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UM   TALENT

Britt (6STWB) zingt de 
prachtige song “Can’t help 

falling in love with you”.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/

r1ou9rxOiEA

Ontdek het tekentalent 
van Fauve (2MAWB)!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/jft-

snif-BMo

Cas en Jasper (1LAB) hebben 
samen een cover opgenomen:  

“Dust in the wind”. Jasper 
speelt gitaar en Cas zingt.

Bekijk hier het filmpje:  
https://youtu.be/NRtnigd2Ah8

We zijn er van overtuigd dat onze leerlingen veel talent hebben en organiseerden een heuse 
talentenwedstrijd. Onze juryleden Khalid Afras (J@M), Tijmen Govaerts (oud-leerling én acteur 
van o.a. Muidhond), Shamisa Debroey (oud-leerling én illustratrice) én Elise Roels (oud-leerling én 
thuis-actrice) namen er graag de tijd voor om de talenten van onze leerlingen te ontdekken. Talent is 
iets waar je graag mee bezig bent én waar je voldoening uithaalt. Alle talenten zijn waardevol! We kregen 
maar liefst 36 inzendingen met heel wat waardevol en mooi talent! Kijk maar even mee ...

https://youtu.be/r1ou9rxOiEA
https://youtu.be/r1ou9rxOiEA
https://youtu.be/jftsnif-BMo
https://youtu.be/jftsnif-BMo
https://youtu.be/NRtnigd2Ah8
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De talenten van Fleur (1LAB) zijn turnen en ropeskippen.

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/NYtrKwceWEk

Ontdek het zangtalent  
van Gitte (2TCB)!

Bekijk hier het filmpje:  
https://youtu.be/xn9eWbM1I_o

Eline (4GLWIç) schreef dit prachtige gedicht. Ze 
heeft zelf geen eetstoornis, maar ziet het wel in 
haar omgeving. Het is een probleem is waar nog 
veel onbegrip voor is. De coronacrisis verergerde 

dit probleem alleen maar. Mensen die met een eet-
stoornis kampen zouden geen drempelvrees  

mogen ervaren om hulp te zoeken. Eline hoopt met 
haar gedicht het thema bespreekbaar te maken.

Bekijk hier het filmpje:  
https://youtu.be/SUMus0PNu4c

Jelle (1LAB) speelt op klavecimbel een 
lied dat hij zelf gecomponeerd heeft. 
Hij gaf het lied de titel Paper Boat.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/hHf4d83vu9I

Ontdek het tekentalent  
van Hazel (4STWA)!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/rAdwTSy5k9g
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https://youtu.be/NYtrKwceWEk
https://youtu.be/xn9eWbM1I_o
https://youtu.be/SUMus0PNu4c
https://youtu.be/hHf4d83vu9I
https://youtu.be/rAdwTSy5k9g
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Ontdek het talent van Ine (2TCA)! 
Zij kan echt met ballen goochelen!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/S0t7byiqXhQ

Jaron (4HUMB2ç) zijn talent is minecraft.  
Hij maakte een gotische kathedraal  

met semi acuraat interieur.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/C3Gm-ywyjPA

UM   TALENT

Johanna (2MAWC) haar talent is 
slagwerk. Ze speelt het nummer 
“Animal Cracker Rag” van “Brain 
Slawson” op marimba.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/L00olAVZxsw

Joren (4HUMB2ç) zijn talent is skaten. 
Wat een power!

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/dChKtQEEkaY

Juliette (1TCD)
 haar talent is bakken.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/V2-h24N0T2wOntdek hier het fantastische  

roeitalent van Josse (1EWB)!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/tCjJeEgEeuQ
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https://youtu.be/S0t7byiqXhQ
https://youtu.be/C3Gm-ywyjPA
https://youtu.be/L00olAVZxsw
https://youtu.be/dChKtQEEkaY
https://youtu.be/V2-h24N0T2w
https://youtu.be/tCjJeEgEeuQ
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Lies (3HUMAç) schreef een  
zelfgemaakt gedicht over het klimaat.

Bekijk hier het filmpje:  
https://youtu.be/OzfR–1qvtA

Linde (3WETAç) doet aan boog-
schieten. Ze doet dit ondertussen 

al 2 jaar lang. Als kind nog met een 
speelgoed pijl en boog. Haar  

passie voor boogschieten begon 
na het lezen van het boek 

“De Grijze Jager”.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/IYxWhjDKEbI

Louis (1STEMB) bezorgde ons een  
printscreen van het spel ‘Fortnite’.  
Hij is enorm goed in gamen!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/tty4E_YfvNk

Ontdek hier het kunstwerk van 
Luna (5HUMA)! Wat kan zijn 

knap schilderen! 

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/LSu1_0edFmY

Ontdek het danstalent van 
Marie (3VVA)! Hier word je 

helemaal vrolijk van! 

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/lS_CiPSo3hA

Maike (6VZ) kan erg goed  
zingen, ontdek hier haar  

zangtalent.

Bekijk hier het filmpje:  
https://youtu.be/DZ4rrMfqZqA
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https://youtu.be/OzfR–1qvtA
https://youtu.be/IYxWhjDKEbI
https://youtu.be/tty4E_YfvNk
https://youtu.be/LSu1_0edFmY
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Ontdek het raptalent van Mats (2TCA). Vergeet je  
geluid niet aan te zetten als je het filmpje bekijkt!

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/hncHp99ITbo

Noah (3STWA) zijn hobby is dans. Sinds 
enkele jaren doet hij ook hiphop en popping 
locking. In coronatijden is hij nooit gestopt 

met dansen. Online workshops volgen,  
online lessen volgen en ook aan online  

wedstrijden meedoen. Met zijn crew nam hij 
deel aan Belgiums Got Talent en ook aan 
buitenlandse wedstrijden. Wanneer Noah 

danst, kan hij zich volledig gaan en  
voelt hij zich ontspannen.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/mT6uTN0wGnM

Ontdek het muzikaal talent van Nathan (3VV).

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/zZgFD1j4nmQ

Noor (1STEMA)  
haar talent is voetballen.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/acoXIYuBOgQ

Birame (4WETAç) en Jinane (4GLWIç) schreven 
en componeerden zelf een nummer ‘We’ll Bleed 

Together’. Veel luisterplezier!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/3cbWq3OIrhg

Ontdek hier het tekentalent van 
Souhaïla (3HUMB)!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/tJ1FSRRiqnQ

https://youtu.be/hncHp99ITbo
https://youtu.be/mT6uTN0wGnM
https://youtu.be/zZgFD1j4nmQ
https://youtu.be/acoXIYuBOgQ
https://youtu.be/3cbWq3OIrhg
https://youtu.be/tJ1FSRRiqnQ
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Sam (2MAWA) haar passie is 
paardrijden. Ze maakte er een 

mooi filmpje over.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/dKJ99aQTizE

Ontdek hier het bak- en dans-
talent van Tess (1TCD).

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/4-JhR8n2Rvc

Siemen (5HUMA)  
zijn talent is skaten.

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/tjKTbMXzqU0
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Ontdek hier het tekentalent van Teske (1TCC)!

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/OD_TpUhNVQI

Vic (1STEMD) zijn talent  
is skaten, kijken jullie mee?

Bekijk hier het filmpje:  
https://youtu.be/9kF7gc_a4c8Ontdek Yana (5KAB) haar zangtalent!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/EwZdBGes7CA

https://youtu.be/dKJ99aQTizE
https://youtu.be/4-JhR8n2Rvc
https://youtu.be/tjKTbMXzqU0
https://youtu.be/OD_TpUhNVQI
https://youtu.be/9kF7gc_a4c8
https://youtu.be/EwZdBGes7CA
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Ontdek het circustalent 
van Ward (2TCA)!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/X00nJNBTNyY

Ontdek het tekentalent  
van Zita (3WETBç)!

Bekijk hier het filmpje:
https://youtu.be/bqv6cWgNwRo

Ontdek het danstalent 
van Yutta (3LWIç)!

Bekijk hier het filmpje: 
https://youtu.be/a-6tKxtIVlc

UM   TALENT UM   TALENT
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Winst voor UM op nationale Sci-Tech challenge 2021!
Op de jaarlijkse Sci-Tech Challenge, georgani-
seerd door Vlajo i.s.m. ExxonMobil, behaalden  
leerlingen uit 5 Wetenschappen-Wiskunde brons, 
zilver én goud! In aparte online breakout rooms 
werden jongeren van verschillende deelnemende 
scholen samengezet voor een snelle kennismaking. 
Meteen ontpopte zich binnen elk team een con-
structieve samenwerking nadat de leerlingen werd 
gevraagd een e-commerce te ontwikkelen die 
met minimale belasting voor het milieu toch een 
maximaal rendement garandeert. Na enkele uren 
dienden de teams reeds pareltjes van ontwerpen 
in, knap gepresenteerd en zorgvuldig overdacht. 
Als ware ingenieurs en ondernemers promootten 
ze hun ideeën met een passie die een jury van  
experten versteld deed staan.

Brons en zilver waren voor de teams van Anse 
Gillisjans (5WWI) en Wout De Soete (5WWI-
CLIL). Het team van Sofie Callaerts (5WWI)  
won de wedstrijd dankzij het bijzonder creatieve  
ontwerp van een bedrijf met doordacht geplaatste 
verdeelcentra en een nieuw type iPhone dat langer  
up-to-date kan blijven en meer recyclage van com-

ponenten toelaat dan modellen die thans in om-
loop zijn. Sofie verdedigde, samen met haar team, 
Vlaanderen in de Europese finale.

De vindingrijkheid van onze jongeren kent werke-
lijk geen grenzen. Zelfs indien ze elkaar nog niet 
eerder hebben ontmoet en niet eens in dezelfde 
ruimte verblijven, maken ze toch veel indruk op  
ervaren vakmensen. Wie beweert dat dit een  
verloren generatie is, heeft onze leerlingen  
duidelijk nog niet ontmoet! (D. Peeters)

“Wie beweert dat dit een verloren 
generatie is, heeft onze leerlingen
duidelijk nog niet ontmoet!” 

Te Gekke School 2020-2021!
Onze school mag zich vanaf 25 juni 2021 de 
“Te Gekke School 2020-2021” noemen! 

Met al onze acties die we op poten zetten rond 
geestelijke gezondheid bereiken we een hele gro-
te groep leerlingen uit diverse studierichtingen en 
leeftijden. Zo zorgden we onder andere voor een 
online anti stress-club, extra middagactiviteiten, 
Golden hUMans, schrijf- en schilder ze vrijdagen en 
de Paarsdag. Maar ook voor klasverbindende ac-
tiviteiten zoals UM-records, Jerusalema-challenge, 
100-dagen spel, 50-dagen klasactiviteit …

In de 3de graad ASO konden leerlingen kiezen voor 
een seminarie “positieve psychologie”. Leerlingen 
brachten o.a. een les/spel voor een klas uit de 1ste 
graad rond talenten en/of veerkracht, stress, 
coping en gaven zo wat ze geleerd hebben in het 
seminarie door. 

In de maand mei betrokken we onze leerlingen 
omtrent de beslissing van het heropenen van de 
school. Via allerlei acties proberen we dus het 
welbevinden en de veerkracht van onze leerlingen 
te vergroten.

De organisatie “Te Gek” vond ook onze duurzame 
en creatieve initiatieven zoals o.a. UM’s Got Talent 
erg waardevol!

We winnen daardoor een exclusief concert van 
hun ambassadeur Ibe! Ibe zal optreden op een 
“startfestival” in september waar we ook de 
winnaars van onze UM’s got talentprijzen zullen 
bekendmaken. Ibe zal de prijzen uitreiken. 

Alvast iets om naar uit te kijken wanneer het 
nieuwe schooljaar van start gaat!!!

De deelnemers van UM’s Got Talent kregen allemaal al een 
snoepzak met een kaartje met feedback van onze jury! 

UM   TALENT
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Als afsluiter van het thema ‘Stroom je voor  
het eerst’ onderzochten de leerlingen van  
2 Latijn-STEM wat je allemaal met een plasmalamp 
kan doen. Vonkjes maken met behulp van alumi-
niumfolie, een kapotte spaarlamp of een TL-lamp 
laten branden zonder deze ergens in te steken.  
Ze onderzochten het allemaal zelf en leerden ook 
hoe je stapsgewijs een TL-lamp kan doen branden 
en terug doen doven.

De leerlingen van het 2de jaar (Latijn-STEM, 
Taal & Cultuur) leerden tijdens de les 
Wetenschappen een waterraket maken. 

Na het knutselen en ontwerpen, ging de 
echte proef van start.

Stroom je voor het eerst!

Lancering waterraketten!

UM   STEM

Wiskunderaadsels, succes!

Onze leraren wiskunde zorgden tijdens de Wiskundeweek in maart voor heel wat uitdagende raadsels. 
Veel succes! De oplossingen vind je op pagina 21.

Raadsel 1: Som-mige mensen Raadsel 2: Een man en zijn satellieten

Hoeveel zijn ze waard? Een arbeider in een 
natuurvoedingsbedrijf tekent deze vrolijke 
getallenpuzzel met afbeeldingen van zijn vier 
collega’s. Elk van de figuurtjes staat voor een 
ander getal; de som van alle getallen staat 
aan het einde van elke rij en kolom. Kun jij 
achterhalenvoor welk getal elk figuurtje staat 
en het vraagteken invullen?

Wanneer een bekende astronoom een kaart  
ontwerpt om zijn verloving aan te kondigen,  
bedenkt hij deze reeksenuitdaging voor zijn  
puzzelgekke collega’s. De opdracht is: zoek uit  
welk van de drie ontwerpen (A, B of C) de  
logische volgende stap is in de bovenste reeks.

Hint! 
De tweede kolom van rechts suggereert dat het 
gezicht van de donkerharige vrouw voor een 
lager getal moet staan.

UM   STEM

Oplossingen? Kijk snel op pagina 21.

De leerlingen van 2 STEM kwamen alles te weten 
over windenergie. Ze ontwierpen zelf een ideale 
windturbine en mochten deze in de les uittesten. 
Zo kwamen ze alles te weten over de wet van 
Ohm, aerodynamica en de energieproblematiek.

Leerlingen 2 STEM maken 
eigen windturbine
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Raadsel 3: Steelse even en oneven getallen

Een ontwerper bedenkt deze ‘Steelse Getallen’ 
als een leuke numerieke puzzel voor een 
smartphone met touchscreen of een tablet-pc. 
In deze puzzel moet je de cirkels invullen zodat 
elke rij en kolom van zes cirkels de getallen 
1 tot en met 6 bevat. In de witte cirkels mogen 
uitsluitend oneven getallen komen (1, 3 en 5), 
terwijl de grijze cirkels uitsluiten even getallen 
(2, 4 en 6) mogen bevatten. Sommige getallen 
staan al op hun plaats.

Raadsel 4: Blokkenspel

In de computershop krijgt het personeel deze 
kubus te zien als voorstelling van hoeveel 
mensen wachten op hulp van een technicus. 
Als de afsprakenagenda vol is, telt de grote 
kubus 216 kleine blokken die 6x6x6 gestapeld 
zijn. Naarmate klanten geholpen worden, ver-
dwijnen er kleine blokjes. Kun je, ervan uitgaand 
dat de blokken die we niet kunnen zien in deze 
voorstelling er wel degelijk zijn, berekenen hoe-
veel mensen geholpen werden - dus, hoeveel 
blokken verwijderd werden uit de kubus?

UM   STEM 21

Raadsel 5: Een gokker droomt

Na een lange nacht spelen met de roulette en de 
dobbelstenen, droomt een vermoeide gokker van 
dit spel. Elke tint (lichtblauw, donkerblauw, grijs of 
wit) stelt een richting voor (omhoog, omlaag, links 
of rechts) en het aantal stippen op elke dobbel-
steen leert je hoe ver je moet gaan. Start bij de 
middelste dobbelsteen, volg de aanwijzingen en 
je zult beurtelings bij elke dobbelsteen één keer 
stoppen. Kun je achterhalen welke tint overeen-
komt met welke richting, en ook bij welke dobbel-
steen je het laatste komt op je tocht?

UM   STEM

Oplossing raadsel 1:
De gezichten staan voor 1, 4, 5 en 8, zoals 
afgebeeld, en het ontbrekende getal bij het 
vraagteken moet 18 zijn.

Oplossing raadsel 2:
A. Bij elke voortgang beweegt de witte satelliet 
met de klok mee één hoek, de centrale blauwe 
satelliet beweegt naar links en rechts, en de 
andere blauwe satelliet beweegt omhoog en 
omlaag. Het antwoord is dus ontwerp A, met de 
witte satelliet in de hoek linksonder, de binnen-
ste blauwe satelliet rechts en de andere blauwe 
satelliet in de hoek rechtsonder.

Oplossing raadsel 3:
Merk op dat in de linkerkolom de reeks 1 tot en 
met 6 voorkomt.

Oplossing raadsel 4:
Het antwoord is 73. Er blijven 143 kleine blokken 
over van de originele 216, dus werden er 73 ver-
wijderd. Het totale aantal blokken bereken je als 
volgt; 11+17+24+29+29+33=143.

Oplossing raadsel 5:
De laatste dobbelsteen op je tocht is de witte 3, 
de vierde dobbelsteen van links in de derde rij. 
De richtingscode is: grijs = omhoog; wit = links; 
lichtblauw = rechts; donkerblauw = omlaag. 
Als je start in het centrum, is de volgende dus: 
links 2, rechts 4, omlaag 2, omhoog 3, links 4, 
omlaag 3, rechts 2, omhoog 4, links 1, omlaag 3, 
rechts 1, rechts 2, omhoog 3, links 4, omlaag 3, 
rechts 3, omhoog 3, omlaag 4, links 2, omhoog 2, 
omhoog 1, rechts 1, rechts 1, omlaag 1 en dit leidt 
je tot de witte 3.



23

UM   WINT

Het Certamina-comité van de Vlaamse Olympia-
des Latijn en Grieks richt sinds enkele jaren ook 
een Homeroswedstrijd in. Sindsdien hebben we 
aan deze klassikale wedstrijd deelgenomen met 
5 Grieks-Latijn.

Dit jaar kwam de wedstijdopgave uit het eerste 
boek van Homeros’ bestseller Odyssee: na de 
tienjarige Trojaanse oorlog is de Griekse 
soldaat-koning Odysseus al tien jaar vermist. Zijn 
trouw wachtende echtgenote Penelope kan het 
niet aan, wanneer een professionele zanger in haar 
paleis dicht over het lot van de Griekse oorlogs-
helden en daarmee oude wonden openrijt. Haar 

enige zoon Telemachos, die al 20 jaar wacht om 
zijn vader te leren kennen, is ondertussen een man 
geworden. Hij draagt zijn moeder op dapper te zijn 
en de dichter te laten zingen.

De uitdaging bestaat er voor de klas elk jaar in om 
eensgezind keuzes te maken, compromissen te 
sluiten en consequent te zijn. Het gaat er niet (zo-
zeer) om of we de Oud-Griekse tekst wel correct 
hebben begrepen en vertaald. Elk jaar beschikken 
we naast de opgave namelijk ook over meerdere 
gepubliceerde Nederlandse vertalingen. Negeren 
we die staaltjes vakmanschap of vergelijken we 
die minutieus en trachten we nog origineler uit de 

Eerste prijs in de Homeros-vertaalwedstrijd!

UM   WINT UM   WINT22

hoek te komen? In het verleden probeerden we 
soms ‘hip’ hedendaags te klinken, maar past dat 
dan wel bij het verheven genre dat het epos was?

Dit jaar hebben wij (Roos Van Elst, Toon Tollenaere 
en hun leraar) enerzijds wel degelijk rekening 
gehouden met de reeds bestaande gepubliceer-
de vertalingen en hebben we naar onze mening 
een iets traditioneler en eerder lekker ouder-
wets stijlregister gehanteerd. Anderzijds hebben 
we ook oog proberen te hebben voor een vlotte 
leesbaarheid in het Nederlands, ‘los van’ de Griek-
se verzen. Het moest klinken, niet botsen. Dit 
jaar heeft dat blijkbaar geloond. In een tijd waarin 
communicatie vaak vluchtig is en waarin iedereen 
kan lezen wat en hoe je schrijft, is correct en wellui-
dend formuleren volgens ons, ook bijna 3 millennia 
na het begin van de inspirerende wereldtournee 
van Homeros’ Odyssee, nog steeds relevant.

De jury beoordeelde nauwkeurig en grondig alle 
inzendingen. In een eerste fase werden 11 vertalin-
gen geselecteerd en vervolgens opnieuw geana-
lyseerd om tot een correcte klassering te komen. 
Onze 5GLA was een van de 4 klasgroepen die 
werden uitroepen tot laureaat (ex aequo-win-
naar).

“In een tijd waarin communicatie vaak vluchtig is, is correct en welluidend formuleren 
volgens ons, ook bijna 3 millennia na het begin van de inspirerende wereldtournee 
van Homeros’ Odyssee, nog steeds relevant.”
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UM   ONDERNEEMT
Interview met lokale handelaars

De leerlingen van het 1ste jaar Economie & Welzijn be-
zochten begin dit schooljaar enkele lokale handelaars in 

de buurt en stelden er een paar vragen 
aan de eigenaars. 

Zo kwamen ze heel wat meer te weten over welke 
producten er verkocht worden. Hoeveel personeels- 

leden zijn er in dienst? En hoe zit het met de  
winstmarge? Dit interview verwerkten de leerlingen 

nadien op de computer. Dank je wel aan de winkels in 
onze buurt om onze leerlingen hartelijk te ontvangen!

Van hypermarkt tot outletstore
Tijdens de lessen Economie in 2B hadden de leerlingen 
het in maart 2021 over de verschillende branches en 
winkelvormen. 

Van hypermarkt tot outletstore tot e-commerce. Geen 
enkel begrip is nog onbekend voor onze leerlingen!

UM   ONDERNEEMT

Wist je dat ...?

• we omwille van onze trouwe, regelmatige deelname, en onze frequente prijzen, ons  
Olympiadeschool Grieks en Latijn mogen noemen.

 
• van de laatste 6 edities van de Vergiliuswedstrijd (5de jaar, Latijn) we 3 keer tot de top 10 van  

Vlaanderen behoorden, waarbij we twee keer zelfs een eervolle vermelding mochten ontvangen.
 
• we ook individueel al vaak in de prijzen vielen. Onze meest recente winsten: in 2016 deed 
 Sanderijn Gijbels het zo goed op de Plato-olympiade dat ze in Italië aan de internationale wedstrijd 

mocht deelnemen, en in 2018 kreeg Claudia Van den Broeck een eervolle vermelding in de 
 prestigieuze Cicero-olympiade.
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Leerlingen 1 Economie & Welzijn 
bekijken ondernemingsplan

In 1 Economie & Welzijn onderzochten ze dit schooljaar onder andere het ondernemingsplan. 

Zo was het tijdens één van hun lessen de beurt aan de klanten: “Wie zijn ze? Wat willen ze kopen en wat 
zeker niet?”. Via groepswerk en wat knip-en-plakwerk kwamen onze leerlingen alles te weten.

UM   ONDERNEEMT

Mini-ondernemingen in coronatijden
De mini-ondernemingen hadden dit schooljaar opnieuw een speciaal ondernemingsjaar. Ze konden niet 
helemaal uitvoeren wat ze in gedachten hadden. Toch hebben ze allemaal erg hun best gedaan. Bravo! 

“Het is een heel leuke ervaring geweest om een minionderneming te kunnen leiden. Het heeft 
mij veel dingen doen inzien (dat je bijvoorbeeld voor deze functie heel veel geduld moet 
hebben). Het heeft mij alleszins veel bijgeleerd waarvoor ik enorm dankbaar ben. Het heeft 
duidelijk gemaakt wat ik wil en kan in het leven dus het heeft mij zeker geholpen naar de 
toekomst toe.”

“Mijn mini-ervaring is echt een rollercoaster geweest. Ik heb zowel goede als minder goede 
ervaringen bij de minionderneming. Wat ik heel positief vind is dat mijn band met bijna alle 
mini-leden is versterkt, we hebben veel tijd met elkaar doorgebracht en veel moeten com-
municeren. Hierbij vind ik het heel goed dat ik heb kunnen proeven van het bedrijfsleven. Ik 
weet nu ongeveer welke verantwoordelijkheid die je moet dragen als je wilt deel uitmaken 
van een onderneming. Ik heb veel ervaring opgedaan en veel bijgeleerd waar ik ook heel 
trots op ben.”

“Ik heb heel veel geleerd door een mini-onderneming op te starten, zelfs meer dan ik had 
verwacht. Eerst was ik een beetje zenuwachtig om de rol als gedelegeerd bestuurder op  
mij te nemen; alle verantwoordelijkheid zou dan bij mij liggen en ik wist op het eerste zicht 
niet of ik dit zou aankunnen. Uiteindelijk ben ik toch wel blij en dankbaar dat ik deze  
functie mocht uitoefenen in onze mini-onderneming. Als gedelegeerd bestuurder kon ik  
van elk departement iets bijleren.”
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Hiep Hiep Hoera!
VAN WOORDDECLAMATIE 1921 TOT WOORDPERFORMANCE 2021.

UM   FASHION

Feestje! Dit schooljaar viert de woordopleiding van het Mechelse conservatorium  
haar 100ste verjaardag: HIEP HIEP HOERA! 

Willem Verheijden en Sara vanderstappen klopten aan bij de afdeling Mode voor feestelijke en 
aparte silhouetten voor een reeks organische en associatieve voorstellingen, gepland in april 2021. 

Corona gooide opnieuw roet in het eten, maar de kostumering en  
de talloze coronaproof pasmomenten gingen door! 

Hier een voorproefje van de feestelijke cake en taart en  
houd de voorstellingenkalender in het najaar in het oog!  

www.conservatoriummechelen.be

UM   FASHION
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FANTASTISCHE SHOW21

Het einde van een volledig schooljaar onder 
coronamaatregelen is in zicht. De studenten van 
Mode die nu afstuderen hebben anderhalf jaar 
van hun 2-jarige modeopleiding onder een 
corona-regime geleefd. De studenten waren 
daarom enorm blij dat ze hun gestileerde creaties 
en collecties aan het grote publiek in ’echte’ 3D 
konden showen. Onze studenten toonden hun 
ontwerpen in maar liefst 5 volledig uitverkochte 
shows! Een groot succes!

Gedeconstrueerde mantels werden afgewerkt 
met een matching gymbag. Ondersteboven van 
silhouetten met transparante nude en witte jurken, 
hoeden en handschoenen leverden prerafaëlitische 
plaatjes op. Historische onderkleding zoals hoe-
pelrokken kregen een nieuw leven als bovenkle-
ding.

Een trendy gestyled silhouet geïnspireerd op de 
bloemsierkunst: Geen Flower Power, maar wel 
een bombardement van kleur! Of een een jurk 
beschilderd, bedrukt of bewerkt met een print 
uit de abstracte schilderkunst.

Onze studenten Mode maakten ook een reeks 
prachtige feestelijke en aparte silhouetten voor de 
woordopleiding van het Mechelse conservatorium, 
die haar 100ste verjaardag vierde (hiep hiep 
hoera!).

Dikke proficiat aan onze studenten van Mode en 
hun leraren voor de prachtige outdoor show! 
In het bijzonder een oprechte dankjewel aan 
mevr. Catherine Van den Bossche, coördinator 
van de opleiding Mode.
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Succesvolle solidariteitsactie!

Solidariteit is geen ijdel woord in Ursulinen Mechelen. 

Onder impuls van onze actieve overkoepelende leerlingenraad en van onze  
oud-leerling Caroline Willemen, die nu projectverantwoordelijke bij Artsen zonder Grenzen is,  

lag de focus dit jaar op het helpen van vluchtelingen die in Mechelen zijn beland.

We hebben met de hele school heel wat kleding ingezameld voor 
het vluchtelingencentrum in Mechelen en zijn achteraf de zakken met kleding gaan bezorgen.
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UM Records | Jerusalema Challenge

Wat waren we blij dat we jullie allemaal mochten verwelkomen begin september op onze school.

Met onze eerstejaars konden we helaas niet op onthaaldagen naar de zee vertrekken. We organiseerden 
een heuse klasnamiddag met UM Records, waar we heel wat fantastisch talent ontdekten  

bij onze leerlingen! Onze eerste- en tweedejaars toonden het meest gekke, maar ook het beste  
van zichzelf. Ze gingen de meest grappige en sportieve records en uitdagingen aan.  

We eindigden met een fantastische Jerusalema Challenge.

UM   LEEFT

Bekijk hier de filmpjes: 
Jerusalema Challenge:

UM Records:
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Flex L@bben in de 1ste graad
De leerlingen van 1 Latijn maakten begin september kennis met het Flex L@b. Een uurtje waarin  

de leerlingen ‘leren leren’ op hun eigen tempo. Iedereen krijgt zo zijn eigen traject en wordt gecoacht 
door leraren van de basisvakken wiskunde, Frans en Nederlands.

Ook in de klassieke talen kan je ‘flex-l@bben’. Je krijgt uitdagende opdrachten of projecten. 
Heb je nood aan extra andere oefeningen? Het kan allemaal! Ontdek hier wat de leerlingen 

dit schooljaar zoal deden tijdens het Flex L@b in 1 Latijn.

De leerlingen van 1 Latijn mochten in  
september tijdens het uurtje Flex L@b  

uitbeelden wat een tragedie, komedie, 
mime en pantomime was. Zo leerden 
de leerlingen heel wat bij over theater  

en toneelspel in de tijden van 
de Grieken en Romeinen.

In oktober hadden de leerlingen een hele 
flexweek. Leerlingen werkten dan  
zelfstandig of in groep. Een goede  
voorbereiding voor het oefenproefwerk. 
Iedereen kon zich tijdens het flexuurtje  
voorbereiden op eigen tempo. Er waren 
uitdagingsopdrachten, maar ook – voor wie 
een les moest missen of nog iets niet  
begrepen had – remediëringsoefeningen. 
Voor ieder wat wils.

Saved by the bell
Wat zijn we blij als we de schoolbel soms horen! Miljoenen  
kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit.  
Saved by the bell roept alle scholen op om jaarlijks op  
5 oktober, de Internationale dag van de Leerkracht,  
de schoolbel eens extra te laten rinkelen. Zo kan iedereen 
horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op goed en 
kwaliteitsvol onderwijs. Tijdens onze ‘digitale’ pedagogische 
studiedag mocht dit moment niet ontbreken!

Leerlingen Taal & Cultuur 
ontwerpen 

gezelschapsspelletjes
We hebben creatieve leerlingen in Taal & Cultuur. 

De leerlingen van Taal & Cultuur werkten in het eerste 
trimester rond het thema “Gezelschapsspelletjes”. 
Ze ontwierpen en knutselden in groepjes een cool 

gezelschapsspel. Nadien konden de leerlingen 
elk gezelschapsspelletje testen!
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Eind oktober was er dan een Escape Room 
voor de leerlingen van 1 Latijn. Niet zo maar 
een Escape Room! Maar eentje die volledig 
in het teken stond van hun lessen Latijn. In 
groepjes moesten de leerlingen heel wat 
puzzels en raadsels oplossen. Wie de code 
kon kraken van het kluisje, vond de sleutel 
van het lokaal en kon zo ontsnappen.
Leerrijk! En vooral héél spannend!

Tijdens de flexles van 3 mei konden de leerlingen 
van Latijn hun eigen studiekeuzetraject nog  
verder uitdiepen. 

Wie koos voor het Colosseumtraject, houdt ervan 
om doorgedreven te trainen en nieuwe technieken 
te leren. Deze leerlingen konden de talentmodule 
Latijn-STEM verder verkennen aan de hand van 
een webquest of het leren programmeren van  
Romeinse cijfers in micro-bit.

Leerlingen die voor het Forum Romanum opteer-
den zijn van alle markten thuis: zij gingen op de 
‘markt’ langs alle ‘kraampjes’ om te kijken welke 
talentmodule bij je past. Via een speciaal daartoe 
voorzien leerpad leerden zij alle basisopties  
kennen.

Aangezien de Romeinse wagenrennen werden 
geïnspireerd door één van de sporten van de 
Olympische Spelen, denken de leerlingen die de 
opdrachten van het Circus Maximus kozen, erover 
om volgend jaar Latijn-Grieks te volgen. Zij kon-
den hun nieuwe kennis al toepassen op een echte 
Griekse tekst, naar de ervaringen van de zusjes 
Leyers luisteren of Grieks met STEM combineren 
door Griekse lettertjes in computertaal te leren 
programmeren.

Tussendoor konden ze ook individueel bij het  
Consilium voor advies terecht. Eén van de leraren 
gaf daar een antwoord op alle persoonlijke  
studiekeuzevragen, vergeleek de lessentabellen en 
lichtte al een tipje van de sluier van het  
studieaanbod van de 2de en 3de graad en de  
doorstroom naar het hoger onderwijs.

In februari kregen de Latinisten van het 1ste jaar een Flex 
les rond het Romeinse huis. De leerlingen maakten 
verschillende opdrachten om telkens een deurtje te  
kunnen openen van deze villa om zo het codewoord
te vinden.
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Graffitiproject wereldburgerschap
Tijdens de lessen ‘Integrale opdrachten’ behandelden de leerlingen van 6 STW verschillende thema’s 
van wereldburgerschap. Wereldburgerschap is het leggen van verbanden tussen jezelf en anderen,  

dichtbij en ver weg. Nadenken en kunst ontwikkelen over thema’s rond wereldburgerschap 
(klimaatopwarming, vluchtelingencrisis …) heeft tot doel je hiervan bewust te maken 

en je te ontwikkelen tot actieve wereldburgers. In de stijl van ‘Banksy’ brachten de leerlingen 
eigen ontwerpen aan, op binnenmuren van de school.

Van restjes lakens tot mondmaskers

Dag van de jeugdbeweging

Tijdens de middagactiviteit ‘Upcycling Studio’ gingen de leerlingen van 
de 1ste graad aan de slag met recyclagematerialen. Met restjes stof van 
lakens en kussenslopen maakten de leerlingen zelf een mondmasker. 
Stap voor stap naaiden ze zelf hun eigen mondmasker. Bravo!

Op de Dag van de Jeugdbeweging haalden we ons uniform van onder het stof en smeerden we onze be-
nen in! Alles was dit schooljaar een beetje anders en dus ook de invulling van deze dag. We probeerden 

er toch het beste van te maken.

We startten de dag al erg vroeg met een ontbijt en enkele spelletjes op school. We organiseerden  
een schattenzoektocht waarbij de verschillende jeugdbewegingen het tegen elkaar opnamen om zo snel 

mogelijk hun vlag terug te vinden. Tijdens de eerste middagpauze konden de leerlingen  
deelnemen aan enkele afstandsspelen in open lucht.

Heb je dit filmpje al gezien? https://youtu.be/0Pq0lhFTc2Q

https://youtu.be/0Pq0lhFTc2Q
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Nieuwe middagactiviteit ska-
teboarden
We stelden in november de nieuwe middagactiviteit 
skateboarden voor. Leerlingen mochten hun skateboard 
meenemen en enkele tips en tricks tonen. Leraar  
J. Pieters leerde de leerlingen elke donderdagmiddag 
enkele nieuwe tricks aan. Een groot succes!

Bekijk hier een filmpje: 
https://youtu.be/fwDDxei5z3w

Uniek en succesvol uitwisselingsproject 
met Basisschool UM

Voor het derde schooljaar op rij krijgen de leerlingen van het 6de leerjaar van Basisschool Ursulinen 
les Frans van twee leraren uit het secundair, mevr. Aeyels en mevr. Witters. Het is een uniek 

uitwisselingsproject dat we in 2018 gestart zijn. Juf Priscilla uit de basisschool wordt dan 
mevr. Verschueren en geeft geschiedenis en godsdienst aan enkele klassen 

in het 1ste jaar van het secundair.

Met dit project wordt de overstap van de basisschool naar het 1ste jaar secundair iets gemakkelijker. 
De leerlingen van het 6de leerjaar worden zo optimaal voorbereid op het Frans 

dat gegeven wordt in het 1ste jaar secundair onderwijs.

https://youtu.be/fwDDxei5z3w
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30 jaar leerlingenraad!
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Elk jaar trekt onze leerlingenraad in mei op studie-
dag om de voorbije activiteiten te evalueren en het 
volgende schooljaar voor te bereiden. Door de 
omstandigheden was een uitstap naar zee of bos 
dit jaar niet mogelijk, maar toch wilden we onze 
fijne en geëngageerde leerlingenraders bedanken 
voor hun onmetelijke inzet voor onze school.

Op woensdag 26 mei werd er in de voormiddag 
traditiegetrouw creatief gebrainstormd, ‘s middags 
volgde een gezellige lunch met lekkere pizza en ijs-
jes. Omdat het eigenlijk in heel Vlaanderen de Dag 
van de Leerlingenraad was, volgden er echter nog 
enkele onverwachte wendingen.

De Vlaamse Scholierenkoepel koos onze school uit 
voor een verrassingsbezoekje en trakteerde met 
prachtige en overheerlijke taarten voor ons 
dertigjarig jubileum.

Als afsluiter volgde in de namiddag een heuse 
awarduitreiking waarbij de talenten van elke  
leerlingenrader, en de afscheidnemende voorzitters 
Anton en Ikram in het bijzonder, nog eens 
individueel in de bloemetjes werden gezet. 
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Dankjewel Anton en Ikram voor jullie 
waardevolle inzet als voorzitters! 
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De klassen van 2B hadden voor de kerstvakan-
tie een projectweek. Ze schreven kerstkaarten en 

brachten die naar het woonzorgcentrum het  
Milsenhof. De bewoners waren erg blij  

met deze attentie. 

Na de kerstkaarten hadden de leerlingen ook een 
project mug cake. Iedereen versierde zijn of haar tas. 

Als afsluiter kreeg iedereen een fijne attentie mee. 
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Projectweek 2B

Dankjewel aan onze ouderraad voor 
dit lichtpuntje in donkere dagen! In elk 
klaslokaal stond er tijdens de examen- 
periode in december een led-kaars.
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Op zoek naar de x. 
Nee, laat je niet misleiden. 

Soms zit ie verstopt in een vergelijking.
Of in de lengte van een zijde. 

Veranderen van lid, herleiden. 
Veel oefenen maakt van jou een echte kei.

Geef vooral niet op, want als je hem vindt ...
Ben je stiekem heel erg blij! 

Gedichtendag
Op Gedichtendag gingen de leerlingen van 1 Latijn C creatief aan de slag. Ze maakten stiftgedichten, 

visuele poëzie of een mooi kaartje met een gedicht voor iemand die ze moeten missen. 
Ook in de leswiskunde ging Gedichtendag niet onopgemerkt voorbij.

UM   LEEFT
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Samenwerking 
6BI en 6ASO

De leerlingen van 6BI hielpen de leerlingen van 6ASO 
met het maken van hun eindwerkposters. Ze maakten 
een website waar de ASO-leerlingen tutorials kunnen 
raadplegen om hun poster te ontwerpen. Een mooie 

vakoverschrijdende samenwerking.

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/Wk8kq635G9Y

Latijn is hip én springlevend! 
Benieuwd wat onze leerlingen Latijn en Grieks in de lessen allemaal doen in een schooljaar? 

Hier een blik achter de schermen ...

Leerlingen Latijn oefenen  
naamvallen

Leerlingen Latijn maken  
eigen schrijftafeltjes

De leerlingen van 1 Latijn hadden in februari een 
grote herhaling van de naamvallen. Op het einde 
van het lesuur oefenden ze nog eens extra door 
te marcheren op de speelplaats met helmen op.

In de lessen over jeugd en onderwijs in het oude 
Rome ontdekten de leerlingen van 1 Latijn hoe  
verschillend er het leven van Romeinse kinderen 
eraan toe ging. In de klas werd het verleden al 
tastbaar dankzij onze uitgebreide collectie 
reconstructiemateriaal als papyrusrollen, 
wastafeltjes en schrijfstokken. In de flexlessen 
gingen de leerlingen dan ook zelf aan de slag: met 
hout, schuurpapier, lijm, stiften … knutselden en 
versierden ze hun eigen tabula en stylus. 
Net op tijd om woordjes op te oefenen tegen 
de proefwerken!

Leerlingen 6STW organiseren posterbeurs
De leerlingen van 6 STW toonden eind mei op een feestelijke wijze 

de resultaten van hun zoekproces naar een ideale job …

Tijdens de receptie met heerlijke zelfgemaakte biohapjes lichtten ze hun posters toe aan de genodigden, 
aan elkaar, aan de directie. Zo konden ze hun gip afsluiten op een inspirerende manier.

De leraren IO zijn terecht trots op hun leerlingen en wensen hen alvast veel succes 
met de verdere studieloopbaan!

https://youtu.be/Wk8kq635G9Y
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Omnium discipulorum Ursulienses optimi sunt!
De leerlingen van het derde jaar leerden in de lessen Latijn en Grieks over antieke epigrafie.  

Na een grondig vooronderzoek gingen ze zelf aan de slag! Onze ‘Grieken’ gebruikten hun potscherven 
deze keer niet zoals in de oudheid om mensen uit te sluiten, maar net om hun medeleerlingen 

complimentjes te geven. De Latinisten ‘kapten’ een zelfgekozen Romeinse spreuk die hen motiveert.  
De leraren zelf lieten zich inspireren door Caesar’s De Bello Gallico:  

Omnium discipulorum Ursulienses optimi sunt … Van alle leerlingen zijn die van de Ursulinen de beste!

Doorprik de mythe
Het vierde jaar Grieks nam deel aan ‘Doorprik de 
mythe’, een onderzoeksfestival van de UGent. 
Samen met 180 andere leerlingen Grieks over heel 
Vlaanderen volgden onze leerlingen de interactie-
ve workshop ‘Het misbruik van Medusa in de 21ste 
eeuw: een introductie tot klassieke receptie’.

We kwamen te weten hoe de mythologische figuur 
van Medusa nog verder leeft in memes, films,  
standbeelden, en andere vormen van populaire  
cultuur. We zagen hoe Medusa in moderne tijden 
vaak misbruikt wordt. In enkele kleine polls werden 
we uitgedaagd om na te denken over vrouwenhaat, 
racisme, blaming-the-victim … De leerlingen konden 
elk apart met een schoollaptop deelnemen aan de 
Zoomsessie. Het werd een fijne, intellectueel  
uitdagende les!

Griekse-alfabet-wedstrijd
Bij een actief hoekenwerk leerden de leerlingen van 1 Latijn het
amphitheater en het leven van de gladiatoren.

Daarnaast was er de officiële prijsuitreiking van onze jaarlijkse 
Griekse-alfabet-wedstrijd.

Shahir van 1 Latijn B kan dit in minder dan vier seconden correct 
opzeggen! Deze gladiator ontving een pen (zijn wapen bij de 
proefwerken), een handdoekje van de school (om de inspanning 
weg te vegen) en een oreo-akel (lekker en brengt geluk)! 

Proficiat, Shahir!
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Tres contra omnes spel
De leerlingen van 1 Latijn sloten hun laatste flexweek, 

waarin ze zich met workshops optimaal konden 
voorbereiden op het proefwerk, af met een groot 

‘Tres contra omnes’ spel.

Het lukte hen alle uitdagingen die de leraren hen 
voorschotelden tot een goed einde te brengen! 

Deze gingen van het opzeggen van de verbuigingen, 
zelf een Latijns liedje maken tot het naspelen van 

een gladiatorengevecht of tableaux vivants 
van Romeinse kunstwerken. 

Een geslaagde bekroning van een supertof Latijns jaar!

5HUMB maakt ‘CoronArt’
De leerlingen van 5 Humane wetenschappen B lieten het creatieve beest in zichzelf los 

tijdens de lessen esthetica in afstandsonderwijs. Ze mochten zelf kunst maken, 
maar er was wel één voorwaarde. Er moest een link zijn met dat vervelende virus, het coronavirus.

Op deze manier konden we wat luchtigheid bieden in deze verwarrende periode. Leerlingen kunnen hun 
emoties kwijt en het hielp om even weg te dromen tussen alle onrust en onzekerheid.

Eind maart mochten de leerlingen hun kunstwerkjes voorstellen.

UM   LEEFT UM   LEEFT
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Interactieve tentoonstelling (Di)vers talent
De leerlingen van de 2de en 3de graad konden ge-
nieten van de mobiele tentoonstelling op school 
‘(Di)vers talent’, over hoe migratie ons land  
sterker maakt. De mobiele tentoonstelling werd  
georganiseerd door Caritas International.

De tentoonstelling werd in kader van de GIP (Geïn-
tegreerde Proef) ingeleid door de leerlingen van 6 
Kantoor. Zij stonden beurtelings in voor het onthaal 
bij het begin van de tentoonstelling en lichtten kort 

even toe waarover het gaat. Zo realiseerden we 2 
vliegen in 1 klap: leerlingen van Kantoor kwamen 
aan ‘werkplekleren’ toe en alle leerlingen die half-
tijds afstandsonderwijs kregen, konden ook eens 
leren buiten hun slaapkamer of eigen klaslokaal.

De tentoonstelling nam leerlingen door middel van 
getuigenissen en participatieve spelletjes mee 
naar de realiteit van migratie in België. Wat is de rol 
van migratie in België? 

Infoavond over hoger onderwijs
Onze digitale informatieavond over het hoger onder-
wijs was een groot succes! Voor de eerste keer verliep 

deze avond via een digitaal platform. 

Bedankt aan alle oud-leerlingen die wat meer uitleg 
wilden geven aan onze laatstejaars over de studie- 

richting die ze momenteel studeren. Rechten, 
 Geneeskunde, Wiskunde, Sociologie, Orthopedagogie 
… we hadden zelfs een oud-leerling die vanuit Canada 

onze laatstejaars wilde informeren over de studierichting 
die hij studeerde in België. Dank je wel allemaal!

Klikipedia
Net zoals in het televisieprogramma ‘Iedereen Beroemd’ 
speelden onze leerlingen van 2 Taal & Cultuur Klikipedia 
… 
Met zo weinig mogelijk kliks van de ene Wikipedia-
pagina naar de andere. Een duo in deze klas deed dit in 
amper 4 kliks.
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UM Conflixers zijn er voor jou!
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Participatie en ‘peer support’ op UM

De conflixers waren bij de start van de eerste schooldag 
aanwezig op de speelplaats. Met hun ‘conflixers-truien’ zijn ze 
extra herkenbaar. Ze stelden de eerstejaars en de instromers 
van het tweede op hun gemak en maakten hen wegwijs naar 
hun klasleraar. 

Nadien ontbeten ze gezellig samen en bespraken ze hun 
acties voor het nieuwe schooljaar. Zo gingen ze bij alle 
eerstejaars in de klas langs om hun werking bekend te maken. 
Ze zijn er om leerlingen te helpen hun ruzies en conflicten te 
leren oplossen. Aan de hand van een rollenspel legden ze aan 
onze eerstejaars uit wat ze konden betekenen voor hen. Dit 
alles onder het motto UM’ers krijgen het voor elkaar!
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Speelplaats kleurt rood!
Speciaal voor Rode Neuzen Dag trokken onze leerlingen iets rood aan. Een rode trui, sjaal, jas, boekentas 

… Op deze manier vragen we aandacht voor de mentale weerbaarheid van onze jongeren.  
 

Eenzaamheid, angst en onzekerheid liggen meer dan ooit op de loer. Muziek kan voor jongeren  
een enorme steun zijn. Klassikaal mochten onze leerlingen een top 5 doorgeven van liedjes die hen door 

moeilijke periodes heen helpen. Tijdens de middagpauzes konden de leerlingen  
de UM-playlist horen op de speelplaats. 

#UMsharessongs #UMdraagtrood
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Eerste helden van 
Verzorging krijgen 
vaccinatie
Onze eerste leerlingen van Verzorging kregen 
in januari al een vaccinatie tegen het corona-
virus. Daar zijn wij erg trots op! Samen zorgen 
we er op deze manier voor dat we stapje per 
stapje terug ons ‘oude leventje’ kunnen 
oppikken.

Quiz jeugdwerking J@M
Roeland en Khalid van jeugdwerking J@M organiseerden tijdens de middagpauze een quiz voor 

onze leerlingen. De leerlingen konden zich op voorhand inschrijven om mee te spelen. 

Een leuk initiatief om de gedachten wat te verzetten tijdens de middagpauze! 
De drie leerlingen met de hoogste scores kregen een toffe prijs.
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Schrijf-en-schilder-ze-vrijdagen
Eind april vonden de Schrijf-en Schilder-Ze-Vrij-dagen plaats. Tijdens de middagpauzes konden  

de leerlingen dan brieven komen schrijven om mensenrechtenschendingen wereldwijd aan te kaarten.
Met de klas kon je je ook inschrijven voor een uurtje schilderen tijdens de lesuren. Het schildersatelier gaf 
de leerlingen de mogelijkheid om de klasmuren eens te verlaten en met verf, karton en schilderstape aan 
de slag te gaan rond het thema mensenrechten. De kunstwerken werden nadien in school opgehangen.

Om de leerlingen te sensibiliseren, maakten de leerlingen van 4WETA en 4HUMB mooie 
Amnesty-affiches. De leerlingen van 5VZB maakten een filmpje waarin Mesbah (5VZB) vertelt over 

zijn ervaringen als vluchteling. Zijn getuigenis liet bij iedereen een diepe indruk na.
Bedankt voor je moedige getuigenis Mesbah! Bekijk zijn getuigenis hier: https://youtu.be/coA8W38tjEY

https://youtu.be/coA8W38tjEY
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#Paarsdag
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In mei vierden we Paarsdag op school: 17 mei is 
de Internationale Dag Tegen Holebifobie en  
Transfobie (IDAHOT). Wereldwijd vragen we op 
die dag aandacht voor homohaat en de negatieve 
effecten daarvan. 

Ook op UM is er géén plaats voor discriminatie 
op basis van gender en geaardheid. De leerlingen 
konden dit tonen door zelf iets paars te dragen. 
Iedereen kreeg ’s ochtends aan de schoolpoort 
een paars armbandje.

De conflixers bemanden een infostand aan onze 
babbelboom tijdens de middagpauze. Je kon er 

ook leuke paarse plaktattoo’s en regenboogbut-
tons verkrijgen.

Op onze overdekte speelplaats kon je dan weer 
deelnemen aan een workshop batikken onder 
leiding van mevrouw K. Horemans. Dat leverde heel 
wat prachtige t-shirts op! En dan was er nog de 
klassendeurchallenge. Enkele  klassen versierden 
hun klasdeur met paarse elementen! 

Wanne Synnave (MNM-DJ) bracht een bezoekje 
aan onze school en gaf wat meer uitleg aan de 
leerlingen van 3HUMB.

UM   WELZIJN



72 UM   WELZIJN

Golden hUManviering in november!

Golden hUManviering in april!

586 nominaties 
Golden hUMans!
We kregen maar liefst 586 fantastische 
nominaties binnen voor onze Golden hUMan-
vieringen van dit schooljaar. 

Net zoals tijdens de eerste lockdown, kreeg 
ook nu iedereen een gouden envelop met 
zijn/haar nominatie. Een Golden hUMan 
verdien je omdat iemand anders jou 
nomineert omdat jij als genomineerde iets 
goed of positief hebt gedaan voor iemand 
anders. Misschien hielp je iemand of steunde 
je iemand en betekende dat voor die 
persoon heel veel. Of misschien deed je 
onverwachts iets goeds dat niet onopge-
merkt is voorbijgegaan. Het kan allemaal! 

Een kleine selectie genomineerden wordt 
extra in de bloemetjes gezet. Deze leerlin-
gen mochten een pretpakket ophalen bij de 
directie.
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Voor het seminarie positieve psychologie organiseerden de 
leerlingen van 6ASO enkele workshops rond veerkracht en 
talent voor de klassen van de 1ste graad: een stellingenspel, 
groepsopdrachten, doe-opdrachten, dilemma’s over veerkracht, 
spel rond gevoelens.

Workshops rond veerkracht 
en talent

We hadden in de maand mei extra aandacht voor  
de escalatie van geweld ten aanzien van Palestijnse 
burgers in Israël. In het Ursulinenstraatje richtten we 
deze middag de muur van verdraagzaamheid op. 
Leerlingen versierden de muur met enkele mooie 
diversiteitsposters, ingekleurd door de leerlingen van 
het 2de jaar. De rest van de muur werd aangekleed 
met zelf gekozen teksten, gedichten, krantenartikelen 
… over conflicten en oorlogen uit de actualiteit.
We organiseerden ook een coronaproof picknick- 
middag waar er plaats was voor touwtje springen, 
hinkelen, knikkeren, hoelahoep of andere spelletjes van 
vroeger. De ‘UM Vintage speelhoek’ was een groot 
succes!

Muur van verdraagzaamheid
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Ursulinen Mechelen draagt, samen met de vzw 
Heart Saver bij aan het redden van levens. 
Binnenkort krijgen we via deze vzw een  
AED-toestel dat voor iedereen ter beschikking  
zal zijn aan onze ingang in de Hoogstraat.

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is 
een draagbaar toestel dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand. De AED dient een 
elektrische schok aan het hart toe bij levensbedrei-
gende hartritmestoornissen of een mogelijke hart-
aanval. Het is een ‘slim’ toestel. Het begeleidt de 
gebruiker bij het bedienen van het apparaat. Ieder-
een, ook jij, kan een AED bedienen.
Red jij mee levens?

Volgens vzw Heart Saver zijn er elk jaar in 
België ongeveer 11.000 slachtoffers met een  
”Plotse Hartstilstand buiten het Ziekenhuis”.  
Minder dan 10% overleeft dit. Spoedige  
Hartreanimatie (CPR) en Defibrillatie (AED)  
kunnen de overlevingskans verhogen tot ongeveer 
60 à70%. De vzw Heartsaver wil meer dan 10.000 

extra HARTstarters (AED’s) installeren die 24 uur 
per dag toegankelijk zijn voor het publiek. Iedereen 
mag deze AED-toestellen gebruiken.

De vzw wil samenwerken met gemeenten, scholen, 
sportfederaties, apotheken en bedrijven om open-
baar toegankelijke defibrillatoren te installeren. 
 
Vzw HeartSaver financiert het AED-schoolproject 
gedurende 5 jaar door een fundraisingcampagne 
op te zetten bij de lokale ondernemers.

vzw Heartsaver zal in samen-
werking met onze school Ursu-
linen Mechelen een HARTstarter  
buiten hangen, ter hoogte van 
onze vroegere hoofdingang, 
Hoogstraat 35, 2800 Mechelen. 
De AED HARTstarter zal zo in 

geval van nood 24 uur/7 dagen beschikbaar zijn 
voor iedereen: passanten, buurtbewoners, winkel-
bezoekers, leerlingen en personeel.

Dankzij dit fundraising initiatief wordt ook onze 
schoolomgeving HARTveilig! De HARTstarter zal 
altijd snel ter beschikking zijn.

vzw KITOS, Ursulinen Mechelen stapt graag mee 
in dit levensreddende project!
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AED-toestel aan Hoogstraat A letter about body positivity

UM   GROEN

Dear Ms. Lovato

I am sending you this 
email because you are  
a role model for young 
people. I have been  
following your state-
ments on body image 
for the past years and I 
find them very positive. 
In one of those state-
ments you compared a 
picture of yourself in a 
bathing suit before and 

after it had been edited and you showed how peo-
ple can be easily deceived by enhanced images 
and that it’s actually totally normal to have so-cal-
led imperfections. Furthermore, I know you have  
been very active in standing against an ideal and 
distorted body image that society sets for young 
women and men and you regularly speak up about 
it. You have been a body-image inspiration for 
many.

Those statements also touch on plastic surgery 
and Photoshop. In an interview with The Kit, you 
stated that you wouldn’t blame celebs for get-
ting plastic surgery done because they’re under 
high pressure by everyone hating on every single 
picture they post. The same goes for Photoshop. 
I find it very brave that you dared to come out 

and apologize for presenting a fake appearance 
and that you issue a warning about the dangers of 
using Photoshop and filters to promote false beau-
ty standards.

I have watched Meaghan Ramsey’s TED Talk and 
I can link what she says to your statements. You 
mentioned that you are so happy that you didn’t 
grow up with Snapchat filters and that they make 
a lot of teenagers feel insecure because they 
wish they actually looked like that. Your opinions 
go along with Ramsey’s view on how toxic the 
constant connection with the internet is and 
how much pressure it is placing on young people. 
Ramsey states that there’s no healthy balance be-
tween life on- and offline, it’s confusing as it’s hard 
to tell the difference between reality and fiction. 
What she also says is that young people spend 
way more time on their appearance than on any 
part of their identity. 

Even though this issue mainly concerns girls, boys 
are affected by an ideal body image too. Boys 
aren’t only expected to look a certain way, but also 
to behave in a certain way. There is a stereotype 
that society expects boys to live up to. To boys, 
it’s a lot harder to live up to those standards be-
cause on the one hand they have to compete with 
other boys for female approval and on the other 
hand they can’t show that they’re putting effort 
into trying to look good because according to the 

Leraar J. Wendelen bezorgde ons deze sterke Engelstalige brief van Fierel Danho uit 5EMT. Bravo!
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stereotypical male standards boys shouldn’t spend as much time on their appearance as girls do. 

I think you’re doing a great job trying to help young people realize that what they see on social media is 
easily edited and can be used to manipulate them. You’re making young people realise that their teena-
ge years aren’t all about their appearance as they are taught to believe, but they’re about having fun, 
growing up and learning. Not many celebs use their own struggles to show people that they’re not per-
fect and they have also been a victim of the standards of society, whether it’s mental or physical. Seeing 
you do this makes me realise how brave you are and how much you have already helped young people 
overcoming the same struggles you had.

Best regards

Fierel Danho, 5EMT

UM   GROEN
Plogging 4STW

Als school vinden we afval sorteren en recycleren heel belangrijk en zijn we tegen het achterlaten van 
zwerfvuil. We sensibiliseren onze leerlingen voortdurend. Onze leerlingen van 4 STW werkten tijdens de 
lessen Integrale Opdrachten rond zwerfvuil en besloten om tot actie over te gaan. Ze gingen ‘ploggen’ in 

de buurt van de school en verzamelden heel wat zwerfvuil. Op een half uur tijd werden wel vijf 
vuilniszakken gevuld. Het verzamelde afval werd daarna gesorteerd en uiteindelijk belandde 

het afval waar het thuishoort: in de juiste vuilnisbak!

De jaarlijkse ‘speelplaatspimpdag’ was opnieuw een succes! 
Een tiental enthousiastelingen schreef bemoedigende quotes 
op de ramen. In de lokalen van de eerste-, tweede- en derde-
jaars zitten compliment-aanmoediging-kerstkaartjes verstopt. 
En de nieuwe paletbanken kregen een frisse kleur! Dank je wel 
allemaal!

Speelplaatspimpdag

UM   GROEN
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UM   Talen
1ste jaar Latijn zorgt voor virtueel voorleesfilmpje

In onze basisschool hadden ze in november 
een virtuele voorleesweek. Door middel van 
opgenomen verhalen brachten ze de voorlees-
week digitaal naar de klas. Onze basisschool deed 
daarom een oproep naar enthousiaste voorlezers 
om een video op te nemen.

Onze latinisten van het 1ste jaar gingen aan de 
slag. Ze lazen de mooiste verhalen voor uit de 
Grieks-Romeinse oudheid. Om het verhaal extra 
fijn te maken, maakten ze enkele stop-motion-
filmpjes met Griekse Playmobil. 

De leerlingen in de basisschool konden dan 
nadien genieten van een creatief en theatraal 
Grieks-Romeins verhaal!

Bekijk hier de voorleesfilmpjes: 
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Dear class of 2021, 
parents, siblings, friends, 
teachers, management 
team.

Today we are graduating 
from high school. Gradua-
ting is a big achievement 
on its own. But we all 
know this year wasn’t the 
easiest to graduate in. 

A lot of things have happened that separate us 
from the graduates before and after us. These 
things have marked us and have given us a clear 
vision on the world we live in today. We are in the 
middle of a global pandemic, wars, racism and 
climate change. This year was completely different 
from previous years. I think we all envisioned our 
senior year differently. The pandemic caused us to 
miss out on a lot of events and memories. We 
missed the chance of having a proper prom, 
graduation, parties and … freedom if we’re being 
honest.

High school is a true maze. We were thrown like 

fish into the sea, but we swam and we made it 
through all of these years. We are now going to 
try and make our way into the real world. A lot 
of questions are asked in this process. What do I 
want to do in my life? What direction am I 
supposed to go in? How do I envision my future 
to be? How do I set myself apart from the rest? 
How do I make others happy? How do I make 
myself happy? Some of these questions are still 
unanswered for a lot of us. But we still have time 
to figure it all out. Therefore, don’t stress, just 
do you.

Despite the odds being against us, all of the stress 
and the sleepless nights, we have made it. We did 
not do this alone though. We had  help, and a lot 
of help. So, I want to thank the people who helped 
us to get through all of these years, and especially 
the last two years. A big thank you to the 
teachers who made sure we are ready to dive into 
the real world and our friends and family who 
have always helped, supported and motivated us 
into achieving great things.

In the words of William Shakespeare - “It is not in 

UM   SPEECHT
Graduations speech

UM   SPEECHT

In opdracht van de heer J. Wendelen maakten de leerlingen van het 6de jaar  
een ‘graduation speech’ in het Engels. Hier kan je er enkele lezen ...
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the stars to hold our destiny but in 
ourselves”. I know the real world and 
adulthood is a scary thing. We will have to 
face a big transitional period. Still, I believe 
that everything will fall into place as long 
as we are willing to work for it. It is our 
generation’s world to shape. There are a 
few values we should take into account. 
Hard work, respect for yourself and others, 
discipline, honesty and justice. I believe 
that we are the change this world needs 
and as long as we work together, nothing 
will be impossible. 

Not only me, but your teachers, parents, 
friends and the management team, are 
proud of how far you have come. 
Proud of all the things you have already 
accomplished. 

Congratulations class of 2021! Let us 
keep making them proud. 

Manolya Kuku, 6EMT

UM   SPEECHT

Graduation words of wisdom
I want to tell you this: choose something that 
makes you happy and that gives you the energy 
to keep doing it for a long time. Like a wise man 
once said: “the comfort zone is the great enemy to 
creativity”. So, get out of your comfort zone and 
try whatever it is you want to, even if you have 
doubts about whether you can do it or not. Just 
try! If it doesn’t work out, well then at least you 
tried. Remember you can achieve more than you 
think if you are willing to work for it. 
– Jana Knops 6LMT

I want to finish this speech by thanking my family 
(especially my mom, because I don’t think I would 
have survived these past 6 years without her), my 
friends, who made school a place where I could 
be myself and last but not least, the teachers, 
who always gave me something to complain 
about. 
– Ilke Kluppels 6EMT

Stop stressing so much. The period that is co-
ming is the period during which you have to make 
mistakes, where you have to fall and get up, where 
you will have a lot of setbacks but also where you 
will meet new friends, new love, try things for the 
first time, but most importantly, this will be a time 
where you will create beautiful moments again. No 
one expects us to be perfect, so here is a piece of 
advice for all of us: making mistakes is not some-
thing that should not be done, but something that 
should not be feared. 
– Linda Daved 6EMT

I think most of us took school for granted. I com-
plained every day and I bet y’all did too. Yeah 
okay, tests and homework suck, but school is 
probably one of the most fun places in life. 
Having all your friends at the same place and 
joking around, school trips, the excitement and 
sadness at the same time on the first day of 
school. So to sum I will only miss the fun times 
and just as a side note, it’s better to cheat than to 

80
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repeat and no I’m not encouraging you to do that. 
I’m just saying: remember to stay positive 
because that’s the only right way to live. 
– Sandra Adikti 6EMT

In the search for our personality, for maturity, for 
life experience, we were given so much in this 
institution. Our different personalities were 
stimulated so that we could grow into the mature 
adolescents we are today. We learned to 
appreciate each other, we learned to work 
together, we learned so many skills that will 
perhaps be more useful to us in our further lives 
than all that knowledge that found a place in our 
heads. 
– Serzh Badalyan 6EMT

Not only do I want to congratulate everyone on 
making it so far, I also want to thank everyone for 
inspiring me and helping me throughout the years. 
I also want to give my thanks to all the teachers I 

met, even when sometimes I went insane because 
of them, I wouldn’t be me today without them. – 
Sasa Bogaerts 6EMT

It is our generation’s world to shape. There are 
a few values we should take into account. Hard 
work, respect for yourself and others, discipli-
ne, honesty and justice. I believe that we are the 
change this world needs and as long as we work 
together, nothing will be impossible. 
– Manolya Kuku 6EMT

Everything will be changing from this year on and 
I don’t know what will be coming next nor what to 
expect. But I’m embracing it with open arms and I 
hope you guys will do the same. I wanted to keep 
this short so let me finish by saying this: I wish all 
of you the best. May you flourish into the person 
you wish to be, I know you will. 
– Auritia Komidiera 6EMT

UM   SPEECHT

My fellow students, without you, this journey would 
not have been as memorable. When I felt down, 
you supported me and never gave up on me. You 
motivated me when I needed it the most, and 
that’s why I can call you friends. Because of you 
all, I stand stronger than ever before and don’t 
forget to remember: every morning you have two 
choices – stay in bed with your dreams or get up 
and chase them. 
– Rayana Mutsalkhanova 6LMT

The problem of not knowing which course to study 
has haunted me throughout high school. 
Especially in my 5th year. I was completely lost.
 I was so afraid to make the wrong decision. 
I certainly do not regret the course I chose be-
cause sometimes we have to take risks in life. It 
reminds me of the quote, ‘I don’t take right deci-
sions, I take decisions and make them right’. This 
message goes out to all who doubt themselves: 
just choose what appeals to you the most, even 

if it is difficult because if you do your best it will 
certainly be fine. 
– Iptissem Nassiri 6EMT

No matter where we go or what we do, there are 
challenges ahead of us. What I’m asking from each 
of you, and from myself, is to meet those chal-
lenges straight on with your head held high and 
your heart wide open. It’s not enough to simply 
try and get by in this life. That doesn’t move the 
world forward. You must try to excel in everything 
you do, strive for excellence in every task, large or 
small. “The future is in our hands.” 
– Helen Okonkwo 6EMT

Even though money, fame and goals are all things 
which are very important in life, without passion all 
these things become redundant. This is especially 
important for us students who are about to enter 
a new stage in their life. You should not be or do 
something because someone told you! That is why 
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I want you all take a deep look into yourself. To 
discover yourself and see who you really want 
to become, not what you should become. Try to 
figure out who you really want to be and what 
your goals are in life. By doing this you will be able 
to create a clear path for yourself which will make 
everything much easier. 
– Jonni Petrus 6EMT

“Life isn’t a journey with a destination”. We are 
conditioned to think that we should be heading 
towards something like graduation or retirement, 
but the true purpose of life is to live. Same way 

in dancing. When you dance, you are not trying 
to get anywhere or finish the dance. The point of 
dancing is the dance. We shouldn’t link joy with 
a certain place in life and fool ourselves into thin-
king that only then, we will be happy and relieved. 
Truly, there is beauty in hardship and ugliness in 
success. We should romanticize every moment of 
our lives. 
– Hajar Semadi 6EMT

I am very honoured to say goodbye to this school 
with you, my fellow students. Because I like you. 
You are all kind, helpful, smart and hardworking 
people who are ready for the next stage in our 
lives. I say, follow your dreams. And remember 
that you really matter in this world. Every single 
individual has their place. You have all shown that 
you are a strong and phenomenal individuals. So 
go follow your dreams and do what makes you 
happy. Congratulations to all of you and I hope 
we’ll meet again. 
– Anton Wijckmans 6LMT

UM   SPEECHT84
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Goedenavond allemaal
 
Vanavond studeer ik samen met mijn mede modeleerling af na 8 jaar middel-
baar, wie kan dat nu geloven, de laatste twee jaren waren een hell of a ride. 
Zeker een om niet te vergeten, hoe we elke dag onze eigen projecten mochten 
uitwerken. Onze creativiteit gebruiken voor de gekste dingen.  
 
De afgelopen twee jaar heeft mij en mijn klasgenoten veel bijgeleerd over de 
toekomst en hoe wij in de modewereld passen, dankzij onze leerkrachten heb-
ben we hier eindelijk een antwoord op gevonden. 
 
Ursulinen It’s been a pleasure. 
 
Dankuwel! - Tasili Kemous, 2MODEB

Graduations speech
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Beste medeleerlingen,
Beste ouders,
Beste leraren,
Beste directie,

Hoera! We zijn er vanaf.
Einde. Neen, neen, serieus.

We bevinden ons vandaag 
in een voetbalstadion en ik 
kan geen betere gelegenheid 
verzinnen om de grote Romelu 
Lukaku te citeren:

‘Ik vecht voor diversiteit. 
Niet alleen voor de zwarte 
gemeenschap, ook voor de 

vrouwen. Kleur, seksualiteit, geloof, maakt niet 
uit. Iedereen moet gerespecteerd worden.’

Einde citaat.

Onze school is een diverse miniatuurgemeenschap 
en het bonte gezelschap dat hier vandaag 
aanwezig is, bewijst dat.

Jaren geleden wandelden velen van ons als 
eerstejaars de school binnen, gebukt onder een 
volle rugzak, die velen gaandeweg inruilden voor 
een sacoche. Ik wens iedereen die vandaag 
afstudeert van harte proficiat.

Ik bedank de leraren die ons de voorbije jaren 
geëntertaind, verveeld en uitgedaagd hebben,

die ons lastig vielen met vaktips, leerstofover-
zichten, talloze toetsen, langetermijnopdrachten, 
widgets, Kahootquizjes, GIPs, IO’s, MO, Madonna, 
LO, SO, groepswerken, eindwerken, proefwerken, 
inhaalproefwerken; die ons bestookten met feed-
back, die ons prezen wanneer we het goed deden 
en ons genadeloos op onze werkpunten wezen,
die ons meenamen op uitstappen, die ons in de 
pas deden lopen, die ons uitnodigden de grenzen 
op te zoeken, in vraag te stellen, soms zelfs te 
overschrijden, en daarvoor te boeten in de straf-
studie, die ons, kortom, geleerd hebben wat ver-
antwoordelijkheid is, en die ons op weg geholpen 
hebben naar onze verdere studies, het beroeps-
leven, de volwassenheid, en de eenentwintigste 
eeuw. Nevermind dat die al begonnen was toen wij 
geboren werden, onze leraren zijn helden.

Ik bedank ook de directie, de graadcoördinatoren, 
de secretariaatsmedewerkers, de taalcoach, het 
ILB, het onderhoudspersoneel om onze rommel op 
te ruimen, babbeltjes met ons te slaan, naar onze 
verzuchtingen te luisteren, ons op de vingers te tik-
ken, ons toelating te laten vragen om iets te orga-
niseren, lessenroosters en proefwerkenroosters op 
aanvraag aan te passen en voor ons diplooooma!

Ik bedank de ouders die ons steunen, van eten en 
onderdak voorzien, er altijd voor ons zijn, en ook 
naar dit voetbalstadion afgezakt zijn om getuige 
te zijn van onze overwinning, om hun trots op hun 
afstuderende kroost niet onder stoelen of banken 
te steken, en daarvoor zelfs bereid zijn 
Kroatië-Qatar te missen. 

Graduations speech
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Maar kijk: na geen buitenlandse reis, geen galabal, 
en nauwelijks proefwerken in het vijfde jaar valt 
dat best mee?

Ten slotte bedank ik ook mijn medeleerlingen: 
iedereen met wie ik bevriend raakte, over wie ik 
ongestraft mocht roddelen, die over mij roddelde, 
die mij negeerde, die ik uit het oog verloor, die mij 
aan het huilen bracht, die mij deed lachen, die mij 
sterker maakte, motiveerde, met mij samenwerkte, 
die ik respecteerde en die mij respecteerde.

Er was dit jaar een periode dat we de school ’s 
middags niet mochten verlaten en in een klaslokaal 
moesten lunchen. Nu sluiten we de schoolpoort 
achter ons, of althans, er zijn mensen die dat voor 
ons doen, en trekken we de wijde wereld in.

Nogmaals, hoera, en, dankuwel!

Anton Wijckmans, 6LMT
Ikram Machini, 6STWA
Voorzitters overkoepelende leerlingenraad

UM   SPEECHT UM   SPEECHT

Veel succes in jullie toekomst! We zien jullie graag terug op het  
UM-Kafee voor oud-leerlingen op vrijdag 8 oktober 2021. Tot dan! 
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UM   CORONATIMES
Tijdens de moeilijke coronatijden zaten onze leerlingen en leraren niet stil.  

Vanuit ieders kot ontstonden er hoopvolle acties, interessante digitale lessen, challenges … 
We deden er alles aan om met elkaar verbonden te blijven en het leerproces te bevorderen. 

Mevrouw E. Verhelst (godsdienst) stelde een blogpost samen met fragmenten van teksten van leerlingen 
hoe corona voor hen was. De fragmenten gaan over hoe zij 2020 beleefd hebben. Ze moesten op zoek 
gaan naar de positieve dingen in het voorbije jaar: wat hen inspireerde, wat hen hoop en moed gaf, wat 

ze ervaren hadden als een geschenk in deze periode, wat ze zeker wilden meenemen naar 2021.

UM   CORONATIMES

“Ik heb verder ook geleerd dat je niet moet blijven haken bij dezelfde mensen die je niet eens vertrouwt 
en waar je wat minder contact mee hebt. Want dat heb ik gemerkt bv. tijdens de quarantaine en daar-
na had je niet hetzelfde contact met de mensen als daarvoor en dat is bv. doordat we elkaar niet meer 
sturen en zo gewoon verder uit elkaar zijn gegroeid. Dus daarom weet ik nu gewoon dat je het best 
met je vrienden/vriendinnen omgaat met wie je door het jaar door nu nog contact hebt.”

“Ondanks het feit dat je de helft van het jaar zeg 
maar je huis niet uit mocht, heb ik in 2020 toch 
een paar vriendschappen gekregen. Het waren 
voor 2020 al kennissen maar meer niet. Maar 
door de lockdown had je ook meer tijd om op so-
ciale media te zitten en zo zijn we samen aan de 
praat geraakt en nu zijn we vrienden die toch wat 
delen met elkaar waar we met anderen niet over 
praten. We noemen het soms ook wel een safe 
space. We delen ook allemaal dezelfde interes-

ses en dat maakt het gemakkelijker om dagelijks 
te praten. Ik vind dat dit een geschenk is omdat 
door de lockdown er soms toch wel een gevoel 
van eenzaamheid was. Maar door deze groep, 
en natuurlijk mijn andere vriendengroep, had ik 
toch minder het gevoel van eenzaamheid. Het is 
moeilijk om een vriendengroep te krijgen waar je 
100% comfortabel in voelt, maar dat heb ik met 
hen wel. Dus ik denk dat ik erg veel geluk heb dat 
ik zo’n vrienden heb. Doordat ik niet erg veel kon 

A, 14 jaar

Amber, 17 jaar

UM   CORONATIMES

doen dit jaar door lockdown had ik enorm veel 
vrije tijd, naast school dan. Dit gaf me de kans 
om even op mezelf te focussen; hoe ik dit jaar 
school zou aanpakken, hoe ik volgend jaar zou 
gaan verder studeren, hoe ik gezonder kan leven 
… Ik denk dat in het algemeen veel te veel mensen 
zich concentreren op wat er van hun verwacht 
wordt en hoe ze gemakkelijk een goed en sim-
pel leven kunnen leiden. Daar heb ik niets tegen, 
maar ‘simpel’ staat bij mij niet in mijn woorden-
boek. Ik heb me veel op wat me  
interesseert gericht zoals video’s editen, leren 
over andere landen en hun culturen, me meer fo-

cussen op wat er in de wereld gaande is dat niet 
in het nieuws komt ... Ik heb door op mezelf te fo-
cussen ontdekt dat ik nood heb aan socialisering. 
Ik vind het leuk om soms alleen te zijn, dat heb 
ik echt nodig om mijn gedachten op een rijtje te 
zetten, maar na 3 maanden in lockdown te zit-
ten had ik nood aan mensen te zien, naast mijn 
ouders dan want die was ik al half beu gezien op 
dat moment. Ik heb me ook op mijn gezondheid 
en gezonder eten gericht, regelmatig gesport en 
nieuwe dingen uitgeprobeerd. Zo ben ik beginnen 
touwspringen en nu kan ik het niet meer missen.”

“2020 het jaar waarin ik 17 werd. Het jaar dat 
alles misliep en iedereen elkaar op andere manie-
ren tegenkwam. Dat Joe Biden en Kamala Harris 
aan de macht kwamen en de Black Lives Matter 
protesten opkwamen. Het jaar waarin velen een-
zaam waren, zorgverleners overwerkt en kappers 
een fundamenteel beroep. Het jaar dat verplaat-
singen enkel essentieel waren en dus de gratis 
treinritten van de NMBS echt niets waard waren. 
Ik hoop dat we iets hebben geleerd. Het hoeft niet 
groot te zijn. Iets klein is ook al goed. Er wordt 
namelijk al te veel van ons verwacht.

Als ik één ding heb geleerd dan is het wel hoe 
hard de scouts mijn leven beïnvloedt. Het is echt 
hetgene wat ik het hardste mis. Het kamp was 
dan ook echt zonder enige twijfel het hoogtepunt 
van het jaar. Corona vergeten en samen kunnen 

genieten van ons jonge leven, van elkaar en van 
de vrijheid. De onvergetelijke 10 dagen in een zo 
snel mogelijk te vergeten jaar. Het kampvuur was 
zo mooi en ook groter dan andere jaren. Er werd 
gezongen en gedanst en er werd popcorn gege-
ten.

Behalve dat ik veel heb moeten missen had ik ook 
tijd voor toffe projecten. Zo heb ik een puzzel 
gemaakt van 5000 stukken waar ik een paar 
maand aan bezig ben geweest. In de tuin ben ik 
bezig met het bouwen van een boomhut. Dat is 
iets wat ik als klein kind altijd wou doen en nu ein-
delijk tijd en inzicht voor heb . Het dak is nog niet 
af maar de basis is al helemaal klaar. Verder ben 
ik ook terug beginnen skateboarden. Al van toen 
ik zes jaar was wou ik kunnen skaten. Jammer 
genoeg kende ik op dat moment niemand die mij 

Bente, 17 jaar
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dat kon leren. Skate tricks leren duurt lang en is 
echt niet gemakkelijk. De meesten doen er maan-
den over om gewoon te kunnen springen met hun 
skateboard. Het begint steeds beter te gaan en 
het begint ook steeds leuker te worden.

Iedereen zei aan het begin van de lockdown dat 
ze zo blij waren dat ze even rust hadden en dat 
ze even alleen waren. En voor sommigen is dat 
nog steeds zo, maar we kunnen ook niet leven 
zonder de ander. De ander is de belangrijkste 
persoon in hoe we naar onszelf kijken, zonder 

hen bestaan we niet. Tijdens de lockdown kan je 
bewustzijn niet ontwikkelen omdat de handelings-
vrijheid in de wereld beperkt wordt. Je bestaan 
zelf wordt aangevallen. Door dat je niet kan 
handelen, ben je weinig verbonden met elkaar en 
verlies je je bestaan.

Ik ben graag alleen, maar wel liever in een 
maatschappij waar iedereen verbonden is. 
Alleen zijn met iedereen is echt alleen. Er is in-
eens niets meer om op terug te vallen.”

“In februari kreeg ik de kans om met school naar Pa-
rijs te gaan. In het begin twijfelde ik om mee te gaan, 
maar achteraf bekeken ben toch heel blij dat ik ben 
gegaan. Het was even stressen want de week dat we 
vertrokken, waren er een aantal coronabesmettingen 
vastgesteld in Frankrijk. Als ik er nu terug over nadenk 
ben ik erg blij dat ik ben gegaan want dan brak  
corona wereldwijd uit. Het was ook de eerste en  
laatste reis die ik met deze school heb gemaakt en 
waar ik de kans heb gehad om het met mijn vrien-
den te beleven.

Een specifieke herinnering heb ik niet doordat ik vind 
dat 2020 een lang jaar was. Ik heb het gevoel dat  
januari en februari niet bij dit jaar horen doordat er 
toen nog weinig tot geen sprake was van corona. Als 
ik een herinnering wil meenemen dan zal het vooral 
een herinnering zijn die in de eerste twee maanden is  
gebeurd zoals Parijs. Dat was toch het hoogtepunt.”

Ellen, 18 jaar
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“2020 was voor iedereen een moeilijk jaar. Iedereen zal dit later beschrijven als een verloren 
levensjaar, maar we staan niet zo goed stil bij de goede dingen die er ook gebeurd zijn. Over het 
algemeen ben ik zeer tevreden over 2020. Dit komt natuurlijk doordat er heel wat goede dingen 
gebeurd zijn in mijn leven. Ik begrijp het ook wel als mensen zeggen dat 2020 een rotjaar was. Deze 
mensen hebben misschien een dierbare verloren aan het coronavirus of niemand nieuw ontmoet  
hebben of geen leuke herinneringen meegemaakt. Maar over het algemeen ben ik blij over 2020.”

“Ik denk dat ik het quarantainebiljet ondanks de moeilijkheden wil behouden, omdat er veel  
interessante en nuttige dingen voor me zijn gebeurd. Door de quarantaine ging ik ook meer de waarde 
van het leven voelen en niet lui zijn, omdat je maar één keer leeft. Dus ik hoop in de toekomst dat deze 
pandemie zal eindigen en dat je terugkeert naar onze scholen zoals het was en dat we onze jeugd 
leven met volle teugen.”

“Mijn buren waren dit jaar echt mijn inspiratiebron, ze gaven me altijd een glimlach in goede en slechte 
tijden. Ze stuurden me een beetje op het rechte pad in mijn geloof. Ook al zijn ze 2 jaar jonger dan mij, 
ze hielpen en steunden me altijd.”

Kas, 17 jaar

Medra, 16 jaar

Naoufal, 14 jaar
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“Ik heb meer geduld gekregen en ik heb geleerd 
om de kleine dingen te waarderen zoals: meer 
tijd door brengen met mijn gezin. Ik heb geleerd 
dat wij hier in België echt super goed leven. Zo-
veel mensen hebben elkaar geholpen met bij-
voorbeeld voedselpakketten die werden gemaakt 
voor minderbedeelden. Ik heb ook geleerd dat 
ik dankbaar moet zijn voor wat ik heb. Ik dacht 
vroeger altijd aan materialistische dingen maar zo 
denk ik niet meer. 2020 heeft mij doen inzien dat 
ik gezegend ben met wat ik heb zoals mijn ouders 
en mijn familie.

Mijn familie en ouders en God hebben mij een 
houvast gegeven. Door hen geef ik de hoop niet 
op. Ik weet dat er na heel dit corona gebeuren 
een goede tijd zal komen. Zoals het gezegde: na 
regen komt zonneschijn. Ik heb mij meer verdiept 
in het geloof en ik heb beseft dat God in ons ge-
looft. Hij gelooft er in dat wij deze tijd aankunnen, 
moesten wij deze tijd niet aangekund hebben dat 
had God ons deze beproeving niet gegeven. Als 
God in ons gelooft dan moeten wij ook in hem 

geloven. Er wordt ons heel veel schrik aangejaagd 
door de media maar wij hoeven geen schrik te 
hebben. Wij moeten er in blijven geloven. 
Mijn ouders zie ik als een voorbeeld voor mij. 
Mijn ouders leefden vroeger in arme stad in 
Marokko, ze leefden in hongersnood. Soms had-
den ze iets te eten en soms niet. Maar ze kwamen 
hier sterker uit omdat ze ook hoop en vertrouwen 
in God hadden.

Ik keek heel veel films in 2020 maar dat kwam 
omdat ik niet veel buiten kon gaan doen. Ik keek 
veel films omdat ik mij verveelde maar na een 
tijdje ben je die films beu. Toen begon ik meer en 
meer te koken met mijn mama thuis.  
We maakten lekkernijen zoals koekjes en typische 
Marokkaanse gerechten. Ik heb ook de Quran 
meer bestudeerd en meer Islamitische boeken 
gelezen, ik wou meer weten over het geloof en ik 
had alle tijd dus heb ik het nuttig besteed. Ik bad 
heel veel op dat moment vond ik mijn hoop en 
troost. Ik had het gevoel alsof God echt luisterde 
naar al wat ik zei.”

Ouassima, 17 jaar

Dank je wel Sonja Stroobants, Frie De Prins, No Houben, Els Conix en Geert Vroom! 

Bedankt om jullie dagelijks met hart en ziel in te zetten en er steeds voor onze leerlingen te zijn! 
Bedankt om steeds die fijne collega te zijn met een groot hart en luisterend oor. 

We gaan jullie missen! 

UM   WUIFT UIT

Sonja Stroobants
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Frie De Prins

No Houben

Els Conix

Geert Vroom
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