
Nieuwsbrief - april 2014

Cultuur is de verruiming van het denkvermogen en van de geest.  
(J. Nehru)

Met deze bedenking in het achterhoofd bieden wij aan onze leerlingen van het Heilig Hartin-
stituut Hamme een reeks voorstellingen aan in het cultureel centrum Jan Tervaert . 

Op het programma dit schooljaar :  
• Koning van Kantoren (fi lm)
• Le tableau (fi lm)
• Troebel water (toneel)
• Alice in w0nderlANDERS (jeugtheater van 

eigen Hamse bodem) zie foto ->
• King Lear (toneel)

Naar jaarlijkse gewoonte namen er heel wat leerlingen deel aan de Anton van Wilderode-poë-
ziewedstrijd. Zes leerlingen van onze school  moch-
ten een prijs in ontvangst nemen! Deze leerlingen 
hadden een gedicht geschreven in de les dat meteen 
ook deelnam aan deze wedstrijd. Wij zijn bijzonder 
fi er dat zes van onze leerlingen (van de ongeveer 
750) in de top 30 zaten van deze wedstrijd. Zij 
mochten dan ook in Ontmoetingscentrum Boudelo 
een mooie prijs in ontvangst nemen in aanwezigheid 
van jeugd-auteurs Dirk Bracke en Rob Baetens. 
Profi ciat aan Lies Van Brussel, Aukje Van den Broeck, 
Dogan Dönmez, Jens Huylebroeck, Joy D’Heer en 
Fien Yu!

Cultureel... 
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Ook dit is cultuur: op vrijdag 17 januari 
brachten de leerlingen van het eerste jaar 
Latijn een bezoek aan het Provinciaal Ar-
cheologisch Museum in Velzeke. Tijdens 
een rondleiding doorheen het museum 
leerden ze onder andere hoe onze prehis-
torische voorouders leefden, wanneer de 
Romeinen met Julius Caesar als deskun-
dige leider onze gebieden veroverden en 
grondig beïnvloedden in taal en cultuur.  
Tijdens de workshop ‘Kledij bij de Galliërs 
en de Romeinen’ kwamen de leerlingen 
de belangrijkste modetrends uit die tijd te 
weten. Hilariteit alom bij het aanpassen 
van de kledij maar vooral ook een interes-
sante, geslaagde en toffe dag!  

Enkele beelden van onze laat-
ste gedichtendag...

Wie graag meer leest 
over deze activiteiten 
verwijzen wij graag door 
naar onze website met 
facebooklink.      



De cultuurraad van de Lokerse vrije scholen, 
VLOT! avant la lettre

In deze tekst schetsen we het ontstaan van 
de cultuurraad en staan we even stil bij het 
tragische overlijden van een van de bezie-
lers. Op het einde kijken we voorzichtig 
naar wat de toekomst brengt.

Hoe het begon?
In het schooljaar 1994-1995 ontstaat bij 
de directies van de schoolgemeenschap 
een eerste maal het idee van een cultuur-
raad. Paul Mestdagh roept een overleg-
comité in het leven en op 28 maart 1995 
vindt in het VTI de eerste vergadering 
plaats.

Culturele ambassadeurs vroeger en nu
Pioniers:
Jan Daniëls (OLVP), Marleen Aelterman (OLVP), Rolf De Ryck (SLC), Paul Mestdagh (VTI), 
George Van Eetvelde (STC).
Later: Marleen Aelterman verdween met de fusie Sint-Anna – OLVP (2002)
Georges Van Eetvelde werd in 2004 opgevolgd door Katrien Bruyneel (STC). Paul ging 
met pensioen in 2006, hij werd opgevolgd door Peter Van Damme (VTI).

In de eerste werkjaren probeerde de cultuurraad ook inspraak te krijgen in de werking van 
het Cultureel Centrum van Lokeren, met name bij de programmatie van toneelvoorstellin-
gen. Dit is nooit echt gelukt, maar met het fi lmforum kwam wel een mooie samenwerking 
met het Cultureel Centrum tot stand. De leden van de cultuurraad die zich van in het begin 
‘excellenties’ of ‘ambassadeurs’ noemen, doen aanvankelijk heel wat prospectie, zij bezoe-
ken allerlei initiatieven die zich bezighouden met cultuur op school.

Van in het begin heeft de cultuurraad een droom: ‘een gezamenlijk muzikaal en/of toneel-
project met leerlingen van de verschillende scholen’. Deze droom is echter nooit gereali-

seerd. Wel ontstaat het idee om voor alle 
scholen een muziekinitiatie en een fi lm-
forum aan te bieden. Een indirect gevolg 
van de ‘droom’ van de cultuurraad zijn 
de gezamenlijke opendeurdagen van de 
VLOT!-scholen. In de verschillende ver-
slagen lezen we dat de ambassadeurs 
met hun ‘droom’ de verschillende scho-
len naar elkaar willen laten toegroeien. 
Het droomproject is er nooit gekomen, 
maar waarschijnlijk liggen hier de wor-
tels van VLOT!. In 1998 suggereerde 
de cultuurraad immers om tijdens de 
opendeurdagen op elke school iets te 
‘tonen’ van de andere scholen. 

Ook in verband met het fi lmforum denken de 
ambassadeurs over de schoolgrenzen heen en opperen het idee de fi lms te bespreken met 
groepen uit de verschillende scholen. Onder hun leiding zouden dan leerlingen en leerkrach-
ten een hele dag met een bepaalde fi lm aan de slag gaan. Deze uitwerking komt er nooit, 
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het duurt heel wat jaren vooraleer het fi lmforum echt 
kan starten; het Cultureel Centrum heeft nog niet de 
gepaste installatie en de Lokerse brandweer heeft 
vragen bij de veiligheid. In januari 1998 is het eerste 
gezamenlijke fi lmforum een feit.

Op 26 januari 1997 is er een eerste concert intiatie 
voor alle eerstejaars door Convivium Musicum in 
het Cultureel Centrum. Hier start een traditie die tot 
vandaag verder leeft.
Een eerste gemeenschappelijke theatervoorstelling 
is meteen in het Engels, in november 2000 speelt 
The English Theatre Company Now or never. Later 
zal de cultuurraad dit gezelschap nog vragen voor 
een aantal voorstellingen.

In 2004 viert de cultuurraad een eerste maal feest. 
In het verslag van toen lezen we: “Feest! 10 jaar 
cultuurraad! Uitstel is geen afstel! Na wat gepuzzel 
past enkel vrijdag 7 oktober.  Afspraak (zo-
als vorige keer) aan de Sint-Michielskerk in 
Gent omstreeks 18u30. Het atelier van Pauls 
broer (Paul Mestdagh) opent voor ons zijn 
deuren. Daarna trekken we naar De 3 big-
getjes in het Patershol, Zeugsteeg 7!! Paul 
reserveert!”

27 oktober 2013 – een zwarte zondag
In de loop van afgelopen herfstvakantie dom-
pelde een tragische tijding de ambassadeurs 
in rouw. In Spanje was founding father Rolf 
De Ryck nooit teruggekeerd van een fi etstocht. 
Zijn hart, dat grote, liefhebbende, cultuurmin-
nende, immer energieke hart had het begeven…

Dat het 20-jarig jubileum door zijn plotse heengaan 
niet in duisternis gehuld wordt, is te danken aan het 
lichtend voorbeeld dat Rolf altijd zal blijven voor de 
andere excellenties. Zij brengen met het grootste 
respect en in blijvende dankbaarheid hulde aan zijn 
nooit afl atende werklust en bezieling.

Tradities
De laatste schooljaren begint er zich een duidelijke 
structuur in de initiatieven te komen. De verschil-
lende scholen hebben ook allemaal een eigen 
cultureel programma dat van veel leerkrachten 
heel wat inzet en organisatie vraagt. De VLOT!-
cultuurraad zet daarom de laatste jaren in op 
een herkenbaar en haalbaar programma. In drie 
terugkerende initiatieven ontmoeten de leerlin-
gen van de verschillende scholen elkaar in ge-
zamelijke culturele projecten.

Het zwaartepunt zijn de gezamelijke fi lmvoor-
stellingen. In 1999 valt het fi lmforum in zijn 
defi nitieve plooi, de ambassadeurs bieden bij 
alle fi lms achtergrondinformatie en ideeën 
bij een voor- en nabespreking aan. De ambassadeurs 
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maken deze lesmappen de eerste jaren zelf, 
soms geven ze ook een inleiding op de fi lms voor 
de leerkrachten van de scholen.
De eerste vier jaren van de vier VLOT!-scholen 
krijgen een gezamenlijk fi lmforum. Vanaf dit 
schooljaar vinden de leerkrachten in de map 
<Cultuurraad> van de intradesk een uitgebreide 
informatiemap bij de fi lms. De mappen zijn sa-
mengesteld door de fi lmpedagogen van ‘Lessen 
in het donker’. Wanneer een fi lm in de smaak 
valt bij leerkrachten en leerlingen blijven de fi lms een 
aantal jaren in de programmatie staan.

De FILMTOPPERS VAN DE AFGELOPEN JAREN volgens 
de ambassadeurs
eerste jaar: The Mighty
tweede jaar: Billy Eliot
derde jaar: Intouchables
vierde jaar: La Vita é Bella
vijfde jaar: Million Dollar Baby
zesde jaar: Shakespeare in Love

Het fi lmforum in cijfers.
Sinds de start programeerden we 102 fi lmvoorstel-
lingen waaraan ongeveer 36000 leerlingen deelna-
men. 

Het fi lmforum voor de derde graad mikt enkel op 
de leerlingen van het VTI en OLVP. De leerlingen van SLC 
krijgen een ander fi lmforum waarin zij kennismaken met 
een drietal fi lms.
De fi lms worden voorbereid en nabespro-
ken door de leerkrachten. De verschillende 
scholen maken zelf afspraken met de leer-
krachten. In de praktijk worden de fi lms vaak 
besproken in de lessen Nederlands, Frans, 
Engels godsdienst, esthetica en geschiedenis.
Een ander initiatief vindt jaarlijks plaats in de 
kapel van het Sint-Lodewijkscollege: de inter-
actieve tentoonstellingen van De Kunstbank, 
een Brabants collectief. De leerlingen maken 
in deze workshops op een speelse en uitda-
gende manier kennis met moderne beeldende 
kunst. Enkele inspirerende titels: ‘Shop, shop’, 
‘The real soap’, ‘React’, ‘Perform the body as a 
living sculpture’ (foto’s).

Een derde weerkerend evenement is het 
Oorcollege voor de eerstejaars. Na eerdere 
samenwerking met onder andere Musica 
Academica en Convivium Musicum trekken 
we sinds 2008 naar de prachtige zaal van de 
Gentse Bijloke. 
In dit historisch kader krijgen de leerlingen 
voor het eerst voeling met een symfonisch 
orkest, in casu de Filharmonie. Onvergete-
lijke oorcolleges zijn ‘De reis rond de wereld 



in 80 000 noten’, ‘Het Zwanenmeer’ en ‘Young 
Person’s Guide to the Orchestra’.

In de toekomst willen we deze drie initiatieven 
verder uitbouwen. Cultuurinitiatie is immers 
een essentiële bouwsteen in elk opvoedings-
project en geeft aan alle leerlingen, uit alle 
onderwijsvormen ontplooiingskansen. Dankzij 
de inzet, de rijke traditie en know-how van de 
cultuurraad blijft een gevarieerd en uitgebalan-
ceerd aanbod aan muziek, beeldende en po-
diumkunsten gegarandeerd binnen de VLOT!-
scholen, ook in de toekomst.

Katrien Bruyneel (STC), Jan Daniëls (OLVP) en 
Peter Van Damme (VTI)



Cultuur leeft, ook in OLVI-PIUS X 

Net als in de andere scholen van de scholengemeenschap, ziet elke klas wel 
toneelvoorstellingen en fi lms. De leerkrachten proberen hier telkens nieuwe 
producties, nieuwe fi lms aan de leerlingen voor te stellen. Cultuur is meer 
dan dat: we proberen cultuur te linken aan andere (vakoverschrijdende) 
eindtermen. Excursies variëren van een stadsbezoek aan onze hoofdstad, 
gegidst door een leerkracht, een clochard of een vijfdejaars leerling, tot 
het bijwonen van een voorstelling in een van onze cultuurtempels. 

Het project Musica Maestro laat leerlingen in Bozar kennismaken met het 
Nationaal Orkest van België o.l.v. Dirk Brossé.

Voor vierdejaars staat een uitstap naar Lille op het programma, terwijl een 
bezoek aan Aken een vaste waarde is voor wie Duits leert.

Zesdejaars bezoeken dit schooljaar nog het Paleis voor Schone Kunsten. De 
schilderijen van Zurbarán dompelen hen onder in de sfeer van het barokke 
Spanje ten tijde van de contrareformatie, terwijl de tentoonstelling met 
werk van Michaël Borremans hen met hedendaagse kunst confronteert.

Onze school streeft er ook naar om met de leerlingen op een actieve ma-
nier aan kunst te doen.  Het kan kleinschalig, met de gedichtendag bij-
voorbeeld, waarbij verschillende kunstvormen geïntegreerd worden. Of het 
Ieperproject dat in de workshops de leerlingen de kans geeft om op een 
creatieve manier de gruwel van de Groote Oorlog weer te geven. 
Plastische kunsten vindt 
men letterlijk aan onze 
muren. Twee leerlingen 
vatten het plan op om 
een aantal lokalen in 
de oudere gebouwen 
aangenamer te maken 
door één of meerdere 
muren te beschilde-
ren met een speciale 
techniek. Zo zijn we 
de fi ere bezitters van 
een lichtjes aange-
paste versie van Le 
naufrage de la Médu-
se (Géricault), een afbeelding van 
Napoleon, Darwin, enz. 

Af en toe springt onze school er wel uit met grootschaliger projecten. Wie 
herinnert zich niet de 4 uitverkochte zalen voor de live-opvoering van de 
musical Jesus Christ Superstar in april 2012? Het werd een totaalspektakel 
waar alle talenten aan bod kwamen. Handige en creatieve leerlingen en 
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collega’s zorgden voor decor en rekwisieten, dansers wervelden over 
de scène. Koor en orkest, een bonte samenstelling van leerlingen en 
personeelsleden, zongen en speelden alles live. Voor iedereen een on-
vergetelijke ervaring waarbij ook de leerlingen met weinig voeling voor 
cultuur betrokken werden en voor wie een ganse wereld open ging. 
Voor herhaling vatbaar? Zeker en vast. 


