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Beste lezer
Het schooljaar loopt op zijn einde en een welverdiende zomervakan e komt in zicht! De nieuwsbrief van
Scholengemeenschap Scholen aan de Durme tracht jullie met dit themanummer rond ‘korte reizen en uitstap‐
pen’ reeds in vakan estemming te brengen.
De Karwij neemt ons mee op verkenning naar Brussel, Gent en Antwerpen. De leerlingen van KOHa Heilig Hart
brachten een bezoek aan Tongeren, Saint‐Omer en Velzeke. OLVI‐PIUS X laat ons kennis maken met een drie‐
daags project rond WO I in de Westhoek. VLOT! campus STC trekt op tweedaagse studiereis naar Keulen. De
studiereis naar het Na onaal Park De Hoge Veluwe en de uitstap naar Lille viel in de smaak bij de leerlingen van
VLOT! campus SLC. De leerlingen van de VLOT! campussen CREO / SHO / VTI sluiten deze nieuwsbrief af met
een trip naar Dover en Maastricht.
Veel leesplezier!
Namens de scholengemeenschap,
Lieven Haems & Els Willems

De Karwij
Op stap met de leerlingen van de Karwij naar belangrijke steden in België.
Voor deze leeruitstappen maken we steeds gebruik van de trein. Op die manier wordt er nog eens extra geoefend
om te reizen met de NMBS.

BRUSSEL
Onze leerlingen van het vijfde jaar brengen jaarlijks een bezoek aan onze hoofdstad. Deze leeruitstap wordt al jd
gepland in december. Brussel wordt dan jdens deze periode sfeervol aangekleed omwille van de kerstperiode. De
jongeren worden in 2 groepen verdeeld en gaan dan samen met hun leerkracht aan de hand van een stadsplan en
opdrachtenbundel op zoek naar de belangrijke monumenten en gebouwen. Bij elk gebouw en monument wordt er
s lgestaan en legt de leerkracht het nodige uit aan de leerlingen. Natuurlijk koppelen wij aan het serieuze werk
ook het aangename. We zakken in de loop van de namiddag af naar de Grote Markt waar we kunnen genieten van
de kerstsfeer en de verschillende kraampjes.

GENT
Onze leerlingen van het derde jaar bezoeken de historische stad Gent. In de voormiddag gaan ze in verschillende
groepjes op stap met de leerkracht in het centrum van Gent. Aan de hand van een fotozoektocht komen ze belang‐
rijke historische gebouwen tegen. Hier wordt dan even s lgestaan zodat de leerkracht een woordje uitleg kan ge‐
ven. In de namiddag varen we een stukje van de Leie af. Tijdens deze boo ocht krijgen we van een gids heel wat
belangrijke info omtrent de historische gebouwen in de stad. We varen voorbij de St.‐Baafskathedraal langs het
Belfort en de St.‐Niklaaskerk. Onderweg zien we ook de verschillende Gildehuizen en de bijzonder mooie burcht
het Gravensteen. Als we nog een beetje jd over hebben, nemen we een kijkje in het Gravensteen. Deze burcht is
voor de leerlingen al jd zeer indrukwekkend.
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ANTWERPEN
Onze leerlingen van het tweede jaar bezoeken de stad Antwerpen. Ook hier worden de leerlingen in groepjes ver‐
deeld en gaan ze samen met hun leerkracht op zoek naar de bijzondere gebouwen en monumenten in deze stad.
Ze maken ook hier gebruik van een stadsplan en foto’s. Telkens als ze het gebouw op de foto herkennen, wordt er
eventjes bij s lgestaan. De leerkracht gee uitleg over het gebouw zodat de leerlingen de vragen in hun bundel
kunnen beantwoorden.

KOHa Heilig Hart
TONGEREN
In het kader van de lessen geschiedenis en MAVO brachten de leerlingen van het tweede jaar maandag 22
mei een bezoek aan de oudste stad van België. De leerlingen leerden deze stad zelf kennen door middel van
een zoektocht in groepjes. Ook een bezoek aan het Gallo‐Romeins museum mocht niet ontbreken. De leer‐
lingen ontdekten er hoe onze voorouders leefden in ‘Atuatuca Tungrorum’ op het hoogtepunt van zijn bloei,
in 150 n.Chr.
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SAINT‐OMER
Vrijdag 12 mei trokken onze tweedejaars rich ng Frankrijk. In het kader van de lessen Frans en aardrijkskunde
brachten onze leerlingen een bezoek aan het stadje Saint‐Omer. Tijdens een zoektocht haalden zij hun beste Frans
naar boven. Het landschap tussen Saint‐Omer en Cap Blanc Nez werd dan weer door een aardrijkskundige bril be‐
keken. Kortom een zeer geslaagde en leerrijke uitstap!

VELZEKE
Vrijdag 13 januari brachten de leerlingen uit 1A3 niet op school door maar lieten ze zich in het kader van de lessen
La jn en geschiedenis een dagje onderdompelen in de Gallo‐Romeinse cultuur. In het Provinciaal Museum in
Velzeke maakten ze kennis met onze prehistorische voorouders en leerden ze dat Romeinen bij hun verovering van
Gallië cultuur naar onze gebieden brachten. Dat de culturele uitwisseling tussen Galliërs en Romeinen zelfs tot een
Gallo‐Romeinse cultuur leidde, ondervonden de leerlingen aan den lijve. Want ’s middags kropen ze zelf in de huid
van een Galliër of een Romein. Dat die ongewone kledij af en toe wat gelach en gegniﬀel veroorzaakte, staat vast.
Dat het een fijne en leerzame dag was nog meer!
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OLVI-PIUS X
Geschiedenis smeedt banden
Precies honderd jaar geleden hertekende de Tweede Slag om Mesen, ook bekend als Mijnenslag, het land‐
schap toen de Britse troepen 19 dieptemijnen tot ontploﬃng lieten brengen. De kraters zijn nog al jd fysiek
aanwezig en duidelijk zichtbaar. Ze vormen een li eken in het landschap.
Een ental jaar geleden star en we met onze school, OLVI‐PIUS X, een project op rond WO I voor onze vijf‐
dejaars. Brainstormen met leerlingen over WO I beves gde immers dat de kennis over de Groote Oorlog
veeleer beperkt was. Om de herinnering niet te laten verdwijnen en om s l te staan bij de impact van zinloze
oorlogsgruwel werkten we een driedaags project uit rond WO I. We doopten het Nooit meer oorlog!, een wat
naïeve maar vooral toch op mis sche droom.
Het project start jaarlijks met een teaser. Dat kan een film zijn of een toneelstuk. We programmeerden al Un
Long Dimanche de Fiançailles, The ba le of Passchendaele, Testament of Youth, Beneath Hill 60,… als film‐
voorstellingen en Ontplo ! en De uitvinder als toneelstukken. Nadien verdelen we de leerlingen in groepjes
voor een nabespreking. En dan zijn we klaar voor de daguitstap naar de Westhoek.
Het dagje Ieper en omgeving bestaat uit een drietal luiken. Er is een fietstocht, een soort van vredesroute
van 20 kilometer die ons brengt langs de Menenpoort, de ves ngen, loopgraven en begraafplaatsen, waaron‐
der Tyne Cot Cemetery. Na of voor de fietstocht zijn er verschillende gegidste bezoeken. Onze leerlingen wa‐
ren onder de indruk van het Memorial Museum Passchendaele en het In Flanders Fields Museum. Zowel de
inleefwandeling The Road to Passchendaele als een bezoek aan De Dreve, waar Johan Vandewalle zich ont‐
popt tot één van de meest onderlegde ‘tunnel‐kenners’ van Vlaanderen, zorgden telkens voor een uitermate
boeiende aanvulling. Deze dag eindigen we steeds met The Last Post, en dit jaar mocht onze collega, de heer
Dupon, als lid van The Last Post Associa on de Exhorta on lezen. We willen onze leerlingen met dit project,
en met dit slotmoment in het bijzonder, vooral respect bijbrengen voor vroeger, nu en later.
Dit project is niet alleen klasovers jgend maar ook vakoverschrijdend. In verschillende lessen (geschiedenis,
aardrijkskunde, Engels, Frans, maatschappelijke vorming, Nederlands, godsdienst, Duits,…) wordt bij een as‐
pect van WO I in het bijzonder en oorlog en vrede in het algemeen even of wat langer s lgestaan. En dat
doen we ook jdens de derde dag. Leerlingen kiezen dan een workshop waarin ze hun opgedane indrukken,
meegebrachte emo es en verworven kennis verwerken. Ze worden dan een halve dag heuse anima efilm‐
makers, fotografen of singer‐songwriters, ze solderen, lassen, koken, knutselen met allerlei materialen,… Ze
maken een bloemstuk voor het oorlogsmonument in Zele. Ze verdiepen zich in de oorlogskeuken en in aller‐
lei middeltjes uit grootmoeders jd.
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Tot slot stellen we met plezier vast dat ons project nog meer opportuniteiten bood, waar we dankbaar ge‐
bruik van maakten. In 2013 vroeg het comité The Gathering het VSKO om deel te nemen aan het project
Flanders Fields Memorial Gardens van de Vlaamse regering. OLVI‐PIUS X kreeg de Essex Cemetery in
Boezinge toegewezen. Enkele leerkrachten en leerlingen waren aanwezig bij een ceremonie op deze be‐
graafplaats, waarbij teksten werden voorgelezen en symbolisch grond in een jutezak werd geschept. Via dit
project ontstond de samenwerking met onze Britse twinschool, All Hallows Catholic School in Farnham
(Surrey). Hun eerste bezoek aan onze school was ter gelegenheid van 11 november. Aan de Menenpoort in
Ieper legden een leerling uit Zele en een leerling uit Farnham een jutezak op een aﬀuit en dit in aanwezig‐
heid van leden van de Britse en Belgische Koninklijke familie. Een jaar later woonden we de inhuldiging bij
van de Flanders Fields Memorial Garden in Londen. Het werd een sereen moment waarbij het gedicht In
Flanders Fields van John Mc Rae niet kon en mocht ontbreken. Wat grond uit Boezinge rust nu via Zele in
Londen.
Ook met onze Waalse vrienden uit Arlon werkten we al rond het thema WO I. Vanuit Zele bezochten we
toen met onze vijfde‐ en zesdejaars moderne talen en de gastleerlingen van het Ins tut Sainte‐Marie
d'Arlon het stadhuis van Veurne, de Duitse militaire begraafplaats in Vladslo met de stenen beelden van het
treurende ouderpaar, gemaakt door de Berlijnse kunstenares Käthe Kollwitz voor haar 17‐jarige zoon Peter.
We trokken door Nieuwpoort met het Memoriaal van Albert I. Tot slot kregen we een opvoering van Coene
Soldaat. Vanuit Arlon bezochten we Ethe, het dorpje dat bijna volledig werd uitgemoord jdens WO I, trok‐
ken naar de Bu e de Vauquois in Frankrijk, het oorlogsmuseum in Romagne,… Het Prins Filipsfonds was
goed besteed.
We hopen dat onze leerlingen door deze driedaagse en de hieruit gegroeide uitwisselingen nooit zullen ver‐
geten en dat ons project kan bijdragen tot verdraagzaamheid en openheid voor andere culturen in de
breedste zin van het woord. Respect is misschien wel de belangrijkste waarde die we aan onze leerlingen
willen meegeven.
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VLOT! campus STC
Tweedaagse studiereis naar Keulen
De dag waarop toenmalig directeur Johan De Paepe voorstelde om onze vierdejaars een eindreis naar Keulen
te laten maken, ligt me nog vers in het geheugen, ook al is het al 24 jaar geleden. Hij vond het passend dat
onze vierdes – die tevens onze schoolverlaters zijn – voor twee dagen op reis mochten naar een grootstad
die toch niet zo ver van Eksaarde verwijderd ligt.
Omdat heel wat scholen naar Parijs trekken jdens de laatste twee jaren, leek hem dat dus geen goed idee.
Naar Keulen dus! Maar hoe begin je aan de organisa e van zo’n tweedaagse? We wisten dat we in een jeugd‐
herberg zouden slapen en dat er in Keulen heel wat te beleven viel. We besloten om met een klein groepje
collega’s een verkenningsrit te maken en zo een en ander vast te leggen.
In 1994 reden we voor de eerste maal uit en na twee afma ende dagen besloten we dat het “goed” zat, ook
al was de toenmalige jeugdherberg verre van comfortabel en rus g. Sindsdien is het concept niet zo veel ver‐
anderd. Hoe ziet onze studiereis eruit? We vertrekken al om 6 uur ’s morgens, zodat we alvast geen files in
en rond Antwerpen meemaken. Omstreeks 8.30u stoppen we in Aachen voor een ontbijt en zo belanden we
iets over 10 uur aan de dom van Keulen. Uiteraard bezoeken we deze indrukwekkende go sche kathedraal
en we beklimmen zelfs de toren (= 533 treden en 97 meter hoog!). Na een lunchpauze waarin de leerlingen
zelf een eetgelegenheid mogen kiezen, verzamelen we aan het domplein voor een bezoek aan het Römisch‐
Germanisches Museum. Dit is een boeiend gebouw met vooral vondsten van onze Romeinse en Germaanse
voorouders, opgetrokken rond het indrukwekkende Dionysusmozaïek. Daarna maken we per klasgroep een
stevige stadswandeling en we hebben hiervoor onze eigen “stadsgidsen”, onze leerlingen zelf! Die zijn name‐
lijk enkele weken vooraf gebrie over de bezienswaardigheid waarover ze uitleg mogen geven. Zo krijgt dit
project een paar belangrijke pedagogische dimensies: opzoeken van informa e en zich communica ef uit‐
drukken voor een groep collega’s.
Om 17 uur steken we dan de Rijn over en installeren we ons in de jeugdherberg op de rechteroever. Het is
al jd weer een hele klus om alle sleutels op een zinvolle manier te verdelen aan de jongens en de meisjes.
Na het avondmaal gaan we zeker nog niet rusten: we maken ons op voor een heuse avondac viteit, in de
vorm van een fotozoektocht met opdrachten langs het parcours. Uiteindelijk arriveren de verschillende
groepjes aan de Rijnoever om er
na een hapje en drankje een crea‐
eve opdracht (liedjes zingen of
iets uitbeelden) uit te voeren. En
zo wordt het 23.30u, jd om het
bedje op te zoeken en (hopelijk)
snel in te slapen. Dag 2 start met
het ontbijt en de teruggave van
de sleutels. Omdat we dan
meestal iets te vroeg zijn, maken
we jd voor een fotosessie aan de
Rijn. Zo krijgen we een leuke
groepsfoto met de domtorens op
de achtergrond.
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Om 10 uur opent het Museum Ludwig, een museum voor kunst uit de 20ste en 21ste eeuw. Heel indrukwek‐
kend! Ook hier krijgen onze leerlingen een aantal opdrachten voorgeschoteld en moeten ze zelf op zoek gaan
naar beeldhouwwerken en schilderijen van bekende meesters, zoals Lichtenstein, Warhol, Magri e, Picasso
enz… We zijn ervan overtuigd dat dit een unieke ervaring betekent voor vele leerlingen.
Na het middagmaal in de jeugdherberg stappen we nogmaals de brug over en belanden zo aan een plezier‐
boot voor een rondvaart langs de Rijn. Zo zien we de stad eens vanuit een ander perspec ef. Een uurtje later
mogen onze leerlingen enkele uurtjes vrij rondwandelen in deze prach ge stad. En omstreeks 17.15u verza‐
melen we voor de laatste maal aan het domplein om de bus rich ng België te nemen. Na een tussenstop in
Aachen belanden we omstreeks 22 uur weer in Eksaarde waar de ouders al klaar staan om zoon‐ of dochter‐
lief te verlossen van hun bagage. Ik
heb het geluk gehad om alle 24 edi‐
es mee te maken en normaal ge‐
zien ga ik volgend jaar voor de 25ste
en laatste maal mee. Ik vind dit een
uiterst zinvolle studiereis op alle
gebied en ik heb me nog geen se‐
conde verveeld jdens deze twee
vermoeiende maar boeiende da‐
gen!
Geert Defauw
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VLOT! campus SLC
Na onaal Park De Hoge Veluwe ‐ Studiereis vierdes vrijdag 19 mei 2017
Voor binnen‐ en buitenlanders is de Hoge Veluwe topa rac e nummer één. Meer dan 500 000 bezoekers per
jaar! Nergens ter wereld gaan natuur en cultuur zo harmonieus samen als hier. Een museum met muren van
bomen en de hemel als dak. Hier moet je minstens éénmaal per jaar geweest zijn!

In 1869 werd, nabij Essen, Helene Müller geboren. Haar vader leidde een hoogovenbedrijf. Ze groeit op als
de dochter van een aanzienlijk koopman. Als ze negen en is, ontmoet ze
Anton Kröller die als stagiair in het bedrijf van haar vader komt werken.
Na hun huwelijk ves gen ze zich in Ro erdam. Een jaar later ster haar
vader en Anton, amper 27 jaar oud, staat plots aan het hoofd van een
bedrijf dat hij samen met zijn vrouw zal uitbouwen tot één van de groot‐
ste concerns van Nederland. De mul na onale firma drij handel, hee
erts‐ en kolenmijnen over heel de wereld. Zij verdienen scha en. Het
echtpaar had een visie die bewaard is op de Veluwe: natuur en cultuur
samenbrengen “in het belang van ’t algemeen”. De economische crisis
van de jaren ’30 zal hun plannen dwarsbomen. Er is geen geld meer om
hun dromen te verwezenlijken…
Bij een dagje Hoge Veluwe hoort een tochtje op …
een wi e fiets! Als bezoeker mag u zich op een
van deze fietsen vrij door het Park bewegen.
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Monsieur Jacques verwelkomt je en neemt je mee voor een verrijkende tocht door het Kröller‐
Müllermuseum en de aangrenzende beeldentuin. De verzameling van het museum is opgebouwd rond de
omvangrijke collec e werken van Vincent Van Gogh. Helene Müller wist 91 schilderijen en 180 tekeningen op
de kop te kken. Zij vormen het hart van de tentoonstelling. Maar het unieke aan dit museum is dat je er een
volledig overzicht vindt van wat er tussen 1850 en heden op kunstgebied gecreëerd werd. De S ch ng blij
nog al jd actuele kunst aankopen. Zo is ook onze Jan Fabre aanwezig.
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Als fervent jager kon mijnheer Kröller niet aan de verlei‐
ding weerstaan zijn domein te omheinen en te bevolken
met geïmporteerd wild. Moeflons liet hij overkomen uit
Corsica en Sardinië, edelherten uit Polen. Ook reeën en
everzwijnen kwamen binnen de afrastering. Onvoorstel‐
baar veel kleinere dieren vonden ook nog een plekje in
dit natuurgebied van meer dan 5500 hectare. Het is het
grootste natuurreservaat van Nederland. De grofwildpo‐
pula e wordt op peil gehouden. Men mikt op 200 stuks
roodwild (herten), 200 stuks reewild, 50 stuks zwartwild
(wilde zwijnen) en 150 moeflons. Dit is de voorjaars‐
stand. Later in het jaar bedraagt het totale aantal zo’n
35% meer door de geboorte van jonge dieren.

Derdes verkennen Lille
Sinds e elijke jaren is de Franse stad Rijsel het decor van de studiereis van onze derdejaars. Een ideale gele‐
genheid om het Frans van de schoolbanken in de prak jk om te ze en door veelvuldig passanten aan te
spreken en hen om hulp te vragen bij allerlei taalopdrachten. In kleine groepjes lopen we kriskras door het
centrum om uiteindelijk tegen de middag het Citadelpark te bereiken. Daar kunnen we in een groene oase
genieten van de lunch vooraleer we weer rich ng centrum trekken. In het namiddagprogramma doen de
groepen verschillende posten aan waar zij dan iets kunnen opsteken over de geschiedenis, de cultuur, de
kunst ... van deze veelzijdige stad. Aan het eind van de dag kunnen de leerlingen nog een uurtje vertoeven in
het immense shoppingcentrum Euralille.
Rijsel is te groot om in één dag te doen maar we proberen de leerlingen een globaal beeld te geven en hopen
dat op die manier de 'goes ng' komt om er met het gezin ook eens naar toe te trekken. Uiteindelijk is Rijsel
maar een uurtje rijden vanuit Lokeren en ook met de trein is deze stad makkelijk bereikbaar.
De enige spelbreker af en toe is natuurlijk het weer en ook deze keer werden we net na de lunch gegijzeld
door een stortbui van jewelste waardoor het namiddagprogramma een beetje ingekort moest worden.
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VLOT! campussen CREO / SHO / VTI
DOVER
Voor het tweede jaar op rij gingen we met 3TSO een dagje naar Dover. Voor
de leerlingen is het al jd een hele belevenis. Zo verzamelden we vroeg aan
de schoolpoort om dan met de bus en de ferry naar Dover te gaan. In Dover
hadden we de kans om het hele mooie ‘Dover Castle’ te bezoeken. Een ge‐
weldige ves ng die een grote rol gespeeld hee in de Engelse geschiedenis.
Na dit cultureel hoogtepunt zakten we af naar het centrum van Dover. Daar
moesten de leerlingen allerlei opdrachten (interviews, foto’s, zoekopdracht,
…) uitvoeren en daarbij hun Engelse kennis toepassen. Het was weer een me‐
morabele dag en we kijken nu al uit naar de volgende edi e!

MAASTRICHT
Op 18 mei 2017 stapten we om 8.25
uur op de bus rich ng Maastricht voor
een tweedaagse uitstap met de leer‐
lingen en begeleidende leerkrachten
van 6LC en 6SD. Rond 11.00 uur kwa‐
men we aan in Fun valley waar we ons
mochten uitleven op de hoogtepiste;
we mochten vlo en bouwen, sumo
worstelen en levensecht tafelvoetbal
spelen. Na een toﬀe ac eve dag
checkten we in een mooie jeugdher‐
berg aan de Maas. Daar kregen we na
een deugddoende douche een zeer
lekker BQQ. Daarna deden we een
fotozoektocht waarbij we het mooie
Maastricht leerden kennen. Na een
heerlijk ontbijt was het jd voor een
studie uitstap en reden we naar Maasbracht bij de firma Timmermans. Zij zijn gespecialiseerd in het bouwen en
verbouwen van binnenschepen en kleine jachten. Dit was voor zowel leerlingen als leerkrachten een leerrijke ken‐
nismaking. Na een lunch op het bedrijf ging onze uitstap naar Landgraaf waar we de basisbeginselen kregen in het
snowboarden. Vrijdagnamiddag kwam ons busje moe maar voldaan terug in Lokeren.
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