
   

Beste lezer 

Tradi oneel brengen we net voor de paasvakan e een nieuwsbrief uit van de Scholengemeenschap Scholen 
aan de Durme. De nieuwsbrief staat deze keer in het teken van “voeding”.   
De Karwij plaatst de opleiding grootkeukenmedewerker in de kijker. In OLVI‐PIUS X maken we kennis met het 
project “High Tea”. Ook kunnen de leerlingen van OLVI‐PIUS X sinds enkele jaren in het Ieperproject rond de 
Eerste Wereldoorlog een workshop “Oorlogskoken” kiezen.  VLOT! campus SHO neemt ons mee op verkenning 
naar hun sfeervol ingerichte pedagogisch didac sch restaurant Sterrenhof. Op een koude zondagochtend in 
februari zet VLOT! campus VTI de schooldeuren open voor een heus VTI‐ontbijt. VLOT! campus SLC wil de lezers 
warm maken voor de ini a even van de “Groene Rakkers”. We sluiten deze nieuwsbrief af met de La nisten 
uit KOHa Heilig Hart die de handen uit de mouwen steken en zich wagen aan een heuse Romeinse maal jd. 

   

    Veel leesplezier!   

  Namens de scholengemeenschap, 
       Lieven Haems & Els Willems 
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De afdeling grootkeukenmedewerker is een afdeling die groeit 

en bloeit in onze school.  

De leerlingen krijgen een opleiding als grootkeukenmedewer‐

ker met als doel later tewerkgesteld worden in het gewone 

arbeidsmilieu: ziekenhuizen, rusthuizen, traiteurdienst, winkel‐

keten, … 

Vanaf het vierde jaar doen onze leerlingen ook drie weken sta‐

ge in RVT, ziekenhuizen, cafetaria … Voor het vijfde jaar zijn 

dat zelfs zes weken. 

De opleiding grootkeuken begint in het tweede jaar en loopt 

tot het vijfde jaar. De leerlingen krijgen vanaf het tweede jaar 

prak jk grootkeukenmedewerker. De technieken worden 

voornamelijk in het tweede en derde jaar ingeoefend. In het 

vierde en vijfde jaar leggen we vooral accenten op tempo op‐

drijven, nauwkeurigheid bijwerken, uithouding trainen en zelf‐

standigheid. We proberen de werkvloer zo echt mogelijk na te 

bootsen om de jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden.  

 

 

De leerlingen koken onder begeleiding dagelijks voor 80 personen. 

Dit wordt verpakt per persoon, alsook in bulk (leefgroepen, per 

MFC). De bediening in de zel ediening gebeurt ook door onze 

leerlingen, onder begeleiding van een leerkracht. Elke woensdag 

wordt er gekookt voor het sociaal restaurant uit Lokeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke vrijdag doen we prak jk op verplaatsing en gaan we wer‐

ken onder begeleiding van een leerkracht naar Q‐ FOOD te Lo‐

keren. Dit is ook duidelijk een grote meerwaarde voor onze 

leerlingen. 

 

De Karwij 
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De dagmenu’s die door de leerlingen worden klaargemaakt, worden maandelijks vastgelegd. Hierbij wordt reke‐

ning gehouden met de prijzen van de marktproducten, het seizoen en de moeilijkheidsgraad van de te bereiden 

gerechten.  

We hechten heel veel belang aan gezonde voeding. We werken steeds met dagverse producten waardoor de leer‐

lingen kennis maken met een gevarieerd aanbod. 

De ac eve voedingsdriehoek komt in alle lessen aan bod. Ook houden we rekening met de wetgeving van de aller‐

genen in de gezonde voeding. Wij proberen te voldoen aan de toenemende vraag naar vegetarische maal jden.  

Van bij het begin van de opleiding wordt er gewerkt volgens de HACCP‐normen, zodat gezonde voeding gewaar‐

borgd is. 

Als eindexamen koken de vijfdejaars voor genodigden een feestmenu. De vierdejaars staan  jdens het examen in 

voor de bediening van de genodigden. Het tweede of derde jaar (naargelang het uurrooster) doet de logis eke 

ondersteuning.  
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Voeding en gezondheid is een integraal deel van het curriculum binnen het studiegebied Personenzorg.  

In de tweede en derde graad Sociale en technische wetenschappen is het koken op zich sinds enkele jaren alleen 
nog ondersteunend aanwezig. De leerlingen bereiden in de projecten van integrale opdrachten nog gerechten met 
het oog op het ontvangen van bezoekers aan een tentoonstelling of om de gezondheidsaspecten van een cultuur 
te illustreren, maar het accent ligt meer op het gehele project en op gezondheid dan op het koken van volledige 
maal jden.   

Binnen de studierich ng Verzorging‐voeding komt het bereiden van een lekkere maal jd voor een gezin volgens de 
regels van de kunst wel sterk op de voorgrond. In de vernieuwde leerplannen is samenwerken met elkaar vanuit 
een holis sche mensvisie (werken met hoofd, hart en handen) een grote doelstelling. Om hieraan tegemoet te ko‐
men, werken de leerkrachten dikwijls projectma g en vakoverschrijdend met de leerlingen. Het project “High Tea” 
met de leerlingen van het derde jaar Verzorging‐voeding is daar een mooi voorbeeld van. 

In het gezondheidsbeleid van de hele school neemt voeding uiteraard ook een prominente plaats in. We proberen 
bij de klas‐ en vakovers jgende ac viteiten leerlingen uit verschillende studiegebieden samen te laten werken, on‐
der meer ook over voeding. Sinds enkele jaren kunnen de leerlingen in ons Ieperproject rond de Eerste Wereldoor‐
log een workshop “Oorlogskoken” kiezen. 

High Tea 
 
We dagen de leerlingen van het derde jaar Verzorging‐voeding uit de volledige voorbereiding te maken om een 
High Tea te organiseren. 

Zij nodigen zelf de direc e en hun leerkrachten uit en dat 
maakt alles natuurlijk spannend. 

De leerlingen werken gedurende een vij al weken sa‐
men met hun leerkrachten  jdens de voorbereiding van 
het project aan een reeks specifieke doelstellingen en 
competen es die voor,  jdens en na het project geëvalu‐
eerd worden. 

Ze krijgen de kans en worden ges muleerd om hun eigen 
talenten te tonen en verder te ontwikkelen. 

Ze gebruiken de axenroos om hun eigen gedrag van 
dichtbij te bekijken en slagen er zo in om hun grenzen te 
verleggen in wat zij nog niet goed kunnen of nog niet 
durven. 

Een illustra e van de verscheidenheid van het project: de 
leerlingen maken flyers en knutselen decora e, bespre‐
ken de invloed van koffie en thee op onze gezondheid,  
bereiden de typische scones en sandwiches, ze en koffie 
en thee. Ook  presenteren, op‐ en afruimen komen aan 
bod. 

 

 

 

 

OLVI-PIUS X 
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Via rollenspel leven we ons in de dag in; we leren uiteraard ook samenwerken in groep. 

Enkele trefwoorden die de leerlingen in 
hun reflec e omschreven vóór het project: 
zenuwach g – bang – stress – emo oneel. 

Na de projectdag: blij – fijn – fier – enthou‐
siast – dit willen we nog doen. 

Tijdens de projectmaand leven de leer‐
lingen intens mee met hun opdracht, de 
dag zelf leven zij zich volledig in, elk met 
hun aangeleerde rol. 

Het is een topdag voor de leerlingen en 
hun begeleiders, een dag waar elke leer‐
ling in de kijker mag staan met zijn talen‐
ten. 

 

Oorlogskoken 
 
Het Ieperproject voor de leerlingen van het vijfde jaar bestaat uit een voorbereidend toneelstuk of een aangepas‐
te film over de Eerste Wereldoorlog, gevolgd door een bezoek aan Ieper en omgeving. Daar doen de leerlingen 
indrukken op bij een fietstocht in de heuvelende omgeving van Ieper, een inlee ocht als verplegers en soldaten 
achter het front of een bezoek aan het museum “in Flanders Fields” en wonen ze de beklijvende Last Post bij. Ten‐
slo e kiezen ze op woensdag een workshop, waaronder die over koken  jdens de Grote Oorlog. 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de leerlingen binnenkomen krijgen ze een kaartje 
waarmee ze verdeeld worden in soldaten of officieren. 

Er wordt gekookt in een “buitenkeuken” en de groenten 
worden aangestoofd in smout. De soldaten maken een hut‐
sepot zonder vlees, de officieren krijgen wel vlees. 

Ook bij het eten is er onderscheid tussen de twee groepen: 
soldaten eten uit gamel en met houten lepel en de officieren 
van een bord met mes en vork/lepel. 

Als dessert krijgen de officieren appelbeignets volgens een 
recept uit het “Handboek voor den Veldkok”. De soldaten 
kunnen ook beignets krijgen wanneer ze iets doen voor de 
officieren. Ze kozen vorig jaar om de afwas te laten doen 
door de soldaten. 
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Wist u dat er in Lokeren ook een hotelschool is ? 

Reeds in de vorige eeuw in de zeven ger jaren bood het toenmalige Sint‐Anna, gelegen in de Sterrestraat te Loke‐
ren, opleidingen aan die leerlingen prepareerden om later werkzaam te zijn in grootkeukens. 
Van het derde tot het zesde jaar beroeps hete de opleiding Collec viteiten waarbij de leerlingen na het zesde jaar 
een getuigschri  kregen. Ook in die  jd konden de leerlingen streven naar een diploma als ze het zevende jaar  
Gemeenschapsrestaura e volgden. 

In de jaren ’80 en de decennia die er op volgden, speelde de school in op de vlug wijzigende tendensen in de hore‐
cawereld en koos men voor veel meer hotel‐ en restaurantgerichte opleidingen. 

Ook op bestuursniveau kwamen er heel wat wijzigingen en mogen we stellen dat 
HOTELSCHOOL STERRENHOF – CAMPUS SHO nu een volwaardig lid is van de VLOT!‐scholen en uiteraard ook van de 
Scholengemeenschap “Scholen aan de Durme”. 

In  de tweede en derde graad volgen de leerlingen van de hotelschool de rich ng Beroeps‐Restaurant en keuken. 
Ook nu zijn ze in de mogelijkheid om een diploma te halen als zij in een extra jaartje het  
zevende jaar Traiteur‐banketaannemer volgen. 

Bij de leerlingen, die de hogervermelde rich ngen volgen, bestaat het wekelijks programma uit meer dan de hel  
prak jk keuken en zaal en een aantal prak jkgerichte theorievakken. In een aantal keukenlokalen op campus SHO 
leren de koks in spé verfijnde gerechten bereiden waarin uiteraard ook nieuwe technieken zoals bvb. het op lage 
temperatuur garen en het vacuüm koken aan bod komen. 

In het sfeervol ingerichte pedagogisch didac sch restaurant Sterrenhof leren de leerlingen, die zaaldienst hebben, 
de klanten te ontvangen en te bedienen volgens de regels van de e que e. Zowel in de keuken als in de zaal verlo‐
pen de lessen onder het toeziend oog van een aantal vakbekwame prak jkleerkrachten. 

Omdat een goede opleiding keuken en zaal niet mogelijk is zonder klanten is restaurant Sterrenhof  jdens de 
schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ’s middags vanaf 12u toegankelijk voor iedereen. Op een 
vier‐tal vrijdagavonden  jdens het schooljaar plannen we gastronomische themamenu’s. 

Alle menu‐info en reserva emogelijkheden kan u terug vinden op de website van de hotelschool: www.vlot‐sho.be 

Naast de hotelopleiding binnen de schoolmuren lopen onze leerlingen ook een viertal weken stage. Door de goede 
rela e van de hotelschool met Horeca Waasland en Oost‐Vlaanderen zijn er heel wat restaurants bereid om onze 
leerlingen een  jdje te begeleiden bij het vervolmaken van hun opleiding. 

Met enige fierheid kunnen we ook zeggen dat er heel wat leerlingen na het behalen van hun getuigschri  of diplo‐
ma aan de slag kunnen bij één van onze stageplaatsen. 

 

 VLOT! campus SHO  
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Op een koude zondagochtend in februari bij het krieken van de dag … In de re er van het VTI heerst er al een ge‐
zellige drukte. De machine draait op volle toeren. Col‐
lega’s leggen de laatste hand aan het uitgebreide ont‐
bijtbuffet. De geur van verse boterkoeken, gemalen 
koffie, warme chocolademelk en een lekker eitje met 
spek komt je tegemoet. Voeg daar nog een overvolle 
fruitschaal, gezonde yoghurt, krokante ontbijtgranen, 
heerlijk vruchtensap, een ruim assor ment beleg en 
verschillende broodsoorten aan toe en je hebt alle ingrediënten voor een bijzonder geslaagd VTI‐ontbijtbuffet. 

In de re er van de school brandt een sfeervol licht. De tafels zijn feestelijk aangekleed 
met mooie bloemstukjes en een chocolade versnapering. De bubbels staan fris en het 
ontvangstcomité staat klaar met 
een warme glimlach om ieder‐
een van harte welkom te heten. 
Om 8.30 u. komt er nog meer 
leven in de brouwerij. Een drie‐
honderdtal mensen stroomt met 
mondjesmaat binnen. Het is een 
pre g weerzien met leerlingen, 
(oud‐)collega’s, familie en vrien‐
den. Wie de school verlaat met 
een vol buikje zal het erover eens zijn: ‘Het ontbijt van het VTI: dat is gezellig tafelen 
voor een democra sch prijsje.’  

Daarnaast wil de school met ‘Tijd voor een ontbijt’ het belang van een gezond voedingspatroon benadrukken. Een 
stevig ontbijt hee  immers enkel voordelen. Een betere concentra e is er één van, een les die we zeker ook aan 
onze leerlingen willen meegeven. Zo konden de leerlingen van 1B en 4BM de volgende schooldag van een gevari‐
eerd en voedzaam ontbijt proeven.  

De opbrengst van dit ini a ef gaat elk jaar naar een schoolproject. Voor deze edi e zamelden we geld in om de 
nieuwe speelplaats van campus C te pimpen. In 2018 is ‘Tijd voor een ontbijt’ al aan zijn  ende edi e toe, het be‐
wijs dat het enthousiasme van organisatoren, de gezellige sfeer, het lekkere ontbijt en de ongedwongen babbels 
enorm gesmaakt worden. 

 

We willen zowel de sponsors als de collega’s 

die ‘Tijd voor een ontbijt’ een warm hart toe‐

dragen, van harte bedanken voor hun tome‐

loze inzet. Op naar de feestedi e! 

 

 

 VLOT! campus VTI  

Een VTI-ontbijt in de morgen is een dag zonder zorgen! 
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plantAARDIG eten op het SLC ‐ De Groene Rakkers strike again! 

De straffe Groene Wind die door onze school waait sinds dit jaar is ongelooflijk fijn om te zien en ervaren. De inzet, 
de bezieling, de aanpak én het geloof in de ac es zijn terug te vinden in elk van de groene dames en heren die ac‐
ef deelnemen binnen onze werkgroep. Het maakt ons enorm fier en posi ef gestemd naar de toekomst van onze 

planeet toe. Het groene bewustzijn is groot en de drang om ac ef een verschil te maken ook en dat is nu juist wat 
zo broodnodig is. Het is makkelijk om vanuit je luie zetel commentaar te spuien en een mening te hebben over al‐
lerhande milieukwes es en kleine ac es worden vaak niet hoog ingeschat of zelfs in het belachelijke getrokken. De 
Groene Rakkers zijn immers niet te ambi eus, het gaat over bewust maken, over goes ng doen krijgen en samen 
allerhande ac es te organiseren waarbij we op een milde manier bepaalde milieukwes es aankaarten.  

Dit jaar zijn we gestart met de lokaal en seizoensgebonden geteelde groenten en fruit waarbij de nadruk lag op de 
impact van transport bij het vervoer van voeding naar onze contreien en hoe dit ook globaal zijn invloed op aller‐
hande niveaus hee . Onze tweede ac e was in het kader van recycleren: de inzamelac e van het speelgoed waar‐
bij alles werd doorgegeven aan de vereniging Horizon die kinderen van vluchtelingen blij konden maken met een 
cadeautje voor de sint of kerst. En dan de ruilbeurs in Huis De Bruyne waar we kledij, boeken, DVD’s, CD’s en juwe‐
len konden ruilen. Vervolgens was ook onze eerste deelname aan 40 dagen zonder vlees een enorm succes en zijn 
we met de school op de derde plaats geëindigd. En dat voor de EERSTE keer! Ik ben er zeker van dat we volgend 
jaar nog hoger zullen eindigen. Het veganis sch eten en de waterbar waren dan ook een verlengde van deze ac e.  

 

 VLOT! campus SLC  
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We wilden heel graag samen met onze kokkin Karine De Le er onze leerlingen en collega’s de mogelijkheid bieden 
om kennis te maken met plantaardige voeding. Het aanbod bestond uit een veganis sche burger op basis van lin‐
zen en champignons, een veganis sche wrap met hummus, komkommer, wortels en waterkers en een quinoasala‐
de met rozijnen, amandelen en tor llachips. Je betaalde 5 euro voor een volwaardige maal jd waarbij je koos voor 
100% diervriendelijk, ecologisch, gezond en héérlijk eten. Het succes was groot, zelfs een beetje overweldigend 
voor het organisatorisch talent van enkele leerkrachten Groene Rakkers. Maar het mooie weer, de chille muziek en 
de exo sche waterbar zorgden voor een relaxte sfeer op de speelplaats waarbij even aanschuiven geen enkel pro‐
bleem bleek te zijn. De waterbar legde de nadruk op het drinken van kraantjeswater en was een ode aan onze 
makkelijke toegang tot drinkbaar water hier in België. Door het water te pimpen met enkele smaakjes zagen we 
een enorm grote interesse. De meisjes aan de bar konden nauwelijks het enthousiasme bij de leerlingen bijhouden. 
Het zou dus wel kunnen dat er enkele zweetdruppels in die bekers zijn gevallen maar dat kan alleen maar de smaak 
nog pi ger gemaakt hebben ;‐).  De inzet van de Groene Rakkers was alweer zeer groot. Die ochtend waren ze na‐
melijk al van kwart voor zeven aanwezig in Karine’s keuken om linzenburgers te maken of wraps te draaien.  

We kijken al uit naar volgend jaar om deze trend voort te ze en met een nieuwe lich ng Groene Rakkers en gro‐
tendeels ook een ploeg ‘anciens’ die al van aanpakken weet. Iedereen is trouwens welkom om ons te vervoegen 
met ideeën, enthousiasme en groen bewustzijn.  

Een dikke en liefdevolle merci aan alle leerlingen en collega’s die het voorbije jaar deel uitmaakten van het Groene 
Rakkers team. Jullie maken HET verschil! 

Green Peace! 

 

Romeins koken 

Ook dit jaar steken de La nisten uit 2A3 de handen uit de mouwen en wagen zich aan een heuse Romeinse maal‐
jd: olijven, gevulde dadels, meloensalade, gehaktballetjes ... Eerst wordt er lus g op los gekokkereld. Dan smullen 

van al dat lekkers … hoewel sommige smaken voor ons wat vreemd lijken. Tja, de Romeinen wisten het al: 'De gus‐
bus non disputandum est' of 'Over smaken valt niet te twisten.' Dat het een toffe middag wordt, staat vast!" 

 VLOT! campus SLC  

 

        KOHa Heilig Hart 


