
 

 

 

 

 

 

Beste lezer 
 

Eind vorig schooljaar publiceerden we een ‘ExQuize’ nieuwsbrief. Een EXceptionele 
QUIZ nieuwsbrief van onze scholengemeenschap. We daagden alle participanten van 

de scholengemeenschap Scholen aan de Durme uit om hun kennis met betrekking tot 
19 jaar scholengemeenschap en haar scholen tentoon te spreidden. Deelnemen kon 

van 27 juni ’18 tot en met 30 september ’18 online op www.durme.be.  

 
Nu is het tijd om de podiumprijzen uit te reiken. 
Evelien Saegeman scoorde 23/24 en krijgt een gouden boekenbon van € 50,00 
Melissa Van de Gehugte scoorde 22/24 en krijgt een zilveren boekenbon van € 25,00 

Dirk De Bock scoorde 21/24 en krijgt een bronzen boekenbon van € 25,00 
 

De winnaars ontvangen hun boekenbonnen tijdens een officiële prijsuitreiking op 
donderdag 31 januari ’19. 

 
Graag geven we in deze nieuwsbrief als goede onderwijsverstrekkers feedback, zijnde 

de correcte antwoorden.  
 

1. Wanneer werd onze scholengemeenschap opgericht? 

 
2. Hoeveel secundaire scholen telt de scholengemeenschap? 

 
(1) De Karwij, (2) OLVI – Pius X Collegestraat, (3) OLVI – Pius X Kapellestraat, 

(4) KOHa Sint-Jozef, (5) KOHa Heilig Hart, (6) VLOT! CREO, (7) VLOT! SHO, 

(8) VLOT! SLC1, (9) VLOT! SLC23, (10) VLOT! STC en (11) VLOT! VTI. 
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3. Nummer de CODI’s (coördinerende directeurs) in chronologische volgorde. 

(1) Paul De Meulenaer (01/09/1999 – 31/08/2002) 

(2) Eugène De Strycker (01/09/2002 – 31/08/2007) 
(3) Jos Merlier (01/09/2007 – 28/02/2010) 

(4) Georges Van Damme (01/03/2010 – 31/08/2014) 
(5) Dirk Vervaet (01/09/2014 – 31/08/2017) 

(6) Lieven Haems (01/09/2017 - …) 
 

4. Directieleden in hun kinderjaren. Wie staat er op deze foto’s? 

 
 

5. Van welke school is 037523 het instellingsnummer? 

 
 

6. Naar welke school van onze scholengemeenschap ging Herman Brusselmans? 

 



 
 

7. Naar welke school van onze scholengemeenschap ging Jelle De Beule? 

 

 
8. Van welke school is dit de hoofdingang? 

 
 



 
 

9. Naar welke school van onze scholengemeenschap ging Aster Nzeyimana? 

 
10. Directieleden in hun kinderjaren. Wie staat er op deze foto’s? 

 



11. De scholengemeenschap verzorgt regelmatig een nieuwsbrief.  
Alle nieuwsbrieven vanaf 2013 zijn online terug te vinden.  

Welk onderwerp kwam sindsdien nog niet aan bod? 

 
12. Uit welke nieuwsbrief knipten we deze foto? 

 
 

13. In welke nieuwsbrief lezen we “De gustibus non disputandum est”? 

 
 

 
 



14. Directieleden in hun kinderjaren. Wie staat er op deze foto’s? 

 
 

15. Welke basisschool behoort niet tot de vzw Katholiek Onderwijs Hamme? 

 

 
16. Wie was de eerste voorzitter van onze Scholengemeenschap? 

 



17. Directieleden in hun kinderjaren. Wie staat er op deze foto’s? 

 
18. In welk jaar werden OLVI en PIUS X verenigd op één campus? 

 
19. Waar werd het 10-jarig bestaan van de Scholengemeenschap gevierd? 

 



20. Hoeveel leerlingen telde de scholengemeenschap op 1 februari 2018? 

 
21. Waarvoor staat het letterwoord VLOT?  

 

 
 
22. Wanneer werd Gunter Maes voorzitter van de Raad van Bestuur van onze 

Scholengemeenschap? 

 



23. Ten voordele van het beloningssysteem voor hun leerlingen wordt al acht jaar door 
De Karwij een evenement georganiseerd. Dit jaar ging het evenement door in de 

“feestzaal Koller” van Sporting Lokeren. Dit evenement is beter gekend als: 

 

 
24. Directieleden in hun kinderjaren. Wie staat er op deze foto’s? 

 


