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De Knetterkrant 
De krant voor en door leerlingen!  

Wie is… juf Ineke? 

Juf Ineke, de voorbije jaren vonden we je in het 2de en 3de leer-
jaar terug. Ondertussen ziet je takenpakket er helemaal anders 
uit! Waar konden we je dit schooljaar terugvinden en wat waren 
je taken precies? 
Het voorbije schooljaar stond ik elke voormiddag als co-teacher in 
het vierde leerjaar, samen met meester Frederik en juf Kirby.  Op 
maandagnamiddag was ik muzische juf in het tweede leerjaar A. 
Daarnaast ben ik ook pedagogisch coördinator hier op school. Dan 
help ik mevrouw Kathy met alles wat met de werking van onze 
school te maken heeft.  
 
Stel je jezelf eventjes voor, voor onze Knetterkrantlezers? 

Ik woon samen met mijn man en drie kindjes Helena, Bent en Wolf in Sint-Jan-ter-Biezen. Tijdens m’n 
vrije tijd speel ik graag muziek en toneel. Ik lees graag en probeer ook regelmatig een film mee te pik-
ken. Ik hou ervan om op restaurant te gaan: ik eet graag lekker, maar kook zelf niet zo graag. Je merkt: 
ik heb veel hobby’s, maar helaas soms te weinig tijd om al die hobby’s uit te oefenen.  
 
Vorig schooljaar deden juf Nel & juf Kirby aan co-teachen in het vierde leerjaar. Zij stonden dus 
bijna voortdurend met twee juffen voor de klas. Dit schooljaar gebeurde dit ook in de voormiddagen 
in het 3de en 4de leerjaar. Jij deed dit in het vierde leerjaar. Wat waren je verwachtingen en ideeën 
in het begin van het schooljaar? Werden die verwachtingen ingelost? 
Ik kende de werking vooraf niet echt, dus ik had eigenlijk geen verwachtingen in het begin. Maar dank-
zij de bijscholingen het voorbije schooljaar kon ik me steeds meer verdiepen in het co-teachen. Ik heb 
ook heel veel geleerd van juf Kirby die hier al heel wat ervaring in heeft.  Ik probeer zoveel mogelijk 
open te staan voor nieuwe ideeën en voor nieuwe werkvormen. Ik leer dus elke dag nog bij.  
 
Wat vind je fijn aan het co-teachen? Wat vind je soms moeilijk? 
Ik vind het fijn dat je nooit alleen beslissingen hoeft te nemen. Je kunt altijd overleggen met je collega’s 
en dat maakt het wel een stuk gemakkelijker. Problemen pakken we samen aan, je staat er niet alleen 
voor. Ik ken alle kindjes van beide klassen goed. Dat vind ik leuk.  
Bij het co-teachen is het wel moeilijker om op de gewone manier eerst een half uurtje dit en dan een 
uurtje dat te doen. Door de werkvormen die je gebruikt, ben je soms langer aan een les bezig dan voor-
zien.  
  
Je vertelde dat je sinds dit schooljaar ook vaak in huis 10 te vinden bent als pedagogisch coördinator. 
Welke taken neem je dan zoal op je? Welke taak neemt daarbij het meeste tijd in beslag? 
Mijn takenpakket als pedagogisch coördinator is erg uitgebreid. Ik ben onder andere bezig met het uit-
werken van het taalbeleid Ik zit heel vaak te vergaderen met mensen om ervoor te zorgen dat de school 
goed blijft draaien. Ik moet soms moeilijke beslissingen nemen. Het onderhouden van de schoolwebsite  
en de Facebookpagina neemt flink wat tijd in beslag.  Jullie rapportjes passeren ook één voor één door 
mijn handen.  
 
Wat zijn jouw vakantieplannen? 
Ik kijk ernaar uit om met een boek in het zonnetje te zitten en ondertussen te kijken naar de kindjes die 
spelen in de tuin.  Ik ga graag eens op uitstap en we gaan een weekje op vakantie naar Nederland.  
 

Niels Devos  & Soraya Dequecker 
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Op bezoek in de Pezel! 

Naast de kleuterafdeling op onze hoofd-
school hebben wij ook een kleuterafdeling 
op onze kleine en gezellige wijkschool: de 
Pezel. Dankzij de klasblogs van juf Ann, 
juf Siska en juf Joke kunnen we vanuit de 
hoofdschool regelmatig binnen piepen op 
onze Pezelschool. Toen we met de redac-
tieraad heel wat toffe foto’s van voorbije 
activiteiten te zien kregen, besloten we 
om de Pezeljuffen een bezoekje te bren-
gen!   
 
We zagen via de schoolsite dat jullie niet 
stil hebben gezeten in de Pezel: jullie orga-
niseerden heel wat leuke lente-
activiteiten. Vertel! 
Voor het derde jaar op rij kwamen in ons 
tuintje lammetjes logeren. De kleutertjes 
mochten helpen bij het klaarmaken en het 
geven van de flesjes melk. Er kwam ook 
een tractor langs op school. De kleuters 
vonden het een hele belevenis om eventjes 
in de tractor te mogen zitten en om op de 
toeter te mogen duwen. Een lentewande-
ling op de wandelpaadjes die zich rond de 
Pezelschool bevinden, kon natuurlijk ook 
niet ontbreken. Een groep leerlingen uit de 
Ast stak voor ons een leuk doorschuifsys-
teem in elkaar waarin een muzikaal pak 
werd gespeeld, een liedje werd aangeleerd 
en er werd geknutseld. Daarna mochten de 
kindjes samen met de paashaas op zoek 
naar paaseitjes. 
In de Palingbeek werden we, verkleed als 
bijtjes, ondergedompeld in de wereld van 
de bij. Ook de imker kwam langs op 
school. In onze tuin plantten we allerlei 
plantjes die nu volop groeien en bloeien. 
 
Hoe reageerden de kleuters en de ouders 
op deze activiteiten? 
Ouders en kleuters zijn erg enthousiast als 
de werkelijkheid wordt binnengebracht in 
de kleuterklas. Het feit dat we nooit pro-
blemen hebben om vervoer te vinden als 
we op uitstap gaan, bewijst dat. Toen de 
lammetjes op school logeerden, waren de 
ouders er ook als de kippen bij om op de 
klasblog te kijken of hun kindje al melk 
had gegeven aan één van de lammetjes.  

Juf Hanne, jij vervangt sinds enkele we-
ken juf Ann. Wat vind je fijn aan het 
lesgeven in de Pezel? 
De Pezel is een kleine school waardoor je 
de kindjes en hun ouders zeer snel leert 
kennen. Daardoor heb je niet het gevoel 
dat je ’s morgens naar school gaat, maar 
naar één grote familie. Dat voelen de ou-
ders van de kindjes uit het derde kleuter 
blijkbaar ook want al die kleutertjes trek-
ken volgend schooljaar met z’n allen naar 
het eerste leerjaar op de hoofdschool.  We 
bevinden ons in een groene omgeving, 
maar toch kunnen we bij uitstappen profi-
teren van de voordelen van de stad. Tij-
dens de middagpauze beschikken de kleu-
tertjes over heel wat speelgoed, de zandbak 
en de speeltoestellen waardoor ze zich 
nooit vervelen. 
Daarnaast hebben we ook geluk met onze 
klusjesman die alles zo goed onderhoudt. 
De kindjes kennen hem goed als ‘opa 
Luc’: de papa van juf Joke.  
 
Welke activiteiten staan er tijdens de 
laatste schoolweken op het programma? 
We trekken binnenkort met z’n allen naar 
de boerderij waar we een tractorritje zullen 
maken. Daarnaast gooien we de beentjes 
los op Rollebolle. Gezellig wordt het zeker 
op onze jaarlijkse barbecue. De kleutertjes 
vinden het elk schooljaar fijn om te hel-
pen met de opkuis van de klassen. Dan 
zetten we alle tafels en stoelen buiten en 
wordt er geschrobd dat het een lieve lust 
is! Ook waterspelletjes staan nog op het 
programma. 
 
Wat zijn jullie vakantieplannen? 
Ik (juf Joke) ga op reis en aangezien we 
daar in het schooljaar weinig tijd voor 
hebben, wil ik heel wat tijd vrijmaken voor 
m’n kinderen.  Ik wil ze zeker eens extra 
verwennen. 
Ik (juf Hanne) ga ook op reis. We kijken 
uit naar de eerste verjaardag van m’n zoon-
tje. Genieten en tijd maken voor familie 
en vrienden staat bovenaan ons lijstje!  
 

Evy Van Eenoo & Marie Vermes 
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Gelukskunde: teambuilding op StB! 
Elk schooljaar staan er enkele pedagogische studiedagen op de 
kalender: dagen waarop wij als leerlingen niet op school verwacht 
worden, maar de leerkrachten wel. Dan nemen de leerkrachten 
onze plaats op de schoolbanken in om bij te leren.  In februari 
werd er echter een andere draai gegeven aan de pedagogische 
werkdag: de werkgroep Gelukskunde stak een buitenschoolse 
activiteit in elkaar. Daar wilden wij wel eens het fijne van weten. 
Meester Sven vertelt…  
 
Dit schooljaar hebben enkele leerkrachten hun schouders gesto-
ken onder de werkgroep 'Gelukskunde'. Jullie organiseerden en-
kele activiteiten voor ons, met als doel ons gelukkig te laten voe-
len op school. Maar ook voor de leerkrachten organiseerden jullie 
een activiteit. Vertel! 
We zijn de dag gestart met een stevig ontbijt in de Pezel. Daarna 
werd iedereen geblinddoekt op een bus gezet.  
We hadden namelijk een dropping georganiseerd voor de leer-
krachten. Ze werden in groepjes op verschillende plaatsen in Heu-
velland achtergelaten. Met behulp van een landkaart moesten ze de 
weg vinden naar verschillende stopplaatsen. Bij de mama van juf 
Barbara konden we opwarmen met een soepje en na weer een flink 
eind stappen, wachtte ik de collega’s op bij het vroegere openlucht-
zwembad ‘Cosmos’ met een jenevertje.  ‘s Middags aten we met z’n 
allen samen  spaghetti in de aankomstplaats: Dranouter.  
 
Waarom werd die teambuilding georganiseerd? Zijn jullie ge-
slaagd in jullie opzet? 
De bedoeling van een teambuilding is om de sfeer tussen de juffen 
en meesters nog te verbeteren.  Door de groepjes willekeurig samen 
te stellen, wilden we ervoor zorgen dat de collega’s elkaar wat beter 

en op een andere manier leerden kennen. Er was een heel toffe 
sfeer, dus ik denk dat we in ons opzet geslaagd zijn.  Al zal de 
jenever daar ook wel voor iets tussen gezeten hebben…  
 
Wat werd er van de leerkrachten verwacht?   
De leerkrachten kregen onderweg verschillende foto-opdrachten: 
ze moesten een foto nemen met iemand met lang haar en op een 
andere foto moest iedereen van de grond gaan. Er moest een foto 
genomen worden van iemand die gras at en ook een foto met een 
tractor mocht niet ontbreken. Tot slot moest een inwoner van 
Heuvelland omgetoverd worden in een mummie met behulp van 
een rol wc-papier. Het groepje met de origineelste foto’s, won een 
prijs.  
 
Heb je nog een leuke anekdote over de teambuilding? Een grap-
pig voorval misschien? 
De maag van meester Fries bleek niet zo bestand te zijn tegen het 
eten van gras. 
De groepjes werden erg dicht bij de eerste stopplaats gedropt. 
Toch slaagde een groepje erin om ruim een half uur na alle ande-
re groepjes te arriveren op die stopplaats.  Kaartlezen was voor 
hen blijkbaar geen simpele klus.  
Maar het voorval met meester Fries vond ik toch wel het grappig-
ste…  
 
Mogen we volgend schooljaar opnieuw activiteiten van jullie 
werkgroep verwachten?  
Ik vermoed van wel. Voor de leerkrachten zullen de pedagogische 
studiedagen zoals gewoonlijk ingevuld worden met bijscholingen.  
 

Amy Olivier en Justine Lampaert 



Na enkele maanden in onze nieuwbouw: enkele reacties 

Killian is grote fan van het digi-
bord.  Hij had wel graag roltrap-
pen in het nieuwe gebouw ge-
zien... 

Jorben houdt ervan om de vogel-
tjes te observeren doorheen de 
mooie, grote glaspartijen. Vanuit 
zachte bioscoopzetels i.p.v. op de 
huidige harde stoelen was dat wel 
een stuk aangenamer geweest. 

Dagmar vindt de klas 
stukken ruimer! Er is 
zelfs plaats voor een 
zetel!  

Charlotte vindt de airco in 
de nieuw klas top. In tegen-
stelling tot de meester, lijkt 
de klas een stuk frisser. 

Senne vindt de klaslokalen een 
stuk moderner!  

Kilyan houdt ervan om de deu-
ren tussen de twee lokalen open 
te zetten, zo ziet hij juf Barbara 
wat meer....  

Charlotte  wil graag alle schriften 
in de prullenmand smijten en 
deze vervangen door ingebouwde 
touchscreens in de banken.  

Louis had graag een robot gekre-
gen, die blanco toetsen opeet, 
om ze daarna ingevuld uit te 
poepen...  

Als 6A architect van de nieuw-
bouw was geweest, dan hadden 
ze nog een glijbaan richting de 
speelplaats voorzien.  

Meester Frederik is helemaal in 
z’n sas als hij in de nieuwe keu-
ken mag vertoeven! 

Meester Sven is blij dat hij weg is 
uit zijn vorige visbokaal… euh… 
klaslokaal…   

Juf Kirby is opgelucht dat het 
vele verhuizen erop zit! 

Jonas wil liever terug naar z’n 
oude klaslokaal waar er meer 
ruimte was om te knutselen. 

Hoe zou het gaan met… Axel De Ruyck, oud-leerling uit StB? 
Op StB vinden we het altijd fijn om iets te 
horen van leerlingen die vroeger op onze 
school zaten. Bram De Ruyck interviewde 
daarom met plezier z’n broer Axel die onder-
tussen al enkele jaren les volgt in het OLVI. 
 
Axel, stel jezelf eventjes voor aan onze Knet-
terkrantlezers! 
Ik ben Axel De Ruyck en ik ben 16 jaar. M’n 
grootste hobby is voetbal. Ik zit ondertussen in 
m’n vijfde jaar technisch wetenschappen in 
het OLVI.  
 
Wat waren voor jou de grootste veranderin-
gen toen je naar het middelbaar trok? 
In het middelbaar krijg je elk lesuur van een 
andere leerkracht les. Dat was voor mij de 

grootste verandering. 
 
Wat had je uit het lager graag willen meene-
men naar het middelbaar?  
De hoeveelheid huiswerk ligt op de basisschool 
stukken lager dan in het middelbaar.   
 
Welke tips heb je voor de leerlingen die vol-
gend schooljaar naar het middelbaar trekken? 
Studeer voldoende en maak de juiste keuzes. 
 
Wat zijn je mooiste herinneringen uit de lage-
re school? 
De momenten waarop we niet moesten leren 
en gewoon buiten konden spelen.  

 
Bram De Ruyck 
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