
Vorig schooljaar ontstond het idee om de Nieuwsbrief van de Scholengemeenschap op te bouwen 

rond thema’s.  Zo kwamen de onderwerpen Onthaaldagen (oktober 2013), Cultuur (december 

2013) en Techniek (juni 2014) reeds aan bod.  Daarin brachten de verschillende medewerkers van 

elke school van onze scholengemeenschap een beeld van wat er bij hen aan creatiefs gebeurde op 

deze vlakken.  De overkoepelende werkgroep Public Relations hield eraan dit jaar de lijn van the-

ma’s door te trekken naar 2014-2015.  Georges Van Damme zorgde er vroeger voor dat de aange-

leverde teksten mooi werden opgenomen in een aantrekkelijke vorm.  Nu Georges andere oorden is 

gaan opzoeken en zich allicht met heel andere dingen onledig houdt, zal je zien dat de Nieuwsbrief 

een beetje anders is geworden.  De schrijfstijlen uit de artikels zullen wel eigen blijven aan de 

schrijvers uit de scholen. De tussenteksten komen nu van een andere hand.  De lay-out zal licht 

verschillen omwille van een eenvoudiger opmaakprogramma dat hopelijk ook voldoening geeft.  De 

boodschap blijft belangrijkst.   

Alvast veel leesgenot.         Dirk Vervaet, coördinerend directeur 

Woord vooraf  

Nieuwsbrief     Scholengemeenschap  Lokeren, Hamme, Zele  17 december 2014 

 

Themanummer  

Durme sportief 

Sporten en bewegen: meer dan een vak in OLVI-PIUS X 

 

 

Elke school is het aan haar leerlingen verplicht om voldoen-
de aandacht te besteden aan sport. We zijn er ons allemaal 
van bewust dat “mens sana in corpore sano” een kerntaak 
is van de school.  We horen het zo dikwijls in de media dat 
onze jongeren onvoldoende fit zijn, te weinig bewegen, aan 
overgewicht lijden. Het is niet de school die deze maat-
schappelijke tendensen kan ombuigen, ze kan wel haar 
steentje bijdragen tot een bewustmaking en de leerlingen 
laten kennismaken met verschillende sporten en vormen 
van beweging. 
Dat OLVI-PIUS X zich hiervan bewust is, hoeft geen be-
toog. Zoals elke school organiseren we sportdagen waar we 
aan de leerlingen sporten voorstellen die niet altijd aan bod 
kunnen komen tijdens de lessen lichamelijke opvoeding. De 
sportleraren bieden graag verschillende keuzemogelijkhe-
den aan, zodat een leerling echt zijn of haar ding kan doen 
tijdens de sportdag.  In het 3de jaar bieden we onze leer-
lingen een unieke ervaring aan: een driedaags sportkamp 
in Nieuwpoort. In samenwerking met The Outsider worden 
ook meer avontuurlijke activiteiten aangeboden zoals een 
marinierspiste en kajakken door het polderlandschap.  



 

Elk jaar opnieuw komen de leerlingen vol 
boeiende verhalen terug en worden 
vriendschappen voor de volgende jaren 
gesmeed. Ja, naast sport is teambuilding 
een niet te onderschatten meerwaarde 
van dit sportkamp. Ook de leraren zijn 
enthousiast: er zijn meer kandidaten om 
te begeleiden tijdens de drie dagen dan 
er mee kunnen… 
De school is fier op het feit dat ongeveer 
80% van haar leerlingen met de fiets 
naar school komt. Deze vorm van bewe-
gen wordt dan ook aangemoedigd door 
de fiets te gebruiken bij verplaatsingen 
naar toneel bijvoorbeeld. Een dergelijke 
manier van omgaan met mobiliteit bereikt 
een dubbel doel: de leerlingen bewegen 
meer dan de beperkte tijd tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en ze worden bewust gemaakt 
van het feit dat je niet altijd een auto nodig hebt voor kortere verplaatsingen. Voor ouders is een 
aangenaam neveneffect dat de schoolrekening hierdoor lager blijft. 
 
Ook tijdens andere activiteiten komt sport geregeld aan bod. Tijdens de driedaagse bezinning van het 
6de jaar bijvoorbeeld wordt sport aangeboden als ontspanningsmoment. Vergeten we ook de ont-
haaldagen niet waar telkens een sportieve activiteit gepland wordt. Hier speelt eveneens het aspect 
teambuilding een belangrijke rol. Sport als middel om dichter tot elkaar te komen en elkaar te hel-
pen. 
Dat we tussen onze jongeren en leraren kampioenen tellen mag blijken uit het volgende lijstje: Gert-
Jan De Vleeschouwer behaalde 12 medailles op het wereldkampioenschap eenwieleren in Montréal, 
collega Anja Buysse werd wereldkampioene cyclo, Isabelle Iliano speelt met KAA Gent Ladies in de 
Bene liga en in de nationale selectie, , Kyana Smet en Naomi Van Avermaet (1a4) sleepten resp. een 
gouden en zilveren medaille met het beloftenteam in het International Youth Tournament in Hong 
Kong in de wacht. Tijdens de SVS-competitie verzamelden we al heel wat bekers en werden we ver-
schillende malen kampioen met zowel jongens als meisjesploegen. Zo behaalde Manon Van Hecke 
goud op de atletiekkampioenschappen van SVS. 
OLVI-PIUS X is dan wel geen sportschool, we hechten veel belang aan sport op school. 
 

 

VLOT! sporten in Lokeren en Eksaarde  

Wie bij ‘lichamelijke opvoeding op school’ spontaan denkt aan eindeloos rondjes lopen of saaie 
Zweedse gymnastiek, slaat de bal mis. Lichamelijke opvoeding is immers zoveel meer dan dat. Meer 
dan ooit bieden de lessen LO een waardig alternatief voor de zittende cultuur.  

In de maanden september, ok-
tober sporten de leerlingen 
overwegend buiten. Ook na de 
paasvakantie zoeken we de 
gezonde buitenlucht op.  
 
In  OLVP en VTI verkennen we 
dan de Lokerse omgeving met 
een wedstrijdje strandvolley of 
weerstandstraining op de heu-
vels van Park Ter Beuken,   
loopspelen en voetbal in het 
Bospark of Verloren Bos, rugby 
op de schutterspleinen, 
slackline tussen de bomen of 
‘de ronde van het Molsbroek’ 
als ultieme uithoudingstest…  

 



 

Op het atletiekplein wordt er gesprint, ge-
sprongen en met kogels en speren gewor-
pen, de Lokerse wateren bevaren we met 
de kajak. Tijdens zomerse dagen is base-
ball enorm populair en bij een homerun 
lopen de decibels van de supporters aar-
dig op. Bij het mountainbiken leren leer-
lingen hun krachten doseren en elkaar 
motiveren. 
 
Indoor zijn er de klassieke balspelen en 
gymnastiek, maar is er ook aandacht voor 
badminton, squash en indoorklimmen. 
Daarnaast worden ook circusvaardigheden 
en freerunning sterk gesmaakt door de 
leerlingen. 
Tijdens zwemlessen ligt de nadruk niet 

enkel op de technische uitvoering van verschillende zwemstijlen, maar ook op reddend zwemmen en 
‘overleven’ in het water. 
Leerlingen van de derde graad krijgen de mogelijkheid om kennis te maken met  fitness. De poweraf-
deling is gegeerd bij de jongens terwijl de meisjes meer opteren voor de cardiovasculaire toestellen.  
Op het STC zijn er naast de lessen LO nog heel wat intra- en extrascolaire sportactiviteiten.  
De sportterreinen van STC (de ‘pleinen’) zijn hierbij een enorme troef.   
 
Elke middagpauze kunnen leerlingen daar even de 
drukte van de lessen vergeten. De sportievelingen le-
ven zich hier echt uit op de voetbal-, basketbal- en vol-
leybalterreinen. Ook de STC-leerkrachten laten zich 
van hun sportieve kant zien! Elk jaar dagen zij de leer-
lingen uit voor een wedstrijdje in de meest populaire 
sporten. Wie minder sportief is kan supporteren of 
vindt een plaatsje om met vrienden en vriendinnen bij 
te praten. Jaarlijks worden ook verschillende tornooien 
georganiseerd: kubb-tornooi, voetbalcompetitie, net-
balcompetitie… Voor elk wat wils!  In de wintermaan-
den spelen de leerlingen tijdens de middagpauze bad-
minton en tafeltennis  in de sportzaal.   
Ook in het SLC kunnen enthousiaste leerlingen elke 
middag het beste van zichzelf geven in ploegsporten.  
Hun motto is dat deelnemen met plezier even belangrijk is als winnen tenzij het gaat om een wed-
strijd tegen de leerkrachten.   

Op woensdagnamiddag kunnen 
leerlingen deelnemen aan activi-
teiten georganiseerd door Stich-
ting Vlaamse Schoolsport: een re-
creatief voetbaltornooi 4-4, veld-
loop, badminton, veld- en mini-
voetbalcompetitie, atletiek indoor 
en outdoor, volleybalcompetitie.  
 
Sportdagen kregen door de jaren 
heen een ander karakter, met 
meer aandacht voor buitenspor-
ten, survival, teambuilding en fun.  
 

 

 



In een samenwerkingsproject tussen OLVP en Broedersschool Emiliani, speelden leerlingen uit het 
vijfde jaar sociale wetenschappen en hotel netbal samen met een vijftiental leerlingen met een men-
tale beperking. Nadien genoten ze met zijn allen van een hapje en een drankje.   

 
Dankzij het ruime aanbod van be-

wegingsactiviteiten is er voor ie-
der wat wils. Wie een kilootje meer 
meeneemt tijdens de loopproef, 
blijkt soms een geboren rugbyspeler. 
Het pluimgewicht dat tijdens zo’n 
rugbymatch wat ‘licht uitvalt’, blijkt 
onklopbaar in het ontwijken van de 
bal wanneer we ‘tussen vier vuren‘ 
spelen. Wie wat minder fysieke ta-
lenten heeft, kan een geboren leider 
zijn of teamplayer.  
Medeleerlingen zijn scheidsrechter, 
coach of organiseren een spel of tor-
nooi.  

 
In sommige lessen krijgen de leerlingen de kans om samen 

te overleggen welke bewegingsactiviteit zij zullen doen. Bij 
vertrouwensspelen leren zij een beroep te doen op elkaar 
en is samenwerken een must.  
 
Jezelf leren kennen en de anderen waarderen, daar 
werken we aan in de lessen Lichamelijke Opvoeding. 
We maken dankbaar gebruik van (nieuwe) media. Leer-
lingen gaan tijdens een oriëntatieloop op pad met hun 
smartphone en maken creatieve foto’s van hun opdrachten. 
Uitdagingen uit gymnastiek en freerunning worden vastge-
legd op tablet en dienen als feedback voor leerlingen. Een 
streepje muziek kan soms wonderen doen tijdens een uit-
puttende loopproef. 
 
Met een positieve benadering en door plezier te bele-

ven aan bewegen, hopen we een aanzet te geven om na de 
schoolcarrière ‘levenslang’ te (blijven) bewegen. 

 

 



 

 

Sport in de Karwij 

 

Sport maakt net zoals in alle scholen deel uit van het leer-

plan. Toch willen wij op onze school net nog een stapje 

verder gaan. Je kan sport zien als een doel op zich, maar 

wij proberen het ook te zien als een middel. Een middel 

om onze jongeren te leren hun energie te kanaliseren en 

nuttig te gebruiken. Tevens willen we ze laten kennis ma-

ken met het ontspannende effect ervan. We besteden 

hiervoor iets minder aandacht aan de technische juistheid 

maar zetten meer in op het samenspel en het activerend 

karakter.  

 

Naast de wekelijkse uren sport en zwemmen plannen we 

tal van extra sportactiviteiten. Zo hebben we voor onze 

eerste drie jaren, naast de gewoonlijke sportdag, nog een 

extra sportdag ingericht. Onze vierdejaarsstudenten gaan 

op een sportieve driedaagse en ons vijfde jaar neemt af-

scheid met een actieve driedaagse aan zee. Verder promo-

ten we actief sport tijdens alle speeltijden en worden er op 

deze momenten regelmatig competities gehouden.  

 

Tot slot is er een maandelijkse beloningsactiviteit waar tel-

kens ook een sportieve keuze beschikbaar is.  

 

 

 

Het aanbod op zich probe-

ren we zo divers mogelijk te 

maken. Door alle beschikba-

re accommodaties in Loke-

ren optimaal te gebruiken 

creëren we een zeer gevari-

eerd programma.  

We zijn er dan ook vast van 

overtuigd dat sport een on-

miskenbare rol speelt in de 

ontwikkeling en ontplooiing 

van elke jongere. 

 

 

 

 

 



In Hamme een gezonde geest in een gezond lichaam 

 

Hamme en sport: een match? Ja! 

Eerst en vooral zijn er de lessen lichamelijke 
opvoeding. Iedere leerling heeft twee les-
uren LO in zijn of haar lessenpakket. De 
leerlingen van 1B hebben zelfs drie lesuren 
per week LO/sport. 

Lichamelijke opvoeding is een vak van de 
basisvorming waarin alle aspecten van de 
motorische sport aan bod komen. LO levert 
een bijdrage in de harmonieuze opvoeding 
van jongeren naar volwassenheid en stimu-
leert leerlingen tot een actieve, sportieve 
levenshouding en vrijetijdsbesteding. De les-
sen bieden kansen tot waardenopvoeding en 
dragen bij tot het realiseren van het christe-
lijk opvoedingsproject van de scholen. 

Het vakconcept LO is geëvolueerd naar een concept waarin de totale persoonlijkheidsontwikkeling 
van de bewegende mens centraal staat. 

Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan de ontwikkeling van de motorische competenties en 
de ontwikkeling van een gezonde, veilige en fitte levensstijl. 

Onze leerlingen volgen de LO-lessen in de plaatselijke sporthal maar maken tevens gebruik van het 
gemeentelijk openluchtzwembad en de atletiekpiste in Hamme.  

 

Tijdens de pauzes is sport ook niet ver 
weg. Voetbal, basketbal en pingpong zijn 
nog steeds populair, vooral op de midden-
school maar ook de “groten” maken er 
vaak een sportieve strijd van op de speel-
plaats. 

De jaarlijkse sportdag in september is een 
moment waar de leerlingen naar uitkijken 
omdat zij dan kennis maken met heel wat 
ongekende maar daarom niet onbeminde 
sporten. Hiernaast bestaat ook de traditie 
om met de leerlingen van de eerste graad 
naar een langlaufpiste in de Ardennen te 
trekken als de weersomstandigheden het 
toelaten. 

Ook buiten de schooluren is er mogelijkheid tot sporten en dit onder begeleiding van onze leerkrach-

ten. In februari 2014 trokken onze leerlingen op woensdagnamiddag naar Terneuzen om daar kennis 

te maken met snowboarden en skiën. Dit jaar gooien we het over een andere boeg en nemen we 

deel aan de veldloopwedstrijden georganiseerd door SVS. We mogen fier zijn op de prestaties van 

onze leerlingen! Zo behaalde Marco Vanderpoorten uit 3 Latijn een knappe podiumplaats op het 

Vlaams kampioenschap.  

Voor ons is het duidelijk dat sport thuis hoort op onze school. Wij staan er op dat onze leerlingen be-

wegen en fit blijven zowel tijdens de lessen LO als tijdens de recreatiemomenten. 

 



 

 

Sint-Jozefinstituut Hamme wint Kanorace! 

Na de eindexamens organiseren het Sint-Jozefinstituut en het Provinciaal Technisch Instituut uit Hamme een 

heuse Kanorace tussen de laatstejaars. We lieten ons inspireren door de wedstrijd tussen Oxford en Cambridge. 

Tijdens de hoofdwedstrijd strijden 10 laatstejaars van elke school om de wisselbeker. In het “voorprogramma” 

strijden de derdes, vierdes en vijfdes onderling voor de hoogste eer.  

Leerlingen in de sportieve kijker 

 

Esther Schelfaut: Belgisch kampioene Jumping 

(paardensport) 

Laurien Beirnaert: finaliste Europees paralympisch 

zwemkampioenschap bij de senioren 

Karlien Claus: Belgisch kampioene duatlon en bronzen 

medialle op BK triatlon bij de junioren 

Marion Claus: bronzen medaille op het PK wielrennen 

Brent Van Peteghem: Rode Duivel bij de U15 

(voetbal) 

Schooloverstijgende vakvergadering L.O.  

Wist je trouwens dat de leerkrachten L.O. ook schooloverstijgend samenwerken in de vakwerkgroep 

L.O. van de scholengemeenschap ?  Samen met de vakbegeleider van de DPB, Dirk De Bock, overleg-

gen zij op woensdag 14 januari e.k. om 13.30u in OLVI-PIUSX over evalueren.     


