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REDACTIEPLOEG 
De Windt Hannah 
Dumont Amber 
Hulpiau Olivier 
Pirard Virginie 
De Jaeger Claire 
Transport  :  J.Laporte 
Eindredactie  : 
Neskens E.   Wastiels D. 

GEZOND ONTBIJT    



SOCIALE STAGE   VOGELOPVANGCENTRUM LONDERZEEL 

Workshop NW 



Boekenbende en fietsbende 

18  vijfdejaars  hebben zich ingeschreven om gedurende 6 weken elke vrijdag naar 
het Maria Assumpta Lyceum te gaan om er voor te lezen aan kinderen van het 
tweede leerjaar.            10 andere leerlingen hebben zich dan weer ingeschreven 
om kinderen te leren fietsen. Vrijdagochtend hebben ze een korte inleiding gekre-
gen over het project met behulp van een quiz. Nadien hebben ze kennisgemaakt 
met de kinderen waarmee gedurende 6 weken gaan werken In de namiddag heb-
ben ze de nodige tijd gekregen om kennismakingspelletjes voor te bereiden, die ze 
op vrijdag 27 februari gaan uittesten met hun kinderen. In het begin waren ze eer-
der terughoudend en ongeïnteresseerd, maar nadat ze de kinderen ontmoet had-
den waren ze enthousiaster en hadden ze er echt zin in. We waren aanwezig bij 
het voorbereiden van de kennismakingspelletjes van de fietsbende en we vonden 
dat er een aangename sfeer hing tussen de leerlingen onderling. En ondertussen 
kreeg de boekenbende een rondleiding in de bib van Laken. Daarna kregen ze tips 
en advies over het voorlezen van kinderboeken. 





PILATES    RELAXATIE 

De bewegingsvorm werd door Joseph Pilates begin vo-
rige eeuw ontwikkeld om het lichaam sterker te maken 
en het in balans en vorm te brengen.  



POOLDAGEN  ONDERZOEKSCOMPETENTIES 

De zesdejaars hebben de projectdagen gebruikt om in groepjes aan hun eind-
project te werken. 2 dagen lang hebben ze de tijd gehad om te werken aan hun 
eindproject van bv: economie of wiskunde. Ze zijn opgedeeld in groepjes van 3 
à 4 personen, en de opdracht is om  onderzoeksvragen te bestuderen en op te 
lossen. Die onderzoeksvragen worden eerst goedgekeurd door hun vakleer-
kracht en dan kunnen zij aan de slag! 
We spraken met een aantal zesdejaars, en we merkten op dat ze het vooral 
handig vonden. Met deze twee dagen op school konden ze tijd besparen met 
hun groepjes om samen te werken en te overleggen. 





Blijdorp 
 
Een tiental vierdejaars werden tijdens de projectdagen ontvangen in de school Blij-
dorp te Buggenhout om kindjes met een mentale achterstand te begeleiden. We 
werden verwelkomd in een reusachtige school vol groen met een rustige uitstraling. 
Er waren ook enkele hoevedieren om het plattelandsgevoel te benadrukken. 
Er werd ons verteld dat er donderdag een carnavalsshow had plaatsgevonden. De 
leerlingen van Blijdorp hadden een toneeltje gespeeld en er werd uitvoerig gedanst 
op de karnavals muziek. Ze hebben geen vast lessenrooster, maar er wordt wel van 
hen verwacht dat ze bepaalde activiteiten per dag tot een goed einde brengen. Zo 
zagen we kinderen handdoekjes opplooien, oefeningen maken en met de go-cart 
rijden. 
De kinderen zagen er heel gelukkig uit, net zoals de leerlingen van ons college. Uit 
hun mond vernamen we dat het onvergetelijke projectdagen waren.  
“De kinderen zijn zeer open en komen spontaan met je dansen en knuffelen”, aldus  
Marie-Alix. Toen we vroegen naar het verschil met onze school, vertelden ze dat de 
nadruk niet op het theoretische ligt, maar wel op het kind zelf. Daarom zijn er ook 
meer leerkrachten en begeleiders dan leerlingen. De Blijdorpelingen worden inge-
deeld op niveau in plaats van op leeftijd en ze worden begeleid in kleine groepen. 
Ze zijn meer bezig met het creatieve zoals muziek en knutselen dan met wiskunde 
of taal. 
Wat we hieruit kunnen onthouden is dat Blijdorp staat voor rust, vrolijkheid en na-
tuur. Het was een hartverwarmende ervaring voor de leerlingen van het Jan-van-
Ruusbroeckollege.  



 

Blijdorp 
Buggenhout 

  
SOCIALE STAGE 4 



Lethas 
Na een lange rit met het openbaar ver-
voer ontmoetten we onze medeleerlingen 
in de kerk op het Sint-Jan-de-Doperplein. 
Ze waren bezig met een reeks opdrach-
ten, die ze samen met volwassenen cur-
sisten Nederlands van CVO Lethas  
moesten volbrengen.  
De deelnemers van het Lethasproject 
hadden een druk programma: ze begon-
nen de dag met verschillende kennisma-
kingsspelletjes, zoals een levende Wie is 
het?. Daarna gingen ze naar de markt 
om inkopen te doen voor de volgende 
dag. Vervolgens gingen ze in groepjes 
van zes Molenbeek ontdekken a.d.h.v. 
opdrachtjes, bijvoorbeeld een eigen kerk 
ontwerpen. Donderdag werd afgesloten 
met een lekkere beker warme chocolade-
melk en een cakeje. Vrijdag trokken onze 
leerlingen naar de cursisten thuis om een 
lekkere maaltijd te bereiden met de pro-
ducten die ze de dag ervoor op de markt 
hadden gekocht en natuurlijk om dit sa-
men ook op te eten. Dit alles werd met 
veel zorg begeleid door Dhr. Vos. 
Kortom, het was een multiculturele en 

leerrijke belevenis met inbreng van beide 

kanten. De leerlingen hebben er zeker 

van genoten! 



WORKSHOP     PO 
RECYCLAGE ….DE BOOM IN 



WORKSHOP  
GODSDIENST 



Toneel Farce Cancan 
Donderdag ochtend mochten de derdejaars en een paar vierdejaars naar 
het toneel " Een robbertje (cyber)pesten" van de theatergroep: ”Farce Can-
can”. Het toneel bestond uit verschillende scènes ,die elkaar opvolgden. 
Tussen de scènes in was er telkens een muziekstukje. De rode draad was 
het verhaal van een  jongen die gepest werd en zelfmoord overwoog. Na de 
voorstelling gingen alle groepen in een lokaal om daar het toneelstuk te be-
spreken. We zijn bij  verschillende groepen gaan luisteren en het viel vooral 
op dat de meningen verdeeld waren. Een meisje van het derde vertelde ons 
dat ze het toneelstuk interessant vond en dat het verband tussen de scènes 
zeer leuk was. Ze vond dat het onderwerp gepast was voor haar leeftijd 
omdat het een hedendaags onderwerp is. Daarna hebben we ook gepraat 
met een paar vierdejaars die wel een andere visie hadden op het geheel.  



STENCIL ART 

DE BESTE BESLISSING      ALCOHOLMISBRUIK  



Sint-Jozefsschool  
We arriveerden in het centrum van 
Strombeek terwijl de speeltijd in de Sint
-Jozefsschool volop aan de gang was. 
Ze  waren juist teruggekomen van een 
toffe kinderfilm over het avontuur van 
een lieveheersbeestje. Er waren vooral 
blije kindergezichten te bespeuren, op 
enkele gestrafte leerlingen na. Carnaval 
stond in de spotlights en de kindjes 
werden geschminkt door onze vierde-
jaars. De ruusbroecers waren heel en-
thousiast, maar natuurlijk is niet alles 
rozengeur en maneschijn: “Het was 
leuk, maar heel erg vermoeiend. De 
kinderen waren onuitputtelijk”, zei Jill. 
Ook van andere geëngageerden konden 
we horen dat de kinderen aangenaam 
waren en veel energie hadden. 
Heel veel fun dus, maar er moest ook 
gewerkt worden.  
 



SCHOOLTJE 
VAN  

OPPEM 



VASTEN-
VOETTOCHT 

12 Km 
 STAPPEN 







Graad 1             DUURZAAMHEID 
 
Liedjes in verband met duurzaamheid       
met Hilde Frateur 
 
Moonrise Kingdom ( film) 
  
Verkeerseducatie  Workshop MO 
 
Gezelsschapsspel   
 
Gezonde Voeding 
 
Duurzaam reizen     
Duurzaam ontbijt 
 
Recyclageproject     
Duurzaam Houtgebruik 
 
Duurzame Voeding   Vuur 



Graad 2 Gezondheid   – Sociale Stage 
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