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Onze school die een jaar stil-
stond bij kanker; het bezorgde 
iedereen een ontzettend warm 
gevoel. Met de lesmarathon 
als apotheose van onze acties 
en het ontroerende slotevent 
kwam er een eind aan ons  
project waarvoor we maar liefst 
15 000 euro inzamelden!

Nu al een biografie om u tegen 
te zeggen, deze doctorandus in 
de fysica uit Utrecht. Oud-leer-
ling Michiel Baatsen werd 
geïnterviewd door twee leer-
lingen uit 5 WW en zij maakten 
zowaar kennis met een echte 
cloudspotter! Schuilt er dan 
toch poëzie in wetenschap?

Kom op tegen 
Kanker

Interview met  
een oud-leerling

Richting in de kijker: 
Wetenschappen

Nieuwe 
gezichten

Denkt u niet vaak: ik zou eens 
een vlieg willen zijn… Even 
binnenkijken in een klas, een 
activiteit bijwonen, eens proe-
ven van een richting? Dat kan 
met deze nieuwe Mater Days: 
een magazine propvol foto’s 
en artikels over het reilen en 
zeilen op onze school. Spring 
binnen in verschillende loka-
len, ontdek wat we aanbieden 
in de richting wetenschappen 
en geniet mee van onze actie 
Kom op tegen kanker. Het was 
een gevarieerd en intens jaar. 
We zorgden voor beweging en 
stonden even stil wanneer het 
nodig was. We laten onze leer-
lingen groeien en begeleiden 
hen in deze belangrijke peri-
ode in hun leven, op weg naar 
volwassenheid.
Zet u neer, lees, ontdek en 
geniet van uw vlucht!

Mevr. van Bergen en
Mevr. Van Opstal, directie

Waarom kan regen niet naar 
boven vallen? Waarom heeft 
oma grijs haar? En waarom 
leven er geen dino’s meer? 
Wetenschap begint met je vra-
gen te stellen om de wereld 
te begrijpen en ook in onze 
school is dat niet anders. Vraag 
maar raak; onze enthousiaste 
leerkrachten wetenschappen 
weten op alles een antwoord.

Deze frisse leerkrachten zien 
het absoluut zitten om tot 
hun 67 door te gaan. Jonge-
ren motiveren om bij te leren; 
iets mooiers bestaat er toch 
niet? Staat je naamkaartje op 
je bank? Hoog tijd voor een 
eerste kennismaking!

IN DIT NUMMER 2016-2017

Afscheid van een directrice 
Marianne Verbist slaagde er op een deskundige en authentieke manier in om de eerste graad van 
onze school zestien jaar lang te leiden. Altijd met humor, zelfrelativering en een goede kijk op 
de zaken; een perfecte combinatie. Het op haar pensioenfeest onthulde Marianne Verbist-plein 
zal ons nog vaak aan haar doen terugdenken.

Wil je nog meer op de hoogte zijn? 

www.materdei brasschaat.be

8 Modelokaal C17
18 Talenlokaal D13
22 Informaticalokaal B23 
26 Kijkdag
30 Modewinkel E01
32 Laatstejaars
44 Keuken A10
48 Lokaal plastische 
 opvoeding D05
54 Familienieuws

En ook...



MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in JANUARI

ASIELCENTRUM 5BSO

RELATIONELE EN  

SEKSUELE VORMING   

2e jaren

INLEEFDAG BRAILLELIGA  5VZ

CHEMIESTUDENT VOOR 1 DAG   

UA  6LW en 6WW

POËZIEVOORSTELLING  

1e graad

FRANSE FILM  Heel de school

CAMPUS VESTA  

6VZ

BRUGGE 3e jaren

4 5

EN OOK

Bezoek aan Rotarybeurs  
6ASO en 6TSO

Leerlingen 4VVB  
verzorgen receptie in Vesalius

Studiekeuzetraject 6ASO + HA

Vrijwillige leerlingen nemen deel 
aan de Wiskunde Olympiade

Toneelvoorstelling ‘Toile cirée’   
4ASO en 4TSO

BREENDONK  4e jaar
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Nieuwe leerkrachten

JORINE VAN HULLEBUSCH

EVELYN WELLENS

YENTHE HUIBRECHTS

GEERT PATTYN

ANKE KOEVOETS

INEKE VAN MOL

GITTE BERNAERTS

houdt van lesgeven om kennis 
en praktijkervaring te kunnen delen

afgestudeerd als
leerkracht
Nederlands,

geschiedenis en
economie

‘Ik wil samen met mijn leerlingen
op zoek naar een toekomst

waarin zij zich goed voelen en
zich verder kunnen ontwikkelen’

geeft sociale technische vorming,
zorg voor omgang, zorg voor voeding, 
IO voeding en zorg voor gezondheid

houdt van lesgeven om jongeren
dingen bij te leren en zelf van hen te 

leren

houdt van zwemmen,
volleybal, dansen, 
uitstapjes reizen

afgestudeerd als leerkracht 
voeding/verzorging en 

techniek

is graag creatief bezig

verloofd
 met een
zeeman

‘Hoe meer je geeft, 
hoe meer je terugkrijgt’

houdt van warme kleuren
en dieprood

leerlingen doen nadenken 
en niet ‘domweg’ met de 
computer laten werken houdt van het

contact met jongeren
geeft informatica

geeft expressie, zorg voor linnen, zorg 
voor interieur, zorg voor gezondheid 

en indirecte zorg

kijkt graag tv-series,
vooral drama en moordseries

bouwt samen met haar 
verloofde een huisgeeft bejaardenzorg,  kinderzorg, project en stage

‘Voor de klas staan,
is voor mij thuiskomen’

heeft 2 kindjes: 
Daan van 6 en Lien van 3

leest graag,
vooral op vakantie

wil jongeren een stukje helpen op weg 
naar hun toekomst en carrière

wou altijd al leerkracht 
worden

houdt van muziekles en naailes

speelt dwarsfluit

geeft Frans

geeft Engels en Nederlands

geeft Nederlands en mavo
voeding is haar passie

lievelingskleur is blauw

passie voor papegaaien

houdt van
theater

sport twee keer
in de week

houdt van lesgeven om leerlingen en 
zichzelf te stimuleren en uit te dagen

lievelingskleur is groen
passie
voor 
koken

wil leerlingen leren om de kansen die ze 
krijgen met beide handen aan te nemen 

en er het beste van te maken
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Klassen: 2BVL (A, B) / 3MP / 4MP / 5MV
Leerkrachten: Mevr. De Clerck, Mevr. Maus, Mevr. Meeuwssen
Lessen: Mode
In dit lokaal worden de kneepjes van het modevak aangeleerd. 

2BVLB in actie
De leerlingen oefenen alle mogelijke technieken in en leren zo bijvoorbeeld patronen 
lezen en tekenen, retouches aanbrengen, strijken, verschillende soorten stoffen 
ontdekken en nog zoveel meer. Het duurt dan ook niet lang of ze toveren prachtige 
jurken, jassen of tassen uit hun naaimachine.



Na hun tijd op Mater Dei waaieren onze oud-leerlingen 
alle richtingen uit. Michiel Baatsen (26) belandde na zijn 
studie uiteindelijk in Utrecht waar hij doctoreert in het 
modelleren van het paleoklimaat, maar ook af en toe 
met z’n hoofd in de wolken zit. Say again? Twee leerlin-
gen van 5 WW zochten het voor u uit…

Hallo Michiel, kunt u zeggen wat u nu doet?

Ik doctoreer aan de universiteit van Utrecht. Ik doe 
er onderzoek naar het paleoklimaat en ik probeer te 
modelleren hoe dat klimaat er ongeveer 35 miljoen 
jaren geleden uitzag. Dat was echt helemaal anders. 
We hebben al een redelijk goed idee van hoe warm 
de zee toen was, welke soort vegetatie er stond en 
hoe het klimaat ongeveer was. We weten ook hoe 
warm het ’s nachts was, hoe erg het afkoelde in som-
mige regio’s en hoe groot de temperatuurverschillen 
tussen winter en zomer waren.

Dat klinkt interessant. Moet u zich daar heel uw 
doctoraat mee bezighouden? 

Ik ben nu ongeveer in de helft van mijn PhD van 4 
jaar. Het is deels studie omdat ik naar een hoger di-
ploma werk, maar anderzijds is het deels werk omdat 
ik een gewone werknemer ben aan de universiteit. Ik 
moet dus ook lesgeven, dingen organiseren en naar 
allerlei meetings gaan.

Gaat het niet vervelen, zo vier jaar aan hetzelf-
de onderwerp bezig zijn?

Die vraag krijg ik wel vaker, maar dat is echt niet zo. In 
het begin denk je dat vier jaar voor één onderwerp 
veel te veel is en dat je er na een halfjaartje wel mee 
klaar bent. Nu ben ik dus in de helft en het wordt 
haasten… Je moet rekenen dat het meer is dan al-
leen iets onderzoeken. Er komen ook veel zijprojec-
ten bij, je wijdt uit naar andere studies, je moet nog 
lesgeven en assisteren, zelf opleidingen volgen,… Zo 
wordt het echt een druk programma. 

Het onderzoek vormt zich ook naarmate je er meer 
mee bezig bent. In mijn geval werk ik dus met kli-
maatmodellen, maar die zijn heel groot en complex 
en kosten veel rekenkracht. Ik doe modelsimulaties 
van bepaalde tijdsintervallen in het verleden zodat 

Oud leerling
INTERVIEW MET EEN
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ik het klimaat in het verleden kan reconstrueren en 
zo die eigenschappen kan onderzoeken. Zo’n model-
run duurt ongeveer twee à drie maanden. Ten slotte 
moet je nog nakijken of alles wel correct is en dan 
kan het zijn dat je aan zo één klimaatmodel al snel 
een half jaar bezig bent.

Welke richting hebt u gedaan op Mater Dei?

Ik heb eerst twee jaar Latijn gedaan. In de tweede 
graad heb ik voor wetenschappen gekozen en in de 
derde graad voor wetenschappen-wiskunde. Vanuit 
de wetenschappelijke richting heb ik geen proble-
men gehad met de overstap naar hogere studies.

Heb je leuke herinneringen aan je tijd op Mater 
Dei?

Wat ik wel heel leuk vond, zeker in de twee laatste 
jaren, was dat we een klein klasje hadden. We waren 
maar met vijf leerlingen. Dat was dus gezellig, we 
waren echt met elkaar begaan. Ook tijdens de lessen 
waren we gewoon redelijk close met elkaar dingen 
aan het bijleren op een leuke manier. Mijn beste her-
inneringen heb ik aan mevrouw Baelmans, zij was 
onze leerkracht wiskunde, maar ook de ‘beschermer’ 
van ons kleine groepje. Ze steunde me ook erg bij 
het ondernemen van extra projecten, zoals de Wis-
kunde-Olympiade en mijn eindwerk. Verder is de 
Italiëreis me bijgebleven, de LO-lessen van mijnheer 
Steyaert en het overlijden van mijnheer Van Houtven 
van wie ik destijds les had en voor wie ik erg veel res-
pect had.

Wat heeft u overhaald om meteorologie te 
gaan studeren?

Eerst wilde ik architect of ingenieur worden, maar 
toen ik aan het einde van het middelbaar kwam, trok 
de inhoud van die studie me toch niet aan. Ik heb 
dan gekozen om fysica te gaan studeren, mede om-
dat een nicht van me dat ook deed en me het aan-
geraden had. Het was ook wel goed dat we met Ma-
ter Dei naar enkele informatiedagen over het hoger 
onderwijs gingen zodat ik kon nagaan wat de studie 
fysica nu juist inhield en wat ik er mee kon doen. 

Mijn bacheloropleiding heb ik in Antwerpen na 3 jaar 
afgerond. Voor m’n master koos ik vastestoffysica. Dat 
is de fysica van materialen, maar op atomaire schaal. 
Je leert bijvoorbeeld hoe dat de energieniveaus van 
stoffen werken om zo eigenschappen van materi-
alen te bepalen. Er komt wel wat chemie bij kijken, 
maar vooral veel kwantummechanica omdat het 
veel op kleine schaal is.

Ik heb die master één jaar gedaan en ik vond het ook 
allemaal interessant en leuk, maar ik zag mezelf daar 
niet echt iets mee doen. Ik heb al mijn hele leven een 
enorme interesse in het weer en toen ik te weten 
kwam dat er in Utrecht een master meteorologie 
bestond, ben ik daarheen gegaan. Ik mocht ook een 
half jaar stage lopen op het KNMI en dat was echt ge-
weldig. Ik ben qua opleiding dus eigenlijk een fysicus 
met een diploma in de meteorologie. 

U bent dus na even zoeken goed terecht geko-
men?

Absoluut, die studie was eigenlijk een beetje de ont-
dekking van mijn passie. Op een gegeven moment 
voelt het alsof je gewoon je hobby aan het doen bent. 
Het is ook een heel andere manier van les volgen dan 
tijdens het middelbaar. Er zit veel meer variatie in en je 
kiest ook veel specifieker wat je allemaal wilt. 

U hebt ook een fascinatie voor wolken.  
Wat houdt dat precies in?

In mijn vrije tijd ben ik natuurlijk ook bezig met het 
weer. Zo doe ik bijvoorbeeld aan weerfotografie. Ver-
der heb ik nog een groepje mensen waarmee ik ga 
stormchasen. Ik doorkruis dan met een paar enthou-
siastelingen het land en geniet van de schoonheid en 
de kracht van zo’n onweersbui. Je voelt alles, je ziet 
hoe alles vecht,… Ik vind het ook gewoon heel fasci-
nerend om de hele achtergrond van hoe het allemaal 
werkt te kennen en om dan in de praktijk te zien hoe 
dat dan ook tot stand komt. 

Is dat geen gevaarlijke hobby?

Je moet inderdaad niet onderschatten hoe zwaar en 
indrukwekkend een onweer kan zijn. Denk maar aan 
het drama op Pukkelpop en drie jaar later op Pinkpop 
in Zuid-Limburg. Uiteindelijk is er op Pinkpop niet zo 
veel gebeurd, maar wij waren op hetzelfde moment 
aan het stormchasen in Duitsland. We hebben toen 
ook zo’n onweersbui op volle kracht over ons heen 
gekregen. In een dorpje daar hebben ze toch een aan-
tal dagen moeten opruimen omdat vele huizen flink 
beschadigd waren en sommige daken al hun pannen 
verloren hadden. Ik weet nog dat we daar over straat 
reden en dat het wegdek niet meer zichtbaar was, er 
lag een laag van kapot gevallen dakpannen op de 
straat. De antennes waren van de daken gerukt, hele 
garagepoorten waren uit de huizen gewaaid, de ra-
men van een etalage waren doorgeslagen en bomen 
waren in twee gespleten. Het waren rukwinden van 
150-160 kilometer per uur, dat was enorm. Voor ons 
als stormchasers was dat een waarschuwing en een 
observatie tegelijkertijd. Het was ook heel leerrijk.  

Bedankt Michiel voor je tijd . We wensen je nog veel plezier met je 

studies en in je verdere leven.

Jolien Van der Borght en Wieland Spinnox - 5WW



BEZOEK AAN HET  

VREDEGERECHT  

6STW

CHRYSOSTOMOS  6e jaren
CARNAVAL  

1e graad

MILIEUACTIE OP SCHOOL

FLUOFUIF 
1e graad

UITWISSELING MET LEERLINGEN  UIT LOUVAIN-LA-NEUVE  5 en 6ASO en HA

EN OOK

Bezoek aan het asielcentrum 5BSO

Bezoek aan SID-in beurs  
6ASO, 6TSO en 7BSO 

 
Drugpreventie 3e en 4e jaren

Bezoek kleuterschool-  
verzorgingstehuis BVL

Italiëfuif

Justitiepaleis 6BSO

Pestpreventie 1e jaar

MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in FEBRUARI

TWEEDAAGSE ROTTERDAM  
7BSO

PROJECT WATER  

1B

UITSTAP NAAR VLAAMS PARLEMENT 

6ASO en TSO
12 134
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Waarom? Daarom! 
Wat maakt iemand een goede wetenschapper? Vol-
gens ons, leerkrachten wetenschappen, is dat een 
gezonde nieuwsgierigheid en het verlangen om de lo-
gica van de dingen te begrijpen. Net zoals Newton die 
zich al luierend in de tuin afvroeg waarom een appel 
naar beneden valt. Of Becquerel, die zich afvroeg hoe 
het kwam dat zijn fotopapier ineens zwart werd toen er 
een blok uranium op lag.

En iedereen heeft dat inzicht. Je kent het wel, kleine 
kinderen die te pas en te onpas vragen “Waarom”? Dat 
zijn eigenlijk wetenschappers in de dop, maar ergens 
onderweg lijken jongeren die nieuwsgierigheid te ver-
liezen. Het stimuleren daarvan is voor ons als leerkrach-
ten de centrale gedachte in de wetenschapslessen. Het 
stellen van de juiste vragen is een enorm belangrijke 
stap tussen de eerste verwondering en het uitzoeken 
hoe iets in elkaar zit. Wetenschappen staan en vallen 
dus vaak met de goede onderzoeksvraag. Daarom 
krijgen jullie hier van ons een greep uit de vragen die 
onze leerlingen in de wetenschapsvakken oplossen. 
Nieuwsgierig naar het antwoord? Ook dat vind je hier!

Waarom valt een ei naar beneden? (1e jaar, initiatie-uren)

Alle voorwerpen op aarde vallen naar beneden door 
de aantrekkingskracht van de aarde, ook wel de zwaar-
tekracht genoemd.

Waarom hebben de cellen een centrale rol in ons lichaam?  
(1e jaar, natuurwetenschappen)

Alle stelsels (spijsverterings-, ademhalings-, uitschei-
dings- en transportstelsel) moeten samenwerken om 
de nodige stoffen (voedingsstoffen en zuurstofgas) tot 
bij de cel te brengen en afvalstoffen (urine, zweet en 
CO2) te verwijderen.

Waarom is het voor een foetus schadelijk als zijn  
aanstaande moeder rookt en/of alcohol gebruikt?   
(2e jaar, natuurwetenschappen)

De foetus wordt gevoed via de moederkoek in de 
baarmoeder van de moeder. Via de navelstreng, die 
vasthangt aan de moederkoek, krijgt de foetus voe-
dingsstoffen en zuurstofgas. Ook de giftige stoffen die 
afkomstig zijn van de sigaretten en de alcohol, berei-
ken hem.

Wetenschappen  RICHTING IN DE KIJKER

Waarom loopt water sneller weg in mul zand dan in nat zand? 
(2e jaar, natuurwetenschappen)

De doorlaatbaarheid van water in mul zand is groter 
dan in nat zand. Dit heeft te maken met de korrelgroot-
te van het zand en hoe dicht die korrels tegen elkaar 
aan zitten. Hoe dichter de korrels tegen elkaar zitten, 
hoe moeilijker het water er immers kan door lopen.

Waarom kunnen ijsberen en grizzlyberen samen nakomelingen 
verwekken? (3e jaar, biologie)

Deze beide beren zijn nog heel nauwe familie van el-
kaar. Hun nakomelingen noemt men ijzly’s. 

Waarom drijft een schip op het water in plaats van te  
zinken? (4e jaar, fysica)

Een schip is onderhevig aan 2 krachten: een neer-
waartse gravitatiekracht en een opwaartse Archime-
deskracht. Een schip zal drijven als beide gelijk zijn, dit 
is als het gewicht van de massa verplaatste vloeistof 
gelijk is aan het gewicht van het schip.

Waarom zijn planten groen en wieren die onder water  
groeien rood? (5e jaar, biologie)

Omdat groene planten het groene licht weerkaat-
sen zijn ze groen, de rest van het licht nemen ze op. 
Roodalgen leven diep in het water waar de meeste 
kleuren niet doordringen, ook groen niet.

Waarom kunnen twee blanke ouders een gekleurd kind  
krijgen? (6e jaar, biologie)

Dat kan uitzonderlijk gebeuren als ze allebei in hun 
stamboom ook gekleurde voorouders hebben.

Waarom krijgen we van onze beide ouders niet evenveel 
erfelijk materiaal mee? (6e jaar, biologie)

Je krijgt iets meer erfelijk materiaal van je mama mee 
omdat zij ook de mitochondriën doorgeeft die hun ei-
gen DNA hebben.

Waarom komt een duiker die van een 10 meter hoge 
duikplank duikt, razendsnel in het water terecht? (6e jaar, 
fysica)

Door de grootte van de valversnelling neemt de snel-
heid snel toe. De duiker komt in het water terecht met 
een snelheid van ongeveer 50 km/h als je de lucht-
weerstand verwaarloost.

Sommige van deze vragen testen we zelf uit in de 
praktijk en soms loopt het dan wel eens mis. Geluk-
kig niet al te vaak. Zo stak mevrouw Konings ooit de 
vuilbak in het chemielokaal in brand. Ijzer en zwavel 
reageren samen door toevoeging van warmte tot het 
grijsglanzende magnetische ijzersulfide. Door onvol-
doende afkoeling en te snel op te ruimen, ontbrand-
de deze stof spontaan waardoor de vuilbak in brand 
stond. Gelukkig staat de school er nog.

Als we in het 3e en 4e jaar vragen waarom de leerlin-
gen voor wetenschappen kozen, krijgen we vaak heel 
uiteenlopende antwoorden. Onze laatstejaars kiezen 
toch vaak voor een wetenschappelijke richting, en met 
succes. De laatste jaren studeerden er leerlingen af in 
de diergeneeskunde, farmaceutische wetenschappen, 
biomedische wetenschappen en in de industriële we-
tenschappen chemie en elektromechanica. Sommige 
oud-leerlingen studeerden recent af als tandheelkun-
dige, apotheker, huisarts en architect. 

VOOR LEERLINGEN MET ZIN IN 
WETENSCHAPPEN, 

WISKUNDE EN TECHNIEK
VANAF 1 SEPTEMBER 2017 IN 1A



BEZOEK AAN KLEDINGWINKELS 

MUNT EN FILOU&FRIENDS  

BVL

BEZOEK OXFAM  
4STW

INKTAAP ROTTERDAM,  

BIJGEWOOND DOOR  

5 leerlingen uit 6ASO

MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in MAART

16 17

DAGUITSTAP NAAR IEPER  5ASO en TSO

SCHOENENTENTOONSTELLING 
FOOT PRINT MOMU ANTWERPEN  Mode

EN OOK 
 

Bedrijfsbezoek Flavr 5HA

Bezoek 6de leerjaren

Bezoek aan Kraamvogel 7KZ en TBZ

Broederlijk delen

Dienstencentrum  
Maria-ter-heidehove 5VZB

HBO5 ANTWERPEN 6VZA 6VZB

Praatcafé 6ASO, TSO en 7BSO 
samen met oud-leerlingen

Composteringsbedrijf 4STW

Ecoman 6EM en 6HA

Inleefdag op Artesis Plantijn  
hogeschool Antwerpen 7TBZ

Pi-dag, heel de school

Toneelvoorstelling  
‘België een sprookje’  

6ASO en 6TSO

ITALIËREIS  
6e jaren

STIL MOMENT  

NA DE AANSLAGEN IN BRUSSEL



Anekdote: De buste van Guido Gezelle staat al een paar jaar gezellig mee vooraan. 
Af en toe hangt hij vol stof en krijt, maar dat zal hem als oud-leerkracht hopelijk 
niet deren.
Historie: Van een gewoon, klassiek opgesteld klaslokaal evolueerde dit lokaal naar 
een gezellig vaklokaal waar de tafels in groep staan. Achteraan staat de bibliotheek 
van de tweede en derde graad.

Klassen: 6STW (A, B, C), 5ASO, 6ASO, 5STWc, 4STW (A, B, C) 
Leerkrachten: Mevr. Bulckens, M. Willemen, Mevr. Wellens, Mevr. Van Elsacker, Mevr. 
Haagdorens, Mevr. Van Loock, Mevr. Roenen, Mevr. Broeckx, Mevr. Van Bergen
Lessen: Nederlands, communicatie, Italiaans, godsdienst, sociale wetenschappen, 
Engels, Frans, Duits
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6ASO in actie



KEULEN 

6ASO en TSO

MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in APRIL

CONFRONTATIETOCHTEN 

5e jaren

10 MILES ANTWERPEN 
alle sportieve leerlingen en  

leerkrachten

BEDRIJFSBEZOEK BEL EN BO 

Mode

EN OOK

 
Bezoek aan Coda Hospice 7TBZ 

Bezoek Vesalius 4VV

Inleefhuis 6MV en VZ

Kijkdag

Uitstap CM-kantoor 5BSO

Restaurantdag 4STW SARCOFAGHI TE BRUSSEL  1AC

KRÖLLER MÜLLER  MUSEUM IN DE HOGE VELUWE          3e jaar

20 21

POËZIEWANDELING EN BEZOEK 

AAN DR GUISLAIN MUSEUM, GENT 
5ASO en TSO



ICT is niet meer weg te denken uit de les. In elk lokaal staat er daarom een 
computer met scherm of smartboard en de leerlingen gebruiken vaak  
notebooks. Toch kan het ook handig zijn om even op een echte computer te werken 
en dan kunnen de leerlingen terecht in één van onze informaticalokalen waar dan 
ook verschillende vakken worden gegeven.  

Lessen: Bedrijfseconomie, bedrijfsbeheer, economie, Engels, Frans
Klassen: 3HA, 4HA, 5HA, 6HA, 5EM, 4MP, 6MV, 7MV
Leerkrachten: Mevr. De Roest, Mevr. Vranckx, Mevr. Moens, Mevr. Sanen,  
Mevr. De Tollenaere, Mevr. Van Elsacker
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5HA in actie



VOETBALTORNOOI  

de hele school

MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in MEI

PROJECT ZEE, PROJECT NATUUR 

EN MILIEU 1B en BVL

AFSLUITER SEMINARIE ITALIAANS

STAND UP COMEDIAN INDEPENDENT COMEDY 4STW

TRIER 

2e jaren

GROOTOUDERDAG 

4VV
24 25

EN OOK 
 

Antwerpen 4BSO

Een stad in een provincie 6 en 7BSO

Verkeerspark 5BSO



Op de jaarlijkse Kijkdag leggen we aan ouders en nieuwe leerlingen 
graag uit hoe we op Mater Dei school maken. We tonen hen enthousiast 
onze boeken en vaklokalen en leggen uit waar we sterk in zijn. In een 
interactieve rondleiding maken de bezoekers kennis met een waaier aan 
vakken en richtingen die we aanbieden in onze school.

Zo stellen we in de modeklassen de creaties van onze ont-
werpers voor, spelen de leerkrachten LO graag een spelletje 
basket en bakken onze leerlingen in de nieuwe keukens 
lekkere koekjes voor de bezoekers. Er wordt ook duidelijk 
gemaakt wat PAV nu eigenlijk is, waaruit de IO’s van STW 
bestaan of wat de leerlingbegeleiding allemaal doet. We to-
nen ook welke activiteiten en uitstappen we naast de lessen 
aanbieden en komen zeker eens langs het frietkraam van 
4 Handel.

In bijna alle lokalen kunnen de eventuele nieuwe leerlingen ook 
meedoen. Zo kunnen ze kennismaken met de wondere Latijnse 
wereld, meertalige raadsels oplossen in de talenklas of koeie-
nogen bekijken onder de microscoop bij natuurwetenschappen.

We duimen weer voor een warm lentezonnetje op de volgende  
Kijkdag en hopen u zeker te verwelkomen!

KIJKDAG
april 2016

Maak kennis met ons op zaterdag  
22 april 2017.  Onze leerkrachten geven 
informatie en gidsen je door de school 
van 14 tot 17 uur.

Inschrijvingsdag: 
1e jaar telefonisch afspraak maken van-
af maandag 24 april 2017
2e tot 7e jaar: 30 juni 2017, 13 tot 18 uur

22 april 2017

MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in JUNI

Proclamatie  
6e en 7e jaar

BOOK-UP BOEKENMARKT

ETALAGE DAVID BOWIE 

4 MP

SCHOOLBAL

EN OOK

 
Activiteit Melgeshof 7TBZ

Pennenzakkenrock
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Hartverwarmend slot van Mater Dei Komt op tegen Kanker
Op vrijdag 15 april, tijdens een niet zo gewone 
lunchpauze, zetten alle leerlingen van Mater Dei 
een feestelijk punt achter het project Mater Dei 
Komt op tegen Kanker. Dit gebeurde in het ge-
zelschap van de CEO van Kom op tegen Kanker, 
de heer Michils en van de regioverantwoordelijke 
van KOTK, mevrouw Karen Dobbé. 

Een half jaar eerder, tijdens de Kick Off van het project 
op de Dag tegen Kanker, werd de school ondergedom-
peld in de wereld van en rond kanker. Nadien maakten 
de leerlingen via de reguliere lessen kennis met de ver-
schillende aspecten van deze ziekte. Ruim 80% van de 
leerlingen wordt er immers mee geconfronteerd... 

Doorheen het project lanceerden zowel de leerlingen 
als het personeel allerlei acties waarmee geld werd in-
gezameld voor Kom op tegen Kanker. Kanker wegcijfe-
ren via wiskundebijlessen, een kerstmarkt, car- & bike-
wash, poffertjes bakken, een echte veiling met onder 
andere gesigneerde truitjes van Kevin De Bruyne, een 
brei-avond, een filmmiddag, … Kleine en grote ideeën 
zamelden kleine en grote bedragen in. Het project werd 
ook gesteund door de oud-leerkrachten van de school. 
Samen organiseerden zij een brunch en dat leverde een 
historisch bedrag op. 

De kers op de taart van dit project was echter de les-
marathon. Alle leerlingen werden uitgenodigd om hen 
te laten sponsoren tijdens een lesnocturne. De leerlin-
gen van de derde graad deden zelfs het nachtje door. 
Tientallen personeelsleden en honderden leerlingen 
beleefden de school eens vanonder het schijnsel van 
de maan. De ouders van de ouderraad zorgden voor de 
nodige calorieën om wakker te blijven. Het team van 
LO organiseerde een loopestafette en zorgde zo voor 
de goede vibes doorheen de hele nacht. Onder leiding 
van het team PO maakten alle leerlingen samen een 
kopie op ware grootte van het schilderij De Nacht-
wacht. Dit kunstwerk zal een blijvende herinnering zijn 
aan dit erg intense project. 

Neem zeker een kijkje op https://youtu.be/TLSuAaAWifI 
als je nog eens wil nagenieten van deze fantastische 
nacht. 

Alle actievoerders konden ervaren dat door deel te ne-
men aan iets positiefs, je kanker ook een andere dimen-
sie kan geven. Op het slotmoment van vrijdag 1 april 
stond de peter van het project, Rupert Suply mee op 
het podium. Nauwelijks twee maanden later overleed 
Rupert, hij liet een vrouw en zoontje achter. Zijn verhaal 
zal ons - en daarnaast nog honderden Hope-fans – heel 
lang blijven inspireren. 

Dhr. Michils, CEO van Kom op tegen Kanker, benadruk-
te dat wat onze school had verwezenlijkt uniek is voor 
Vlaanderen. De directie overhandigde trots de cheque 
van 15 000 euro aan Kom Op Tegen Kanker. 

Bedankt iedereen, voor de samenhorigheid en de 
energie. Wedden dat we de muur tussen kanker en 
de buitenwereld een beetje lager maakten?
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Nu wordt er in de ‘winkel’ gewerkt aan vaardigheden en attitudes in de mode- 
en interieursector. De leerlingen richten de etalage en de winkel in, ze voeren  
verkoopsgesprekken (ook in het Frans en het Engels) en bespreken een retouche 
met een klant. Met het boekhoudkundig programma Winfakt leren de leerlingen 
ook op een digitale kassa werken. Onze winkel is eenmalig open geweest met de 
Kijkdag vorig jaar.  

Klassen: Modeklassen, van 3 tot 7 Mode 
Leerkrachten: Mevr. Meeuwssen, Mevr. Schutters, Mevr. Maus, Mevr. De Clerck 
Lessen: CPL: commerciële presentatie en lifestyle
Historie: Vroeger werd dit lokaal gebruikt als expressieruimte. Daarna werd het 
achtereenvolgens gebruikt als klaslokaal, als refter voor de derde graad en als 
cafeetje waar de leerkrachten op vrijdag de week doorspoelden.
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7 Mode in actie



ONTHAALDAG 

alle leerlingen en leerkrachten

FOTOWEDSTRIJD  
ORDE OP SCHOOL

CULT-UUR OP SCHOOL DAG ROND DIVERSITEIT 5BSO

REMOUCHAMPS  
6ASO-HA-STW

SPORTDAG 
alle leerlingen en leerkrachten

SPORT@SCHOOL

EN OOK
 

Topteam 2LA, 2MW, 5EM, 6HA

MAS 6STW

Veldloop Brasschaat

Asielcentrum 5BSO

Fietsen in Brasschaat 5ASO-HA, 5STW

Fietstocht Park Spoor Noord 4BSO

Heidelandprijs

HEF- EN TILTECHNIEKEN ALS 

VOORBEREIDING OP DE STAGE  
5VZ

MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in SEPTEMBER
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Laatstejaars
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6 Sociale en technische wetenschappen, 6STWA

Paulien LeyssensEva Heylen  Danaé De ConinckLaura Buschgens Astrid De Meyer Matthias De Wilde

Morgane VercaemerKirsten LuyckxCharlotte StevensMargot Minnebo Tamico Van Nieuwenhove Amber Wouters

Isabelle van RensSofie Van Osta Charlotte Zeuwts Tom Berckmans

6 Sociale en technische wetenschappen, 6STWB

Paulien de SchepperMarieke 
De Meulenaere 

Bernice Beenaerts Julie Cauwenbergh-
Dieleman

Stef Bonte Sofie Claessens Luca De Herdt

Evelien Eysackers Vincent LuyckxDiana Garcia Casanova 

Ilonka ScheipersMarie-Lynn RombautsCéline Maes Anna Pavel Magalie Simons

X-mas wordt
volgens mij keileuk!

 
TOEKOMSTPLANNEN 
Een rugzakreis

door Noorwegen en Zweden.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik wil drie jaar optiek 
gaan studeren en daarna 

1 jaar gaan reizen.

Ik ga de goede klassfeer 
missen. ‘Wat een bende’

Op de uitstap naar Parijs 
heb ik me supergoed 

geamuseerd: die uitstap 
zal ik nooit vergeten!

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik wil heel graag
leerkracht worden

in de lagere school.

Op confrontatietochten 
was onze klas de enige die 
al het eten meenam en nog 
hadden we niet genoeg.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik zou graag een 

jaar naar
Australië of 

Canada gaan om 
daarna mijn

studies in het 
Engels voort 
te zetten.

TOEKOMSTPLANNEN 
Aan Hoge Hotelschool

Den Haag afstuderen en dan 
CEO worden of een leiding-
gevende job gaan doen en 

mooie reizen maken!

Julie VolckaertsBrent Van BraeckeveltLara Torfs Joachim Vanleke Zoey Vervoort

Parijs was een 
geweldige belevenis en 

het nachtje door op school 
voor KOTK was ook 

heel plezant!

‘Love’ voor tsjoekbal!

De confrontatiedagen 
waren een ervaring
voor het leven.

TOEKOMSTPLANNEN 
Als ik op het 
einde van het 
schooljaar nog 

niet weet wat te 
studeren, over-
weeg ik om een 
jaar vrijwilli-

gerswerk te doen.
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6 Handel, 6HA

Eline Bogaerts Yoran Ceulemans Angela Davtian Glen De Ridder

Laurie TiggelovendCédric SchellemansPjotr MaesenEvi Weijts

6 Humane wetenschappen, 6HW

Saar Van CuyckLauren TsounisLaura Aponte Hayke De Witte

Bo De ClerckCaro Scheerder Bert SwaegersHelen Van Look

6 Latijn - wetenschappen, 6LW

Marie Schouwaerts

6 Mode, 6MV

Amber VolkaertLiana De Ridder Lindsay DielenYenda De Rouck Célie Picard Imani Van den Bergh

7 Mode, 7 MV

Tinne De Laet Ashley De Maeyer

Anke Snijders Ashley Van Lommen

Laatstejaars

Het spel Top Team 
was leuk!

TOEKOMSTPLANNEN
Ik zou graag 

verderstuderen bij 
de marine in het 

leger.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik zou graag naar 
de politieschool 

gaan.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik ga 

kinderpsychologie
studeren.

Het disco-
tsjoekbaltornooi 

was heel
gezellig.

TOEKOMSTPLANNEN 
7de jaar op Mater Dei.

MOOISTE HERINNERING 
De uitstap naar Parijs!

MOOISTE 
HERINNERING

Zo goed 
als alle 
schooluit-
stappen en 
de les- 

marathon!

Ik ga
fotografie 
studeren.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik wil graag 

kinderpsychologie
gaan studeren.

MOOISTE HERINNERING 
Rupert Suply leren kennen 
en mee mogen doen aan de 
nacht van KOTK om geld 

in te zamelen.

MOOISTE HERINNERING
De HOPE-actie,

het tsjoekbaltornooi.

Mater Dei is een school waar ik altijd 
mezelf kon zijn. (Cliché, maar waar). 
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6 Verzorging, 6VZA

Chelsey RaesAxelle GorisNina Aerts Amber RahouLindsey Berckmoes Laura De Meutter Kimberley de Weerd

Jana Decleer Mathieu StockmansChristy Staut Amy Van Ballaert Sofie Van Oystaeyen
Caro HellinxCato Dox

Tine Baplue Yana De CortTine Bultheel Joshua De Pooter Eric de Rooij

Yannick VanbaelenAnke VaesenJolien JanssensQueenie Marynes Zana Lenaerts

Saar Pluijm

Raf  Roels

Sara Van der Jonckheyd Caroline VermeirenCéleste Vermaelen

Gaël Vervoort

6 Sociale en technische wetenschappen, 6STWC

6 Wetenschappen - wiskunde, 6WW

Emily BulsShalini PeetersRahim Elmurzayev AbdulImani Ramioulle Gitte Vantongerloo

Laatstejaars

Ik zit het 
eerste en ook 
het enige jaar 
in deze klas, 

maar de anderen 
zijn stuk voor 
stuk geweldige 
leerlingen.

MOOISTE HERINNERING 
Tweedaagse in Trier, 
tweedaagse in Parijs, 

relatiedagen, 
confrontatiedagen… 
Best veel dagen!

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik wil 

psychologie gaan 
studeren om anderen 

te helpen.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik zou graag verdergaan in de 

sociale sector zodat ik 
mensen kan helpen.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik wil een diploma halen

waarmee ik mensen of kinderen 
kan helpen.

Voor sfeer en
gezelligheid een 

dikke 8!

“Blij dat het gedaan is”

Op relatiedagen heb 
ik mijn echte vrienden 

leren kennen.

Deze 6 jaren hebben me 
gevormd tot wie ik ben. 
Ik heb mezelf echt leren 
kennen op deze school.

De reis naar 
Parijs 

blijft me bij.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik zou graag
verpleegkunde 
gaan studeren.

De lessen 
over de 

kamelen en 
leeuwen en
de roos van 
Leary bij 

mevr. Koeken 
zal ik niet 

snel vergeten.

TOEKOMSTPLANNEN
Eerst 

psychologie
en dan 

seksuologie

MOOISTE HERINNERING
Die ene keer dat de 

leerkrachten ons kwijt 
waren..

Als nieuwe 
leerling werd ik 
goed ontvangen op 
de eerste school-
dag en daarna.

Ik wil graag mijn 
klasgenoten bedanken 
voor de leuke jaren 
die we samen hebben 

beleefd. Ik kijk alvast 
uit naar Italië!
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6 Verzorging, 6VZB

Alexander  SchonenbergAmber Pauwels

Caitlin Bruyninckx Djuna GerenéKenley Ceulemans Iris Ibens

Nomi Moris

Kiana Van Aerden

Jana Verstraeten

Lotte Van Ruyssevelt

Nina Walker Evelyne Willemstein Annelies Logghe An Van GuchtHannelore  Op de Beeck Goran Van Immerseel

7 Kinderzorg, 7KZ

Sarah KerckhofsSara KaiKatinka Bruylants

Britt Buydens

Helena Buschgens

Joanna Fedko Celine Govaerts

7 Thuis- en bejaardenzorg, 7TBZ

Silke PhilipsRomy MeeusenKjara Canters Sarah JanssensTommy De Clerck Sam Legrand Julie Leyssens

Shauny Spanenburg Britt Van StaayBrent Van Acker Saren Verwilghen

Laatstejaars

LEUKSTE HERINNERING 
De confrontatiedagen met 

mevr. Picqueur!

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik heb nog geen idee, maar ik wil 

zeker de wereld rondreizen.

TOEKOMSTPLANNEN
Ik ga 7TBZ volgen en 
daarna misschien nog 

verderstuderen.

De leuke momenten met 
leerkrachten en leerlingen 
zal ik voor altijd koeste-
ren. Het lachen was leuk!

De Parijsreis 
in het 4e was echt 

fantastisch!

Ik heb een beste 
vriend gevonden 
voor het leven.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik wil graag 

gehandicaptenzorg 
doen.

Ik heb op deze 
school vrienden 
voor het leven 
gemaakt en dat 
zal ik nooit 
vergeten!

De confrontatie-
dagen hebben onze 
klas dichter bij 
elkaar gebracht.

TOEKOMSTPLANNEN 
Ik zou graag verderstuderen 

voor kleuterjuf.

TOEKOMSTPLANNEN
Ik ga 

kleuteronderwijs 
of orthopedagogie

studeren.

TOEKOMSTPLANNEN
Ik ga

kleuteronderwijs 
studeren.

Op de Italiëreis heb ik 
heel veel nieuwe mensen 

leren kennen. 

Ik heb mijn beste vrien-
den hier leren kennen!

Tijdens de confrontatietochten hebben we 
enorm gelachen toen mevr. Picqueur binnen-
kwam in de meisjeskamer, net toen we een 

scheetbattle aan het houden waren.

 Ik ga studeren voor 
kinderverpleegkundige.



MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in OKTOBER

PARIJS 

4e jaren

BRUSSEL 3-7 Mode

IO BEZOEK MCDONALD’S  

3STW, 5VZ en 3VV

PERMEKE  

6HW
HUMANE DAG  

3-6HW

EN OOK

Bezoek Modemuseum 5MV

Excursie diversiteit 3BSO

G-sportdag 7KZ en 7TBZ

Oud-leerlingenavond

Toneelstuk ‘Het kleine sterven’ 
6ASO en TSO

Uiteenzetting Ministerie van  
Financiën 5EM, 5HA en 6HA

UITSTAP HAVEN ANTWERPEN  2A

RELATIEDAGEN 

3e jaren
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Historie: Deze fonkelnieuwe keuken is nu een fantastisch lokaal om in te werken. 
Het werd dan ook dringend tijd dat de vorige keuken - die er zeker al dertig jaar 
stond! - vervangen werd.
Anekdote: Er brak paniek uit op school toen het brandalarm ineens afging. Bleek dat 
er een pan te lang op het vuur had gestaan met een immense rookontwikkeling tot 
gevolg. Waar rook is, is dus niet altijd vuur...

Klassen: 2BVLA / 2STVB / 3VVA / 3STW (A, B, C)/ 4STWA / 5VZ (A, B) / 5STW (A, B, C) 
Leerkrachten: Mevr. Meyvis, Mevr. Huibrechts, Mevr. De Maeyer, Mevr. De Cat, 
Mevr. Koeken, Mevr. Verschueren 
Lessen: IO Voeding, Zorg voor voeding, Indirecte zorg, Sociale en technische vorming
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3STW in actie



MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in NOVEMBER

ITALIËQUIZ

EN OOK

Sinterklaasfeest voor kinderen  
van het personeel

Voorrondes tsjoekbaltornooi

Ieper 7BSO

ALCOHOLPREVENTIE  
2e jaar

BRUSSEL UITWISSELING 

5ASO en 5HA
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VOORLEESWEEK
TONGEREN 1A

TENTOONSTELLING IO   
BACK TO BASICS  6STW



Anekdote: Er is al zoveel gebeurd in dit lokaal en dat zie je er ook aan… De kasten 
puilen uit van het materiaal met het gevolg dat er soms inkt op de schoenen van 
de leerkrachten valt. Ook de potten acrylverf worden al wel eens omgestoten en 
lieten zo’n mooie kunstwerken achter op de kastdeuren dat ze te mooi zijn om te 
verwijderen. Gelukkig kunnen de leerlingen altijd Vanish gebruiken... Lang geleden 
werden er zelfs meisjes in bikini gebodypaint en de leerlingen trekken er ook vaak 
op uit om de speelplaats te pimpen of in het park te gaan schetsen.  

Klassen: 3 ASO, 4VVA, 4STWA, 4STWC, 1AC2, 2STV (A, B), 
2MWB, 3STW (A, B, C), 2STVC, 2L/MWA, 4VVB, 1AB2, 1AA, 1AB1, 1AC3, 2BVLB 
Leerkrachten: Mevr. Aernouts, Mevr. Van Bergen, Mevr. Joosen 
Lessen: Plastische Opvoeding, IO Expressie
Historie: Dit lokaal ademt kunst. Al meer dan 30 jaar worden hier de mooiste  
tekeningen, beelden, grafische composities en originele etsen gemaakt die nadien 
onze gangen letterlijk wat meer kleur geven. 
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1AB2 in actie
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AFSCHEID
VAN EEN DIRECTEUR WELKOM  

AAN EEN NIEUWE 
DIRECTEUR
Nu mag ik de fakkel overnemen. Een 
hele uitdaging! De school, mijn school, 
ken ik alvast vanbinnen en vanbuiten: 
als leerling, leerkracht, coördinator en 
nu dus als directeur (of diereckris, zo-
als mijn dochter van 8 me doopte...). 
Gelukkig sta ik er niet alleen voor: Yo, 
mijn fantastische collega en een heel 
team leerkrachten, secretariaatsmede-
werkers, leerlingenbegeleiders... maken 
samen met mij school. Een nieuwe  
carrièrewending; laat maar komen,  
ik heb er zin in!

Kris Van Opstal, 
directeur eerste graad

Op 1 september 1990 kwam Marianne Verbist in onze school door 
reaffectatie vanuit het Maria Boodschap Instituut Luchtbal. Ze inte-
greerde zeer snel en onderwees Nederlands, Engels, godsdienst en 
PAV. Daarnaast gaf ze ook nog les in de Politieschool. Onze leerlingen 
genoten van de frisse wind die ze in haar lessen bracht. Ze kon leer-
lingen begeesteren, opvoeden en alles kruiden met de nodige humor.

In september 2001 werd ze directeur van de eerste graad.

Doorheen de jaren groeide Marianne uit tot een geworteld direc-
teur. Haar inzet, deskundigheid, enthousiasme en gezond relative-

ringsvermogen typeerden haar directeur-stijl. Zij kon organiseren, delegeren, bijsturen, meeleven, een wijs luiste-
rend oor zijn, …. Ze was graag gezien en straalde een knap en gezond ontzag uit.

Wij danken haar nu voor de vele jaren inzet voor Mater Dei, voor de stempel die ze drukte … Moge ze samen 
met Koen, met haar kinderen en kleinkinderen nog lang genieten van een goede gezondheid en talloze mooie 
momenten!

Geef 3 woorden die typerend zijn voor Marianne, luidde de opdracht voor de personeelsleden 
van onze school. Deze werden in een Wordle gegoten. Het resultaat?  
Marianne Verbist in een notendop.



KERSTMARKT  
ALLE LEERLINGEN EN  

LEERKRACHTEN

LEERKRACHTEN LOPEN  WARMATHON VOOR MUSIC FOR LIFE

MEER DAN LES ALLEEN 
Dit gebeurde in DECEMBER

IO POPPENKAST  

SINTERKLAAS 3STW
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Cult uur
In navolging van zijn vroegere godsdienstleraar begon leraar Nederlands en godsdienst Bart 

Willemen op onze school met het Cult-uur. Elke dinsdagmiddag kunnen leerkrachten en 

derdegraadsleerlingen naar een streepje muziek of een spreker komen luisteren. Frederik 

Cox, student aan het Lemmensinstituut in Leuven en de zoon van directeur Yo Van Bergen, 

was een mooie opener van het seizoen. Zijn pianotalent deed een groep leerkrachten en 

leerlingen de adem inhouden. Schitterend!

Tijdens de daaropvolgende edities passeerden allerlei initiatieven de revue. Verschillende 

leerkrachten kwamen vertellen over uitdagende reizen en passies. De aanwezige leerlingen 

en leerkrachten waren het er telkens over eens dat een middagpauze te kort was. “Wanneer 

komt u deel 2 brengen?” 

 

Met elkaar in gesprek gaan, met elkaar op weg gaan, naar elkaar luisteren - het opent perspec-

tieven en verruimt blikvelden. Het opent mensen hun wereld. Op naar meer Cult-uur op school! 

Iedereen, ook oud-collega’s en oud-leerlingen, mag zich vrij voelen om tijdens een dinsdagmid-

dagpauze zijn of haar verhaal, ervaring, passie of talent met allen te delen. Contacteer daarvoor 

leraar Bart Willemen via wilba@materdeibrasschaat.be.

GEBOORTES

Mona ° 5/06/2016
Dochter van  

Marlies Hermans en  
Vincent Morgan,  

leerkracht

Jef ° 26/04/2016
Zoon van Els Beyers, 

leerkracht en 
Jelle Van Loon

Lou ° 22/01/2016  
Dochter van  

Anouk Van Britsom,  
leerkracht en  

Gerald Chantrain,  
leerlingenbegeleider

Cas ° 16/06/2016
Zoon van Bieke Meyvis,  

leerkracht en  
Raf Van Looveren

HUWELIJK

Anje De Lie, 

leerkracht en Anh Le Hong

19-10-2015

Yenthe Huibrechts, leerkracht en Stefan Amssoms16-04-2016
54 55



M E E R I N F O R M AT I E O V E R O N Z E S T U D I E R I C H T I N G E N?

Maak kennis met ons op zaterdag 22 
april 2017.  Onze leerkrachten geven 
informatie en gidsen je door de school 
van 14 tot 17 uur.

Leren vanuit je kracht!

INSCHRIJVINGSDAG: 
1e jaar: maak telefonisch een afspraak 
vanaf maandag 24 april 2017

2e tot 7e jaar: 30 juni 2017, 13 - 18 uur

VOOR LEERLINGEN MET ZIN 

IN WETENSCHAPPEN,

WISKUNDE EN TECHNIEK

VANAF 1 SEPTEMBER 2017 IN 1A

22 april 2017


