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COLUMN

We kunnen het onmogelijk niet over corona hebben in deze editie van Skole. Net als de 
rest van de wereld zette het virus ook onze wereld op z’n kop. Collega Sarah Gadeyne 
van de personeelsdienst pende haar gedachten neer in deze column.

Wat. Een. Jaar. Echt, 
wat een jaar… Je 
zou zeggen dat het 
een jaar is om snel 
te vergeten. Volgens 
mij is het vooral een 
jaar waar we uit 
kunnen leren. We 
zitten nu eenmaal 
in een school-
omgeving… Zelf heb 
ik drie belangrijke 
dingen geleerd 
uit het werken en 
leven tijdens de hele 
covid-crisis.

Eerst en vooral heb ik geleerd dat de publieke 
opinie een monster apart is. Tijdens deze 
crisis is des te meer gebleken dat het respect 
soms ver zoek is. Want de personeelsleden 
van onderwijs waren in 2020 nog meer thuis 
dan anders en dat allemaal doorbetaald! En 
het is waar, velen van ons waren thuis. Thuis 
aan het werk. Velen van het dienstpersoneel 
hebben doorgewerkt, anderen moesten 
terugvallen op werkloosheid. De directeurs 
moesten elke week hun hele plan omgooien 
en de leerkrachten moesten plots hun lessen 
online geven, die hebben ook niet stilgezeten. 
Laat staan dat dit alles eenvoudig was voor de 
leerlingen en ouders, natuurlijk. Maar dat is een 
narrative dat je niet vaak hoort. De publieke 
opinie is een monster apart dat graag met een 
deel van de feiten gaat lopen, een monster dat 
ik beter negeer.

Ten tweede geloof ik dat het mentale aspect 
zwaar onderschat wordt. Vanuit mijn job op 
de personeelsdienst heb ik heel wat mensen 
zien crashen. Soms waren het de sterksten 
eerst. De mensen die nooit klagen, die zich 
zwaar inzetten en alles zo goed willen doen, 
dat ze zichzelf voorbij lopen. Zelf heb ik ook 
gemerkt dat de hele situatie weegt op mij. 
Minder sociaal contact hebben. Horen dat 

anderen zich vervelen omdat hun grote kuis al 
gedaan is, terwijl ik druk aan het werk ben, en 
dat terwijl de publieke opinie denkt dat ik thuis 
in mijn zetel lig. Het was geen gemakkelijk jaar, 
en het is nog steeds niet eenvoudig. Tel daar 
af en toe ongelukkige communicatie bij die 
verkeerd overkomt, en dan wordt het een hele 
soep. Ik heb mij geërgerd, gehuild, gezucht, 
in een ‘colère’ mijn computer afgesloten, om 
hem dan vijf minuten later weer op te starten 
en toch opnieuw mijn best te doen. En ik denk 
dat velen zich hierin herkennen. Het mentale 
wordt zwaar onderschat.

Een derde iets wat ik zal onthouden, is hoe 
we in alle chaos samen ons ‘kunnen’ hebben 
overtroffen. In een tijd van verminderde 
sociale contacten, was de collegialiteit enorm. 
Het is voor niemand simpel geweest. Ouders 
moesten hun kinderen helpen. Kinderen en 
jongeren moesten veel meer alleen aan het 
werk. Leraars moesten hun lessen digitaliseren 
en hielpen elkaar uit de nood. Begeleiders, 
opvoeders en administratieven deden er alles 
aan om anderen te helpen en ondanks de 
afstand toch bereikbaar te zijn. Directeurs 
moesten hun scholen heruitvinden en waken 
over hun team. Het vaak ongeziene team van 
dienstpersoneel (schoonmaak, technische 
dienst, keuken, toezichters, buschauffeurs en 
-begeleiders, kinderverzorgers en noem maar 
op) deden ook alles wat ze konden. Respect, 
voor iedereen.

Wat een jaar… Hopelijk kunnen we snel terug 
naar de normale gang van zaken. Maar laten 
we niet vergeten hoe we elkaar gesteund 
hebben in een zware, moeilijke periode. 
Laten we onthouden welke kleine dingen 
ons kalmeerden, ons blij maakten en ons 
moed gaven. Laten we hier uit leren dat we 
als scholengroep, als team, ongelofelijk veel 
aankunnen. En laten we ook even de tijd 
nemen om te bekomen. Want, wat een jaar…
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Sarah las deze column ook voor op de eerste editie van Radio Rembert, een 
initiatief van de communicatiedienst om tijdens de kerstperiode de collega’s 
van de algemene diensten een hart onder de riem te steken met een 
uitzending van hun favoriete plaatjes.

Een ander voorbeeld van creatief met corona was de coronida vorig jaar, 
een ietwat gewijzigde versie van onze vaste waarde - de corrida. Heel wat 
leerlingen én collega’s trokken tijdens de eerste lockdown naar buiten om 
hun eigen versie van de corrida te wandelen, lopen of fietsen. Ze werden 
daarvoor beloond door twee collega’s die er meteen hun eigen uitdaging van 
maakten om alle winnars per fiets coronaproof te bezoeken.
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“Na verloop van tijd ga je jouw 
vrienden echt zien als familie. 
Spelletjes spelen, babbelen ...  
Je bent nooit alleen.”
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Waarom hebben jullie gekozen voor het Waarom hebben jullie gekozen voor het 
internaat? internaat? 

Drees Parmentier (VLTI): “Het internaat is 
vooral heel erg praktisch. Ik moet anders 
veel te vroeg opstaan om op school te raken 
en zou ook laat thuiskomen. Je boekt een 
enorme tijdswinst als je die verplaatsingen 
niet moet maken.”

Manon Dochy (College): “Ik woon thuis op 
een boerderij. M’n ouders zijn altijd heel 
druk in de weer. Hier vind ik structuur, lekker 
en gevarieerd eten en zijn er ook de leuke 
activiteiten natuurlijk.”

Thibault Geldhof (Middenschool): “Vergeet 
ook niet dat je hier heel veel tijd kan 
doorbrengen met je vrienden!”

Niki Vanheule (College): “Na verloop van tijd 
ga je jouw vrienden echt zien als familie. 
Spelletjes spelen, babbelen ... Je bent nooit 
alleen. Mijn mama en zus zaten hier ook. Ik 
hoorde thuis allerlei spannende verhalen over 
hun internaatsleven en dacht: Dat wil ik ook!”

Laura Driessens (Middenschool):  “Ik zit hier 
voor een stuk ook omdat mijn papa het 
mij voordeed. Hij zei me dat het een leuke 
ervaring in je leven is. En ik moet hem gelijk 
geven (lacht).”

Bieke Verhaegen (SiVi): “Je papa heeft zeker 
gelijk! Bovendien leer je op internaat je plan 
trekken. Internen zijn sneller volwassen. Je 
leert plannen, je moet je valies maken voor een 
volledige week … Normaal kijk je ‘s morgens 
eens door het raam om te zien welke kleren 
je die dag zal aantrekken. Op internaat moet 
je op alles voorzien zijn. Als je enkel een short 
meehebt als het sneeuwt dan kan je enkel de 
schuld op jezelf steken (lacht).”

Laura: “Dat herken ik! Ik ben nog een pak 
jonger, maar ik maak ook mijn valies alleen. 
Als je dan iets vergeet, maak je die fout geen 

tweede keer (lacht).”

Pepijn Werbrouck (VLTI): “Bij mij helpt het 
vooral bij het studeren. Ik weet dat ik thuis niet 
onmiddellijk een boek in handen pak. Hier is 
er de verplichting om dat te doen.”

Smeed je op het internaat een Smeed je op het internaat een 
vriendschapsband voor het leven? vriendschapsband voor het leven? 

Bieke: “De band is in elk geval erg intens. 
Meestal zijn je beste internaatsvrienden ook 
nog eens klasgenoten. Dan zit je echt wel 
heel veel op mekaars lip en weet je alles van 
mekaar.”

Niki: “Als je samen eet, studeert, les volgt en 
bij manier van spreken ook nog eens samen 

slaapt en naar het 
toilet gaat dan zijn 
er inderdaad geen 
geheimen meer 
(lacht).”

Bieke: “Het kan eens botsen ook. Maar dan 
moet je het uitspreken. Als het klikt, blijft de 
band wel hangen en smeed je vriendschappen 
die voor altijd zijn.” 

Christ Parmentier (internaatbeheerder): “We 
hebben het ooit meegemaakt dat er een 
koppeltje ontstond in het eerste jaar. Ze 
zijn als koppel het zesde jaar uitgekomen, 
ondertussen gehuwd en ze hebben kinderen. 
Dat is natuurlijk een extreem voorbeeld, 
maar het bestaat. We hebben trouwens heel 
wat Facebookgroepen waar internen na hun 
schoolcarrière contact houden met elkaar en 
met ons. Die groepen leven toch wel.”

Drees: “Soms klikt het ook gewoon niet met 
iemand. Dat hoort er weliswaar gewoon bij. 
Het is normaal dat je niet met iedereen zo 
intens overweg kunt. Zo heb ik eens ruzie 
gehad met iemand wat toch geduurd heeft 
tot die jongen vertrokken is.”

PANELGESPREK INTERNAAT

Wie zelf ooit op internaat ging, weet het: het internaatsleven is iets speciaals. Je leert 
er je plan trekken, smeedt banden voor het leven en maakt er verhalen mee die jaren 
later nog af en toe naar boven komen. Is dat vandaag ook nog steeds zo? En welke 
impact had de lockdown daarop? Wij brachten enkele internen rond de tafel voor een 
openhartig gesprek over studeren, leuke activiteiten en ... samen naar het toilet gaan.

“Op internaat leer 
je je plan trekken. 
Internen zijn 
sneller volwassen.”
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Bieke: “Soms ben je inderdaad boos op 
elkaar omwille van iets waarvan je zelfs niet 
meer weet hoe het begonnen is. Dat heeft 
dan gewoon te maken met het feit dat je 
mekaar gewoon beu bent. Persoonlijkheden 
veranderen ook in de loop der jaren. Wij zijn 
niet meer diezelfde persoon als toen we hier 
binnenkwamen in het eerste jaar.”

Heb je diezelfde band ook met de opvoeders? Heb je diezelfde band ook met de opvoeders? 

Bieke: “Na een tijdje kan je hen zien als een 
soort van nonkel of tante (lacht). Soms zeg 
je meer tegen hen dan tegen je vrienden. 
Ze kennen je door en door. Mijn band met 
sommige opvoerders 
is beter dan met 
sommige internen.”

Laura: “Ik heb me ooit 
al eens versproken en 
mama gezegd tegen 
de opvoedster (lacht).”

Christ: “Zijn wij 
eigenlijk een streng 
internaat?”

Pepijn: “Jullie zijn streng wanneer het streng 
moet en laten los waar het kan.”

Manon: “De opvoeders hebben wel alles in de 
gaten hoor (lacht). Maar ze staan altijd klaar 
met raad. Al mogen ze ons soms toch eens 
wat meer loslaten (lacht).”

Thibault: “In de beginjaren zijn ze natuurlijk 
wel nog wat strenger wat ook logisch is. Maar 
ze zijn er wel voor je als je ze nodig hebt. Je 
mag er alles tegen zeggen als je dat op een 
respectvolle manier doet.”

Laura: “Ik zat ooit op een internaat waar er 
gewoon geen regels waren en dan vind ik 
het hier toch aangenamer. Daar zat iedereen 
bijvoorbeeld constant op de gsm. Dat is 
niet de manier om met je vrienden te leren 
omgaan.”

Bieke: “Toen mijn ouders indertijd een 
internaat zochten voor mijn broer hebben 
ze alle internaten uit de regio bezocht. Ze 
kozen toen voor Torhout omdat er hier veel 
studieuren voorzien worden, maar ook omdat 
discipline hier belangrijk is. Ik vind dat achteraf 
gezien een goeie keuze.” 

Het gevoel van op school te zitten blijft niet Het gevoel van op school te zitten blijft niet 
hangen als je na de lesdag het internaat hangen als je na de lesdag het internaat 
binnenkomt? binnenkomt? 

Manon: “Neen, helemaal niet. Als je de 
woensdagmiddag uit de klas komt, heb je 
echt wel het gevoel dat je er even uit bent en 
dat je tot rust kan komen.”

In welke mate heeft de coronapandemie een In welke mate heeft de coronapandemie een 
invloed op het internaatsleven? invloed op het internaatsleven? 

Christ: “De impact is natuurlijk gigantisch.  
Er zijn heel wat leuke activiteiten die niet 
kunnen doorgaan. Denk maar aan de grote 
internatenhappening of onze jaarlijkse uitstap 
naar het Boudewijnpark in Brugge waarbij we 
de volledige ijsbaan voor ons alleen hebben. 
We zijn op dit moment gebonden aan 
activiteiten per graad of zelfs per jaar om de 
bubbels te respecteren.”

Thibault: “Onze opvoeders zoeken wel 
naar alternatieven. Woensdag gaan we 
bijvoorbeeld poffertjes maken. Dat is ook 
wel tof, maar uiteraard zijn de echt grote 
uitstappen er voorlopig niet bij.”

Christ: “Tijdens de eerste lockdown waren 
we zelfs helemaal dicht tot we onze deuren 
toch openden voor de leerlingen die het thuis 
moeilijk hadden.”

Drees: “Ik doe al sedert de eerste lockdown 
al mijn schoolwerk vanop het internaat. 

Wij zijn thuis met 
vijf kinderen en er 
zijn onvoldoende 
computers om 
tegelijkertijd les te 
volgen. Er was toen 
niet veel volk op het 
internaat. We waren 
op ons gemak (lacht).”

Christ: “Dat was inderdaad het internaatsleven 
in z’n pure vorm. Het schoolrestaurant De Brug 
was in die periode niet open dus we gebruikten 
de keukentjes van de Middenschool en de 
opvoeders traden op als kok. Best gezellig 
eigenlijk, maar we hopen het toch niet meer 
te moeten meemaken.” 

Pepijn: “Ik zat tijdens de eerste lockdown 
thuis en dat kon je zien aan mijn punten. 
Nu zit ik op internaat, wat niet alleen beter 
is voor m’n resultaten, maar ook voor m’n 

“Tijdens de 
lockdown was de 

vaste structuur 
helemaal weg. 
Het was toen 

moeilijk om de 
moed te vinden 
om te studeren. 

Op internaat is die 
structuur er wel.” 

“Het internaat kan 
gebruik maken van 
sportinfrastructuur 
die anders niet 
zo makkelijk 
toegankelijk zou 
zijn.”
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gemoedstoestand. Je hebt hier toch meer 
sociale contacten dan dat je thuis zou 
hebben.”

Manon: “De vaste structuur was helemaal 
weg. Het was toen moeilijk om de moed te 
vinden om te studeren. Mijn mama moest me 
vragen of ik de taak al had ingediend (lacht). 
Nu is het wel gemakkelijk dat ik vanuit het 
OLC kan werken.”

Nicky: “Tijdens de eerste lockdown merkte ik 
dat ik het internaat begon te missen. Daarom 
blijf ik hier nu wel een hele week, ook al heb 
je de mogelijkheid om halverwege de week 
terug naar huis te gaan. Ik volg de online 
lessen in het OLC met m’n eigen laptop.” 

Stel dat iemand twijfelt om op internaat te Stel dat iemand twijfelt om op internaat te 
gaan. Hoe overtuig je die dan om toch de stap gaan. Hoe overtuig je die dan om toch de stap 
te zetten? te zetten? 

Pepijn: “Dan geven de activiteiten toch wel 
de doorslag. Je doet hier dingen waar je 
normaal niet  aan zou denken. Dat kan gaan 
van het rustgevende pottenbakken tot het 
opwindende archery tag (een spel waarbij je 
met pijl en boog schiet op elkaar, nvdr).”  

Bieke: “Er zijn inderdaad een heel pak leuke 
activiteiten om op te sommen. Ik denk aan 
‘De Slimste Intern’, de ‘Homo Internicus’, 
de kookactiviteiten of de erg populaire 
casinoavond.”

Drees: “Bovendien kan het internaat gebruik 
maken van sportinfrastructuur die anders niet 
zo makkelijk toegankelijk zou zijn.”

Thibault: “Verder is de studiebegeleiding 
absoluut top. Zo kan je een beroep doen 
op een begeleider die jou uitlegt hoe je 
kan studeren en hoe je moet plannen en 
samenvattingen maakt.” 

Manon: “Het eten is toch ook wel een aanrader. 
Je hebt altijd keuze tussen verschillende 

soorten maaltijden en de dessertjes mogen er 
absoluut zijn (lacht).” 

Bedankt voor dit leuke gesprek! Hopelijk Bedankt voor dit leuke gesprek! Hopelijk 
kunnen jullie snel weer ten volle genieten kunnen jullie snel weer ten volle genieten 
van een vrank en vrij internaatsleven zonder van een vrank en vrij internaatsleven zonder 
coronamaatregelen. coronamaatregelen. 

“Ik zat ooit op een internaat 
waar er gewoon geen regels 
waren en dan vind ik het hier 
toch aangenamer.”

Het is duidelijk: de opvoeders spelen een 
doorslaggevende rol in het internaatsleven. 
Wij legden enkele quotes voor aan Jan 
Taillieu, al jaren een vaste waarde in het 
opvoedersteam. 

“De opvoeders hebben alles in de gaten. Ze “De opvoeders hebben alles in de gaten. Ze 
staan altijd klaar met raad en daad. Al mogen staan altijd klaar met raad en daad. Al mogen 
ze ons soms toch eens wat meer loslaten.”ze ons soms toch eens wat meer loslaten.”

Jan: “Regels zullen er altijd zijn. Anders is er 
chaos. We proberen die ook altijd goed uit te 
leggen. Wij zijn geen vastgeroeste vestiging. 
We nemen elke regel elk jaar opnieuw onder 
de loep. Daarbij proberen we onze internen 
te laten groeien naar zelfstandigheid. Zo kan 
een intern uit de derde graad een aantal keer 
per jaar ‘s avonds het internaat verlaten tot 
23 uur. De verplichte ochtendstudie valt na 
verloop van tijd ook weg en een intern krijgt 
zelf de verantwoordelijkheid om op het 
ontbijt te verschijnen. Er blijft natuurlijk wel 
een vorm van controle. We hebben dus bijna 
alles in de gaten (lacht).”

“Als je de woensdagmiddag uit de klas komt, “Als je de woensdagmiddag uit de klas komt, 
heb je echt het gevoel dat je tot rust kan heb je echt het gevoel dat je tot rust kan 
komen.”komen.”

Jan: “Daar streven we inderdaad naar! In de 
eerste graad organiseren we nog heel veel 
zelf voor de speelse kinderen. Hoe ouder ze 
worden, hoe meer ze er echter naar snakken 
om even op adem te komen. Als opvoeder is 
het soms vervelend dat er dan weinig animo 
is voor georganiseerde activiteiten, maar je 
moet je planning durven omgooien voor een 
idee dat uit de groep komt.  Samen naar een 
film kijken kan voor iemand van de derde 
graad een midweeks rustpuntje zijn in de 
drukke schoolweek. We doen onze uiterste 
best om er ‘te zijn’ voor al onze internen.”
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De leerlingen moesten het 
tijdens dit coronaschooljaar 
noodgedwongen bij een 
‘internationale dag’ binnen de 
eigen schoolmuren houden. 

Eind december ontvingen zowel SiVi als het VLTI de befaamde Erasmus 
Accreditatie. Die zorgt ervoor dat de scholen tussen 2021 en 2027 
makkelijker budgetten kunnen aanvragen voor buitenlandse stages van 
leerlingen. “Het is de bedoeling om de komende jaren verder aan de 
slag te gaan met internationalisering.”

Sowieso bouwden beide scholen al heel wat 
internationale ervaring op via het Erasmus+-
programma. “Een Accreditatie maakt het 
aanvragen van mobiliteitsprojecten in de toekomst 
makkelijker”, aldus SiVi-leerkracht Pieter Van 
Landeghem die met z’n leerlingen uit Logistiek al 
jaren naar Denemarken trekt.   Dat doen ook de 
VLTI-leerkrachten Laurent Ingelbrecht en Sofie 
Deschuyter. “In 2001 stuurden wij onze eerste 
stagiairs naar Noord-Frankrijk. Doorheen de jaren 

konden we ons programma uitbreiden en 
trokken onze leerlingen individueel 

of in kleine groepjes naar bijna 
alle andere Europese 

landen.”

ERASMUS+: ACCREDITATIES VOOR SIVI EN VLTI
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Corona

Helaas was het schooljaar 2019-2020, 
en eigenlijk ook dat van 2020-2021, 
geen goede periode voor internationale 
projecten. Covid-19 stak stokken in de 
wielen van diverse activiteiten in onder 
andere Spanje, Zweden, Ierland en zelfs 
Canada en Curaçao. De leerlingen moesten 
zich noodgedwongen behelpen met een 
internationale dag op de eigen school. 

Of toch niet helemaal. Er waren een paar 
leerlingen die wel het geluk hadden om 
tijdens de lockdown in het buitenland te 
zitten. Zo verbleef Diel Lievens uit het 7de 
jaar Manègehouder-Rijmeester (VLTI) in 
Dordogne in Frankrijk. “Je kon weliswaar 
minder doen tijdens de vrije uren, maar de 
stage bleef even kwalitatief. Of je nu in België 
bent of niet, er moet overal gewerkt worden. 
En we werden goed opgevangen door onze 
collega’s. Zo goed zelfs dat we tijdens de 
zomer als jobstudent teruggekeerd zijn. Toen 
was er meer vrijheid.” Diel hamert vooral op de 
taalkundige vooruitgang die hij boekte. “Toen ik 
vertrok, sprak ik echt geen woord Frans. Nu kan 
ik mij al vlot uitdrukken tegenover collega’s.”

e-Twinning

Bovendien blijven leerkrachten niet bij de 
pakken zitten. Zo dook er een andere vorm van 
internationalisering op die veel minder gevoelig 

is voor een pandemie: e-Twinning. “Dat is een 
gesloten platform om binnen het klaslokaal 
internationale contacten te leggen”, aldus Van 
Landeghem. “Het is enerzijds laagdrempeliger 
omdat een buitenlandse stage geen must is 
bij e-Twinning. Het contact verloopt eerder 
digitaal. Toch moet je als leerling ook bij deze 
vorm durven spreken in een vreemde taal. 
Het blijft dus sowieso een leerrijke ervaring.”

Dat kan leerling Jason Vande Kerckhove van 
7 Logistiek (SiVi) inderdaad beamen. “Het 
is sowieso leerrijk om te zien hoe mensen 
dezelfde job uitvoeren in het buitenland, 
maar het is minstens even leerrijk om kennis 
te maken met een andere cultuur. Het gaat 
toch om een andere omgeving en mensen 
gedragen zich dus anders. Jezelf daarbij uit 
de slag trekken in een veemde taal is moeilijk, 
maar maakt het alleen maar uitdagender.”

De scholen bereiden zich op dit moment 
voor om in het postcoronatijdperk weer 
volop de internationale kaart te trekken. Het 
blijft immers een ongelooflijke kans om je 
studies en je eigen persoonlijkheid te verrijken 
met een buitenlandse stage of internationale 
contacten.

 
Verschillende leerlingen verkenden 
de wereld via een internationale 
stage in het verleden, ook al buiten 
de grenzen van Europa. 
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LEERLINGEN-
BEGELEIDERS 
SINT-MARTINUS-
INSTITUUT KOEKELARE

Trui Declerck  en  Kristof Follet - 
leerlingenbegeleiders van het Sint-
Martinusinstituut in Koekelare. Het werk 
van alle leerlingenbegeleiders valt sowieso 
niet te onderschatten, maar met een eerste 
echte examenperiode na de lockdown werd 
het voor hen extra druk. 

Hoe kan je als leerlingenbegeleider een Hoe kan je als leerlingenbegeleider een 
meerwaarde zijn bij afstandsonderwijs?meerwaarde zijn bij afstandsonderwijs?

“Door regelmatig iets van je te laten horen. Dat 
is uiteraard minder evident als je de leerlingen 
niet tegen het lijf loopt op school, maar we 
sturen heel wat berichten rond. Dat kan een 
algemene boodschap zijn met een foto of 
een tekst, maar het kan ook iets persoonlijker. 
Het is belangrijk dat je de leerlingen hoort. Als 
ze spontaan beginnen te vertellen, schemert 
ook vaak door waar er problemen zijn.”

Hoe bereik je de leerlingen?Hoe bereik je de leerlingen?

“De eerste keer is dat moeilijk. De klassieke 
manier is uiteraard een Smartschoolbericht, 

maar 80% van de leerlingen reageert daar 
niet op. Even bellen met de ouders levert 
meer resultaat op, maar het nadeel is dat je 
dan automatisch eerst een gesprek voert met 
hen, wat enorm tijdrovend is. Messenger en 
Whatsapp blijken effectiever. Mits de goeie 
afspraken loopt dat goed. We hebben nog 
geen leerlingen gehad die ons in het midden 
van de nacht belden voor de fun.”

Wat zijn de positieve aspecten van Wat zijn de positieve aspecten van 
afstandsonderwijs? Wat kunnen we afstandsonderwijs? Wat kunnen we 
meenemen naar een wereld zonder meenemen naar een wereld zonder 
pandemie?pandemie?

“We hebben met z’n allen heel wat stappen 
gezet op vlak van ICT-vaardigheden. Is een 
leerling ziek? Hop, we streamen de les! Op 
alle niveaus zijn er nu meer mogelijkheden 
om te overleggen. Dat lijkt ons een win-win 
voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. 
Bovendien viel ons ook de solidariteit onder 
collega’s op.”

COLLEGA’S IN DE KIJKER
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OPENLEERCENTRUM

Nico Van Maele - heer en meester van het 

Openleercentrum (OLC) in Blok 9 van het 
Sint-Jozefsinstituut-College. 

Wat misschien nog te weinig duidelijk is, is Wat misschien nog te weinig duidelijk is, is 
het feit dat ook de andere scholen van de het feit dat ook de andere scholen van de 
scholengroep er welkom zijn. Wat zijn voor scholengroep er welkom zijn. Wat zijn voor 
hen de troeven om af te komen? hen de troeven om af te komen? 

“Ook zij kunnen inderdaad boeken ontlenen 
of gewoon eens rondneuzen in alles wat hier 
aanwezig is. Al begrijp ik dat het niet evident is 
om met je klas van een andere school helemaal 
tot in Blok 9 af te zakken. Je verliest er wel wat 
tijd mee natuurlijk. Maar weet dat de deuren 
van het OLC voor iedereen open staan!”

Hoe groot is de collectie van het OLC? Hoe groot is de collectie van het OLC? 

“Ik ben op school begonnen in september 
2001. Blok 9 en het OLC waren een bouwwerf 
op dat moment en ik kreeg een plaatsje 
bij de opvoeders in de containerklassen. Ik 

denk dat we toen een tiental dozen met 
boeken hadden, een twintigtal video’s en 3 
encyclopediereeksen. Ondertussen hebben 
we meer dan 6000 boeken, ongeveer 500 
dvd’s en nog steeds 3 encyclopediereeksen.  
Onze bibliotheek is echt wel iets waar ik trots 
op ben. In het begin was dat een donkere 
ruimte met zware, zwarte kasten. Naar mijn 
gevoel slagen we erin om nu een heel andere 
sfeer te creëren met open boekenrekken, een 
grote tafel, individuele werkplekken en sinds 
kort ook een zithoek. Het is een aangename 
plek om te werken.”

Mocht je een onbeperkt budget hebben voor Mocht je een onbeperkt budget hebben voor 
het OLC, wat zou je dan nog veranderen? het OLC, wat zou je dan nog veranderen? 

“Dat zou ik zeker goed besteden. Allereerst 
zou ik de indeling van de computertafels 
veranderen: meer ronde tafels, boekenrekken 
en zithoekjes. 

Verder zou ik mijn lijst met interessante 
boeken in één keer kunnen aankopen en tot 
slot, als ik dan toch een onbeperkt budget 
heb, een monorail-verbinding met de andere 
scholen lijkt mij wel leuk. En doe er dan maar 
meteen een nieuwe bureaustoel voor mezelf 
ook bij (lacht).”     

In de media hoor en lees je wel eens alarmerende In de media hoor en lees je wel eens alarmerende 
berichten over leerachterstand door corona. Is berichten over leerachterstand door corona. Is 
die echt zo groot volgens jullie?die echt zo groot volgens jullie?

“Daarvoor moeten we de resultaten van de 
kerstexamens afwachten. Sommige leerlingen 
scoren momenteel niet zo goed voor hun 
dagelijks werk en sommigen zitten wellicht in 
de verkeerde richting omdat ze vorig jaar het 
voordeel van de twijfel kregen.”

Waarover maken leerlingen zich zorgen op dit Waarover maken leerlingen zich zorgen op dit 
moment?moment?

“Ze zitten er toch wel mee in dat ze te veel 
leerstof missen bij een nieuwe of gedeeltelijke 
sluiting van scholen. De overschakeling 
naar gedeeltelijk afstandsleren kwam erg 
slecht, zo dicht bij de examens. Hoe langer 
afstandsonderwijs duurt, hoe meer ze hun 
motivatie verliezen. We mogen tenslotte niet 
vergeten dat ze naast de school ook heel wat 
zaken moeten missen: geen vrienden thuis, 
geen sportclub, geen jeugdbeweging ... Dat 
zijn stuk voor stuk activiteiten die voor een 
adolescent belangrijk zijn in hun ontwikkeling 
en de zoektocht naar een eigen identiteit.”
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MIDDENSCHOOL  
SINT-REMBERT 
LICHTERVELDE

Mieke Vanlauwe - coördinator van 
Middenschool Sint-Rembert Lichtervelde. 
Onze middenschool in Lichtervelde telt 
momenteel 96 leerlingen en 22 leerkrachten. 
Hoog tijd voor een grondige kennismaking. 

Wat typeert de Lichterveldse Middenschool? Wat typeert de Lichterveldse Middenschool? 

“We zijn een kleine school waar persoonlijk 
contact centraal staat. Iedereen kent iedereen. 
Het leraarslokaal is een gezellige ruimte waar 
we in de pauzes meestal allemaal samen 
zitten. De vrijdag na de lessen wordt de week 
vaak afgesloten met een pintje. Doordat we 
alle opties van de eerste graad aanbieden, 

Wat is het meest ontleende object? Wat is het meest ontleende object? 

“ Momenteel zijn dat tablets om lessen 
te streamen. In ‘normale’ tijden, hopelijk 
binnenkort, is dat ieder jaar opnieuw ‘De 
helaasheid der dingen’ van Dimitri Verhulst.  
Ik denk dat er meerdere collega’s zijn die dat 
boek op hun verplichte leeslijst hebben staan 
en misschien is het ook wel handig dat het 
boek verfilmd is. Dat zal wel helpen bij het 
maken van een verslag achteraf ...”

Wat is het minst populair? Wat is het minst populair? 

“Video’s! Die blijven nu onaangeroerd staan. 
In mijn beginjaren, lang geleden, stonden 
de leerlingen op vrijdag aan te schuiven om 
video’s mee naar huis te nemen, maar die tijd 
is uiteraard voorbij. Ook dvd’s worden eigenlijk 
niet veel meer uitgeleend. Alles is online te 
vinden, denk ik.  Al blijft onze filmcollectie 
heel waardevol. Niet alleen voor de collega’s, 
maar ook voor leerlingen die afwezig waren 
en een bepaald filmfragment gemist hebben.”

In het begin sprak je over de rust en stilte die In het begin sprak je over de rust en stilte die 
in het OLC heerst. Hoe bereik je die? in het OLC heerst. Hoe bereik je die? 

“Ik weet niet of het echt wel altijd even stil 
is in het OLC. Dat is ook moeilijk. Het kan er 
druk zijn en soms is er wat overleg nodig. 
Maar inderdaad, een rustig werkklimaat is een 
must. Als het echt stil moet zijn, zit er meestal 
maar één iets op: patrouilleren (lacht)!”

zijn de groepen van de optie-uren behoorlijk 
klein. De klasgroepen hebben daarentegen 
wel een normale grootte. Het opvolgen van 
de schoolprestaties van onze leerlingen is 
dan ook optimaal. We zien heel snel wanneer 
iets fout loopt. Ook het contact met ouders 
is zeer nauw. Lichtervelde is een gemeente 
waar het dorpsgevoel van ‘iedereen kent 
elkaar’ nog sterk aanwezig is. Doordat ik zelf 
in Lichtervelde woon én elke week lesgeef 
aan alle leerlingen (muziek en mens en 
samenleving), kom ik zeer vaak ouders tegen. 
Zo hoor ik ook snel wanneer iets goed of fout 
loopt.” 

Jullie hebben intussen twee jaar modernisering Jullie hebben intussen twee jaar modernisering 
eerste graad achter de rug, welke impact had eerste graad achter de rug, welke impact had 
dit op de organisatie van de Middenschool?dit op de organisatie van de Middenschool?

“Het was zoeken. Vooral naar welke opties we 
wel en niet zouden inrichten. Soms moeten we 
leerlingen teleurstellen wanneer een optie niet 
ingericht kan worden omwille van het kleine 
aantal kandidaten. We hebben ondertussen 
wel een nieuwe leskeuken geïnstalleerd 
waardoor we de optie Maatschappij en 
Welzijn kunnen inrichten. In het verleden 
toch wel een gemis in Lichtervelde.”

Wat zijn de hoogtepunten in een coronavrij Wat zijn de hoogtepunten in een coronavrij 
schooljaar in Lichtervelde?schooljaar in Lichtervelde?

“Het kennismakingsspel “Harten Heer” of het 
bosspel in de Huwynsbossen in de eerste 
week van het schooljaar zijn zaken die oud-
leerlingen zich goed herinneren. Normaal 
trekken we altijd op tweedaagse. In het 
verleden was dat naar Londen. Vorig schooljaar 
zat de tweedaagse naar Amsterdam helemaal 
in elkaar, maar helaas … het gekende verhaal. 
Ook onze ‘foute dag’ (carnaval) met de foute 
frietjes en als afsluiter een ‘Foute fuif’ is een 
dag die bij onze leerlingen lang blijft hangen.”
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TOT RUST KOMEN IN HET 
EILAND VAN GROENHOVE

Tot rust komen in een oase van groen? Het 
klinkt als een reclameboodschap van één 
of andere exotische bestemming. Maar 
bij De Torretjes, onze basisschool voor 
buitengewoon onderwijs, kan het echt. Op  
locatie Groenhove, voor leerlingen met ASS, 
vind je Het Eiland en de time-out ruimte. 

Kinderen krijgen op school heel wat prikkels. 
Gelukkig maar! Soms kan het echter even te 
veel zijn. Zeker voor leerlingen met autisme. 
Daarom probeert iedereen preventief te werken 
door voldoende rustmomenten in te lassen. Als 
een probleem geen oplossing vindt in de klas 
of op de speelplaats dan heeft De Torretjes 
twee extra troeven in handen. Het Eiland en de 
time-out ruimte zijn prikkelarme ruimtes die 
kinderen uitnodigen tot rust. De stress kan er 
even zakken en zo is de stap naar een terugkeer 
in klas vlug gezet. 

Het EilandHet Eiland

Het Eiland bestaat uit twee zones. Het Nest is 
de eerste zone. Daar kunnen kinderen terecht 
die nood hebben om even ongestoord in een 
hoekje te zitten of liggen. Je vindt er enkel 
een ligzak en een dekentje. Daarnaast is er de 

grotere Chill-zone. Daar kunnen kinderen ofwel 
wat werken in de afgescheiden werkruimtes 
ofwel wat lezen, kleuren of spelen in de zithoek. 
Een leerling kan niet op eigen houtje naar Het 
Eiland gaan, maar kan er wel op eigen initiatief 
naar vragen. De school werkte een stappenplan 
uit om zo snel mogelijk weer bij de klas aan te 
sluiten. 

Time-out ruimteTime-out ruimte

De time-out ruimte is een afzonderingsruimte 
voor kinderen die zo overprikkeld zijn dat ze een 
gevaar vormen voor zichzelf, de medeleerlingen 
en leerkrachten. Ze moeten even beschermd 
worden tegen zichzelf en hun omgeving. De 
leerling gaat er samen met de begeleiding na 
wat de oorzaak van de overprikkeling is, hoe de 
reactie tot stand kwam en hoe de situatie een 
volgende keer anders kan aangepakt worden. 

De ruimtes zijn geen straflokalen, maar tijdelijke 
verblijven om met een positief gevoel terug 
naar de klas te kunnen keren. 
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HET ONDERWIJS VAN DE TOEKOMST

Was ons onderwijs voorbereid op het afstandsleren? Wat kunnen we behouden als 
corona enkel nog een nare herinnering is? En wat is de technologie van de toekomst? 
We legden onze collega’s van de IT-dienst op de digitale rooster.

In welke mate was het Vlaamse onderwijs 
voorbereid op afstandsleren, thuiswerk… De 
berichten in de media daarover zijn behoorlijk 
dramatisch. Kloppen die volgens jullie?

Kevin: We kunnen natuurlijk enkel over 
onze eigen scholengroep spreken, en 
dan moet je het eigenlijk tweeledig zien. 
Infrastructuurgewijs zou ik durven zeggen 
dat we voorbereid waren omdat het 
achterliggende systeem om te werken in de 
cloud er al was. Er waren ook voldoende 
laptops en iPads voorhanden, waarbij we ook 
zagen dat scholen elkaar onderling hielpen om 
alle leerlingen digitaal bij te staan. Natuurlijk 
kan je de kunst om op afstand les te geven niet 
meteen onder de knie hebben. Want online 
lesgeven is natuurlijk meer dan vakkennis 
en pedagogiek, de kennis van en omgang 

met IT heeft niet elke collega onder de knie.

Michiel: Dat zal er in de toekomst natuurlijk 
niet op verbeteren nu het vak informatica 
gewoonweg uit de nieuwe lessentabellen 
verdwijnt. Ik hou mijn hart vast hoe dit zal 
evolueren, ook binnen de lerarenopleiding.

Manuel: Wij hebben ondanks een goeie 
voorbereiding ook als IT-dienst moeten 
kijken hoe we alles konden stroomlijnen, 
want heel wat leerkrachten testten meteen 
verschillende tools uit, wat natuurlijk 
heel positief was. Uiteindelijk was deze 
stroomversnelling echt wel een katalysator, 
op alle gebieden: heel wat collega’s 
hebben enorme stappen vooruit gemaakt 
maar ook de ontwikkelaars hebben hun 
programma’s sneller op punt kunnen zetten.



Van boven naar onder en van links naar rechts: Michiel Seys 
(IT-dienst), Lander Vansieleghem (communicatiedienst), Joke 
Lefevere (communicatiedienst), Loes Casteleyn (IT-dienst), Loic 
Hustinx (IT-dienst), Manuel Cooreman (IT-dienst), Kevin Baert 
(IT-dienst), Jonas De Marteleire (IT-dienst).

De IT-dienst zorgt voor de instrastructuur binnen de scholen van de 
scholengroep. Om dit allemaal op te volgen, werken ze samen met de ICT-
coördinatoren van de verschillende scholen. 

Binnen de eigen dienst wordt er ook (samen)gewerkt volgens expertise 
(bv. Sharepoint, netwerk...). Met hun team van 6 werken ze projectmatig 
of probleemoplossend. De meeste tijd zoeken ze via eerstelijns- en 

tweedelijnshulp naar een oplossing voor de acute problemen. Maar 
tegelijk zijn er ook veel langlopende projecten die passen binnen 

de langetermijnvisie van het ICT-plan, dat telkens loopt over een 
periode van vijf jaar.
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Michiel: Ook de leerlingen moesten zich 
aanpassen natuurlijk, want die waren het niet 
gewoon om plots van thuis uit les te volgen. 

Wat zullen we dan zeker behouden als het 
coronahoofdstuk uiteindelijk afgesloten 
wordt?

Unaniem: Online vergaderen!

Manuel: De voordelen daarvan zijn enorm.

En in de klas?

Kevin: Om het heel cru te zeggen: Bednet 
zie ik corona niet meer te boven komen. 
Afstandsonderwijs bij ziekte zullen we 
in de toekomst zelf in handen nemen 
omdat we nu heel vlug kunnen schakelen.  

Manuel: Ook webinars worden de norm. 
Zowel voor de lesgever als voor de collega’s 
is het heel comfortabel om van thuis uit 
enerzijds alles klaar te kunnen zetten en 
anderzijds na de avondrush toch nog een 
nascholing te kunnen volgen in de eigen 
omgeving en op eigen tempo. Ik denk echt 
dat we zo veel meer collega’s zullen bereiken.

Met welke toepassingen maken we bij 
Scholengroep Sint-Rembert het verschil?

Kevin: Alle achterliggende tools zijn er: de 
scholen hebben alle mogelijke technische 
hulpmiddelen (netwerk, iPads, laptops…), in de 
basisscholen zijn er ook de digitale borden, we 
hebben een OLC. Maar ICT zie ik nog altijd als 
een tool, niet als een doel. Je kunt dat integreren 
in je les, je kunt ermee differentiëren, zowel 
voor leerlingen die het moeilijk hebben maar 
ook als beloning of als uitdaging. Nu moeten 
de scholen zelf een beleid uittekenen zodat 
leerlingen die onze scholengroep verlaten de 
nodige skills hebben om aan de slag te gaan 
op de arbeidsmarkt of om verder te studeren.

Hoe zie je dat dan concreet? Is dat dan bv. 
iedereen z’n eigen laptop mee naar de klas?

Kevin: Ik kan daar geen grote uitspraken over 
doen omdat we daar op dit moment mee bezig 
zijn in functie van de Digisprong (de digitale 
versnelling van het onderwijs, een project van 
de Vlaamse regering nvdr). Maar een laptop 
in klas is iets wat afhangt van het type school 
waar je les volgt. Een Middenschool is geen 
College en een College is geen VTI. Je hebt 
een compleet andere omgeving, een compleet 
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ander profiel van leerling en  compleet andere 
toepassingen want in een VTI heb je meer 
praktische en toegepaste vakken. Je moet 
dus echt per school bekijken hoe je dit zal 
implementeren. Dat kan met een laptop zijn 
maar niet alle cursussen zijn digitaal. Moet je 
dan de boekenverkoop stoppen? En kan je die 
laptop wel een hele dag inzetten in de lessen? 
Er is nog heel veel onduidelijk in dit hele verhaal. 

Manuel: Wij zullen geen ICT- of 
technologische laptopscholen worden, 
het contactonderwijs zal er altijd blijven.

Kevin: Die Digisprong zal een impact hebben 
maar wij zullen verder blijven doen waar we 
goed in zijn: onderwijs met deftige lesgevers, 
met een instructiemoment, met leerlingen aan 
het werk zetten. En we gaan de IT-middelen die 
we zullen krijgen met de Digisprong inzetten 
om iedere leerling zo goed mogelijk te helpen.

Waar het in het jaar 2000 gemakkelijk te 
voorspellen was wat de toekomst was, 
namelijk een computer en een beamer in de 
klas, is nu misschien niet zo makkelijk. Welke 
nieuwe technologieën zitten er volgens jullie 
nog aan te komen in de nabije toekomst?

Kevin: In een technische richting zal men 
binnen een twintigtal jaar niet meer aan een 
echte auto of domoticakast werken, maar 
zal dat met VR (virtual reality nvdr) of AR 
(augmented reality nvdr) zijn. Zelf heb ik al een 
nascholing gevolgd waarbij je bewegingen 
geregistreerd werden aan de hand van 
polsbandjes en bandjes rond je enkel en 
waar je via een bril in 4D aan een machine 
kon werken. Zoiets kan voor het onderwijs 
van nut zijn. Dan moeten we ook geen 
grote lokalen meer voorzien met machines 
waar veel in geÏnvesteerd moet worden. Er 
zal dan een softwareabonnement komen.

Manuel: Ik ga daar mee akkoord, maar 
ik denk toch dat ook het fysieke aspect 
nog altijd nodig zal zijn. Je kan moeilijk 
leerlingen alleen maar virtueel opleiden.

Kevin: Die ervaring kunnen leerlingen 
dan ook opdoen tijdens hun stage.

Michiel: Je ziet ook voorbeelden in 
de medische wereld waar chirurgen 
van op afstand operaties uitvoeren.

Manuel:  Ik denk ook dat er nog een verandering 
zal komen in de gebruikerservaring met pc’s. 

Kevin: Inderdaad, IOT (internet of things 
nvdr), iets waar Elon Musk ook al z’n steentje 
heeft toe bijgedragen met z’n trein. Dit zal 
er voor zorgen dat we op termijn met onze 
toestellen op een active directory op het 
domein zullen aanmelden: afhankelijk van wie 
inlogt, zal je andere software te zien krijgen. 
Een van onze projecten nu is het uittesten en 
ontwikkelen van een dergelijk online platform.

Manuel: Ook pen-devices zullen nog 
meer ontwikkeld en gebruikt worden.

Kevin: Onze vingers zullen onze sensoren 
worden. Je voelt dat nu al aan de 
ontwikkelingen die uitgevoerd worden.

Wat is jullie meest favoriete en minst 
favoriete technologisch product?

Michiel: Dat is een moeilijke vraag, want ik 
ben in alle soorten producten geïnteresseerd. 

Manuel: Ik stam nog af van het Commodore 
64-tijdperk, dus voor mij is het internet 
toch echt wel de uitvinding van de eeuw. 
Dat is een kennisbank voor alles wat je 
wil doen te kunnen doen. Als je bv. zelf 
een radio wil maken, dan vind je zeker 
hoe je dat moet doen. The sky is the limit!

Michiel: Daarbij aansluitend vind ik de gsm 
met internet ook enorm handig. Maar het 
gevaar daarvan is natuurlijk dat je die ook 
moet kunnen uitzetten, en dat vind ik enorm 
moeilijk. Het is een tweesnijdend zwaard.

Kevin: Mijn favoriete product zijn 
netwerkproducten. Hoe je met een simpele 
code op een firewall e.d. heel je netwerk 
kan sturen, ik vind dat de max! Er is niks dat 
werkt zonder een correct ingesteld netwerk.

Michiel: Ook Arduino is een mooi product. 
Vroeger was elektronica helemaal niet 
zo toegankelijk maar met een mini-
computertje zoals Arduino kan je bv. kleine 
autootjes aansturen. Echt tof! Op die manier 
kunnen zelfs kinderen al heel vroeg leren 
automatiseren of simpel programmeren.
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En jullie minst favoriete product?

Manuel: Een stofzuiger (lacht)

Kevin: Bij mij is dat de vaatwas (lacht)

Michiel: En toch heb je bij dergelijke 
producten ook toffe ontwikkelingen, zoals 
de robotstofzuiger. Wij hebben er zelf eentje 
thuis, vernoemd naar Tony Stark van Iron Man.

Onze IT-dienst is dus thuis van àlle 
markten. Dankjewel voor dit interview!

SCHOLENGROEP

Het onderwijs van de toekomst, dat wordt 

ook vormgegeven in al onze scholen. Hoe 

we samen werken, samen leven en samen 

leren, dat is uitgeschreven in de missie en 

visie van scholengroep Sint-Rembert.
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OUD-LEERLINGEN AAN 
HET WOORD

Macy Maertens 
(studente Toegepaste Taalkunde Duits-
Spaans)

Naar welke school ging je? 

In de eerste graad zat ik in de Middenschool 
Torhout, in de tweede en derde graad in het 
Sint-Jozefsinstituut-College. 

Je sprong nogal in het oog tijdens het zesde 
jaar. Leg eens uit. 

Ik won de Taalwedstrijd Duits van de KU 
Leuven. Het leverde mij een mooie taalstage 
op in de Oost-Duitse universiteitsstad Jena.  

Vertel ons 1 schoolanekdote!

Toen ik in het vijfde zat, bezocht niemand 
minder dan koning Filip onze scholengroep. 
Het bezoek werd tot in de puntjes voorbereid. 
Tijdens de generale repetitie twee dagen 
vooraf hoorden we tijdens de les plots heel 
wat gejuich en een groot applaus. Toen we 
naar buiten keken, zagen we dat leerlingen 
applaudisseerden voor een onzichtbaar 
iemand. Twee dagen later was het tijd voor 
het echte werk. De scholengroep stond op 
z’n kop en de concentratie was ver weg. We 
zaten constant naar buiten te kijken. Toen het 
zover was, liep iedereen vliegensvlug naar het 
raam. Enkele dagen later werd duidelijk dat 
onze klas erin geslaagd was om met onze 
vorst op de foto te staan. 

Stel: je bent minister van Onderwijs. Welke 
wijzigingen voer je door? 

Ik vind de huidige hervorming van de eerste 
graad niet slecht. Leerlingen moeten kunnen 
ontdekken waar hun interesses liggen en van 
alles kunnen proeven. De gerichte keuzes 
volgen dan later wel. 

Welke boodschap geef je de huidige 
scholieren mee? 

Geniet van je periode in het middelbare 
onderwijs. Doe je best, maar leg jezelf niet 
te veel prestatiedruk op. En maak uiteindelijk 
de goede studiekeuzes want ze bepalen een 

Mauri VansevenantMauri Vansevenant

Gezien hoe de jonge Mauri Vansevenant de 
wielerwereld verbaasde door te winnen in 
de Italiaanse semiklassieker GP Industria? 
Mauri combineerde zijn wielertalent 
jarenlang succesvol met zijn studies 
Industriële Wetenschappen in VTI Torhout. 
Dat hij zowel een goeie student als een 
talentvolle atleet is, is vooral zijn verdienste, 
maar misschien kan Sportschool Rembert 
Torhout wel een extra kans bieden aan 
leerlingen om hun talenten op elk vlak ten 
volle te benutten? 

Sportschool Rembert TorhoutSportschool Rembert Torhout

Vanaf 1 september 2021 kunnen leerlingen 
met sportieve interesses van het eerste 
tot en met het zesde jaar secundair op elk 
onderwijsniveau terecht bij Scholengroep 
Sint-Rembert. Het totaalpakket is een 
unieke samenwerking tussen Middenschool 
Sint-Rembert Torhout/Lichtervelde, het 
Technisch Instituut Sint-Vincentius (SiVi) 
en het Sint-Jozefsinstituut-College en 
krijgt de naam Sportschool Rembert 
Torhout. De nieuwe studiemogelijkheden 
zijn een aanvulling op de sinds jaar en dag 
bestaande Sportschool SiVi.    

belangrijk deel van je verdere leven. 
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Jan Strobbe 
(zaakvoerder Chem-Lab)

Naar welke school ging je? 

VLTI Torhout. Ik volgde er de richting 
Biochemie.

Wat deed je na je middelbare schoolcarrière? 

Ik startte samen met mijn ouders het bedrijf 
Chem-Lab op. Chem-Lab produceert 
reagentia voor laboratoriumgebruik en 
verdeelt laboratoriumverbruiksmateriaal.

Ik ben trots dat ik ‘hofleverancier’ ben van de 
school waar ik zelf studeerde.

Welke leerkracht zal je nooit vergeten? 

Pol Pattyn. Pol verstond de kunst om zijn 
lessen op een losse manier te brengen en toch 
de aandacht te houden van zijn leerlingen.

Voor zover ik mij herinner heeft Pol nooit 1 
leerling uit mijn klas minpunten of strafstudie 
gegeven voor iets wat in zijn les was 
misgelopen.

Als Pol zei: “Kom, genoeg gezeverd” dan was 
dat ook zo en ging hij verder met de leerstof 
zonder dissidenten.

Wat was je lievelingsvak? 

Aardrijkskunde en analytische chemie.

Mocht je nu naar het middelbaar gaan, zou 
je dan een andere keuze maken, eventueel 
binnen de nieuwe opties? 

Neen. Ik vind nog steeds dat ik tijdens mijn 
laatste 2 jaar in de richting biochemie de juiste 
praktisch gerichte opleiding heb gekregen die 
de basis legde om succesvol mijn bedrijf te 
kunnen opstarten.

Stel: je bent minister van Onderwijs. Welke 
wijzigingen voer je door? 

Gelukkig zit ik niet in de politiek. Koorddansen 
hoort volgens mij thuis in het circus en niet 
in een bestuursfunctie. Dit zou dus niks voor 
mij zijn.

Maar als ik dan toch 1 wijziging mag kiezen 
dan zou ik van bepaalde verplichte vakken 
zoals godsdienst, muziek en LO keuzevakken 

maken, aangevuld met extra keuzevakken 
in de wetenschappelijke sfeer zoals 
sterrenkunde, practica en dat al op jongere 
leeftijd.

Wat moet een leerling zeker kunnen als hij/
zij uit het middelbaar komt?

Ze moeten volgens mij vooral klaar zijn om 
de juiste keuzes te kunnen maken zodat ze 
weten wat ze willen en kunnen gaan doen in 
hun verdere studies of loopbaan.

Welke boodschap kan je een schoolverlater 
geven?

Besef dat je na school (zowel secundair 
als hoger onderwijs) aan het begin van je 
opleiding staat wanneer je de arbeidsmarkt 
opgaat. Het behaalde diploma staat weliswaar 
garant voor de basis die je meekreeg maar 
de bereidheid om je na je studies verder te 
ontwikkelen, zal bepalen wat je met dat 
diploma zal kunnen bereiken.

Welke tip kan je geven aan ouders met 
een zoon/dochter die nu een keuze voor 
richting middelbare school moeten maken?

Leg de lat voor uw kind op de juiste hoogte.
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DE REVINZE

Wie door de Torhoutse wijk Don Bosco rijdt, kan niet naast 
basisschool De Revinze kijken. Sinds begin dit schooljaar 
hoort deze basisschool met meer dan 500 leerlingen tot onze 
scholengroep.

Deze school heeft een rijke geschiedenis: in 1877 startte op 
de ‘Revinze’ de Sint-Pietersschool, opnieuw onder impuls 
van de zusters van de heilige Vincentius. Al eerder had notaris 
Dieryckx er in 1847 een schooltje opgericht, geleid door Jan 
Vandenberghe, maar ook dit schooltje was maar een kort 
bestaan beschoren. Er was ook een wijkschooltje onder leiding 
van Rosalie Missine, maar zij stuurde de kinderen onmiddellijk 
door naar de Sint-Pietersschool bij haar oprichting in 1877. 
In 1876 kochten de zusters een oude hoeve en die werd 
opgefrist om als schoolgebouw en woonhuis voor de zusters 
te dienen. Samen met de school werd er ook een weeshuis 
opgericht, waarvan de meisjesafdeling in 1899 verhuisde naar 
het Torhoutse centrum op de plaats van het latere missiehuis 
van Scheut. 

Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog kende de 
school vier gemengde lagere klassen, een bewaarklas en een 
speldewerkklas. De school kende tijdens het interbellum een 
gestage groei en in 1939 bouwde men vier nieuwe klassen en 
een overdekte speelplaats. Na de Tweede Wereldoorlog groeide 
de school verder en bouwde men extra klassen, die op zondag 
ook voor de zondagsmis dienst deden. In 1959 ontstond rond 
de Revinzeschool een nieuwe parochie, Don Bosco. De zusters 
verlieten er hun woning in 1968 om er een kinderdagverblijf op 
te richten. Ze woonden nog enkele jaren in een andere woning 
in de Revinzestraat. 

Door de verjonging van de wijk groeide de school vanaf 2010 
uit tot een school met 520 leerlingen.

Scholengroep Sint-Rembert had op 1 september 2020 
exact 9 019 leerlingen. Het gaat om 5 162 leerlingen 
in het basisonderwijs in vijftien scholen. Daarnaast 
volgen 3 857 leerlingen les in het secundair onderwijs, 
verspreid over acht secundaire scholen. We hebben ook 
een internaat met 192 internen.



Rien Deleu is meester van het derde leerjaar van Vrije Basisschool De 
Revinze in Torhout. Rien werd verkozen tot ‘Beste Boekenmeester 2020’ 

voor zijn dagelijkse inzet voor leesbevordering en het werken met 
kinderboeken in de klas. 

“Vanuit je luie zetel kan je nieuwe werelden verkennen en 
situaties meemaken. Wat een voorrecht! Schermen krijgen meer 

marktaandeel in de vrijetijdsbesteding van kinderen. Ik vind dat we 
fel tegengas moeten geven. We zijn het als leraar verplicht om 

aan kinderen duidelijk te maken dat je helemaal kan opgaan in 
een verhaal en dat je een filmpje in je hoofd kan zien, zonder 

dat daarbij een schermpje nodig is. Meer nog: je mag zelf 
verzinnen hoe jouw personage eruit ziet.”

Lees het volledige gesprek dat Klasse met meester Rien 
had na via Klasse (scan de QR-code).

“Al tijdens mijn stages zocht ik de gezelligheid en 
gezapigheid van een klein schooltje waar alles kan en mag. 
Dat experimenteren, die vrijheid, dat is wat me aantrekt in 

onderwijs. De Revinze past daarom bij mij.”
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De Vlaamse idustrie is de weg van de 
digitalisering ingeslagen. Ook het technisch 
onderwijs heeft daar een belangrijk aandeel in. 

VTI geeft technologisch onderwijs een boostVTI geeft technologisch onderwijs een boost

Onder de impuls van enkele grote 
multinationals is de Vlaamse industrie de 
weg ingeslagen van digitalisering. Via enkele 
projecten draagt het VTI daar alvast z’n 
steentje toe bij. Wij zetten een aantal van die 
projecten op een rijtje.

Project Flankerend Onderwijs Project Flankerend Onderwijs 
PilotAR: Augmented Reality (AR) voor PilotAR: Augmented Reality (AR) voor 
technologiegedreven, toekomstgericht technologiegedreven, toekomstgericht 
onderwijsonderwijs

Het Vrij Technisch Instituut in Torhout is een 
innovatieve STEM-school, zowel gericht 
op de arbeidsmarkt als op de doorstroom 
naar het hoger onderwijs. Binnen de diverse 
disciplines die het VTI aanbiedt – hout, 
elektriciteit, auto, (elektro)mechanica, 
industriële wetenschappen – zijn er heel wat 
opportuniteiten om AR-tools in te zetten en 
zo het innovatief karakter van een opleiding 
te versterken en de band met het werkveld 
actiever te maken. Eén voorbeeld is het 
inzetten van ‘smart glasses’ om leerlingen 
interactief te laten kennis maken met de 
werking van complexe systemen. 

Verder hecht het VTI veel belang aan een 
sterke samenwerking met bedrijven en 
andere instanties zoals de overheid, lokale 
besturen en social-profit organisaties. Zo is 
er het concrete plan om dit aan te pakken 
samen met een actieve bedrijfspartner 
(Deprez Construct) en een overlegpartner uit 
de social-profit Dominiek Savio. Op termijn 
wil het VTI een heuse experimenteerruimte 
bouwen waarin leerlingen van diverse 
disciplines met de meest moderne AR-tools 
aan de slag kunnen.

Project Internet of Things voor InnovetProject Internet of Things voor Innovet

VTI Torhout heeft een traditie rond het 
ontwikkelen van innovatieve STEM-
projecten met leerlingen waarin drones, 
mountainboards, digitale energiemeters, 
zonnepanelen, windmolens … voorkomen. 
Vanuit het departement Onderwijs is de 
vraag gekomen om in het kader van Innovet 
lesmateriaal te ontwikkelen voor het Vlaamse 
STEM-onderwijs.

VTI
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Door de ervaring met elektronica en ICT in 
de richting Elektriciteit-Elektronica is ervoor 
gekozen om lesmateriaal te ontwikkelen 
rond Internet of Things (IoT). Het VTI werkte 
cursusmateriaal uit voor de derde graad 
waarbij men de cloud-platformen van All 
Things Talk en Adafruit.io gebruikt om de data 
via microcontrollers te bewaren en vervolgens 
visueel weer te geven op een dashboard. 
Momenteel is het VTI samen met Microsoft 
cursusmateriaal aan het ontwikkelen rond 
het cloud-platform Azure. Daarnaast is er ook 
cursusmateriaal uitgewerkt waarbij het VTI 
met behulp van raspberry pi’s eigen servers 
opbouwt en de data grafisch weergeeft.

Project Verpakkingseenheid voor Ecuador Project Verpakkingseenheid voor Ecuador 
#VEECU#VEECU

VTI Torhout boog zich over volgend 
probleem: Ecuadoraanse jongeren trekken 
weg uit de landelijke  dorpen omdat ze geen 
toekomst zien in de traditionele manieren van 
aardappelen telen en verwerken op de akkers 
in de Andes. Hoe kan het VTI hen technisch 
(onder)steunen om hen wél een toekomst te 
geven in hun eigen dorp?

Klas 623 (BSO Elektrische Installaties) stond 
in voor het ontwerpen en realiseren van 
een prototype verpakkingseenheid voor de 
bestaande aardappelverwerkingsmachine 
in Ecuador. Dit prototype zal gerealiseerd 
en getest worden in samenwerking met 
West-Vlaamse bedrijven (Deprez Construct 
Kortemark, Pattyn Packing Lines Brugge en 
Poco Loco Roeselare). Van dit prototype 
werden door een andere klas bijpassende 
plannen uitgetekend met het CAD-pakket 
Solid Edge, zodat het ontwerp in 2021 op ware 
grootte kan uitgevoerd worden in Ecuador. 
Wanneer ambachtslieden en ondernemers 
uit Ecuador de plannen daarna realiseren, 
zal dat een serieuze impuls zijn voor hun 

Leerlingen Spes Nostra Instituut Zedelgem Leerlingen Spes Nostra Instituut Zedelgem 
geven alle bewoners Klaverveld een koffiemokgeven alle bewoners Klaverveld een koffiemok

Het Spes Nostra Instituut organiseert 
normaal elk jaar op de laatste dag voor de 
kerstvakantie een kerstspel. Door corona 
viel het spel dit jaar in het water, maar om 
Kerstmis toch niet zomaar voorbij te laten 
gaan, bedacht de school een warme actie. 
“Onze 175 leerlingen verpakten op de laatste 
dag voor de kerstvakantie elk één koffiemok. 
De koffiemokken kregen de opdruk ‘Warme 
wensen vanwege Spes Nostra Zedelgem’. 
Iedereen bracht zijn eigen geschenkpapier, 
lintjes, plakband en schaar mee. Aan het lintje 
werd door elke leerling een kaartje gehangen 
met daarop een persoonlijke boodschap 
en een kerstwens voor een willekeurige 
bewoner van het woonzorgcentrum 
Klaverveld. In de namiddag gingen we de 
koffiemokken coronaproof overhandigen. 
We wilden de bewoners in deze moeilijke 
tijden een hart onder de riem steken met 
een hartverwarmende boodschap. De 
medewerkers van het woonzorgcentrum 
verrasten we met lekkere chocolaatjes”, aldus 
directeur Stefaan Vanhollebeke. “De rest van 
de koffiemokken ging naar de leerkrachten 
van onze school. Zij kregen dit jaar geen 
kerstkaart, maar dus wel een mok met warme 
wensen want ook zij deden hun uiterste best 
om in moeilijke omstandigheden het leren 
en leven in Spes Nostra zo goed mogelijk te 
laten verlopen”, besluit de directeur. 

 
Het VTI kreeg voor zijn baanbrekend werk 
een Europees label als STEM-school. Die 
eer valt enkel scholen te beurt die een 
technische of wetenschappelijke opleiding 
aanbieden in samenspraak met de bedrijven 
uit hun regio. Het VTI maakt nu deel uit van 
een Europees netwerk wat sowieso extra 
kansen creëert. 

SPES NOSTRA

ervaring en expertise. Op die manier zijn de 
aardappelboeren verzekerd van lokale service 
en ondersteuning van de verpakkingseenheid.



Kunstkuur in Ten ParkeKunstkuur in Ten Parke

Basisschool Ten Parke en Kunstacademie Torhout waagden zich aan een Kunstkuur. De leerlingen 
van de tweede en derde graad werkten er via toneel en muziek haast ongemerkt hun vaardigheden 
in begrijpend lezen en Frans bij. Mooie samenwerking!
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BASISONDERWIJS

Met vijftien zijn ze al. De basisscholen van 
Scholengroep Sint-Rembert schoten de 
voorbije schooljaren als paddenstoelen uit 
de grond. In elk van die scholen heerst een 
bruisend leven. Geniet van het overzicht! 

Leerlingenparlement ‘t Vlot LichterveldeLeerlingenparlement ‘t Vlot Lichtervelde

Je stem laten horen en engagement tonen? 
Daar kan je niet vroeg genoeg mee beginnen. 
Dat weten ze ook in Basisschool ‘t Vlot in 
Lichtervelde waar ze al jaren prat gaan op hun 
leerlingenparlement. 

In september verkiezen ze daar elk jaar twee 
kandidaten per klas. Die komen dan vanaf 
oktober elke maand één keer samen om allerlei 
voorstellen te bespreken en uit te voeren. Dat 
resulteerde de voorbije schooljaren in onder 
meer een escaperoom, een sporttornooi, een 
tekenwedstrijd en folkloremiddag. Op het 
einde van elk schooljaar sluit het parlement 
het jaar feestelijk af met de organisatie van 
een vrij podium. 

Tijdens dit coronajaar werd, zoals het een 
goed politicus past, digitaal vergaderd. En de 
juf? Die maakt het verslag op!

Een warm hart in De Oefenschool Een warm hart in De Oefenschool 

De kinderen van de Oefenschool hebben 
een hart voor iedereen. Dat bewezen de drie 
vestigingen net voor de kerstvakantie. 

Vestiging Bruggestraat trok naar het 
woonzorgcentrum waar ze voor de open 
ramen onder meer kerstliedjes zongen en tijd 
maakten voor een dansje. 

Vestiging Koornbloem bezorgde alle 
buurtbewoners van de wijk een warme 
kerstwens in de bus. 

Vestiging Papebrug ten slotte trok naar 
AZ Delta waar de kinderen op de parking 
plaatsnamen in de vorm van een hart en 
kerstliedjes zongen voor de zorgverleners en 
patiënten. De kleutertjes maakten trouwens 
vlaggetjes in de vorm van een hart of vlam.   



De Boomhut:  een nieuwe naam en een nieuw De Boomhut:  een nieuwe naam en een nieuw 
logologo

Een nieuwe naam, een nieuw pedagogisch 
project en een nieuw logo. Geen wonder dat 
we een fiere Stijn Margodt aan de lijn krijgen, 
directeur van De Boomhut. “In onze boomhut is 
elk kind van harte welkom”, klinkt het bij de directeur. “Kinderen die zich 
goed voelen en vol zelfvertrouwen in het leven staan, dat vinden wij enorm 
belangrijk op onze kleine, veilige en warme school. Die missie voeren we uit 
door nauw met iedereen in contact te staan, te zorgen voor veel beweging, 
dans en muziek, te focussen op sociale vaardigheden, zelfstandigheid te 
bevorderen, te hameren op respect voor elkaar ...”

Interesse in alle details van het project van De Boomhut? Surf dan even 
naar hun eveneens gloednieuwe website door de QR-code hiernaast te 
scannen!

Taalontwikkeling op gedichtendag in Zedelgem Taalontwikkeling op gedichtendag in Zedelgem 
DorpDorp

Dat taalvaardigheid een grote invloed heeft op 
het functioneren in onze maatschappij, is een 
open deur intrappen. Dat onze scholen zich 
op dat vlak moesten heruitvinden tijdens de 
coronacrisis ook. We leerden dat alternatieve 
communicatievormen zoals chatten, teamen en 
online lesgeven hun voor- en nadelen hebben. 
Eén ding is zeker: expressie, jezelf kunnen uiten, 
is belangrijk. Poëzie kan daarvoor de vorm bij 
uitstek zijn. Dat besefte onze basisschool in 
Zedelgem Dorp ook toen het schoolteam het 
belang van taalontwikkeling, communicatie en 
media extra in de kijker plaatste op de jaarlijkse 
gedichtendag. 
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Speelplaatswerking en schoolvervoerplan in Speelplaatswerking en schoolvervoerplan in 
De TweesprongDe Tweesprong

In De Tweesprong in Handzame en Edewalle 
zaten ze niet stil de voorbije periode. De steun 
van de oudervereniging zorgde in Handzame 
voor een klimmuur, basketbalpalen, 
speelplaatsmateriaal, bloembakken en 
picknicktafels op de speelplaats van het 
lager onderwijs. Daardoor kon de school een 
nieuwe speelplaatswerking uitdokteren. Zo 
zijn er nu verschillende zones: een rustige 
zone waar je kan lezen en tekenen in een 
caravan, een voetbal- en basketbalzone, 
een klimmuur en een zone voor vrij spel met 
klasmanden (elastieken, springstokken, ballen 
…).

In de vestiging in Edewalle werd er via een 
samenwerking met de gemeente, Mobiel 21 en 
de ouders een schoolvervoersplan uitgewerkt. 
Dat is een actieplan om op een veilige en 
milieuvriendelijke manier naar school te gaan. 
Er kwamen in de schoolomgeving onder 
meer extra zebrapaden, bloembakken om 
auto’s af te remmen en aanpassingen aan 
een kruispunt en lokale wegen. De gemeente 
zorgde zowel voor Handzame als Edewalle 
voor nieuwe fluohesjes. 



Naar het eerste leerjaar in De Stapsteen VeldegemNaar het eerste leerjaar in De Stapsteen Veldegem

In De Stapsteen Veldegem gaat elk jaar speciale aandacht naar 
de ouders en kinderen van de derde kleuterklas. Met een live 
doorschuifsysteem bereidt de school hen telkens optimaal voor op de 
stap naar het eerste leerjaar. Door het coronavirus werd dat systeem 
nu vervangen door een specifieke website. Via enkele getuigenissen, 
een laagdrempelig vragenformulier en een overzichtelijke FAQ-
pagina kom je alles te weten. Check de website door de QR-code te 
scannen. 

Fijn spelen in De FonkelFijn spelen in De Fonkel

De Fonkel zette de voorbije jaren de 
speelpleinwerking op punt. In totaal 
schotelt de school de kinderen maar 
liefst drie speelplaatsen voor. Daarnaast 
kunnen de kleutertjes ook nog terecht in de 
kleuterspeeltuin en de kinderen van de lagere 
school in de groene speelzone. 

Tal van mogelijkheden dus en daarvoor 
investeerde De Fonkel de voorbije jaren 
in heel wat nieuwe speeltoestellen en 
spelmateriaal. Er werden ook bomen 
geplant en schilderwerken uitgevoerd om de 
bestaande ruimte op te delen in zones met 
extra spelprikkels als resultaat. 

De Fonkel bouwt de verantwoordelijkheden op 
naargelang de leeftijd. Zo verdelen de oudere 
kinderen bijvoorbeeld speelgoed onder hun 
jongere kameraadjes. Het kinderparlement 
beslist mee hoe dat concreet in z’n werk gaat. 
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Supersamenleesschool DriekoningenSupersamenleesschool Driekoningen

Het coronaspook spaarde ook de traditionele 
voorleesweek van Basisschool Driekoningen 
niet. Gelukkig was er het alternatief van de 
werkgroep taalbeleid. 

Zo maakten drie superhelden hun opwachting 
op school. Zij gaven de kinderen enkele 
leesopdrachten mee. Ze stimuleerden het 
samen lezen met mama, papa, broer of zus en 
de ‘samenleesmeter’ hield alles in de gaten. 
Op die manier konden de kinderen muziek 
verdienen tijdens de speeltijd, wat uitmondde 
in een klein feestje per klasbubbel op vrijdag.

In de kleuterklassen werd naarstig voorgelezen 
vanop afstand. Zo luisteren de kleuters mee 
naar de oma’s die vanaf een scherm voorlazen. 
Op die manier zorgde de hele school samen 
voor een supersamenleeschool!



Straks een nieuw gebouw in Straks een nieuw gebouw in 
WijnendaleWijnendale

In de basisschool van Wijnendale 
hebben ze zeker iets om naar uit te 
kijken na de coronacrisis. Er komt 
straks een gloednieuw schoolgebouw. 
Momenteel zit de school nog volop in 
de ontwerpfase. Daarbij is ook veel 
aandacht voor de publieke actoren in 
de dorpskern.  De afbraakwerken staan 
in 2022 op de planning. Tegen april 
2023 neemt Basisschool Wijnendale 
het nieuwe gebouw in gebruik. 

Peuterboom in De NegensprongPeuterboom in De Negensprong

Basisschool De Negensprong  is in de ban van een heuse 
peuterboom. De school telt met Koekelare, De Mokker 
en Bovekerke drie vestigingen. Die zijn samen goed voor 
meer dan 50 peuters! 

Op de foto herken je juf Lore en kinderverzorgster 
Josiane in de peuterklas van Koekelare. Ook klaspop 
Jules ontbreekt niet. 

Vijfde leerjaar van Zedelgem De Leeuw is meest Vijfde leerjaar van Zedelgem De Leeuw is meest 
mediawijze klas van Vlaanderenmediawijze klas van Vlaanderen

Veilig surfen op het internet, dat moet je het vijfde 
leerjaar van Basisschool Zedelgem De Leeuw niet meer 
leren. De klas nam deel aan ‘De Schaal van M’, een online 
mediawijsheidsspel van Mediawijs en Ketnet dat alle 10- 
tot 12-jarigen uitdaagt om te laten zien hoe mediawijs 
ze zijn. De vijfde klas van basisschool De Leeuw wist de 
jury te overtuigen met hun inzendingen voor de Week 
Challenge. Ze kregen de opdracht om een mediawijze 
vlog te maken over hoe je veilig surft op het internet. Ze 
slaagden er in om diverse leuke uitdagingen te bieden 
aan hun leeftijdsgenoten om hun surfgedrag onder de 
loep te nemen. Het team van Mediawijs verraste de 
medialeeuwen van 5B met het leuke nieuws tijdens een 
bezoekje op school. 

De Schatkist Ichtegem: verbouwing De Schatkist Ichtegem: verbouwing 
pastoriepastorie

Naast onze grote bouwprojecten 
maken we elk schooljaar middelen 
vrij voor onderhouds- en 
opfrissingswerken. Dat gebeurde 
ook in Basisschool De Schatkist in 
Ichtegem. Daar kreeg de pastorie een 
facelift. De groene zone die daardoor 
ontstond zal in een volgende fase het 
decor vormen voor een een extra 
speelruimte met klimtoestellen en 
picknicktafels. 
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DE BRUG ACHTER DE SCHERMEN

De Brug is sinds enkele jaren een vaste waarde op onze campus 
in Torhout. Van peuter tot zevendejaar, van intern tot collega, 
iedere dag krijgen ze een goed doordacht, gevarieerd en lekker 
klaargemaakt menu voorgeschoteld.

In De Brug zijn maar liefst 24 medewerkers van ‘s morgens 
vroeg in de weer om alles voor te bereiden. Ze doen dit op basis 
van de gegevens die de verschillende scholen en het internaat 
op de centrumcampus aan De Brug bezorgen. Alle aantallen 
en cateringopdrachten worden daarna in een overzicht 
gegoten en zorgt voor het startschot van de dag. Zowel het 
keukenmanagement als de bediening zijn zo meteen op de 
hoogte van de mogelijke drukte.

Menu’s ontwerpen, technische fiches opmaken, bestellingen 
plaatsen bij leveranciers, het opstellen van de planning voor het 
kook-, bedienings- en poetsteam, het zijn maar enkele van de 
vele taken voor het team keukenbeheer. Cateringopdrachten 
worden er ook gebundeld en achteraf digitaal verwerkt. 

Wekelijks zijn er ook teamvergaderingen, waar alle opdrachten 
voor de week erop samen doorgenomen worden. Zo 
kijken ze altijd een weekje vooruit in De Brug. Daarnaast 
worden alle werkpunten van de afgelopen week kritisch 
bekeken en bijgestuurd waar nodig. Iedereen heeft zijn/haar 
verantwoordelijkheden en kan een inbreng doen binnen de lijn 
van verwachtingen. 

Verder is er natuurlijk ook bijzondere aandacht voor de nauwe 
opvolging van alles wat voedselveiligheid en netheid betreft. 
Alles moet er spic en span bijliggen om de dagelijkse gasten 
op een aangename en veilige manier te ontvangen. Daarvoor 
behaalde het Brug-team trouwens een smiley, een erkenning 
van het FAVV die aantoont dat alles volledig conform de 
regelgeving rond voedselveiligheid is.

Het team van De Brug behaalde 
de Smiley, een erkenning van 
het FAVV die aantoont dat alles 
volledig conform de regelgeving 
rond voedselveiligheid is.
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FLOW

Om de maaltijden kant-en-klaar voor te schotelen, is er natuurlijk wel wat werk aan de winkel. 
Volg je even mee in de Flow van de Brug?
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BOUWPROJECT  
PIETER BEHAEGHEL

Een nieuwbouw met overdekte 
speelplaats, halfverzonken sportzaal met 
kleedruimtes, douches en sanitair, kantoren, 
spreekkamers, professionaliseringsruimte 
en technische ruimtes, kleine en grote 
overlegruimtes en een open patio. Dat is het 
zesde grote bouwproject van Scholengroep 
Sint-Rembert. Zowel de Middenschool 
Sint-Rembert Torhout, de Oefenschool als 
de algemene diensten vinden er hun stek. 
Multifunctionaliteit staat bij het project 
Pieter Behaeghel dus centraal. 

Centraal in de patio tussen het leerlingen- en 
personeelsgedeelte vind je een olijfboom. De boom 
staat niet alleen symbool voor de stevig gewortelde 
onderwijstraditie in Torhout, maar z’n takken duiden ook 
de verregaande samenwerking aan tussen onze scholen en 
diensten. Zij hebben allemaal hun eigen plek en karakter, 
maar zorgen samen voor kwaliteitsvol onderwijs voor 
groot en klein in de regio. 

 
Waar de naam Pieter Behaeghel precies 
vandaan komt? Sowieso uit het betere 
geschiedenisboek. Om precies te zijn: uit 
de historische wortels van het Torhoutse 
onderwijs. Leraar Pieter Behaeghel was een 
schrijver met een voorliefde voor onderwijs 
en voor de Vlaamse taal. Hij stichtte in 1810 
een kostschool voor jongens waaruit later 
het Sint-Jozefsinstituut groeide en had zo 
meer dan zijn verdienste voor het onderwijs in 
Torhout.
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De tijdlijn van het project Pieter Behaeghel. Het  
gebouw is in gebruik vanaf april 2021.

Enkele 
aantekeningen 
die manager 
infrastructuur Stijn 
Devos maakte 
tijdens de eerste 
overlegmomenten. 
Het project 
kreeg lange tijd 
de schuilnaam 
Napoleon door de 
link met het oude 
kerkhof in de Sint-
Jozefstraat.

 
Het project Behaeghel is mogelijk dankzij 
een samenwerking met de nv Scholen van 
Morgen, een publiek-private samenwerking 
in het kader van het DBFM-programma van de 
Vlaamse overheid. 
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Website
www.sint-rembert.be

Facebook
www.facebook.com/ScholengroepSintRembert

Instragram
@SGRembert

Mail
info@sint-rembert.be


