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FBI @ school 
In het KA kregen 40 Belgische agenten 
van 19 tot 22 september een intensieve 
opleiding van de FBI. Enco Grobler uit 
3WEa had de FBI graag een aantal vragen 
gesteld en tot zijn verbazing werd dit toe-
gestaan, na bemiddeling van onze TAC, 
dhr. Teirlinck. 

De twee “feds” die ik mocht interviewen, heten 
Kevin en Jeremy (hun familienamen mogen 
niet gepubliceerd worden, E. G). Beide mannen 
wonen, samen met hun gezinnen, ondertussen 
al 4 jaar in België. Jeremy is een analist en Ke-
vin een agent. Hoewel Kevin eerst voor marke-
ting heeft gestudeerd, is hij later naar het le-
ger gegaan, waar hij een bommenexpert is ge-
worden. In die hoedanigheid  heeft hij vele lan-
den bezocht, waaronder Afghanistan, Pakistan 
en Irak. Later is hij dan FBI-agent geworden. 
Ze zijn allebei naar het trainingskamp Quantico 
in de staat Virginia gegaan. Kevin verbleef daar 
18 weken, Jeremy 6 weken. 

Toelatingsvoorwaarden FBI 

Om tot de FBI toegelaten te worden, zijn er 
een aantal voorwaarden: 

- Je moet 4 jaar aan een universiteit gestu-
deerd hebben (welke richting is van geen be-
lang). 

- Je moet ten minste 3 jaar gewerkt hebben. 

- Je moet jonger dan 37 jaar zijn om een FBI-
carrière te starten. Dat heeft te maken met het 
aantal jaren dat je moet werken, want ze moe-
ten verplicht op hun 57ste ontslag nemen. 

- Je mag geen (al te groot) strafblad hebben. 
Zodra je iets op je strafblad hebt staan, ver-
minderen je kansen. 

- Je moet een fysieke test afleggen alvorens de 
toestemming te krijgen om naar Quantico te 

mogen gaan. 

 

 

 

 

 

 

Coole job 

Velen vragen zich ongetwijfeld af of de job in 
werkelijkheid even cool is als wat in tv-series 
en films wordt getoond. “Eigenlijk wel”, aldus 
de twee, “de tv-shows overdrijven soms een 
beetje, maar het grootste deel van de tijd bele-
ven we wel veel dingen die iemand anders 
nooit zou meemaken.” 

Ik vroeg me af of ik er later ook zou kunnen 
binnen geraken. “Ja, heel gemakkelijk zelf. Je 
hebt het voordeel dat je meerdere talen 
spreekt. En dat is iets wat je kansen heel snel 
doet verhogen”, aldus beide agenten. “Het eni-
ge probleem is dan wel dat je een Amerikaans 
staatsburger moet worden.” 

    Enco Grobler (3WEa) 
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Talenten van ’t KA 
I n onze school zijn er heel wat verborgen 
talenten, waar de meesten niet veel van af-
weten en die we daarom eens in de kijker 
willen zetten. Van dansen, zingen tot teke-
nen, maar natuurlijk zijn er nog heel wat 
meer talenten op deze school. 

Noor De Glas, Sonia Rasheeq en Kato Beun  
 

Jodie Pennewaert   

Jodie Pennewaert uit 6WW 
begon al op jonge leeftijd 
met dansen. Het begon 
allemaal doordat een 
vriendinnetje ballet deed 
waardoor ze dat ook 
graag wou doen. Haar ou-
ders hebben haar dan in 
een dansschool ingeschre-
ven, ook nam ze vaak 
deel aan danskampen. Nu 
danst ze al 3 jaar lang bij 
Love 2 dance, in Lierde, 
waar ze ook al deel uitmaakt van het lesge-
versteam voor kinderen tussen 8 tot 11 jaar. 
Vorig jaar is haar dansgroep zelfs Vlaams 
Kampioen streetdance geworden in de star-
tersklasse bij danssport Vlaanderen. ‘Dansen 
is zeker meer dan een hobby voor mij. Ik 
dans bijna elke dag, als ik een week niet 
dans, mis ik het echt al. Ik zou daar graag 
mee verder gaan en ik mag dat ook van mijn 
mama’, vertelt Jodie. Haar grootste voor-
beelden van dansers zijn haar dansleer-

krachten, Lori, Elien en 
Lien. Zij hebben haar heel 
veel geleerd. Natuurlijk zijn 
er ook andere, meer beken-
de dansers waar ze naar 
opkijkt zoals Royal Family, 
Fundi Omari, Miguel Van-

neste,... Op Facebook heeft ze een album 
met dansfoto’s en op Youtube.  
 
Jolien De Clercq  

Dit is Jolien De Clercq uit 
5HWB, ze is 16 jaar oud en 
haar passie voor zingen is 
al van kleins af begonnen. 
Ze zong al in een kerkkoor 
van haar 6 jaar. Haar pas-
sie is spontaan ontstaan, 
ze merkte dat ze het goed 
kon en kreeg vaak complimenten waardoor 
ze het bleef doen. Jolien zit op de muziek-
school, waar ze zingt als soliste en ook op 
school zit ze in een bandje. Ze speelt ook gi-
taar en piano, gitaar leerde ze als eerste te 
spelen. Ze kijkt erg op naar haar zanglera-
res, Celine Dion en Adele. Na het secundair 
zou ze graag naar het conservatorium gaan, 
om daar nog meer te leren en beter te wor-
den. Mocht ze de kans krijgen, zou ze van 
haar hobby ook haar beroep willen maken en 
mocht dat niet lukken, dan zou ze orthope-
dagogie of een lerarenopleiding willen vol-
gen.  
 
Brent Van Turtelboom 

Brent van Turtelboom is 
17 jaar en volgt Tech-
niek-Wetenschappen in 
het 5de jaar.         Zijn 
passie, tekenen, begon 
op zijn 5 jaar en hij te-
kent nu dus al 12 jaar. Hij heeft het geleerd 
van zijn oma, en zo is dus ook zijn interesse 
ontstaan. Hij heeft ook een paar jaar teken-
lessen gevolgd, maar 
veel heeft hij er niet 
geleerd, vindt Brent. 
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Zijn inspiratie haalt hij van op het internet, 
simpelweg op Google Afbeeldingen of op Pin-
terest. Hij zoekt naar mooie  tekeningen en te-
kent ze dan na. Een voorbeeld heeft Brent niet 
echt, wel volgt hij een aantal Instagramac-
counts waar leuke tekeningen op geplaatst 
worden. Brent is niet van plan er iets mee te 
doen in de toekomst, het is puur een leuke 
hobby.  

Neem zeker eens een kijkje op zijn In-
stagramaccount, waar hij regelmatig    zijn 
creaties post!  
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De nutteloze geschiedenis van … 

 

 

de schoen 

In de prehistorie werden er al schoenen ge‐

dragen. Deze waren gemaakt van dierenhui‐

den dienden als bescherming  tegen de kou. 

In  de  Egyp sche  periode werden  schoenen 

eerder  aanzien  als  een  statussymbool  voor 

de  hogere  klasse.  In  de  klassieke  oudheid 

droeg iedereen sandalen, ook de Griekse go‐

den werden met die sandalen afgebeeld. De 

Romeinen  namen  deze  trend  over  van  de 

Grieken toen ze Griekenland opnamen in het 

Romeinse Rijk. Uit de middeleeuwen kennen 

we  de  snavelschoen,    waarvan  de  p  naar 

boven  krult.  Deze  schoenen  waren  waar‐

schijnlijk een  idee dat kruisvaarders meena‐

men uit het Midden‐Oosten.  In de zes ende 

eeuw  werden  de  koemuil,  hoornschoen  en 

bereklauw  populair, waarbij  het    belangrijk 

was  om  de  gekleurde  kousen  die  de  rijke 

mensen eronder droegen, te showen. Na de 

Franse  Revolu e  waren  zwarte,  spor eve 

schoenen de mode  in Engeland en zo al snel 

in  de  rest  van  Europa.  In  de  negen ende 

eeuw  waren  bo nes  en  enkellaarsjes  met 

een  veterslui ng  opzij,  erg  populair  onder 

zowel  vrouwen  als mannen.  Gedurende  de 

twin gste eeuw  werd de keuze bij vrouwen‐

schoenen uitgebreider, hoge hakken werden 

afgewisseld met plateauzolen. 

Robbe De Bruyn 



 

Glenn Vancauwenberghs, Lennert De Lignie, Nicolas Tovar y Mohedas 

Op vrijdag 30 september werd  in JC De Spiraal de  ‘Fautste party’ georganiseerd. De  fuif was minstens 
even succesvol als vorig jaar. De fuif ging door van 21:00 tot 04:00, er waren ongeveer een 300‐tal men‐
sen aanwezig die bijna allemaal foute kledij droegen.   Dit jaar was de special guest DJ James Brown en 
was er weer geen gebrek aan foute muziek en foute versiering. Om de avond vlot te laten verlopen, hiel‐
pen de  leerkrachten mee, alsook de  leerlingen uit de  leerlingenraad en de  leerlingen van veiligheid. Er 
was natuurlijk ook een bar aanwezig op de fuif, maar er werd geen alcohol geserveerd aan jongeren jon‐
ger dan 16. De fuif kwam rus g op gang, maar eens het 23 uur was, zat de sfeer er goed  in. Achter de 
schermen kon iedereen zich ook goed amuseren, er werd veel lachen en er werd natuurlijk ook veel ge‐
danst met elkaar.  
 

Inspraak?		

De	leerlingenraad	is	er	omdat	de	school	jou	de	kans	wil	geven	om	dingen	te	veranderen	aan	de	
school	en	ook	deel	te	nemen	aan	beslissingen	die	gemaakt	worden.			

Laat	je	horen		

Activiteiten	die	georganiseerd	worden	door	de	school	worden	in	de	leerlingenraad	besproken	en	
deels	door	de	leden	van	de	leerlingenraad	georganiseerd.		

in	de		

Als	jij	graag	meer	inspraak	wilt	hebben	over	de	dingen	die	op	school	gebeuren	en	bereid	bent	
steeds	de	vergaderingen	bij	te	wonen,	kan	je	je	aansluiten	bij	de	leerlingenraad. 	

leerlingenraad!	

In	de	leerlingenraad	zitten	leerlingen	van	elke	graad	dus	zolang	je	op	deze	school	zit,	ben	je	elke	
dinsdag	altijd	welkom	in	lokaal	5	tijdens	de	middagpauzes.  

 

Leerkrachten	en	leerlingen	gaan	uit	de	bol	
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“Ik had de kans om prof te worden” 

Waarom bent u leerkracht LO geworden? 

Ik keek heel erg op naar mijn  leerkracht LO die  ik  in het 
lager had. Van kleins af aan wou ik leerkracht lichamelij‐
ke opvoeding worden. 

Waarom hebt u voor onze school gekozen? 

Ik  gaf Aardrijkskunde  in  de  school  Stella Matu na,  een 

hotelschool  in  Michelbeke.  Het  leerlingenaantal  was 

enorm  gedaald  in  die  school,  waardoor  de  jonge  leer‐

krachten moesten plaats ruimen voor de vastbenoemden. 

Ik was dus verplicht om een andere job te zoeken. Ik ben 

bij KA Geraardsbergen terecht gekomen vlak voor de eer‐

ste schooldag. Ik ben blij dat  ik  in deze school kan  lesge‐

ven. Er is hier een zeer leuke sfeer en ik werd goed opge‐

vangen  door  de  andere  LO  leerkrachten.  De  leerlingen 

vallen ook goed mee, tot nu toe… (lacht).  

Wou u niet liever voetballer worden? 

Daar heb  ik aan gedacht. Maar  ik was me ervan bewust 
dat  je maar kan voetballen tot  je 35. Als  je een blessure 
oploopt moet je nog vroeger stoppen, dus is het best om 
een diploma te halen. 

Wie was uw grote voetbalvoorbeeld?  

(denkt na) Het zijn 2 spelers: Ga uso en Maldini. 

Hoe vond u het om bij KAA Gent te spelen? 

Dat  was  leuk.  Ik  heb  veel  van  Europa  gezien  in  mijn 
jeugdjaren. Ook heb ik tegen goede spelers gespeeld, dat 
is wel leuk om dat te kunnen zeggen. 

En bij Zulte Waregem? 

Daar heb ik kunnen meetrainen met de eerste ploeg. Dat 
is  een  ervaring  die  ik  kan  meenemen,  maar  blessures 
hebben dit tegengehouden. 

Tegen welke grote voetballers hebt u al gespeeld? 

Iedereen  van  de  Rode  Duivels,  ofwel met  ofwel  tegen. 
Een paar voorbeelden: Kevin De Bruyne (KAA Gent), Vadis 
Odjidja  (KAA  Gent),  Jens  Naessens  (  Zulte  Waregem), 
Gregory  Mertens  (KAA  Gent),  maar  ook:  Axel  Witsel, 
Chris an Benteke,  Jelle Vossen, Thibaut Courtois en Ro‐
melu  Lukaku.  Op  interna onaal  vlak:  Dailey  Blind 
(ManU), Bojan Krkić (Stoke City), Wamberto (gestopt). Er 
zijn er waarschijnlijk meerdere, maar die kan  ik me niet 
meer herinneren.  

 

 

 

 

 

 

 

              Meneer Vanderlinden (links)  in duel met Carlos Bacca. 

Hebt u gekozen om verder te studeren omwille van de 
blessures? 

Deels niet,  ik kon een profcontract krijgen door een ma‐
nager. Maar die manager van Zulte Waregem ging plot‐ 

We hebben de mogelijkheid gehad om meneer Vanderlinden te in-
terviewen. Hij heeft veel ervaring opgedaan door zijn carrière als 
voetballer. Spijtig genoeg is deze te snel geëindigd. Vandaag de 
dag is hij leerkracht LO op het KA Geraardsbergen.   
 

Branko Cosyns, Yannis Langenakens, Abdulrahman Shibeeb 
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naar KAA Gent. In zijn plaats kwam Vincent Mannaert, nu ma‐
nager bij Club Brugge. We waren met 2 spelers die een profcon‐
tract  konden  krijgen, maar  dat  contract werd  plots  van  tafel 
geveegd. In plaats van dat wij dat contract kregen, tekenden 2 
jeugdspelers  van Club Brugge het  contract. Die andere  speler 
hee  er toen voor gekozen om nog 1 jaar door te gaan bij Zulte 
Waregem. Ik had ervoor gekozen om in 4de klasse te gaan spe‐
len bij Sparta Petegem. Ook wou  ik verder gaan met mijn stu‐
dies. Die andere speler en  ik spelen nu allebei op hetzelfde ni‐
veau. 
 
Mocht u geen blessure hebben gehad en verder was blijven 
voetballen, waar zou u dan staan? 

Dat weet ik niet. Ik ben nu LO leerkracht, de job die ik al jd al 
wou doen. Ik heb geen spijt van mijn keuze, ik ben gelukkig. In 
mijn vrije  jd speel ik nog al jd voetbal.  

Bedankt voor uw  jd en veel succes op onze school! 
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           Tips & tricks voor een goed 

schoolresultaat.

 

Ons schooljaar is al een  jdje begonnen dus 

een  goede  voorbereiding  bij  het  studeren 

voor  de  eerste  examens  is mooi meegeno‐

men. Hier zijn enkele  ps en tricks die je niet 

alleen  jdens  de  examenperiode maar  ook 

door het hele schooljaar kunt gebruiken om 

makkelijk aan je schoolwerk te beginnen.  

Cila Dos Santos, Sarah Docquegnies  

 De pomodoro methode  

Dit is een methode om in maximale efficiën e te 

studeren: Begin eerst met 25 minuten hard te 

studeren, pauzeer vervolgens 

voor 5 minuten. Zorg dat iedere 

3de pauze minstens 20 minuten 

duurt. 

 

 Scholar.google.com 

Gebruik in plaats van “google.com”, 

“scholar.google.com” om informa e te zoeken 

voor schoolopdrachten. Eens je op de link bent, 

duid je “zoeken in pagina’s in het Nederlands” 

aan en je kan je nodige informa e in het Neder‐

lands vinden! 

 Schrijf alles op   

Als je alles opschrij  op een blad, ken je je ant‐

woorden 7 keer sneller uit het hoofd    dan recht‐

streeks uit je cursus te leren, dit is wetenschappe‐

lijk bewezen. 

 Wanneer te leren 

Dit is voor elke persoon anders. 

Het is belangrijk om van jezelf te 

weten wanneer jij het best kan 

leren. Belangrijk is wel dat je voldoende nachtrust 

hebt, zodat je brein alle informa e kan verwer‐

ken, terwijl je lichaam rust.  

 Strijd tegen vermoeidheid 

Voel je je steeds moe overdag, 

zelfs al ben je vroeg naar bed 

gegaan? Drink een glas water 

als je opstaat, je bent vast ge‐

dehydrateerd.  

 

 Sneller lezen dankzij kauwgom 

Deze trick is voordelig voor alle kauwers onder 

jullie. Als je sneller wilt lezen, kauw gewoon op 

een kauwgom, het verdubbelt je leessnelheid 

omdat het brein wordt afgeleid van je ogen, oren 

en mond door zich op iets anders te focussen. 
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“Ik zou graag aan de slag gaan als leerkracht” 

Velen zijn nieuwsgierig naar hoe het gaat met oud-leerlingen van het Koninklijk Atheneum 
van Geraardsbergen. Wij nemen alvast een kijkje in het leven van Fien Spitaels. 
Noriane Buckner, Fiona Breynaert, Elisa Vagner 

Dag Fien, wij zijn heel blij dat we nog nieuws van onze afgestudeerde leerlingen te 
horen krijgen. Hoe gaat het met jou? Hallo, met mij gaat het zeer goed. 

In welk jaar studeerde je af aan het KA Geraardsbergen en welke studierichting 
volgde je? Ik ben afgestudeerd in 2015 en volgde de richting Latijn-Moderne Talen in het 
KA. 

Wat heb je gedaan nadat je bent afgestudeerd aan het KA? Na mijn studies vertrok ik 
op uitwisseling met AFS (American Field Service) naar Brazilië. Ik heb daar zes maanden in 
een gastgezin gewoond en ben daar nog een tijdje naar school geweest. Ik heb daar enkele 
maanden les gehad in de klas van het 'segundo ano Ensino Médio' (vijfde middelbaar in Bel-
gië). Ik ben nu net gestart met de opleiding Geschiedenis aan UGent. 

Wat zijn je toekomstplannen? Reizen, studeren in België en ook nog in het buitenland. Ik 
zou graag aan de slag gaan als leerkracht. 

Heb je nog leuke herinneringen aan het KA? Ik heb zeker en vast nog leuke herinnerin-
gen aan het KA! Vriendschappen voor het leven, de sfeer van de school op zich, en vooral de 
inbreng van de leerlingen in de school. Er werd geluisterd naar onze voorstellen, bijvoorbeeld 
voor de 'Dag Van De Jeugdbeweging', de honderd dagen en ook onze laatstejaarsfuif. 

Wat zijn je hobby’s? Ik ben vrijwilliger bij AFS, de organisatie die mensen in het buitenland 
laat studeren. Voor de rest ben ik graag gezellig samen met vrienden. 
Heb je tips voor de huidige leerlingen? Genieten! Het middelbaar is zo voorbij! 

 

Hartelijk dank, Fien, voor het interview. Wij wensen jou nog een goede toekomst 
toe en hopen binnenkort nog iets van je te horen. 

 

 

Fien Spitaels, oud‐leerlinge KA Geraardsbergen: "Ik ben vrijwilliger bij AFS." 
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Interscholenveldloop: “IK MOET ELKE WEEK 60 KM LOPEN”  

 

Op 28 september 2016 vond de interscholenveldloop plaats op het Karmelieten. De Vlaamse 
Veldloopweek is een initiatief van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS). Het was de eerste 
activiteit georganiseerd door SVS dit schooljaar. De uitdaging voor de toekomst is om de scho-
len en leerlingen te blijven motiveren om aan deze veldloopweek deel te nemen.  

Yasmin Hommada 

Het was een zonnige dag en de sportieve sfeer hing in de lucht. Het sportterrein van het Karmelie-
ten werd omgetoverd tot een loopparcours. KA Geraardsbergen werd vertegenwoordigd door:  

Er werden verschillende podiumplaatsen behaald en ook de leerlingen die naast het podium vie-
len, mogen meer dan fier zijn op hun geleverde prestaties. HET KA IS TROTS OP JULLIE! Pro-
ficiat aan alle leerlingen die deelnamen en nog eens proficiat met jullie prima inzet. We hopen jul-
lie volgend jaar terug te zien op de volgende veldloop! 

* Daan Beernaert (5WW) 1ste plaats! * Yasmin Hommada (5ET) 3de plaats! 

* Raf De Rick (5TW) 2de plaats! * Lore Van Mello (5WW) 3de plaats! 

* Tiffany Wicheler (6HWa) 2de plaats! * Mona Heylen (6HWa) 4de plaats! 

*Matthias Van Den Bergen (3EM) 2de 
plaats! 

* Maité De Coster (3ET)  4de plaats! 

* Sarah Weyten (3ET) 3de  plaats! *Celine Van Snick (3ET) 5de plaats! 
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Omdat Raf De Rick (5TW) 2de was geworden bij de veldloop en ook bui‐

ten de schooluren gaat lopen, vond ik het interessant om hem te inter‐

viewen.  

Dag Raf, proficiat met je 2de plaats op de veldloop! 

Was het een nipte finale?  

Ja, op het einde waren we met twee aan het spur‐

ten, maar mijn tegenstrever was een frac e sneller. 

Volgende keer beter! Had je veel getraind daar‐

voor? 

Nee, niet echt, maar dat komt omdat ik atle ek 

doe. 

Hoe lang doe je dat al? 

Ik doe het al sinds mijn 5de leerjaar . In het lager was 

ik de beste in lopen en ik vond het interessant dus 

ben ik begonnen met atle ek. 

En wat voor discipline doe je? 

Ik doe lange afstanden. 

Waarom heb je voor lange afstand gekozen?  

Ik ben begonnen met lange afstanden en ik merkte 

dat ik er wel goed in was dus ben ik me daarop be‐

ginnen focussen. 

Zijn jouw wedstrijden dan al jd lange afstanden of 

doe je ook wel eens spurt? 

Ik doe al jd lange afstanden en het crossen, dat is 

het veldlopen met modder. Je kan het vergelijken 

met veldrijden. 

Hoeveel afstand loop je dan bij wedstrijden? 

In mijn lee ijdscategorie bedraagt de afstand 4,5 

km. 

 

En hoeveel keer train je 

dan per week? 

Ik train 4 keer per week. 

Ik moet van mijn trainer ook per week 60 km lopen: 

op dinsdag‐, donderdag‐ en zondagtrainingen loop 

ik ongeveer 12 of 13 km en op zaterdag loop ik de 

rest van de kilometers om mijn 60 km te bereiken. 

Klinkt intensief. Heb je het soms niet moeilijk om 

het met school te combineren? 

Ja, soms is het moeilijk want ik mag geen training 

missen. Als ik een training mis, dan moet ik het in‐

halen op een andere dag. 

Wat doe je dan  jdens de examenperiode? 

Dan moet ik ook lopen, maar minder, daar hee  de 

trainer begrip voor. 

Heb je een goede trainer? 

Ja, de trainer is ook zeer professioneel. Ik moet 60 

km lopen, aan een gemiddelde van 18km/uur, want 

dan loop ik bij de top en daar streef ik naar! Nu loop 

ik al 17 km/uur. 

Wie weet word jij de nieuwe Belgisch kampioen? 

Heb jij nog  ps voor leerlingen die aan loopwed‐

strijden doen? 

Voor een wedstrijd pasta eten want dat verteert 

snel en de nacht ervoor een kussen onder je voeten 

leggen bij het slapen. 

Heel erg bedankt voor het interview en wij wensen 

jou alvast heel veel succes in jouw sport! 
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S tudio Brussel is de uitvinder van de warmste week. Het is al 
jarenlang een traditie om met een aantal presentatoren een 

week lang ergens te verblijven zonder verwarming. Tijdens die week 
kan er 24/7 muziek aangevraagd worden. Het doel is vooral om zo-
veel mogelijk geld in te zamelen om te kunnen schenken aan goede 
doelen. 

Robbe Denayer en Loïc Sirjacobs 

                        Chocomelkverkoop. Bron: Facebook‐pagina  

                        Leerlingenraad KA Geraardsbergen 

Het was weer bibberen rond deze tijd van het jaar, daarom organiseerde de leerlingenraad De Warmste 
Week. In deze week vonden er verschillende activiteiten plaats op onze school. 

De warmste week ging van start op 14 november. Op maandag was er warme chocomelk te verkrijgen 
tegen 50 cent per beker. De dag erna was er de mogelijkheid om een foto te laten nemen in een fotobooth, 
er waren verschillende attributen verkrijgbaar om de foto zo leuk mogelijk te maken. Na de schooluren op 
woensdag  konden de leerlingen ‘swishing’  doen. Dat houdt in dat de leerlingen hun kleren kunnen indie-
nen en in ruil hiervoor kregen ze een jeton. Met die jeton konden ze zich een ander kledingstuk aanschaf-
fen. Dit vond plaats in het OLC. Op donderdag was er een wedstrijd gaande en de persoon die de meeste 
laagjes kledij droeg, won de wedstrijd. De laatste dag waren er hotdogs ter beschikking voor degenen die 
een lekkere, warme maaltiijd wouden. 

Tijdens het oudercontact op 22 december organiseert het KA ook nog een kersthappening voor ouders en 
buren van de school. De opbrengst van al deze initiatieven gaat integraal naar Het Huis van het Kind in 
Geraardsbergen. Op deze manier heeft het KA Geraardsbergen ook zijn steentje bijgedragen voor de men-
sen die het niet altijd zo gemakkelijk hebben. 

 

Vurige week op het KA 

Editie december 2016 
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WATERMAN21januari‐20februari 

Je  karakter  hee   er  een  nieuw 

trekje bij: perfec onisme. Ook  je 

schoolresultaten  hebben  hier 

baat bij:  je probeert het beste te 

halen uit de vakken die je minder 

beheerst. 

VISSEN21februari‐20maart 

Bij  DW’s  heb  je maar  net  voldoende 

punten  om  niet  te  zakken,  maar  j‐

dens  de  examens  zet  je  jouw  beste 

beentje  voor.  Leren  jdens  het  jaar 

door  helpt  je  echter  ook  de  leerstof 

gedurende de examens makkelijker te 

verwerken waardoor je sneller gedaan 

zal hebben met leren. 

RAM 21maart‐20april 
Met  je posi eve  ingesteldheid sta 

je open voor nieuwe uitdagingen; 

waarom niet deelnemen  aan  een 

sportac viteit  jdens de   middag‐

pauze? 

STIER21april‐20mei 

Jij hebt het  gevoel  alsof  je de we‐

reld aankan! Althans  je schoolwerk 

dan toch... Je ouders zullen kunnen 

opscheppen  met  die  punten  van 

jou, en dat allemaal  verdiend  zon‐

der er te veel moeite voor te doen. 

TWEELINGEN21mei‐20juni 

De  vakan es  komen  als  geroepen, 

maar  ze  zijn  nog  sneller  verlopen 

dan dat  ze gekomen  zijn. En dat nu 

net  jij  die  goed  kan  gebruiken. Nog 

even op de tanden bijten en zorg tot 

die  jd voor afleiding. 

 

KREEFT21juni‐22juli 

Ben  je het beu om  jdens te speel‐

jd telkens  in de kou te staan? Dat 

hoe  ook niet. Misschien is de poly‐

valente  zaal wat  krap, maar  in  het 

OLC  is  zeker nog een plaatsje  voor 

jou. 

Editie december 2016 

 

Schoolhoroscoop 
Benieuwd naar je toekomst? Speciaal voor 

jou lazen wij de sterren en formuleerden we 

op deze bladzijde de vertaling van jouw ster‐

renbeeld in deze schoolhoroscoop. Hierin 

kom je te weten of je zal slagen voor je exa‐

mens of wat je moeilijkheden zullen zijn. 

Veel leesplezier!  

Laura Van Droogenbroeck  
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LEEUW23juli‐22augustus 

Jouw prioriteiten zijn momenteel je 

schoolresultaten.  Probeer  je  jd 

tussen schoolwerk en hobby even‐

wich g  te  verdelen.  Pauze  is  een 

belangrijk  punt  in  het  proces  van 

studeren. 

 

MAAGD23augustus‐22september 

Jij  raakt  de  schoolrou ne  maar 

moeilijk  gewend  en  kijkt  iedere 

dag  uit  naar  het  laatste  lesuur. 

Laat  je mo veren  door  de  leuke 

ac viteiten waar je op school aan 

kan  deelnemen.  Men  zou  nog 

met  plezier  naar  school  vertrek‐

ken! 

 

WEEGSCHAAL23september‐22oktober 

Jij  begrijpt  de  leerstof  wel, maar 

op toetsen behaal je steeds onvol‐

doendes.  Praat  hierover  met  je 

leerkracht en vraag eventueel hulp 

voor  een  duidelijke  studiemetho‐

de. 

 

 

SCHORPIOEN23oktober‐22november 

Niet  dat  jij  slechte  punten  be‐

haalt,  maar  doordat  je  vaak 

twijfelt  aan  je  antwoorden, 

maak  je  uiteindelijk  soms  een 

foute  beslissing.  Probeer  dit  in 

de toekomst te vermijden en ga 

af op je eerste gedacht. 

 

BOOGSCHUTTER23november‐21december 

Daag jezelf eens uit om het 

maximum  van  de  punten 

te  halen,  zowel  je  ouders 

als jij zullen nog zo blij zijn. 

 

 

 

STEENBOK22december‐20januari 

Jij hebt een methode gevonden 

om je pauze ongestra  buiten 

het schooldomein door te bren‐

gen. Met je middagpas kan je 

voor 50 minuutjes even aan die 

schoolsfeer ontsnappen. 
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Schoolhoroscoop 
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De Ressort, meer dan een jeugdhuis 

Een jeugdhuis  is een plaats waar jongeren samenkomen om  iets te drinken, te praten en vooral 

om plezier te maken. Ook Geraardsbergen hee  een jeugdhuis, namelijk ‘De Ressort’.  

Lance Tassignon  

Natuurlijk is dat niet de verdienste van een paar enkelingen. Ons jeugdhuis telt 109 gemo veer‐

de medewerkers. Dit  zijn grotendeels  leerlingen die  in Geraardsbergen op  school  zi en, en  ja 

hoor, onze school  is zeer sterk vertegenwoordigd. Samen organiseren we verschillende evene‐

menten:  zo hadden we dit  schooljaar al 24u Ressort, Oktoberfest, Beatsgotmixed en nog  veel 

meer. Er zullen er nog vele volgen zoals Project examen dat doorgaat op 21 december!  

A erskool 

Iedere schoolweek is er A erskool. Maar wat is dat nu juist? A erskool is iedere vrijdag na school 

van 15u15 tot 18 uur. Het jeugdhuis is dan speciaal open voor jongeren om hun weekend goed 

te starten. Wat gebeurt er  jdens A erskool? Van 16 tot 17uur is er een happy hour, dit houdt in 

dat je kriek en pintjes aan 1 euro kan verkrijgen. A erskool wordt opengehouden door echte Ge‐

raardsbergse schoolgangers, waarvan de meesten bij ons op school zi en.  

Heb je zelf zin om medewerker te worden? Kom gerust langs en spreek een van onze medewer‐

kers aan, deze herken je aan hun felblauwe pull of T‐shirt van het jeugdhuis. Eens je medewerker 

wordt, zal je voelen dat we niet zomaar een groep jongeren zijn. Het wordt je tweede familie. 
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