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Column van de leerkracht
Een column voor 5HW !
Dagen, maar dan ook echt al dagen ben ik aan het nadenken over een onderwerp voor
deze column, waarvoor ik natuurlijk dolenthousiast was en die ik met plezier uit mijn
toetsenbord heb geperst voor onze nieuwe 5Humane Wetenschappen: Merve, Kubra,
Kubra, Alpaslan, Maidat en Sultan (nog eenmalig de excuses voor het ontbreken van
enig trema of andersoortige toevoeging bij eenieders naam zoals ik de hele
schoolkrantreeks lang al doe, zoals meneer Dufraing een ongekend vermogen heeft alle
exotische namen toch zeer Belgisch te laten klinken, voel u vrij mijn naam incorrect te
schrijven ;-)). Maar, mijn inspiratie was ver te zoeken, de nuttigheid van mijn woorden
ook en Merve’s “mevrouw, het moet vrijdag af zijn” (één week de tijd dus!) maakte het er
allemaal niet beter op en deed mij zelfs overwegen mijn lettertype te vergroten of me
door internet-columns-via-Google-op-te-zoeken te laten leiden, zoals tevens het feit dat
de column ook nog eens “leuk” moest zijn.

Gelukkig heb ik een lees-en-schrijf-studie gedaan, namelijk geschiedenis, en ondanks dat
ik niet het bijzondere talent bleek te hebben van het onderzoek doen (ik heb nog altijd
oneindige bewondering voor de mensen die een boek kunnen schrijven (hoe kan je niet al
na een 20-tal pagina’s volledig de draad kwijt zijn van wat je al hebt geschreven?) of een
lang onderzoekspaper waar daadwerkelijke en nuttige bevindingen in staan zonder
omslachtig woordgebruik), heb ik WEL goed geleerd hoe ik binnen veel, veel ruimte heel,
heel weinig kan zeggen: bewijs is geleverd, want niet alleen bestaat mijn column tot nu
toe uit slechts 3 zinnen (ja, tel maar), ook zullen jullie misschien nu de vraag stellen: wat
heb ik nou tot hier toe eigenlijk gezegd? Mevrouw Pypops’ hart zal inmiddels ook al
gebroken zijn van mijn schandalige zinsconstructies, zoals de meeste van de
leerkrachten uit mijn schoolcarrière, uitgezonderd die van Latijn/Grieks, omdat die
zinnen ook (naast geniaal en prachtig poëtisch, natuurlijk) ellenlang zijn.

Geschiedenis is ook filosofie. Zoals één van mijn hoorcollege-docenten ooit zei: de stoel
voor u is voor mij rood, maar is die ook voor u rood? Is mijn rood hetzelfde als uw rood?

Wat is rood eigenlijk? Is dat een afspraak, een vastgestelde eigenschap of een feit? En als
twaalf kraaien zwart zijn, betekent dat dan dat de dertiende kraai ook zwart gaat zijn?
Of kan die ook wit zijn? En dan was er nog de bekende vraagstelling dat als een boom in
het bos valt, maar er is niets of niemand in de buurt om het te horen, maakt de boom
dan geluid? Toegegeven, weinig mensen begrepen daadwerkelijk waar deze man het over
had (Wetenschapsfilosofie had een uitzonderlijk laag slagingspercentage); maar het
klonk buitengewoon interessant. En ook toegegeven, ik heb het nut van dergelijke
vragen nooit ingezien, omdat er wat mij betreft geen eenduidig antwoord mogelijk is.
Denken over een onderwerp om over te schrijven is als denken over het leven. En helaas
is mijn leven blijkbaar niet boeiend genoeg om zo een aantal in het oog springende
onderwerpen mij te kunnen aanbieden! ;-) Openbaar vervoer heb ik behandeld,
meermaals heb ik aan mevrouw Verhaegen eens geopperd te schrijven over het weer of
het huishouden (de spanning en sensatie!) en met liefde zou ik klagen over de Franse
ondertitels in de bioscopen van België omdat ik het nog altijd niet afgeleerd heb na 2 jaar
om bovenaan te beginnen met lezen en dus vrijwel altijd te laat ben met het lezen van de
Nederlandse, terwijl mijn Engels goed genoeg is om enkel te luisteren maar de verleiding
is gewoon te groot om TOCH te lezen, katten zijn voor mij altijd een goed onderwerp
(bijvoorbeeld dat ze alles zijn wat je niet in je medemens zoekt: lui, ze luisteren slecht,
slapen de hele dag, eten maar doen verder niks in het huishouden, hebben eigenlijk
continu aandacht nodig, maar (mijn) katten zijn heilig en misschien zal ik maar eens
hun foto’s in een fotolijstje naast mijn computer neerzetten), de Nederlandse cultuur is
ook al een uitgemolken onderwerp hoewel een pagina vol met Belgenmoppen misschien
nog wel een goed idee is voor de volgende schoolkrant, …

Lieve 5HW, ik hoop dat mijn onzin jullie schoolkrant waardig is en ik ben, net zoals
vorig jaar, buitengewoon trots dat jullie klas en jullie vak Media een eigen editie maken,
geweldig! En ik hoop dat jullie de “schoolkrantziekte” hebben gekregen om voor elk
nummer wat leuks te doen ;-) Leer van mij: ik heb mijn deadline gehaald, dus inzet
loont!

Succes is niet toevallig!
door mevr. Van Delft

Topsporters van Lucerna
Ik ben Enes Vuran uit het 6de jaar. Ik ben 17 en doe aan profvoetbal.
Ik woon in Brussel,maar blijf in Antwerpen op het internaat. Toen ik
5 jaar oud was,heeft mijn vader me voor het eerst ingeschreven in een
amateurvoetbalploeg,dicht bij mij in de buurt(Stade Everois). Ik heb
daar één jaar gevoetbald en dan ben ik gaan testen bij Anderlecht .
Van 7 tot 14jaar heb ik bij Anderlecht gevoetbald op de spits- en
middenveldpositie. Op mijn 14de kreeg mijn vader een telefoon van de
coördinator van FC Brussels. De reden daarvoor was om te vragen of
ik niet graag bij hen zou voetballen op de spitspositie. Mijn vader en
ik hebben besloten om het te accepteren, want dat jaar zouden ze 1ste
klasse spelen. 1ste klasse is het hoogste niveau dat er is in België. Ik
heb daar 1 seizoen gevoetbald bij de -16 jarigen. Het liep daar vrij
goed. De trainingen waren beter en ik had de indruk dat ik er beter
van werd. Rond de maand februari-maart kreeg mijn vader een
telefoon van de coördinator van Germinal Beerschot. Het was voor
dezelfde reden als die van FC Brussels. Ze wilden mij namelijk in
paars-witte truitjes zien met hun logo er op. Een paar weken later
ben ik gaan tekenen. Dit jaar is het mijn 2de seizoen bij Beerschot.
Vorig jaar voetbalde ik met de -17 jarigen en dit jaar is het 19/beloften. Ik vind dat ik vorig jaar goed heb gepresteerd . Na een
paar maanden kreeg ik al individuele training. Het nut daarvan is
alleen maar beter worden,de sterke punten nog meer te versterken te
werken aan de zwakkere punten. Jammer genoeg heb ik het seizoen
slecht beëindigd ,wegens blessure ,maar ik heb toch 16 keer gescoord
in het totaal. Ik kreeg veel positieve reacties van trainers,ploegmaten
en ook van supporters. Bovendien zijn we al 2,3 maandenbezig met de
voorbereidingen. Op 11 juli was onze eerste training. Waar ik later
zou voetballen,weet ik nog niet,dat zou ik eens moeten bespreken met
mijn manager,maar mijn voorkeur gaat in ieder geval uit naar
Galatasaray.

Profvoetbal en studie ?
De meeste mensen denken dat profvoetbal en studie zeer moeilijk of
zelfs onmogelijk te combineren is,wat zeker niet het geval is. Als je
dat echt wil;dan zal je dat ook kunnen. Maar je moet
gedisciplineerd,gemotiveerd zijn,zeer veel werken en over een goede
PLANNING beschikken. Zonder een goede planning is het
ONMOGELIJK .
Door te sporten blijf je gezonder,heb je een betere conditie en behaal
je betere punten op school. Als ik niet ga trainen,voel ik me zeer
slecht. Ik voel me zoals een grootvader. Daarnaast is het voor de
mens zeer belangrijk om af en toe te ontspannen en frisse lucht
binnen te krijgen. Na de training kan je ook beter studeren. Ik moet 5
keer in de week gaan voetballen en heb geen slechte punten op
school. Dat is misschien een klein bewijs. Ik raad dus iedereen aan
om te sporten! Het kan ook iets anders zijn dan voetbal. Ik vind
persoonlijk zwemmen en kick-box ook goede sporten. Voor meer
informatie of vragen kan je altijd bij mij langs komen ;).

Enes Vuran

Ik ben Ensar Bilican uit 4 Latijn. Ik speel al 7 jaar gitaar, en doe ook
aan taekwondo. Taekwondo is een zelfverdedigingsport voor jong en
oud. Je leert er beter te vechten maar ook om je te beheersen op
straat. Het geeft je vooral zelfvertrouwen en discipline. Ik schrijf deze
artikel om Julie meer informatie te geven over mijn prestaties in
verband met taekwondo. Eerst en vooral wil ik zeggen dat alles
mogelijk is met een goede planning. Natuurlijk is het moeilijk om
sport en school te combineren maar eens je een goede planning hebt
lukt het wel. Al train je elke dag dan kun je nog steeds je werk voor je
training af krijgen na school kan dat ook maar dan is het moeilijker
want dan wil je vaak gaan slapen na een warme douche ;). Ik was 8
jaar toen ik met taekwondo begon al snel begon ik deel te nemen aan
wedstrijden in België. Na lang trainen en veel deel te nemen aan
wedstrijden in België mocht ik ook deel nemen aan wedstrijden in het
buitenland. Meestal gingen we met een aantal kampers
(=deelnemers) van onze club en de Vlaamse taekwondo bond met de
nationale trainer,hoofdcoördinator en andere trainers. Voor de dag
van de wedstrijden deden we onze laatste trainingen in de fitnesszaal
van het hotel. Al deze deden we zonder school te vermijden.
Woensdag en donderdag leerde ik mijn testen zodat ik zondagavond
geen problemen kreeg. Omdat ik altijd de twee goed heb
gecombineerd zit ik nu in 4 Latijn en heb 35-40 medailles. Als je ook
een sport beoefend combineer school en sport goed en zorg ervoor dat

je een goede planning hebt!veel succes
Ensar Bilican

Ik ben Burak Ilgin uit 2 wetenschappen en ik ga jullie een beetje
informeren over mijn sportleven. Sinds mijn 6de krijg ik thaiboks les
van mijn vader. Ik heb vroeger gevoetbald bij Beerschot en heb ook
taekwondo gedaan tot de blauwe band. Ik heb van mijn 22
wedstrijden er 20 gewonnen,2 keer onterecht onbeslist gekregen(dat
ga ik in oktober rechtzetten door ze te verslaan). Ik heb 4
kampioengordels waarvan 3 Nederlandse titels en 1 Europese titel. In
juli waren we in Londen ,daar heb ik de Engelse kampioen verslagen.
In februari of maart gaan we naar Turkije voor de Turkse
thaibokskampioenschappen,en nadat ik de Turkse kampioen heb
verslagen,mag ik meedoen aan de wereldkampioenschappen.
Ik train 3 keer per week thaiboks en ga 1 keer per week zwemmen.
Om thaiboks te doen heb je de wil en karakter nodig,je moet goed
luisteren en bereid zijn om elke spier in je lichaam te trainen. Je moet
een conditie opbouwen. Je hebt daarvoor ook gezond verstand
nodig,voor mij is het een spel,dat is het ook in het echt,waarbij je
eerst je verstand en je lichaam moet gebruiken. We gaan in 2013 onze
eigen thaiboks-gym openen: KNOCK_OUT GYM.

Burak Ilgin

Facts of school

Dear Kindergarten children,
If you don't like nap time, please give it to us.
Sincerely, High Schoolers.
That awkward moment when you come home from school, look in the mirror and
are like, 'Did I really look like that the WHOLE day?'
SCHOOL. = [S]even [C]rappy [H]ours [O]f [O]ur [L]ife.
"Can I copy your homework?" "Yeah but I don't know if its right..." "I don't care."
"Hey, can I borrow a pen?" *Hmmm, which pen do I not need back?*
Eyes during exam: (←_←)(→_→)(←_←)(→_→)
Teacher's coming! (↓_↓)
He/She 's gone! (←_←)(→_→)
In school, the only thing group projects ever taught me was that I hate other
people.
Friend: "Did you do the homework?"
Me: "What homework!?!?"
Friend: "The--"
Me: "QUICK, GIVE ME A PEN!"
"THIS IS NOT AN ASSIGNMENT YOU CAN DO THE NIGHT BEFORE."
Challenge accepted

It's annoying when I can't understand my own handwriting..
That awkward moment when you shout out the wrong answer in class with
confidence
Dude, I gave you a pen, not a chew toy!
Staring at your paper so the teacher doesn't call on you.
Why is Monday so far from Friday, and Friday so close to Monday?
Never get your hopes up when the teacher says that the test will be easy.
Can't sleep at night, can't get up in the morning.
When I study, 90% = complaining about I have to study | 10% = actually
studying.
Start of school year-brand new folders,pencils and pens. End of school year-1
borrowed pen
Making your friend laugh when they’re reading to class
Things we say in school:







I’m tired
I’m cold
I don’t get it
I’m hungry
What time is it ?
I want to go home

Interview
Mnr. Kolkiran
Wat is het grootste ongeluk dat u zou kunnen overkomen ? :
Ik weet het niet
Wat is uw belangrijkste karaktertrek ? :
Boosheid
Wat is uw lievelingskleur ? :
Wit
Welke talenten zou het liefst hebben ? :
Saz of gitaar spelen
Wat is u favoriete vakantiebestemming ? :
Turkije,Istanbul
Favoriete film :
Heat en Hot road
Favoriete muziek op dit moment :
Turks muziek
Heeft u huisdieren ? :
Nee
Welke vak deed u niet graag op school ? :
Biologie en chemie
Wat was uw eerste gedachte toen uw voor het eerst les gaf op Lucerna ? :
ik weet het niet meer
welke woord of zin gebruikt u vaak ? :
“maak me niet boos”
Wilt u nog iets meedelen voor de leerlingen ? :Wees in orde met jullie uniform.

Mnr. Van Goethem
Wat is het grootste ongeluk dat u zou kunnen overkomen ? :
kryptoniet,dat verzwakt mijn krachten
Wat is uw belangrijkste karaktertrek ? :
Ik ben Boogschutter. Zoek het op en weet mij te zeggen!
Wat is uw lievelingskleur ? :
blauw, de kleur van de lucht op een dag dat je alleen maar met een drankje op
een terras kunt zitten
Welke talenten zou het liefst hebben ? :
een muzikaal talent,maar dan echt een verschrikkelijk goed muzikaal talent.
Eentje waarmee je nummers kan maken waarvan de mensen zeggen: “amai, dees
is een goe nummer! “
Wat is u favoriete vakantiebestemming ? :
geen land, maar een continent: Zuid-amerika. De taal is cool, en de natuur is er
ronduit indrukwekkend.
Favoriete film :
zolang het er een is zonder Hugh Grant of Kristen Stewart. En dan ben ik nog
niet begonnen over Robert Pattinson,brrr.
Favoriete muziek op dit moment :
Justin Bieber ja, wie niet?! Wat een knapperd.
Heeft u huisdieren ? :
nee, ik ben niet veel thuis, dus momenteel geen tijd om ervoor te zorgen
Welke vak deed u niet graag op school ? :
Net als iedere leerling tegenwoordig : Frans. Alhoewel ik stiekem wel jaloers ben
op mensen die heel vloeiend in het Frans een deftig gesprek kunnen aanknopen

Wat was uw eerste gedachte toen uw voor het eerst les gaf op Lucerna ? :
een magazijn dat tapijten en verf verkoopt? Die van Lucerna college hebben me
zeker beet genomen toen ze me hun adres gaven.
welke woord of zin gebruikt u vaak ? :
‘nee,je mag niet naar de wc gaan! (hoeveel liters drinken jullie wel niet tijdens de
pauze?)
Wilt u nog iets meedelen voor de leerlingen ? :
Het is mededelen aan!

Yildiz & Acun

Foute uitspraken
Dit zijn de foute uitspraken die onze leraren vorig jaar en dit
jaar hebben gemaakt..
•

Mr Unal (fysica):

Poenten ipv punten,
Verrichtin ipv verrichten,
Negenste ipv negende,
Contractoppervlakte ipv contactoppervlakte,
Oppervlekte ipv oppervlakte,
Nummertje eentje ipv nummertje een,
Stagen ipv stijgen, Eenheed ipv eenheid,
Eccent ipv accent,
Wermte ipv warmte,
Luchtbellon ipv luchtballon,
Tjoestel ipv toestel,
Opollosen ipv oplossen,
Wegschreppen ipv wegschrappen,
Omhoog en beneden ipv omhoog en omlaag,
(Let op de s..) Meters, centimeters, kilometers
Als ik van jullie was ipv als ik jullie was

 Mr erven
eenheed

•

Mr Kaya (biologie):

De wetenschappers hadden dat vroeger onderzoekt.
•

Stagiaire:

Kloegen ipv klaagden

•

Mvr Demirci:

gebacht ipv gebracht
onderleming ipv onderneming
gizienen ipv gezinnen

•

Mvr Quintens

geblijven ipv gebleven

•

Mnr Van Den Eynden:
Recept ipv respect
Eenheiden ipv eenheden
Jij doet praten.

Taalfouten van de leerlingen:
Sevilay:

gesamenvat ipv samengevat
Tjaos (çaos) ipv chaos
Kubra Yildiz: Geleest ipv Gelezen
Kubra Acun:
Wat begrijpt gij daaraan ni
Gedoen ipv Gedaan
Krappig ipv Grappig
Schuif ipv schuin of scheef
gebleeft ipv gebleven

Senem:
Ik ben aan het kwam!
Abdulkadir: Meneer u heeft mij geneer. Ipv U heeft mij
genegeerd
Gemarseerd ipv Gemarkeerd
Uitvind! (bevelvorm)
Enes:
Dopsel ipv Dop/ Deksel
Ensar:
Kegel ipv Egel
Tanini ipv Panini
Samet:
De bos ipv Het bos
Hanzala: Wachtwagen ipv Vrachtwagen
Smorsen ipv Morsen
Gesterft ipv Gestorven
Gezweert ipv Gezworen
Woordt ipv woord (spellingsfout)
Mustafa: Economie ipv Accu
Geleesd ipv gelezen
Muhsin: Gesteeld ipv Gestolen
Provinciaal team van België ipv Nationaal team.
Lejs:
De scheidsrechter heeft gebeld ipv De scheidsrechter
heeft gefloten
Cemal:
Refia zijn boek ipv Refia haar boek
Mehmet Ali:
mogelijkheiden ipv mogelijkheden

Filmrecensies

Het is duidelijk dat de crisis ook Hollywood heeft geraakt: films worden opnieuw
uitgebracht of krijgen remakes en tv-series worden verfilmd. Al eerder werd o.a. de
populaire serie Starsky & Hutch verfilmd, nu krijgt ook 21 Jump Street zijn, de serie die
Johnny Depp beroemd maakte en tot een tieneridool bombardeerde, zijn eigen film.
Het verhaal: eerst de feiten; de film volgt het verhaal van Schmidt (Jonah Hill) en Jenko
(Channing Tattum). Al in het begin wordt duidelijk hoe verschillend de twee mannen
zijn van elkaar. Schmidt is in high school de intelligente loser terwijl Jenko de niet al te
snuggere hunk is. Alsof het voorbestemd is komen beide mannen elkaar weer tegen op de
politie-academie waar ze bevriend raken door elkaars tekortkomingen. Jenko helpt
Schmidt met het fysieke gedeelte van de academie terwijl Schmidt Jenko de theorie
probeert bij te leren. Dan blijkt het politiebaantje toch niet zo cool te zijn als ze verwacht
hadden. Na een mislukte vangst worden beiden heren ‘verbannen’ naar het opnieuw
uitgebrachte project genaamd 21 Jump Street: vernoemd naar de straat waar de operatie
zich bevindt.

Gaat Rises beter worden dan The Dark Knight? Is dat eigenlijk wel mogelijk? Het zijn
vragen die filmfans al weken, zo niet maanden bezig houden. Met The Dark Knight
Rises brengt Christopher Nolan zijn laatste deel en vervult hij zijn Dark Knight-saga.
Sluit deze film zijn trilogie op een sterke manier af, of slaat Nolan de plank compleet
mis?
It all ends...
Het zal geen makkelijke taak zijn geweest voor regisseur Christopher Nolan om zijn
eigen Dark Knight op te volgen met het laatste deel in de Batman-saga. Iedereen is het
er over eens; The Dark Knight was niet alleen een zeer goede stripverfilming, het was
een briljante film in zijn algemeenheid. De manier waarop Nolan je een kijkje gaf in de
psyche van The Joker gaf een extra, duistere laag aan de film waardoor de beelden nog
lang door je hoofd bleven spoken.

Met The Joker opgesloten in Arkham Asylum is Bruce Wayne met pensioen. Het is acht
jaar na de dood van Harvey “Two Face” Dent en Batman bestaat niet meer. Wat de held
achter heeft gelaten is een beter Gotham en flink wat schade bij de nu met een stok
lopende Bruce Wayne. De vrede die heerst in Gotham is niet de vrede die het volk denkt
te hebben. Het is een vrede die zijn oorsprong gevonden heeft in de leugen rondom de
dood van Dent.

Na de stormvloed aan sequels lijken
reboots het toverwoord in Hollywood. Opnieuw beginnen met franchises en oude films
compleet negeren. Hebben we hier problemen mee? Nee, niet altijd. Mits het op een
goede manier gebeurt, zoals bijvoorbeeld met The Dark Knight saga van Christopher
Nolan. Nu is het de beurt aan je favoriete muurkruiper om een hervertelling van zijn
verhaal de bioscopen in te slingeren. Pakt dat goed uit?
Raimi vs. Webb
Sam Raimi bracht ons in het verleden drie films rondom Spider-Man. Drie films die het
stuk voor stuk goed hebben gedaan en bij de fans in goede aarde vielen. Oké, de derde
kreeg wat meer kritiek over zich heen, maar toch wist Raimi een solide trilogie af te
leveren. Voor The Amazing Spider-Man, zoals de reboot heet, ligt de regie bij Marc
Webb. Aan zijn naam kan het in ieder geval niet liggen!

Klassieke horror.
Chernobyl Diaries is zeker geen volgend hoofdstuk in het found-footage genre, hoewel
het er wel elementen van in zich heeft. De film begint met een aantal zelf geschoten
vakantiefilmpjes van drie vrienden op vakantie in Europa, en ook verderop in de film
komt er wat mobieletelefoonwerk aan te pas om de spanning op te bouwen (en dat werkt
nog niet eens verkeerd). We hebben hier echter meer te maken met horror in de
klassieke zin van het woord: een groepje mensen in een angstaanjagende omgeving die
van hun leven geen moment zeker zijn.
Hoe komen die mensen dit keer dan in die situatie? De drie vrienden maken een
tussenstop in Kiev, onderweg naar Moskou, om Paul op te zoeken, de vriend van Chris
(één van de drie vakantiegangers). De broers besluiten samen met Natalie (het
vriendinnetje van Chris) en Amanda om mee te gaan op een 'extreme' tour in Pripyat,
het dorp waar de werknemers van Chernobyl verbleven tot de ramp daar ervoor zorgde
dat het van de ene op de andere dag leeg kwam te staan. Samen met Uri, de gids, en nog
twee andere toeristen (Michael en Zoe) gaan ze er op ontdekking.
Bron:moviesnet.nl

Picnic at Middelheim Park
On Sunday the
30th of
September we
went with
everybody on
the boarding
school to
Middelheim
Park on a
picnic. We
have spread
out carpets in
the middle of a
grass field and
put all of our
stuff on it. It
was really nice
with great things to eat and drink like börek, simit, cheese, tea,
orange juice, … . We had brought a ball with us so we also played a
bit of football. We had a lot of fun. We thank mister Kolkiran for this
small excursion.

Muhsin Alp

Wist je dat ?
Rechtshandigen gemiddeld 9 jaar langer leven dan linkshandigen?
de Zuid-Amerikaanse drank Chica gemaakt wordt met behulp van spuug?
van kauwgom kauwen je hersenen beter functioneren en je concentratie
verhoogt?
Meer dan een derde van alle mensen in China of India woont?
De man met de langste oorhaar een oorhaar van 74 cm heeft?
Als je je vinger verbrand,de pijn weg gaat door de binnenkant van een aardappel?
vlinders proeven met hun voeten.
een wet uit 1969 Amerikanen verbied om contact te leggen met aliens
Je gemiddeld met 150 km/u niest
In Japan McDonalds wordt uitgesproken als Makudonarudo
Ongeveer 80 procent van alle stalkers leeft alleen; meer dan 30 procent is onder
psychiatrische behandeling (geweest).
Pogen het niezen te onderdrukken aanleiding kan geven tot een hersen of
halsbloeding met de dood tot gevolg.
Als je een goudvis lang genoeg in een donkere kamer zet, hij wit wordt? (Niet
doen, ok?)
Charlie Chaplin ooit meedeed bij zijn eigen look-a-like wedstrijd? Hij was op
vakantie in Monte Carlo waar toevallig zo'n wedstrijd gehouden werd, en besloot
voor de grap mee te doen. Hij eindige derde!

Dat er mensen zijn die een fobie hebben voor tenen? (kubra yildiz??) :D
Wie een dutje van ongeveer 20 minuten doet, alerter wordt, beter gehumeurd en
productiever is ( Een dutje op school is dus niet om je leerkrachten te pesten,
maar om hen (en jezelf) een plezier te doen. Dus Slapen allemaal :D).

GEDICHTEN
IK SCHOUW DE WERELD AAN

IK SCHOUW DE WERELD AAN,
EN NAAR GEWOONTE GAAN
ZIE IK VAST ALLE DINGEN,
ZIJ ZIJN DAN GROOT OF KLEEN;
MAAR IK HELAAS! ALLEEN
BLIJF VOL VERANDERINGEN.
DE DAG DIE VOERT DE NACHT,
HET WINDJE WISPELT ZACHT,
OVER DE GROENE DALLEN,
HET WOUD DE BERGEN SIERT;
MAAR IK BEN HEEL VERKIERT,
EN BLIJF VERKIERT IN ALLEN.
DE ZON, NAAR D'OUDE SLEUR,
DE DODE KRUIDEN, DEUR
ZIJN HITTE, DOET VERRIJZEN,
DIE DOEN HAAR OPEN BLIJ;
MAAR WIE KAN TOCH IN MIJ
LEVENDIG LEVEN WIJZEN?
HET TEDER ZWAKKE GRAS,
EN 'T VROLIJKE GEWAS
GEDIJT BIJ DAUW EN REGEN,
DIE 'T DORSTIG AARDRIJK VOEDT;
MAAR WAT DAT MIJ ONTMOET,
'T IS NIMMERMEER TE DEGEN.
HET WILD GEDIERTE SPRINGT
'T GEVOGELT DERTEL ZINGT,
DE WUFTE NIMFEN VLIJEN
BEBLOEMD HAAR AAN DE DANS;
MAAR KRUID NOCH ROZENKRANS
VERDRIJFT MIJN FANTASIJEN.

----------------------------------VERKIERT: VERKEERD
TE DEGEN: TERDEGE, NAAR BEHOREN

FRAGMENT UIT THESEUS EN ARIADNE (1602)

SCHRIJVER: P.C. HOOFT

Mr. T. Van den Eynde

SOMS IS DENKEN MAKKELIJKER DAN SPREKEN
JE BLIK WEGWERPEN,
HEEL VER WEG,
ZO VER… DAT NIEMAND JE NOG KAN ZIEN

SOMS IS VOELEN MOEILIJKER DAN DENKEN.
GEVOELENS EN GEDACHTEN,
LIJKEN WEL TWEE VIJANDEN.

VIJANDEN DIE TEGEN ELKAAR VECHTEN
SOMS IS ZIEN MOEILIJKER DAN VOELEN.
HETGEEN JE ZIET EN VOELT GAAN NIET GEPAARD.

GEVOELENS KUNNEN JE BLIND MAKEN,
BLIND TERWIJL JE ZIET

EN SOMS BEN JE MOEDIG TERWIJL JE ANGSTEN HEBT.
DAN DENK JE NIET,
SPREEK JE NIET,
VOEL JE NIET,
ZIE JE NIET,…

HET ENIGE WAT JE DOET,
IS MOEDIG ZIJN.

MOEDIG MET JE ANGSTEN AAN JE ZIJ
GESCHREVEN DOOR SUHEDA K.

ODE À CASSANDRE
MIGNONNE, ALLONS VOIR SI LA ROSE
QUI CE MATIN AVAIT DÉCLOSE
SA ROBE DE POURPRE AU SOLEIL,
A POINT PERDU CETTE VÊPRÉE
LES PLIS DE SA ROBE POURPRÉE,
ET SON TEINT AU VÔTRE PAREIL.
MEVR. VOS

LAS! VOYEZ COMME EN PEU D’ESPACE,
MIGNONNE, ELLE A DESSUS LA PLACE
LAS! LAS! SES BEAUTÉS LAISSÉ CHOIR!
O VRAIMENT MARÂTRE NATURE,
PUISQU’UNE TELLE FLEUR NE DURE
QUE DU MATIN JUSQUES AU SOIR!
DONC, SI VOUS ME CROYEZ, MIGNONNE,
TANDIS QUE VOTRE ÂGE FLEURONNE
EN SA PLUS VERTE NOUVEAUTÉ,
CUEILLEZ, CUEILLEZ VOTRE JEUNESSE:
COMME À CETTE FLEUR LA VIEILLESSE
FERA TENIR VOTRE BEAUTÉ.

'S AVONDS ZIE ‘K DE STERREN GEREN
‘S AVONDS ZIE ‘K DE STERREN GEREN,
DIE DAAR ZITTEN, HOOGE EN FIJN,
ALS IK, MOE VAN ‘T LASTIG WEREN
ONDER ‘S ARBEIDS LEED EN PIJN,
EENEN OOGSLAG NAAR OMHOOGE
BUITEN ‘S WERELDS ENDEN SLA,
EN MIJ EENS DEN HEMEL TOOGE
NOG, ALEER IK SLAPEN GA.

AL DE LIEDEN RUSTEN NEERSTIG:
HIER EN DAAR NOG EEN DIE TIERT,
EN DE BLIJDSCHAP VAN HET GEERSTIG
HOMMELZAP TE LATE VIERT.

DUISTER IS ‘T ALOM EN DOOVIG,
NIET EN ZEGT MIJ DE AARDE MEER:
NU IS ‘T DAT IK MIJ GELOOVIG
OPWAARDS NAAR DEN HEMEL KEER.

VAART MIJ WEL DAN, SLAAPT IN VREDEN,
G' HEBT MIJ LANG GENOEG GEPLAAGD,
WERELD, MET UW' LASTIGHEDEN:
NEEN, GE ‘N ZULT, EER ‘T MORGEN DAAGT,
MIJ GEEN BANDEN MEER DOEN DRAGEN;
VRIJ EENS WILT HET HERTE MIJN
RIJDEND OP DEN HEMELWAGEN,
RUSTEND IN DE STERREN ZIJN!

GUIDO GEZELLE

Recept
cupcakes
Informatie


Voorbereidingstijd: 15
minuten



Baktijd: 25 minuten



Recept voor 12 cupcakes



Portie: 1 cupcake



Calorieën per portie: 170

ingrediënten


125 Gram roomboter op kamertemperatuur



125 Gram kristalsuiker



125 Gram zelfrijzend bakmeel



2 Eetlepels melk op kamertemperatuur



2 Eieren op kamertemperatuur

Voorbereiding
Verwarm de oven voor op 170 graden en zorg ervoor dat het rooster in
het midden van de oven geplaatst is. Hier kun je later makkelijk
je cupcake bakblik op plaatsen.
Zet een cupcake bakblik met daarin papieren bakvormpjes klaar. Als
je een cupcake bakblik gebruikt blijven de cupcakes beter in vorm
tijdens het bakproces en het is zo ook makkelijker om de vormpjes te
vullen met beslag.
Haal de boter, eieren en melk tijdig uit de koelkast om ze
op kamertemperatuur te laten komen. Snij de boter in kleine blokjes.
Meet alle ingrediënten van te voren af met een maatbeker of
weegschaal en zet ze in aparte kommen klaar voor gebruik. Doe
het meetwerk secuur, dit is cruciaal voor een goed cupcake beslag. Zet
ook het volgende klaar: 1 grote kom, 1 mixer met beslag haken, 2

eetlepels, 1 houten prikker, 1 (afkoel)rooster.
Beslag maken

Het is belangrijk dat de boter goed op kamertemperatuur is gekomen.
Dit betekent dat je de boter tijdig uit de koelkast haalt, zodat de boter
zacht is voor gebruik (niet smelten). Doe de boter in een kom en voeg
de suiker beetje bij beetje toe. Mix het mengsel steeds tussendoor
met de mixer op middelhoge snelheid. Hierdoor kan de suiker beter
worden opgenomen door de boter en wordt je beslag luchtiger. Mix de
boter en de suiker goed door elkaar, totdat er een lichte en luchtige
massa ontstaat.
Voeg nu 1 voor 1 de eieren toe. Let op: ook de eieren haal je op tijd uit
de koeling en laat je op kamertemperatuur komen. Hierdoor wordt je
beslag luchtiger. Mix het beslag goed door met de mixer op
middelhoge snelheid als je een ei hebt toegevoegd.
Voeg nu beetje bij beetje het zelfrijzend bakmeel toe. Mix telkens de
massa met de mixer op middelhoge snelheid als je een hoeveelheid
meel hebt toegevoegd.
Als laatste voeg je de melk toe en mix je nog eens 1 minuut alles goed
door elkaar met de mixer op middelhoge snelheid, tot een luchtig en
glad beslag. Pak je cupcake bakblik erbij met daarin de papieren
bakvormpjes. Het vullen gaat nu heel makkelijk. Neem een eetlepel
en schep een beetje beslag in het midden van het papieren cupcake
vormpje. Met een tweede lepel of spatel schraap je het beslag van de
lepel in het vormpje.
Vul de papieren bakvormpjes tot 2/3 vol. Zo kunnen de cakejes goed
rijzen en zullen ze niet boven het papieren vormpje uit steken als ze
klaar zijn. Hoe platter de cupcakes zijn als ze gebakken zijn, hoe
makkelijker je ze kan decoreren.
Bakken
Open de oven en zet het cupcake bakblik in het midden van de oven
op het rooster. Mocht je een magnetron gebruiken met ovenfunctie
waarvan de plaat rond draait is dit geen enkel probleem. Bak de
cupcakes 20-25 minuten in de oven op 170 graden. Open de ovendeur
tussentijds niet, anders zakken de cupcakes misschien in. Na 20

minuten open je de ovendeur en prik je met een houten prikker in een
cupcake om te controleren of de cupcakes gaar zijn. Wanneer er geen
nat beslag aan de houten prikker blijft kleven kunnen de cupcakes uit
de oven gehaald worden. Kleeft er nog wel nat beslag aan de houten
prikker, dan laat je de cupcakes nog 5 minuten in de oven bakken.
Controleer na 5 minuten weer of de cupcakes gaar zijn en haal ze uit
de oven als dat zo is. Let op: iedere oven is anders, hierdoor kan de
baktijd van je cupcakes verschillen met de door ons aangegeven
baktijden.
Afkoelen
Eenmaal uit de oven laat je de cupcakes even een minuut in het
bakblik zitten. Zet het bakblik bij voorkeur even op een rooster. Na
een minuut haal je de cupcakes voorzichtig uit het bakblik. Je kunt
het bakblik een beetje schuin houden zodat de cupcakes er langzaam
uitvallen. Zo hoef je niet aan de papieren bakvormpjes te trekken en
laten de papiertjes niet los. De papieren bakvormpjes laat je om de
cupcakes zitten. Laat de cupcakes goed afkoelen op een koel rooster.
Zijn je cupcakes iets boller geworden dan gewenst, leg dan meteen
nadat je de cupcakes uit de oven hebt gehaald een snijplankje op de
cupcakes in het cupcake bakblik. Na ongeveer 1/2 minuut haal je het
plankje er weer van af, je cupcakes zijn nu mooi plat.
Eenmaal afgekoeld zijn de cupcakes klaar om verder te decoreren met
een topping, eetbare decoraties en andere leuke cupcakeproducten!
Decoreer de cupcakes met behulp van de basis decoratiematerialen
Bron:joepie

Uitslagen VAN DE ENQUÊTE
EERSTE GRAAD
Leeftijd 11-13 jaar
Vraag: Sport je graag?

Voetbal: 14 %

80 % van de leerlingen
van de eerste graad sporten
graag.

Basketbal: 7%

Vraag: Vind je jezelf fit genoeg?
Ja:

76 %

Nee: 24 %
Vraag: Ga je naar een
sportclub?
Ja:

40 %

Nee: 60 %
 Top 3 sporten die ze op
een club beoefenen
1. Voetbal
2. Taekwondo
3. Gymnastiek
Vraag: Zou je geld willen sparen
om te gaan sporten?
Ja:

57 %

Nee: 43 %
Vraag : Wat zou je graag willen
doen op sportdag?
Zwemmen: 13 %

Badminton/tennis: 7 %
Bowling/paintball :
Sport parcours: 10 %
Gymnastiek: 7 %
Fietsen: 10 %
Berg klimmen : 13 %
Andere: Top 5
1.
2.
3.
4.
5.

Dansen
Volleybal
Karting
Worstelen????!
Paardrijden en
rolschaatsen

20 %

Een 12-jarige leerling wil op sportdag ‘auto rijden’? :D
Op sportdag ‘worstelen’?!

Uitslagen VAN DE ENQUÊTE
TWEEDE GRAAD
Leeftijd 14-15 jaar
Vraag: Sport je graag?
72% van de leerlingen van de tweede graad die graag
sporten
Vraag: Vind je jezelf fit genoeg?

Ja: 51 %
Nee: 49 %
Vraag: Ga je naar een sportclub?
Ja: 31 %
Nee: 69 %
 Top 3 sporten die ze op een club beoefenen
1.Thaibox
2. Voetbal
3. Fitness
Vraag: Zou je geld willen sparen om te gaan sporten?
Ja:

66 %

Nee: 34 %

Vraag : Wat zou je graag willen doen op sportdag?
Zwemmen: 13 %

andere: Top 5

Voetbal: 13 %

1. Volleybal

Basketbal: 7 %

2. Vechtsporten

Badminton/tennis: 7 %

3. hockey

Bowling/paintball :

4. fitness

22 %

Sport parcours: 11 %

5. Kajak/ kanoën

Gymnastiek: 4 %
Fietsen: 8 %
Berg klimmen : 15 %

Uitslagen VAN DE ENQUÊTE
Derde graad
Leeftijd 16-19 jaar
Vraag: Sport je graag?
70 % van de leerlingen van de tweede graad die graag
sporten
Vraag: Vind je jezelf fit genoeg?

Ja: 56 %
Nee: 44 %

Vraag: Ga je naar een sportclub?
Ja: 18 %
Nee: 82 %
 Top 3 sporten die ze op een club beoefenen
1. Voetbal
2. Fitness
3. Taekwondo, Thaibox
Vraag: Zou je geld willen sparen om te gaan sporten?
Ja:

55 %

Nee: 45 %
Vraag : Wat zou je graag willen doen op sportdag?
Zwemmen: 9 %
Voetbal: 7 %
Basketbal: 6 %
Badminton/tennis: 14 %
Bowling/paintball :
Sport parcours: 8 %
Gymnastiek: 6 %
Fietsen: 10 %
Berg klimmen : 11 %

29 %

Numerologie?!
Tel alle cijfers van je geboortedatum op tot dat je 1 cijfer
overhoudt. Dat getal vertelt iets over jou, lees de betekenis
bij jouw getal.
vb.






1990
1 + 9 + 9 + 0 = 19
1 + 9 = 10
1+0=1
1 = leider, zelfvertrouwen

1 = leider, zelfvertrouwen
2 = gevoelig, dromerig
3 = charmant, vrolijk
4 = betrouwbaar, ordelijk
5 = intelligent, creatief
6 = huiselijk, sociaal
7 = vriendelijk, origineel
8 = verzekerd, stijlvol
9 = wijs, liefdevol

Rebus

…………………………………………………………………………
……………………….......
…………………………………………………………………………
……………………………..

sudoku

Zoek de 10 verschillen

Uitstappen
Klas

Uitstap

Datum

Vak

1e jaar
1e jaar

Bib
Franse film

6 februari
24 februari

Nederlands
Frans

1 lattalB/wettalB

Oriëntatieloop

10 oktober

aardrijkskunde

1 lat/talA

Oriëntatieloop

17 oktober

aardrijkskunde

1 wet

Oriëntatieloop

12 oktober

aardrijkskunde

1 tal B

Oriëntatieloop

9 oktober

aardrijkskunde

1ste graad
2de jaar

Sportdag
Luik

2 mei
7 mei

LO
Frans

2de jaar

Engelse dag

20 februari

Engels

2de jaar

Xanten

?

Geschiedenis

2de jaar
2de jaar
3 ha
3 eco/ha
3de jaar

Antwerpse haven
Bosbiotoop
Vers van de pers
Bezoek coca-cola
Brussels en Europes
parlement
Sportdag
Zoetwaterbiotoop
Waterzuivering
Justitiepaleis
Guislainmuseum
Londen
Nationale bank
Bezoek coca-cola
Stadswandeling
Antwerpen
Jeugdcentrum en
OCMW
MUHKA
Theater
Rechtbank
2 verkoopgelinkte
uitstappen
Westhoek
Mercatormuseum

?
17 oktober
?
?
26 november

Aardrijkskunde
Nawet
Economie
Economie
Aardrijkskunde

30 april
22 april
4 februari
?
8 november
7-8 maart
19 februari
?
?

LO
Biologie
Biologie
CW/GW
CW/GW
Engels
Economie
Economie
Geschiedenis

6 november

CW/GW

16 april
23 april
8 november
?

CW/GW
Nederlands
Economie
Economie

?
?

Geschiedenis
Aardrijkskunde

2de &3de graad
3de jaar
3de jaar
4 HW
3 HW
4de jaar
4 eco/ha
4 eco/ha
4de jaar
4 HW
3 HW/4HW
3de graad
5 ha
5 ha
5de jaar
5de jaar

5 latwet/ecowet
5 ecowet/ecotale
5
ECOWET/TALEN
5 HW
5 HW
6de jaar
6de jaar
6 Latwet/ecowet
6 ecowet/ecotalen
6 HW
6 HW
6 HW

isotopolis
Workshop HUB
Bezoek veiling

8 mei
6 februari
19 november

fysica
economie
Economie

reclamebureau
vluchtelingencentrum
Fort van Breendonk
europlanetarium
Kerncentrale Doel
Ondernemer voor de
klas
Vlaams parlement
Juniorcolleges VUB
Liberale vakbond

18 maart
19 maart
27 november
?
?
?

media
CW/GW
geschiedenis
aardrijkskunde
fysica
economie

30 januari
?
?

CW/GW
CW/GW
CW/GW

seprember

oktober

november

1

1 Marya Sarrouj

1

2

2 Abdulkadir Gulmez

2

3

3 Kubra Acun

3

4

4 Busra Daldal

4

5 Ebru Cayir

5

5

6

6

6 Yasmina Markai

7 Cihat Karakus
8 Mehmet Bilican / Sule Yildirim
9

7 Sinem Duysak
8 Nassira El Abdellati
9

7 Ilknur Caglar / Ersin Yilmaz
8
9

10 , Anass El Majjaoui

10

10 wiskundequiz (ronde 2)

11

11

11

12 Esra Caglar

12

12

13

13 Mucella Bilican

14 Imane Riani Achhab

13 mr. Kaya
Wiskundequiz (ronde 1)
14

15 Aleyna Aydemir

15 mr. Savran

15 Cemal Yildirim

16 Kubra Avci

16 verkiezing leerlingenraad

17 Fatima Haddouchi/
Soulaimane Taoil
18 Fatima El Manouti/ Esra
Goker/ Yigit Kucuk
19 Burak Ilgin/ Hatice Yilmaz
20 mr. Gunal /Ayse Karaoglu

17

16 Asmae Mohsin / Mustafa
Konus
17 mevr. Bingol

18

18

19 DW 1-ouderavond
20 mr. Gol /Sena Kosar

19 Fatima Achbari
20

21

21 Ebru Zengin

22 Hafsa Hajoui/ Feyza Iliksiz
23 Ismail Doganay

22
23

21 Merve Akyil / Zahraa Al
Assadi
22
23

24 Anisa Spiessens

24

24 mr. Erven

25 Muhammed Kacar

25

25

26

26

26 Moena Wuestenbergs

27 Firdaouss Hajoui

27

28 Kubra Rahime Bardakci

27 mevr. Quintens /Yousra El
Karmoudi
28

29 Emine Karaca (

29

30

30

29 Hanzala Sali-Latifi /
Haticeyikubra Kose
30 DW 2

31

14

28

december
1 Zeyneb Aras / Beyza Uzun

januari
1 Serkan akpinar

2 mevr. Vandelft /Ebru Gul Tek

2 Senem Yildiz

februari
1 mevr.
Benabdessammad/Sumaya
abdirrahanAnika el katbani
2 Farah malik

3 mevr. Storms /Insaf Chairi

3

3 Beyza arslan

4 Ferhunde Halici / Sevilay Kazaz

4 Mehmed ali coskun

4

5

5
6 Ensar bilican

5 Cahida el
karmou/Jonaidaelkatb
6 Soumia Haddouchi

7

7

8

8 mevr. Demirci /Betul Kosar
1 graad dw 3
9

6 mr. Van Goethem
7 mr. Erdogan /Ridvan Denizoglu
8 Yunus Emre Acikel
9
10 mevr. Verhaegen
Start kerstexamen
11 Sebiye Coskun
12
13
14
15 Sevgi Guclu
16
17
18
19
20
21 Muhsin Alp
Rapport EX-ouderavond
22 Jaylan De Wachter/ Samet
Gundogan
23 Nebiye Sonakalan/ Suheda
Ozmen
24 Irem Akyil
25
26
27 Elif Ucan
28
29 Tahir Kocak
30 Erkan Aydemir/ Eda Kazaz/
Hatice Guclu
31

9
10 mr.Dufraing /Merve kosar /
Omer aydogan
11 mevr.Al Marchohi / Fatimanur
kose
12 Jounna elarbi / Iman koyuncu

10 Busra Unsoy
11

13 Yasmina elbadani

12 Samir Chennouf / Burak
Altintas
13 Zeynep Yilmaz

14

14

15

15

16 Mehmed akif erdem
Jvwo/vwo (ronde 1)
17

16 Ikram El Boutahiri/ Osman
Akgul
17 mevr. Wilmet

18 Yousra el abdellati
/Naoul el mahaoui/Cihan sahbaz
19 Cemile sen / seyma kartal

18 mr. Marien

20 Beyzanur yilmaz

20

21

21

22

22

23 mevr.Vaes / Rabiya erdem

23

24

24 Enes Vuran / Elif Kocak
opendeurdag
25 Aysenur Deveci / Levent
Mehmed Shukri/ Mustafa
Ozdemir / Abdussamed Nalci
26

25 Fetullah cakmak
26 Seyma tasci/Zainab el
yadiri/Mustafa kayik
27

19

28 Merve kalkan / Bilal kosar

27 Yusuf Savasan / Fatih
Gultekin
28

29

29

30

30

31

maart
1

april
1 Halime
Betul Ogut

Mei
1

juni
1 Fatih Cakmak

2

2 Ahmet
Goker/
Fatima
Yilmaz
3 mevr.
Luyckx
4
5

2

2 Kerim Tarik Pinar

3 Wassima
Tujgani
4
5 Kubra Celik

3

6
7 Baraa Abed el
Jalil
8

6
7 dw 4

9

6
7 Busra
Yilmaz
8 Selma
Cakmak
9

9

10

10

9 Zeynep
Yener/ Ayse
Elceoglu/ Kubra
Yildiz
10 Gokhan Bas

11

11

11 Kevser Sikier

12

12

11 Scheima
Zaher/ Rabia
Yener
12

13

13 Isra
Tarchoun/
Huseyin
Erdogdu
14 Smahane
Hadouchi
15

13 Rifat Baysal

13

14 Ruveyda
Erciyas
15

14 Kasif Sonakalan

16

16mevr. Rits/ Merjem Dikic

17 Enez Ilgin

17 Yousra El Jafoufi

18 Sura Gul

18

19

16 Yousra
Talhaoui
17 mr.
Savasan
18angoeroe
wedstrijd
19

19

20

20

21 Sedanur Caglar

21

22 mr. De Vaal

22

19 Remzije
Gulmez
20 mevr.
Bouckaert
21 Hind Riani
Achhab
22 mr. Van de
eynde

23

23mevr.
Vos/
Humeyra en
Merve
Savasan
24 Betulnur
Kose
25 Lejs
Dikic
26 Merve
Cakmak/

23 Irem Cayir

23

24

24 Mehmet Bulut

25

25 Rafik El Mahaoui

26 Sultan
Karaca/ Filiz

26 Ayoub Siti/ Yousra Wuestenbergs

3 Yousra
Ikken/SaaraYildiz
4
5
6 Edibe Basoglu
7 Hafsa Mohsin/
Hawra Al Magdy
8 Elif Coskun

14
15 mr. Wuyts/Erva
Caglar
16mevr.Vekemans/su
meyraElceog
17
18 begin paasexamen

24
25 Samet Bicer
26

4 Seher Ustunel
5

8 Suheda Kozan

10

12 eindexamens

15

20
21mr. Hasbal/mr. Van den brande
22 mevr. Pypops/Tabarek Al Tamimi/ Serhat
Demir/ Farah Barkani

27

28
29 rapport ex
30
31 Mihran Topbas

Sumaya El
Zaher
27

Cakmak
27 Ahmet Tarik
Comert/ Betul
Nur Comert

27

28 Inzal
Solmaz
29
30 Selin
Taskiran

28

28 Maidat Zakaryeva

29
30

29 Enise Saylam
30

31

met dank aan 5hw

