 

2014-2015 



Het geeft mij vooral voldoening als ik jongeren gelukkig kan maken. In de KAJ kan dit 

door met jongeren samen te werken, zodat hun afdeling terug kan bloeien. Een 
andere mogelijkheid is met de jongelui een afdeling op te starten die helemaal hun 

ding is. Ook het werken rond zware thema’s zoals echtscheiding of racisme kan mij 
voldoening geven, omdat het steeds in het belang van de jongeren is. Ze komen 

steeds op de eerste plaats te staan! In Oostende wil ik ook graag iets opstarten, dus 
indien er jongeren van WEST interesse hebben, mogen ze dit steeds laten weten .”  

“Hoewel mijn job bij KAJ totaal niet aansluit bij mijn loopbaan in WEST, heb ik me 
nooit beklaagd dat ik TW heb gedaan in het middelbaar. Het leek me op dat ogenblik 

gewoon interessanter. De tijd in de Stuiverstraat waren twee prachtige jaren, die ik 
mijn hele leven zal meedragen. Naast de leerstof, leerde ik veel over vriendschappen 

en over mezelf.  Ook de reis naar Italië (5de middelbaar) en naar Gambia (6de 

middelbaar) heeft mij zeer mooie herinneringen meegegeven.”  
 

 
 

 
 

“Naast mijn job bij de KAJ, 
ben ik ondertussen al vier 

jaar dansleerkracht bij de 
cultuur- en 

bewegingsschool SYKYC. 
Deze Bredense dansschool 

startte ik samen met mijn 
zus. Ik geef er les aan de 

kleutertjes en aan de lagere 

graden. De lessen 
betekenen een moment van 

ontspanning, waar veel 
voldoening uit voortvloeit.  

Iedere week geven deze 
kids mij een welgemeende 

lach op mijn gezicht! 
 

 
Oud-leerlinge Anke Cloet 

(liggend) maakt het waar 
als regioverantwoordelijke 

bij KAJ. 

 

 

Dansschool 

 

Oud-

leerling in 

de kijker 



 

 

 
Op vrijdagmiddag 24 januari woonden alle 

leerlingen uit de eerste graad de 
toneelvoorstelling KATO 2.0 bij. 

 
Deze voorstelling handelde over volharding, 

enthousiasme en geloof in de kracht van de 

moderne technologie. Ook de zorgrobot Zora 
vertolkte een rol. Zora stimuleert Kato om 

haar leven opnieuw op te bouwen, want dit 
meisje raakte door een ongeluk verlamd. De 

verbondenheid tussen Kato en Zora roept 
filosofische vragen op zoals: ‘Kunnen 

computers denken?’ of ‘Wat voelen robots? 
Deze vragen maakten de kijkers razend 

nieuwsgierig naar de nieuwe digitale wereld 
die vorm aan het krijgen is.  

 
Kato 2.0 werd gecreëerd door Theater van A 

tot Z. Rudy Goes trad op als regisseur en 
auteur, Wim Van de Velde acteerde. De 

reacties achteraf logen er niet om. “Kato 2.0 

was een bijzonder aantrekkelijke vorm van 
figurentheater, vol humor, maar ook met 

inleving en veel wetenschap”, luidde een 
vaak gehoorde opmerking. 

 

 

 

In zaal Zwembad vond begin februari een tewerkstellingsdag plaats. 
 

Binnenkort stappen er heel wat leerlingen met een diploma het werkveld in. De school 

wil hen daar goed op 
voorbereiden. De laatstejaars uit 

de arbeidsmarktgerichte en 
dubbele finaliteitsrichtingen 

kregen tijdens de 
tewerkstellingsdag uitleg over de 

vakbondswerking (ACV) en de 
Christelijke Mutualiteit (CM).  

 
 

Er viel zelfs een prijsje te winnen 
met een quiz over de info. Zoals 

op de foto te zien is ging Jonas 
Molenaer uit 6 Elektriciteit naar 

huis met een filmticket.  

 

 

 Kato 2.0 bewijst kracht moderne technologie 
 

CM en ACV spreken verhelderend op tewerkstellingsdag 

 



 

 

 

  
Halfweg januari gingen de 
leerlingen van 2TW (Techniek-
Wetenschappen) voor de 
eerste maal aan de slag in het 
labo chemie. Via allerlei 
proefjes kregen Vaughn 
Beernaerts , Thiley Dorker en 
Daan Loncke een duidelijker 
beeld van wat hen de 
volgende jaren binnen WEST 
te wachten staat.  
 
Op de foto werpt Daan een 
onderzoekende blik op het 
proefbuisje.   
  
  
  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
De jongeren uit het zesde jaar TSO en doorstroming beleefden in januari 
enkele intense meeleefdagen. Ze leefden mee op het ritme van een 
medewerker in Duinhelm, basisschool De Klimop in Gistel, de brandweer, 
Oxfam wereldwinkel, een woon- en zorgcentrum …  
  
De leerlingen maakten kennis met organisaties en doelgroepen waarmee 
ze niet zo vertrouwd zijn en waar de extra ondersteuning welkom is. In 
de les godsdienst bereidden de leerlingen hun meeleefdagen voor en 
lichtten ze hun keuze en motivatie toe.  

 

 
 

 

 Tweedejaars proeven van de toekomst in labo chemie 

 Intense ervaringen tijdens meeleefdagen zesdes 



 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Weinig mensen zijn méér verbonden met de geschiedenis van WEST als 
Jan Vanleenhove.  
Jan Vanleenhove was rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken bij alle 
evoluties binnen het VTI en later binnen WEST van de laatste 45 jaar. 
“Mijn eerste werkdag was op 1 maart 1976, waarbij ik startte als 
studiemeester-opvoeder. Later zou enkel de term opvoeder in gebruik 
blijven. Eind de jaren zeventig zag het schoolleven er helemaal anders 
uit. De schoolbevolking telde maar liefst 1.500 leerlingen, waarvan een 
deel in de Stuiverstraat als intern bleef slapen. Er waren ook zes priesters 
actief in de meest uiteenlopende functies. De leerlingen gingen zwemmen 
in het 25-meter zwembad binnen de school. Op school roken was nog 
heel gewoon en in de leraarszaal hing er een dichte rookmist tegen het 
einde van de speeltijd.  Gemengd onderwijs betekende nog een verre 
droom. Dagelijks voerden enkele eigen VTI-bussen de leerlingen vanuit 
het platteland naar school en terug naar huis. De lotjes van Domus Dei 
waren een begrip voor alle leerlingen. Op hun beurt droegen alle 
leerkrachten een schort.”  
“Doorheen de jaren behoorden vele opdrachten tot mijn takenpakket: 
leerlingensecretariaat, administratie en loonberekening van het poets- en 

Engagement Jan Vanleenhove bewijst  
liefde voor de school 

Ere-leraar 

in de kijker 

Jan Vanleenhove was en is 

nog altijd een begrip in 

WEST. 



onderhoudspersoneel, toezicht houden tijdens de middagstudie in een 
muisstille sportzaal met 300 leerlingen. Als voorzitter en secretaris 
behoorde ik ook tot de pioniers van de individuele leerlingenbegeleiding 
op school. De autorijschool van het VTI kon 15 jaar op mij rekenen als 
lesgever. Eén van mijn meest uitdagende functies was coördinator van de 
proeftuin ‘Ankers voor een sterke schoolloopbaan zorg, talent, 
wetenschap en technologie’ onder de toenmalige minister van onderwijs 
Frank Vandenbroucke. Dit was een samenwerking tussen het CLB, de 
hogeschool KHBO, de Oostendse vrije secundaire scholen, BUSO Ter 
Strepe in  Middelkerke en alle basisscholen van de scholengemeenschap 
Zeebries en De Zeemeeuw. Alles samen werkten zo’n tachtig mensen 
hieraan mee en ik mocht dit sturen en begeleiden. Bij het aantreden van 
minister Pascal Smet stierf de proeftuin helaas een stille dood.”  
  
“Ik riep er ook het communicatieblad ‘voor Anker’ in het leven, met als 
doel onderling contact en voeling te waarborgen en om een optimale 
samenwerking te stimuleren. Later mocht ik mezelf vervellen tot 
redacteur van het aantrekkelijke schooltijdschrift ‘WIJ’, de oorspronkelijke 
naam van de ‘WEST’. Mijn laatste functie in de Stuiverstraat luidde 
directiemedewerker. Ik voerde heel wat organiserende en coördinerende 
taken uit rond vervangingen, oudercontacten, Rijbewijs op School, 
bedrijfsbeheer,… Daarnaast was ik onder andere persverantwoordelijke 
en voorzitter van de werkgroep communicatie.”  
  
VERTROUWEN  
“Mijn engagement tijdens de schooluren leidde tot heel wat 
nevenactiviteiten, welke ook vandaag nog behouden blijven. Sinds 1980 
trek ik met de skiclub van WEST richting Oostenrijk en vanaf 2011 ook 
richting Italië. Voor, tijdens en na de reizen verzeker ik de administratie, 
het financieel beheer en deel ik de leiding met drie goede collega’s. De 
jarenlange reizen naar het Oostenrijkse Lechtal leidde tot goede banden 
met de lokale bevolking. Het wederzijdse vertrouwen komt de kwaliteit en 
intensiteit van de reizen zeker ten goede. In december 2019 ging ik nog 
op de koffie bij de grote baas van de skiliften Warth/Schröcken en 
Schoppernau voor een gezellige babbel.  
Ook de nakende reis richting het natuurdomein in Zuid-Afrika laat me niet 
onberoerd. Op vraag van Georges Hiltrop stapte ik mee in de organisatie. 
We danken de regionale zender FOCUS/WTV nu al om het project rond de 
jachtluipaarden in beeld te brengen. Een cameraploeg komt anderhalve 
week ter plaatse filmen, wat zal uitmonden in een vijfdelige reportage. 
Tenslotte vermeld ik graag mijn (gewezen) betrokkenheid bij de politiek, 
bij middenveldorganisaties en bij besturen allerhande. Door deze 
contacten kon het VTI en later WEST in een sfeer van vertrouwen 
samenwerken met tal van externe partners. Kortom, mijn intense 
verwevenheid met de school in de Stuiverstraat gaf mee richting aan mijn 
leven”, aldus nog Jan Vanleenhove.   

Vertrouwen 

 



  
 

 
Eind januari vonden in het Oost-Vlaamse Wachtebeke de nationale 

zwemkampioenschappen op de 
lange afstanden plaats. De dames 
zwommen er 800 meter vrije slag. 
Dawn Versluys uit 3 Schilderwerk 
en decoratie (3 SD) won makkelijk 
goud bij de kadetten, maar Dawn 
won ook goud in het algemene 
damesklassement. Daar nam ze het 
op tegen haar grootste 
concurrente, maar Dawn hield vol. 
Onze zwemkampioene schreef 
(zwom) geschiedenis voor de Vrije 
Zwemmers Oostende (VZO) met 
een fenomenale tijd van 10.10’72.  
 
Dawn is nu dus Belgisch 
kampioene! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Leerling in 

de kijker 

 Dawn zwom zich een weg naar Belgische titel 
 



 
 
 
Op het dak van de school staat sinds enige tijd een 
serre.   

  
De komst van de serre 
was mogelijk  dankzij de 
steun van de provincie 
West-Vlaanderen. 
Namens de school neemt leerkracht Evert 
Housaer het voortouw.  
 
Het serreproject omvat twee serres. In de 
binnenserre zal het mogelijk zijn om met 
projectbundels aan de slag te gaan. Deze 
bundels zijn op en top STEM en verdiepen zich 
in thema’s zoals warmte, duurzaamheid, 
ecologie, sensoren… 
 
 

 
  
De buitenserre biedt 
ongetwijfeld nieuwe 
kansen aan onze 
leerlingen. Onder 
begeleiding van 
opvoeders kunnen 
jongeren tijdens de 
middagactiviteiten 
deze serre bezoeken. 
Er is maar voor enkele 
leerlingen samen 
plaats in de serre.  
 
 
 
 
In afwachting dat de 

andere groepjes in de ruimte kunnen, is het mogelijk om vlakbij de serre 
op het dak gezelschapsspelen of schaken te beoefenen.  
  
Ook de leerlingenraad is enthousiast om aan hun groene vingers te 
werken. In het vroege voorjaar werden de eerste radijzen en salade 
gezaaid.   

 Serre betekent aanwinst voor WEST 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.west-vlaanderen.be%2Fhuisstijl&psig=AOvVaw2_FmAw0AM6KjbUfKAiRwsJ&ust=1585842392134000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPix5bvJx-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 

  

In de week voorafgaand aan de krokusvakantie ontdekten 546 leerlingen 
uit het zesde leerjaar nieuwe vaardigheden tijdens de STEM-dagen.  
  
Het letterwoord STEM staat voor Science – Technology – Engineering – 
Mathematics en omvat een waaier aan technologische, technische, exact-
wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en beroepen. Als echte 
STEM-school kan je in WEST de meest gangbare richtingen uit dit aanbod 
volgen. Bij het ontluiken van de lente werd het voor de oudste jongens en 
meisjes uit het basisonderwijs tijd een keuze te maken. Daarom kwamen 
leerlingen uit heel wat omliggende vrije basisscholen naar de 
Stuiverstraat. In groepjes kregen de kinderen via een doorschuifsysteem 
de kans om de uitgebreide waaier aan activiteiten te ontdekken. De 
deelnemers kregen daarbij uitleg van onze eigen leerlingen uit WEST. 
Ook leerkrachten spanden zich in om hun vakkennis en enthousiasme 
over te brengen op het jonge geweld.   
  
Omdat één beeld soms meer zegt dan duizend woorden, laten we de 
foto’s voor zich spreken.  
  

 STEM-dagen gunnen kinderen blik op toekomst 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Nu het bij de twaalfjarigen tijd wordt om een studierichting en school te 
kiezen, domineren de scholen van Petrus & Paulus Oostende met de 
dromencampagne.  
  
Her en der stonden opvallend gekleurde fietsen in het straatbeeld. Ook op 
zuilen en op bussen in Oostende waren sporen van de campagne 
www.jouwdroom.be te vinden. Wie deze link volgt, ontdekt de dromen 
van aanstormende talenten.  
Voor WEST mochten er vijf leerlingen van het eerste jaar een oud-
leerling, die hun droomberoep reeds uitoefent, ontmoeten. 
 
 

Maties Van Belle wil uitvinder worden 
en voerde proefjes uit in de 
Universiteit van Leuven, afdeling 
Kortrijk. Daar leerde oud-leerling 
Maarten hem de knepen van het vak.  
 
 
 
 
 
 

 
Eenzelfde scenario bij Stan Dewaele, 
die droomt van een job als 
vliegtuigtechnicus. Op de luchthaven 
van Oostende kreeg Stan een 
rondleiding van oud-leerling Yves.  
 
 

 
 
 
Malissah Demey wil automecanicien 
worden en bezocht de garage Qvick-
motors van Kenzi.  
 
 
 
 

Spots op Petrus & Paulus tijdens dromencampagne 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jouwdroom.be%2F%3Ffbclid%3DIwAR2WpF06bgk93YMXhZOssrV5bCw4q_N_EO_k4hakOmJbHcdMSUlWYkqL4Q4&h=AT3mAKS80AQrXwOkEs3j_y8gWkUsexmCYsMQic7yNs0LLO3ydf0fzTOmHXNZsDoFUwmlPfJPZycYNMUh9VbRVg7yuUZHaAfaxngrNZ4VJxnnMGwH8ANsJNaL1aulX6UcY8w_4eaNR9GQm1iawGpHO4FGhaA04yANDLRADcxmLI3nMfIXsJUxZnuLIClMNeR7ZLyDZTyZEyA8Bc7NfpDagXXuVefNRrmjaCJ_C6CX_XrljbEFr23ttcCLgdfm4hEdN64TkAxqb4sndGonAcvn8RN1htuoy-rP2YFW8ML_FW1AfIA7h90l3tEK-nXo71tnhOOuxonhhT-C7Kn4mNlPWyHJoZjSYgo9hXL8wMFVrla81fZ0DL9CGF_9WwO6gFaUGGljWRC0p_oZUbfLzqtaGwVb969jSQV7kzaxBcuDa8bop32PWKDs290kzoHLxDcFOipDr07xQcvlIRPcTXWSkD-7Lr1nSowtqDLZP9c072xjfBuHB4_yIr1GBBYYQ-PFGnNW7YHs7rbIbI5zCBtRoZ-h6rmILyKCdUVTAb_px21wZ3ZfDJOJVIUrmkOe0IqrpzoX1-YRgqp6TMX_ou9YGQ6FtK_8V61ulrB2pAI2kHJ4GhRyoeSfMfly9rhsry-vv9ofIxyUWgrUxWNZm2Q9nLFvFb_YBOUyXFDaTYPTvLvzyGtWqlg__SjgWQq9QfR5Wk8s0sFyBRrShL2sBxLjJXHTJboxtKqtOulz-SacnWIbU2Y91oDEu8TpHBlLIYHKuI8wUs5Fjqk2xqYAX0rNODzDrQrniXqV1ZRsSg


De grote droom van Brecht Desot is 
ingenieur worden. Hij ontmoet Peter  
in Biostoom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Keano Van Brackevelt wil 
houtbewerker worden en mocht de 
Stedelijke Werkhuizen bezoeken 
waar Brian werkt. 
 
 
 
 

Nog meer wegdromen kan op de website jouwdroom.be.  
  
Vooral tijdens de kick-off van de dromencampagne op dinsdagochtend 4 
februari was er veel media-aandacht. Heel wat dertienjarigen uit drie 
diverse scholen van Petrus & Paulus sloegen symbolisch hun tenten op op 
het Petrus- en Paulusplein, want dromen doe je nu eenmaal ’s nachts. 
Het Koninklijk Jeugdmuziekkorps van het college creëerde muzikale 
sfeer.    
  
Bij de aanwezige jongeren was er inspiratie genoeg: autotechnicus, 
politieagent, ingenieur, … ze wisten wat ze wilden. “We geloven in de 
talenten van onze jongeren en helpen hen hun idealen na te streven”, zo 
luidde de visie van de directies van Petrus & Paulus.   
  



  

  

  

  

   

  

  

Onder impuls van zuster Jeanne Devos riep Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen 17 februari uit tot Dag van de Hoop. Het jaarthema Handen 
vol hoop kwam in WEST een eerste keer ter sprake toen alle klassen en 
personeelsleden in september de kans kregen hun handen van hoop te 
fotograferen. De ingekaderde foto’s zijn te zien in de studiezaal.  
  
Naar aanleiding van de Dag van de Hoop wapperen er op school 

gebedsvlaggetjes op de 
speelplaats. De vlaggetjes 
zijn een creatie van de 
leerlingen uit OKAN 
en het eerste jaar. Ze staan 
symbool voor een hoopvolle 
wereld. Samen bouwen we 
verder aan hoop.   
  
 

 Handen vol hoop symboliseren positieve toekomst 
 



 

 
 

 

Ouders en kinderen die binnenkort de stap naar 

het secundair onderwijs zetten, kregen op dinsdag 

10 maart een woordje uitleg in De Grote Post. 

Voor wie in het zesde leerjaar van het 
basisonderwijs zit, staan er enkele spannende 
maanden voor de deur. Wat zal ik volgend jaar 
doen? Wat zijn de studiemogelijkheden? Welke 
school zal ik daarvoor kiezen? Waarin verschilt de 
ene school van de andere? Zal ik me thuis voelen 
in die school ? Ook voor ouders zijn deze vragen 
een grote bekommernis.  
 
Op al deze kwesties gaf de onderwijsbeurs een 
antwoord. Het initiatief van de beurs lag bij de 
katholieke secundaire scholen van de 
scholengemeenschap Ichthus . Specialisten en mensen uit het werkveld 
verschaften  toelichting bij de vernieuwingen in het secundair onderwijs. 
In de Panoramazaal gaven delegaties uit alle betrokken scholen 
doorlopend uitleg over hun eerste graad. Ook het CLB ontbrak niet op de 
onderwijsbeurs. Meer info: www.sgichthus.be. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onderwijsbeurs leidraad voor kinderen zesde leerjaar 



 

 

 

 

 

Door de vreemde periode die we nu beleven, heeft de directie beslist om 
enkele vaste waarden uit de jaarlijkse schoolkalender dit voorjaar 
eenmalig te annuleren. Dit geldt zowel voor de infodag van de 
scholengemeenschap Ichthus op zaterdag 25 april als voor de reünie 
gericht naar oud-leerlingen en ere-collega’s van vrijdag 8 mei. 
Gezondheid staat ook in WEST voorop.  

 
 

Wie info wenst of zich wil 
inschrijven, kan contact 
opnemen  
met de school: 
west@petrusenpaulus.be 
of 059 55 64 74.  
 
Een inschrijving kan je 
voorbereiden door je 
gegevens na te laten op 
de website 
west.petrusenpaulus.be 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Infodag en reünie afgelast 
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Davy Swijngedouw 

Zaakvoerder 

M: +32 477 50 04 80 

W: dsp-technics.be 

F: Volg ons op Facebook 
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Het transportbedrijf en logistieke dienstverlener NDQ Logistics 

uit Zeebrugge is op zoek naar een mecanicien.  

  

Kandidaat-werknemers kunnen volgende taken uitvoeren:  

  

Herstellen van schades en onderhoud aan opleggers;   

Klaar zetten voor keuring;   

Banden, smeren, elektriciteit, …  

  

NDQ beschikt over een vloot van ruim 400 opleggers die in een 

volledig uitgeruste garage in Zeebrugge staan. Het bedrijf is in 

volle groei, dus solliciteren is de boodschap.  

  

Kandidaten kunnen hun vacature mailen naar nd@ndq.be  

  

Info  

  

NDQ Logistics  

Koffieweg 2 -  8380 Zeebrugge  

+32 / 50 33 42 84   

https://www.ndq.be/en  
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