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Tekening voorpagina: Mustafa Kayikci (2WET)

De schoolkrant is ook online te lezen op www.lucerna.be -> College ->
Antwerpen, daar staat een aparte link met “Lucerna Lukraak”, klik erop en vind
alle nummers die tot nu toe verschenen!
Wij zijn altijd op zoek naar inzendingen voor de schoolkrant, nieuwe ideeën en suggesties!
Mail naar anne.vandelft@lucerna.be of laat iets op het secretariaat achter.

Ook mensen die willen helpen kunnen altijd mailen of zich melden bij mevrouw Van Delft of
mevrouw Vekemans!
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Op r oe p : WATER-sch oolkr an t !
Beste leerlingen en leerkrachten,
De schoolkrant van maart (Lukraak 2.6 alweer) zal rond het thema WATER gaan. Dit is in het kader
van ons Milieu-Op-School-beleid, zoals we ons vorig jaar gericht hebben op afvalsortering… Maar nu
introduceren we dus ook het thema WATER, en natuurlijk vooral: waterbesparing.
De schoolkrantredactie heeft enkele kleine ideeën bedacht die jullie kunnen uitvoeren en die zeker in
de volgende schoolkrant zullen moeten komen….

Bijvoorbeeld! Een artikel over water in de gehele wereld: in de meeste landen is het kraanwater
namelijk niet drinkbaar, in tegenstelling tot in België en Nederland. Of iets over water(zuivering) in
Marokko, Somalië, Turkije, Irak…
Of iets over de zee .. Wie weet er de meeste dingen te doen met water? Wat is de rol van water bij
energievorming (bijv. kernenergie)?
Voor de creatieve, meer visueel georiënteerde leerlingen kan er de optie van een watercollage
bestaan, liefst wel digitaal te maken.. Of een tekening, want veel van jullie kunnen HEEL MOOI
tekenen!
Wat kunnen we doen om minder water te gebruiken? Wat is een leuke actie om op school te doen?
Wat is water?
Wat is de rol van water in de verschillende godsdiensten? Bijvoorbeeld in de Islam is water heel
belangrijk (met het oog op het wassen e.d.), maar hoe is dat in andere godsdiensten (denk ook aan
het dopen in het Christendom)?
Wie van jullie maakt een watergedicht? Een waterlied? Of misschien zelfs een waterverhaal? Een
waterig recept?
Wie van jullie gaat originele interviews (buiten de school!) doen over het onderwerp water? Er
mogen ook enquêtes gedaan worden, dit wel in de school, bijvoorbeeld over hoeveel water jullie thuis
gebruiken.. :)
Wie kent er watergrapjes? Een boek over water? Wie kan er informatie geven over waterbesparing,
over het milieu of over alle landen waar men weinig water heeft..?
Hoe meer bijdrages, hoe leuker de WATERSCHOOLKRANT zal worden. Het initiatief komt van mnr.
Erdogan, dus alle vragen kunnen aan hem gesteld worden, en de schoolkrantredactie wacht zoals
altijd in spanning op jullie bijdrages!

DEADLINE: zondag 24 maart
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Pesten?! WAAROM?
door: Ameliah uit 1TalenB

Ben jij pesten beu? Word je gepest? Ben je één van die STOMME PESTKOPPEN? Of ben je
gewoon geïnteresseerd? ...lees dan ZEKER gewoon verder!!!...
Oke, ik denk dat iedereen weet dat pesten NIET COOL is?! NEE DUS! Niet iedereen weet dat!! Er zijn
PESTERS (die haat ik het meeeeest!), de gepesten, andere kinderen/jongeren die gewoon mee pesten
om ''erbij te horen'' (dat is OOK erg!), en er zijn sommige die toekijken hoe de gepesten gepest
worden en toch gewoon lachen en niks doen?! Dan denk ik van...heuuu?!?!...
De pesters
Ik weet nu waarom pesters pesten.....ZE DENKEN DAT ZE STOER ZIJN! Maar ze zijn dat
heeeeeelemaaaaaaal NIET. Ze zijn juist heel STOM, RAAR en ze denken dat als ze pesten ze in een
soort van POPULAIRSLIJST in hun hoofd op nummer 1 staan????!!! NIET dus ze staan op de laatste
plaats! En een mededeling voor de pesters: STOP ER GEWOON MEE! Stel...jullie stonden in de plaats
van de gepeste persoon? Dan zouden jullie dat toch ook niet leuk vinden? STOP GEWOON, STOP
GEWOON!
De gepesten
Ik heb echt medelijden met jullie, echt waar! Jullie moeten de pesters gewoon negeren! Gewoon niks
van aantrekken en opkomen voor jezelf, en als ze jou maar voordurend pesten ga dan gewoon direct
naar je klastitularis, leerkracht of zorgcoördinator, gewoon direct gaan en zeker....niet terug pesten
ofzoiets... Niet doen, je moet gewoon naar een leerkracht gaan en dan zal alles opgelost worden ;) En
ooh ja:...niet denken dat die pesters die jou pesten beter dan jij zijn ofzo? Je bent zoals zij, ze zijn
zeker niet beter ofzo! Gewoon NEGEREN!
De meepesters
...???? Echt waar mensen? Echt? Menen jullie dat? Gewoon meepesten om ''erbij te horen'' ? Als jullie
dat doen hè, dan zijn jullie net zo stom als de pester zelf! Ik weet waarom jullie meepesten... Jullie
zijn bang om zelf gepest te worden... Maar meepesten is veel erger dan gepest te worden! Echt waar!
Mededeling: STOP!!!
De toekijkers
...HEU??!! Waarom helpen jullie de gepesten niet?! Waarom staren jullie de pester aan en lachen jullie
gewoon met de pester?! Zo veel vragen en weinig antwoorden... Maar 1 ding weet ik zeker... Van
binnen, heeel diep van binnen vinden jullie het pesten ook niet leuk, maar zijn bang om zelf gepest te
worden toch?... Help de gepesten in plaats gewoon toe te kijken, dat is beter, echt waar!
De helper
de helper is degene die de gepeste helpt en steunt! Die zijn de beste! Die zijn ook de populairste!
Blijf zo voort doen ;)
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Korte interviews
Mevr. Pypops
 Wat vindt u van het pesten op school?
Dat vind ik het ergste wat kan gebeuren op een school. Pesten is voor niemand leuk. En het verpest de
sfeer helemaal.
 Werd u vroeger ook gepest?
Ja, dat zijn de slechtste herinneringen uit mijn schoolcarrière.
 Weet u een oplossing om het pesten op school te vermijden?:
Dat is heel moeilijk, het beste zou zijn als iedereen aanvaardt zoals hij of zij is. Je moet respect hebben
voor elkaar! Dit is misschien al duizend keer gezegd, maar het is wel waar!
 Hebt u nog iets te zeggen tegen de pesters?
Stel jezelf eens in de plaats van de gepeste. Niemand vraagt om gepest te worden?!
Mevr. Van Delft
 Wat vindt u van het pesten op school?
Vreselijk, onnodig en vooral heel erg oneerlijk. Ik begrijp (ongeveer) dat de ‘pesters’ zich beter voelen
door zoiets te doen, maar de gepeste kinderen gaan zich zo zeer onterecht niet meer goed over
zichzelf voelen. Het getuigt van zo weinig respect en vriendschappelijkheid, en het is bovenal
kwetsend, nogmaals: onterecht! De wereld kan ook zonder pesten…
 Werd u vroeger ook gepest?
Ja, helaas wel, jarenlang en op verschillende scholen. Zodanig dat ik niet meer naar school durfde en
wilde gaan. Ik heb altijd wel steun kunnen vinden bij enkele leerkrachten.
 Weet u een oplossing om het pesten op school te vermijden?:
De enige manier is iedereen te laten inzien wat de gevolgen kunnen zijn van pesten en dat als van
iemand je niet aanstaat, de oplossing niet is dit belachelijk te maken, maar dat je ook anders ermee
kan omgaan. Iedereen moet en kan leren ‘normaal’ met elkaar om te gaan. Pesten verdient een
strenge aanpak.
 Hebt u nog iets te zeggen tegen de pesters?
Stop ermee! Waarom zou je iemand ongelukkig willen maken? Doe niet iets tegen iemand waarvan je
ook niet zou willen dat het jou zou gebeuren.
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Bekijk zeker ook allemaal de volgende filmpjes
 van Youtube-celebrity ZakaZakiii
http://www.youtube.com/watch?v=Kq65SqIp9iI

[ of typ in, “ ZakaZakii pesten “ ]

 Move tegen pesten, Ketnet
http://www.youtube.com/watch?v=phO3GxlcmEk

[ of typ in, “move tegen pesten “ ]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Lucerna introduceert… de schoolbibliotheek!
Halverwege januari is onze schoolbibliotheek open gegaan. Met dank aan enkele leerlingen
en leerkrachten hebben we op dit moment bijna 1.000 boeken. Maar voor wie al eens goed
gekeken heeft in de bib: de rekken zijn nog relatief leeg, dus ten allen tijden mogen jullie
zeker nog boeken indienen! Het reglement hoe het lenen en bibliotheek-gebruik in zijn
werking gaat, vinden jullie op de volgende pagina terug.

Omdat we trots zijn op onze mooie, gezellige, fijne nieuwe ruimte, heeft de directie hun best
gedaan om een grootse opening te organiseren. Onze schoolbibliotheek is vernoemd naar de
bekende striptekenaar, Willy Vandersteen. Hebben jullie het mooie plakkaat al gezien dat op
de officiële opening zo mooi onthuld is geweest? Willy Vandersteen was ook afkomstig uit
2060 en zou zeker trots zijn geweest op onze mooie Antwerpen-Noord-schoolbib! Het
betekent wel dat we nog lang niet genoeg Suske&Wiske-stripalbums hebben… ;-)

Een speciaal dankjewel mag geschonken worden, ten eerste aan mnr. Erven, omdat hij circa
60 boeken heeft geschonken. Het zijn ook nog eens allemaal zeer mooie en leerzame
exemplaren! Neem zeker een kijkje hiervoor bij kunstgeschiedenis en geschiedenis! Ook het
jongensinternaat verdient een schouderklopje voor hun schenking van eveneens ongeveer
60 boeken, grotendeels jeugdboeken en wat strips. Mannen, bedankt!
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REGLEMENT – SCHOOLBIBLIOTHEEK LUCERNA ANTWERPEN
 Op 1 van de computers vind je een lijst met alle boeken. Deze staan ingedeeld per
genre en ook de plek in de schoolbib staat aangegeven. Tot slot staat er of het boek
uitgeleend is en tot wanneer. Natuurlijk kan je ook gewoon eens rondneuzen in de
bib en kijken welk boek je wel leuk lijkt om te lenen.
 Rode boeken (naslagwerken, zoals atlassen, een encyclopedie en woordenboeken)
worden niet uitgeleend! Deze boeken staan in de kast direct links naast de ingang. Je
kunt deze enkel ter plekke raadplegen.
 De bib zal elke middagpauze open zijn. Er zal altijd een leerkracht aanwezig zijn om je
te helpen met een boek te vinden, te kiezen en toezicht te houden op het gebruik
van de computers. Bij deze leerkracht dien je ook je aanvraag tot uitlenen in.
De toezichters zijn afwisselend: mevr. Pypops, mevr. Luyckx, mnr. Kolkiran, mevr.
Rits, mevr. Coraj, mevr. Vekemans, mevr. Al Marchohi en mevr. Bouckaert.
 Per keer mogen er maximaal 10 leerlingen aan de pc’s zitten, en 5 leerlingen bezig
zijn met lezen / boeken uitzoeken. Het is de bedoeling dat het volledig stil is en blijft
in de bib, ten allen tijden. Als je niet stil kan blijven, zal je uit de bib gezet worden.
Leerlingen die niet bezig zijn op de computers met iets wat aan school gerelateerd is,
worden 1 maand geschorst uit de bib!
 Een boek kan je 2 weken lenen, met de mogelijkheid tot maximaal 1 verlenging,
opnieuw 2 weken. Deze verlenging moet je ook aanvragen, anders geldt je uitlening
als “te laat”!
 Zonder agenda kan je geen boeken lenen! Wij zullen in je agenda noteren wanneer
het boek terug ingeleverd moet worden.
 Je mag maximaal 1 boek lenen.
 Een boek dat al uitgeleend is reserveren, is mogelijk. Je doet dan ook een aanvraag
bij de toezichthoudende leerkracht.
 Als je toevallig boeken tegenkomt die wel mooi zijn voor onze schoolbib, mag je die
altijd indienen op het secretariaat. In de schoolkrant zullen we de nieuwste boeken
plaatsen.
 Als je een boek kwijtraakt, zal je er zelf op moeten toezien dat we hetzelfde boek
terugkrijgen (ongeacht of het een andere editie is).
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DE SUCCESSEN VAN LUCERNA ANTWERPEN
Leerlingen van het Lucernacollege zijn veel meer dan enkel leerlingen. Ze zijn onze
toekomst. Het Lucernacollege beschouwt het als een eer om het talent van elke leerling
te helpen ontwikkelen. Naast de zeer succesvolle introductie van ouderbegeleiding vanaf
het schooljaar 2011-2012, en de vernieuwende insteek van het gebruik van I-pads vanaf
het schooljaar 2012-2013, heeft het Lucernacollege zich vanaf haar oprichting in 2003
altijd gekenmerkt door individuele aandacht en het stimuleren van elk uniek talent van
iedere leerling die ooit bij ons de school is binnengestapt.
Elke “overwinning” is het resultaat van alle moeite gedaan door elk personeelslid, elke
ouder maar vooral door elke leerling. Nu zullen de succesverhalen door de jaren heen
van de vestiging Antwerpen voorgesteld worden, die ongetwijfeld opgevolgd zullen
worden door nog vele anderen! Ik hoop dat jullie, leerlingen, geïnspireerd worden ook
mee te doen aan wedstrijden en jullie van je beste kant laten zien, ik ben ervan
overtuigd dat jullie in de voetsporen kunnen treden van de successen van jullie
voorgangers.
SUCCCES IS NIET TOEVALLIG!

JCW – 3e plaats EUCYS-selectie voor Lucerna!
Yasin Celik & Recep Yildiz
4WET
2006-2007
5HW & 6WW
2008-2009
Elk jaar worden de leerlingen van verschillende klassen en verschillende graden door de
leerkrachten van wetenschapsvakken gestimuleerd mee te doen aan de WetenschapsEXPOsciences
die JCW organiseert. Zo ook bij Lucerna, en ook al vroeg na de oprichting van onze school. We
zullen deze wedstrijd dan ook vaker tegenkomen. De eerste echte winst bij een wedstrijd werd
behaald in het schooljaar 2006-2007, door leerlingen uit de klas 4Wetenschappen: Recep Yildiz en
Yasin Celik; onder begeleiding van de fysica-leerkracht meneer Unal. Zij werden geselecteerd om
samen met meer dan 1.800 jongeren hun eigen wetenschappelijke project voor te stellen aan het
grote publiek.
Op deze wetenschapsEXPO, gehouden te Brussel, werd bovendien een selectie gedaan door EUCYS.
EUCYS staat voor European Contest for Young Scientists. Dit is een internationale
wetenschappelijke wedstrijd voor jongeren uit het secundair onderwijs, waar de beste
wetenschappelijke projecten naartoe gezonden worden. Deze wedstrijd, die sinds 1989 jaarlijks
plaatsvindt, is een initiatief van de Europese Commissie, om het uitwisselen van idealen en de
coöperatie tussen jonge wetenschappers aan te moedigen. Elk jaar stelt ze een vitrine ten toon
met de beste Europese resultaten bekomen door jonge Europeanen.
Het wetenschappelijk onderzoek van de twee jongens uit 4Wetenschappen van Lucerna Antwerpen
werd verkozen tot derde van alle voorgestelde projecten, een zeer indrukwekkende prestatie dus.
Hun project was een windtunnel, wat een faciliteit is die gebruikt kan worden om onderzoek te
doen naar de aerodynamische eigenschappen van een voorwerp. Door lucht onder gecontroleerde
omstandigheden langs deze voorwerpen te laten gaan, kan men het effect van de lucht op het
voorwerp bepalen, en omgekeerd kan het voorwerp de luchtstroom beïnvloeden. Recep en Yasin
hebben eigenhandig een dergelijke windtunnel gebouwd en konden allerlei interessante proeven
laten zien. De jury was bovendien ook erg onder de indruk van de wetenschappelijke
onderbouwing bij deze proef, waaruit hun inzicht, inzet en potentie zeer duidelijk bleken!
Twee schooljaren later, namelijk in 2009, hebben Recep en Yasin hun home made windturbine nog
eens verbeterd en weer meegedaan aan de WetenschapsEXPOsciences van JCW onder begeleiding
van dhr. Unal. Ditmaal hebben ze met hun wetenschapsproject een speciale prijs behaald, namelijk
de Tom Feijtel-prijs, een prijs uitgereikt door het gelijknamige fonds. Opgericht ter
nagedachtenis aan een door een ongeluk overleden, zeer gerespecteerde wetenschapper, steunen
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de medewerkers op verschillende manieren de combinatie van wetenschap en onderwijs die door
Tom Feijtel zelf als essentieel ervaren werd. De Tom Feijtel-prijs behaald door onze leerlingen op
de Wetenschapsexpo was er een voor Milieu en zeer verdiend ook! De bedoeling achter deze prijs
is jaarlijks twee projecten die werken aan een beter milieu een extra schouderklopje, maar vooral
extra aandacht te geven.

Internationale wedstrijd DREAMLINE: brons voor LCA!
Burak Fidan
2MW
2006-2007
In 2007 werd de derde Internationale Ontwerp Olympiade, of beter gezegd de International
Industrial Product Design Competition, gehouden te Ankara, Turkije. De organisator van deze
olympiade is Dream Line en deze is actief in meer dan 30 landen, waarbij per keer 150 projecten
geselecteerd worden voor de finale. De aanmeldingen gebeuren via e-mail en in 2007 hadden wel
7.450 projecten zich aangemeld! Het project dat Lucernacollege Antwerpen ingezonden had, was 1
van de 130 uiteindelijk geselecteerde projecten!
De jury bij deze wedstrijd bestaat altijd uit zeer vooraanstaande wetenschappers, in 2007
bijvoorbeeld enkele hoogleraren en zakenmensen uit onder andere de Verenigde Staten, ZuidKorea en Turkije.
Burak Fidan, een leerling van 2Moderne Wetenschappen, heeft onder begeleiding van Safak Unal
(fysicaleerkracht aan het Lucernacollege Antwerpen) zich weten te kwalificeren voor de finale van
de Ontwerp Olympiade. Zijn project was de zogenaamde Earthquake Damper. Dit is een toestel
waarmee mechanische trillingen van een gebouw tijdens aan aardbeving verminderd kunnen
worden. Deze bevindt zich doorgaans op het dak van een gebouw en zal tijdens een aardbeving
een grote hoeveelheid energie opslorpen, waardoor het gebouw minder zal trillen. Dit heeft als
groot voordeel dat tijdens een aardbeving de materiële schade beperkt kan worden en zodoende
zelfs ook mensenlevens gered kunnen worden.
Burak heeft als project voor deze internationale wedstrijd zelf een aardbevingsdemper gebouwd.
Gedurende twee dagen heeft Burak zijn project verdedigd voor de jury te Ankara. Hij heeft de
bronzen medaille in de wacht weten te slepen, samen met een geldbedrag van 500 dollar! De
prijzen voor de projecten die genomineerd werden, werden uitgedeeld door de Turkse minister van
Energie, dhr. Guler.
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Wetenschapsbeurs: Lucerna Antwerpen naar Amerika!
Basri Tek
4WET
2007-2008
In 2008 werd de eerste Wetenschapsbeurs georganiseerd te Brussel, grotendeels op initiatief van
het Lucernacollege zelf. Het thema was “Milieu en milieuverontreiniging”, waarbij de leerlingen van
alle vestigingen, maar ook van andere scholen, gestimuleerd werden inzicht in de problematiek van
het thema te combineren met gezond verstand.
Alle onderzoekswerken van de leerlingen werden tentoongesteld op deze Wetenschapsbeurs en
door een deels externe, deels interne jury beoordeeld op originaliteit van de proefopstelling, maar
ook de houding, het voorbrengen, het wetenschappelijke onderzoek, de versiering van de standen
en het bijbehorende paper.
De hoofdprijs was gigantisch: deelname aan een wetenschapsbeurs in Amerika, namelijk ISWEEEP
(International Sustainable (Energy, Engineering & Environment) Project)! ISWEEEP 2008 is een
Amerikaanse organisatie, gericht op het creëren van een duurzame wereld en dit zou bereikt
worden door jonge wetenschappers al vroeg te betrekken bij dit doel. “Sustainability relates to the
continuity of economic, social, institutional and environmental aspects of human society, as well as
the non-human environment.” ISWEEEP geeft de mogelijkheid aan secundaire scholen over de
gehele wereld om hun leerlingen alvast voor te bereiden op een toekomst als ingenieurs die een
breder begrip hebben van globale problemen en de manieren waarop technologie gebruikt kan
worden voor het bereiken van globale duurzaamheid. Het grondprincipe van de organisatie is
grotere interesse onder de jonge ingenieurs van de toekomst te creëren in het bouwen van een
duurzame wereld.
Het Lucernacollege steunt alle projecten die enerzijds de talenten van elke individuele leerling
ondersteunen en kunnen bevorderen; en anderzijds ook oog hebben voor een betere wereld, in elk
facet dat menselijk mogelijk is. Dit is een van de redenen waarom het Lucernacollege zelf een
Wetenschapsbeurs heeft opgezet, en absoluut niet zonder succes, want elk jaar opnieuw weten de
leerlingen iedereen te verbazen met hun intelligentie en innovatieve vermogens.
De eerste editie van de Wetenschapsbeurs is gewonnen door het Lucernacollege Antwerpen,
wederom onder begeleiding van de fysicaleerkracht meneer Unal. Een goede oplossing voor
milieuverontreiniging en alle problematiek rond milieu in het algemeen, bedacht door een
Antwerpse Lucerna-leerling, was milieuvriendelijke energie op te wekken door middel van een
zogenaamde Solar Tower. In een woestijn zou dan een toren moeten verrijzen, die ongeveer een
kilometer hoog moest zijn, zo had een leerling van 4Wetenschappen, Basri Tek, bedacht.
Hierbinnen moest een broeikas gemaakt worden om zodoende energie te kunnen winnen uit
zonlicht. Dat dit geen gek idee was, eigenlijk heel erg ingenieus, hebben de leerlingen bewezen
met hun proefopstelling. Het idee is eigenlijk de eenvoud zelve: het gaat om niet meer dan een
broeikas met een schoorsteen erop. De lucht in de broeikas wordt warm, wil opstijgen en moet
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daarvoor door de schoorsteen. Onderweg zet de luchtstroom propellers in beweging en op die
manier wordt elektriciteit opgewekt. Een winnend idee!
In mei 2008 vertrok ons Lucerna-genie samen
met dhr. Unal naar Houston, Texas voor het
vijfdaagse event van ISWEEEP. Een paar dagen
werden de deelnemende projecten voor de jury
in een grote hal tentoongesteld, en ook werd de
mogelijkheid werd tot tripjes naar Rice University
en het NASA Space Center.

I love IT – publieksprijs voor Lucerna
5HANDEL
2009-2010
I love IT is een Vlaams project, opgestart door enkele universiteiten en hogescholen, bedoeld om
jongeren te stimuleren creatief om te gaan met technologie. De doelgroep is leerlingen uit de
tweede en derde graad van het secundair onderwijs en in de editie 2009-2010 competeerden wel
1.100 leerlingen met elkaar om de hoofdprijs. Maandenlang werkten ze aan een innovatief
technologisch product. Zo ook de leerlingen van het Antwerpse 5Handel, onder begeleiding van
hun klastitularis Christof De Vaal. Het I love IT-project wil duidelijk maken dat ICT tegenwoordig
direct ofwel indirect verweven is met alle onderdelen in de maatschappij. Naast een wedstrijd
wordt door de organisatie ook een hoeveelheid aan workshops gegeven en wordt er door middel
van lezingen en bedrijfsbezoeken geprobeerd leerlingen te leren over bedrijfsprocessen,
informaticatoepassingen en nieuwe ontwikkelingen. Bij de uitwerking van hun producten kregen
alle jongeren hulp van bedrijven als Philips, Belgacom, Telenet en Microsoft, bijvoorbeeld door
bedrijfsbezoeken door de leerlingen en workshops op school. De editie I love IT 2009-2010 was de
tweede.
De finalisten werden door de jury beoordeeld op het innovatieve karakter, maar ook de
technologische uitwerking, de uitvoerbaarheid en de markering van het bedachte product. 17
teams mochten uiteindelijk een eindpresentatie houden met een prototype. De wedstrijd was zeer
leerzaam voor alle deelnemers, omdat ze gedurende een half jaar druk bezig moesten zijn met hoe
ze hun product het beste op de kaart zouden kunnen zetten, reclame maken, fictief een bedrijf
opstarten, etc. Niet alleen relevant voor de technologische ontwikkeling dus, maar ook op
commercieel, communicatief en bedrijfsinzichtelijk vlak!
De leerlingen uit 5Handel van het Lucernacollege Antwerpen hadden zichzelf in twee teams
verdeeld (met een “algemeen leider” voor allen, dus dat is nog eens een voorbeeld van teamspirit!) en mochten beide producten voorstellen op de finale!
Het eerste product was de zogenaamde shoegenerator, aanvankelijk FashLogy genoemd, een
combinatie van Fashion & Technology. Dit was een speciaal ontworpen schoen met verscheidene
functies: allereerst zou er in deze schoen een stappenteller zitten, alsook een meter om het aantal
verbrande calorieën aan te geven (onder het vetergedeelte). Daarnaast zou het combineerbaar zijn
met een draadloze mp3-speler. Deze “intelligente schoen” zou verkrijgbaar zijn in elke vorm, maat
en kleur; bedoeld voor man en vrouw.
Het tweede product, dat de publieks-prijs heeft gewonnen op de finale (een categorie waarbij de
winnaar(s) werden gekozen door de aanwezige leerlingen op het evenement), was een flashboard,
waarop zij een zogenaamd magnetisch skatepark hadden uitgewerkt. Met andere
woorden: een product met toekomst (en vooral: leerlingen met inzicht en potentie!),
want er bleek al een directe populariteit onder het grote publiek te zijn!
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KIF KIF AWARDS - Digital
Storytelling - 1e en 3e plaats
Esma Ucan & Layla Marchouh

5HW

2010-2011

In november 2010 werden voor de vijfde maal de Kif Kif Awards georganiseerd en uitgereikt,
waarbij het Lucernacollege Antwerpen zelfs tweemaal in de prijzen viel. Kif Kif is een organisatie
die multiculturaliteit in de Belgische samenleving probeert te bevorderen, zoals het motto ook
duidelijk aangeeft: Open je wereld, voor racisme ze sluit. Hoofddoel is dus het bestrijden van
racisme en het proberen te bereiken van gelijkheid voor iedereen. Op verschillende wijzen wordt
getracht dit te bereiken, door initiatieven op alle niveaus van de maatschappij en actieve deelname
aan debat over de interculturele wereld. Na een kijk op de website van Kif Kif, ziet men dat er
artikels “gesponsord” worden, er vele workshops gegeven worden, de werknemers op scholen
langsgaan, op themadagen aanwezig zijn en zelf nog veel meer organiseren.
De Kif Kif Awards is een interculturele kunstwedstrijd, waarbij in 2010 er drie categorieën waren
waarvoor mensen iets konden insturen, namelijk slam, Kortfilm en Digital Story Telling. De laatste
twee categorieën waren nieuw in deze editie van de wedstrijd. De Kif Kif Awards worden door de
organisatie zelf beschreven als een wedstrijd waarbij “talent met een kleurtje een zetje naar de top
wordt gegeven”. Het kan gezien worden als DE interculturele talentenjacht van Vlaanderen, België
zelfs, met het doeleinde ook allochtonen een goede kans te geven op kunstpodia. De eerste vier
edities hebben de winnaars al ver geholpen in hun creatieve carrière.
Voor de categorie Digital Story Telling werd er door de mensen van Kif Kif geworven op secundaire
scholen. Een honderdtal scholieren werd aangemoedigd hun levensverhaal te vertellen door middel
van filmpjes, foto’s en muziek. Zo ook de leerlingen van de 3e graad van het Lucernacollege, die zo
Kif Kif hielpen het migratieverleden van België/Vlaanderen in kaart te brengen.
De top drie voor de winst van Digital Story Telling bestond uit Stefan Depoorter (afkomstig uit
Borgerhout en “cultuurgeshockeerd” naar Boom) op de 2 e plaats, maar met onze Layla Marchouh
(6Humane Wetenschappen, van Marokkaanse afkomst) op de 3e plaats met Mijn generatie en first
and foremost: Esma Ucan (5Humane Wetenschappen, van Turkse afkomst). Zij is dus de winnares
van de Kif Kif Awards 2010 in deze categorie met haar filmpje If you can imagine, you can
achieve. De jury heeft haar digitale verhaal als beste gekozen omdat ze niet alleen gebruik heeft
gemaakt van authentieke (persoonlijke, eigen) foto’s,
maar ook omdat ze zeer persoonlijk betrokken was bij het
thema en zich buitengewoon enthousiast heeft ingezet.
Allen waren vooral onder de indruk van haar hartstocht
voor de multiculturele samenleving. Haar prijzen waren
een Ipod, op dat moment een zeer nieuw gadget; een
certificaat; eeuwige (Lucerna)roem natuurlijk en tot slot
participatie aan een speciale cultuurdag, een extern
evenement.
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Mini-onderneming CULT: finalist bij VLAJO
6HANDEL
2010-2011
Vlajo, “de komende generatie van jongsaf aan vertrouwd maken met en aanzetten tot
ondernemingszin, via initatieven die een brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, voor meer
welzijn in Vlaanderen”. Vlajo, kort voor Vlaamse Jongeren, heeft verschillende projecten en
evenementen om het talent van jongeren optimaal te benutten en om hen aan te zetten tot
dromen, doen, durven en doorzetten; de door hen als belangrijkste basiswaarden van
ondernemerschap gezien. Vlajo richt zich op mensen van alle leeftijden, iemand kan in zijn
schoolloopbaan voortdurend zijn of haar talenten inzetten via deze organisatie.
Een van de wedstrijden van Vlajo is de “Vlajo Mini-onderneming”, voor 16 tot 18-jarigen. Dit is een
zogenaamde doe-wedstrijd, waarbij de leerlingen hun persoonlijke mogelijkheden en talenten leren
ontdekken en gebruiken aan de hand van een miniatuurbedrijf. Een team van jongeren kruipt in de
huid van een ondernemer en richt een eigen bedrijfje op, waarbij het gekozen product wordt
gecommercialiseerd met de inzet van personeel en startkapitaal. Eerst denken en dromen, en dan
effectief doen, durven en vooral niet opgeven: doorzetten!
In het schooljaar 2010-2011 hebben de leerlingen van 6Handel meegedaan aan deze wedstrijd
tussen Vlaamse mini-ondernemingen en een eigen mini-onderneming CULT opgericht. De bedoeling
was hun cultuur op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Om dit te doen hebben de
studenten een Cultuuravond georganiseerd, die werd gehouden te Berchem en toegankelijk was
voor algemeen publiek. Het was een intercultureel evenement, besloten als nuttig na een eigen
marktonderzoek waaruit bleek dat de Belgische bevolking geïnteresseerd is in vreemde culturen.
De avond werd indrukwekkend gevuld met muziek, dans, kunst; allemaal met wortels in
grotendeels de Turkse en Marokkaanse subculturen. Zo werden er Turkse volksdansen met
traditionele culturele kleding getoond, een culinaire show rond de Marokkaanse en Turkse keuken,
Oosterse muziekvoorstellingen en –shows, henna- en ebrukunst, theater over bestaande
vooroordelen en tot slot, als klap op de vuurpijl een optreden van de bekende Nederlandse standup comedian Ramzi Zerqane!
Vanaf het begin van het schooljaar al hebben de leerlingen van 6Handel in het kader van het vak
Verkoop keihard gewerkt om deze avond een groots spektakel te maken, en met succes. Het
startkapitaal kwam deels door middel van de verkoop van aandelen in hun mini-onderneming,
natuurlijk gekocht door elke leerkracht en elk personeelslid van Lucerna Antwerpen. Naast het
grote evenement van de eigenlijke finale, organiseerde het shoppingcenter Wijnegem in Antwerpen
ook een wedstrijd onder alle mini-ondernemingen. Ter plekke waren ongeveer 110 miniondernemingen aanwezig en CULT won de derde prijs voor beste stand. Ook bij de eindshow was
6Handel onder de finalisten en ze hebben dus zeker het doel van hun minibedrijf weten te
bereiken: meer positieve aandacht voor “hun” cultuur!
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SOWO: dubbele winst voor Lucernacollege Antwerpen!
Nergiz Mert & Ouafaa El Jaffoufi - Cigdem Dulkadir & Layla Marchouh
6HW
2010-2011
SOWO is een onderdeel van VOV: de Vlaamse Olympiade Vereniging, die onder andere ook de
Wetenschapsbeurs en de Wiskundequiz faciliteert. De Sociale Wetenschappen Olympiade wil
jongeren uitdagen hun talenten, waarvan ze zelf het bestaan wellicht niet eens kennen, naar boven
te brengen, onder het motto elk kind is talentvol. Dat leren saai is, is een lang achterhaald idee en
SOWO is slechts een van vele initiatieven waarbij leerlingen op competitieve en speelse manieren
vaardigheden ontwikkelen zoals creativiteit, communicatie, probleemoplossing, analytisch maar
ook kritisch denken. Dit zal hun opgroeien tot volwassenen alleen maar ten goede komen.
Het Lucernacollege heeft alle leerlingen van het eindexamenjaar Humane Wetenschappen mee
laten doen aan de wedstrijd van SOWO. Een logische combinatie, aangezien SOWO (meer)
bewustheid van en interesse voor maatschappelijke problemen tracht te genereren; en vooral een
zekere betrokkenheid te doen ontstaan. Het gaat hier dan om thema’s als burgerschap,
maatschappelijke cohesie en sociale fenomenen, waarbij ook het besef dat de maatschappij
tegenwoordig erg individualistisch is, en dat dit niet altijd een goed iets is, wordt opgewekt.
Deelname aan SOWO alleen al zorgt voor een hogere graad van relativering en objectiviteit, een
meer sociale instelling: zaken die het Lucernacollege zelf ook probeert te wortelen bij elke leerling!
SOWO werd in 2011 voor het eerst georganiseerd en verdiende uiteraard de steun van Lucerna! In
totaal waren er 786 deelnemers met 314 projecten, waarvan uiteindelijk 30 projecten maar naar
de finale mochten. Er waren verschillende categorieën, namelijk Burgerzin; Onderwijs;
Gezondheid; Integratie; Economie en Europa. De juryleden bestonden uit vooraanstaande leden uit
de Vlaamse maatschappij, waaronder enkele hoogleraars en politici.
Twee leerlingen van Lucerna Antwerpen, namelijk
Nergiz Mert en Ouafaa El Jaffoufi,werden finalisten
in de categorie Integratie en eindigden op de derde
plaats. Ze hebben voor de jury en een groter
publiek een indrukwekkende presentatie gegeven
over hun paper, Wat zijn de oorzaken van de lage
doorstroming van allochtone jongeren naar het
hoger onderwijs? In hun onderzoek hebben de
meisjes geprobeerd te achterhalen waarom
allochtone jongeren minder vaak verder studeren
of in het algemeen in het hoger onderwijs geraken.
Hierbij hebben ze gekeken naar verschillende
sociale facetten, culturele aspecten onder de loep
genomen en economische elementen en integratiegerelateerde onderwerpen meegenomen, waardoor
ze een indrukwekkend compleet eindwerk hebben
geschreven, met tegelijkertijd een grote
maatschappelijke relevantie.
Daarnaast werden ook twee andere leerlingen
finalisten, Cigdem Dulkadir en Layla Marchouh, in
de categorie Gezondheid, met hun onderzoek naar
anorexia.

WETENSCHAPSEXPO JCW 1e plaats
Aysegul Arslan & Elif Arslan 5ECW

Schooljaar: 2010-2011

De WetenschapsEXPOsciences is een jaarlijks nationaal evenement, waarbij jongeren uit alle lagen
van het onderwijs (van basisschool tot en met het hoger onderwijs) mogen participeren. Al eerder
zijn we deze wedstrijd tegengekomen, namelijk bij Yasin Celik en Recep Yildiz; en bij de Tom
Feijtel-prijs. Inmiddels is het vanzelfsprekend worden er binnen onze vestigingen speciale uren
ingericht voor de deelname, bedoeld voor de leerlingen die echte wetenschappelijke ambities
hebben en dol zijn op zelf proeven uitvoeren en onderzoek doen. Het Lucernacollege organiseert
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sinds 2008 ook zelf een Wetenschapsbeurs, waarbij de projecten vooral energiegebonden zijn; een
vergelijkbaar initiatief en zo kunnen leerlingen aan meerdere olympiades/exposities tegelijk
meedoen om hun wetenschappelijke horizon te verbreden.
JCW, ofwel Jeugd, Cultuur en Wetenschap vzw, is een vereniging gericht op jongeren tussen de 6
en 30 jaar, die de leuke aspecten van cultuur en wetenschappen kennen en erkennen. Het doel van
de door JCW georganiseerde Wetenschapsexpo is deze jongeren uit te dagen wetenschappelijke
projecten op te zetten, om zo een duurzame wereld voor morgen te vormen en na te denken over
mogelijke oplossingen voor de problemen die onze wereld heden ten dage kent. Jongeren worden
gemotiveerd praktisch na te denken en zichzelf intellectueel uit te dagen en verder te ontwikkelen.
Na het voorbereidend werk op school en tijdens de eigen vrije tijd, worden circa 2.000 deelnemers
en hun projecten geselecteerd om gedurende twee dagen hun demo’s en interactieve opstellingen
aan een breed publiek te presenteren, en uiteraard aan een professionele jury. Het project wordt
gesteund door de Vlaamse overheid en wordt jaarlijks groter!
Aysegul Arslan en Elif Arslan, uit de klas 5 Economie-Wetenschappen, hebben onder begeleiding
van de fysica- en chemieleerkracht meneer Unal gecompeteerd om de Chemieprijs bij JCW, en
deze behaald! Ze kregen 500 euro, aangeboden door Le Comité National de Chimie. Ook hebben ze
op de Wetenschapsbeurs 2011 (de eerdergenoemde Vlaamse Projectolympiade, opgestart door
Lucerna) de 1e plaats behaald. Veel andere leerlingen van Lucerna Antwerpen zijn bij deze editie in
de prijzen gevallen: Talha Yildiz en Bayram Yaman uit de 5e klas; Mucella Bilican en Gamze Caglar
uit de 4e klas; Abdulkadir Gulmez, Hamdi Sali-Latifi en Mehmed Ali Coskun uit de 4e klas en ook
Ensar Cakir uit de 6e klas zijn allemaal in hun eigen categorie in de top 5 beland.
Het winnende project van Elif en Aysegul is genaamd Biogas – Indrukwekkende wetenschap.
Hun experiment was gecentreerd rond het zelf produceren van biogas en ook dit zelf te zuiveren na
verkrijging, om de hoeveelheid CH4 binnen het biogas te kunnen reguleren. Biogas is, zoals de
naam al suggereert, een milieuvriendelijke manier van afvalverwerking en zou duurzame energie
kunnen opleveren. De meisjes hebben gedurende een geruime tijd de school als faciliteit gebruikt
om al de gewenste proeven uit te voeren.

CEMILE SEN: winnares Antwerpen JUNIOR JOURNALIST 2012
Cemile Sen
2Latijn
2011-2012
Junior Journalist-wedstrijd is een initiatief van het Davidsfonds, een samenwerkingsproject dat zich
inzet voor taal, cultuur en educatie. Elk schooljaar starten de voorrondes voor de titel “Juniour
Journalist” in september, waarbij van wel 200 plaatsen in heel Vlaanderen deelnemers geworven
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worden. De doelgroep is elke leerling van het secundair onderwijs en van het zesde leerjaar
basisonderwijs.
Tevens wordt er elk jaar een ander THEMA gekozen waarrond de deelnemers iets mogen insturen,
wat precies maakt niet uit: de fantasie mag de vrije loop gelaten worden. Het thema van het
schooljaar 2011-2012 was “media”, in het bijzonder “nieuwe media”, alles wat virtueel is dus.
Natuurlijk werd er besloten dat onze leerlingen creatief genoeg zijn om te participeren aan een
dergelijke wedstrijd! Mevrouw Pypops, leerkracht Nederlands in de 1e graad van het
Lucernacollege Antwerpen, heeft alle leerlingen van de 1e en 2e klassen aangemoedigd virtuele
media te beschrijven en hun inzendingen begeleid en ingestuurd. Begin februari 2012 kreeg ze
bericht dat een leerlinge uit 2 Moderne Wetenschappen, CEMILE SEN, als winnares van heel
Antwerpen gekozen was door de jury van de Junior Journalist-wedstrijd.
Dinsdag 7 februari het 1e uur, tijdens een les van mevrouw Pypops, is de klas van Cemile bezocht
door Bert Kwaspen, lid en vertegenwoordiger van het Davidsfonds. Hij heeft aan haar de gewonnen
prijs, namelijk een mooi boekenpakket, uitgereikt, tot grote trots en plezier van de rest van de
klas. Ook heeft ze haar goed geschreven verhaal nog eens voor iedereen voorgelezen. Cemile’s
winnende verhaal ging over een meisje en gebeurtenissen rond Facebook en is getiteld
“Onbekende vriend”.

MUHAMMED AKAR: winnaar Antwerpen JUNIOR JOURNALIST 2007
Muhammed Akar
3WET
2006-2007
Al eerder had Lucerna Antwerpen een succesvolle deelnemer aan de Junior Journalist-wedstrijd,
namelijk Muhammed Akar uit 3Wetenschappen, in het schooljaar 2006-2007. Hij was zelfs de
schoolwinnaar van de Junior Journalist-wedstrijd van dat jaar en hem werd eveneens de prijs
persoonlijkheid overhandig in de klas. Het thema in 2007 was “Feest” en dat was het zeker binnen
het Lucernacollege Antwerpen met zo’n winst! Zelfs toen al was de deelname binnen Vlaanderen
aan deze schrijfwedstrijd groot: meer dan 36.000 van 800 verschillende scholen hebben hun
verhalen ingezonden.

Groot Nederlands Dictee

2006-2007

En nog meer bewijs van de taalkundige capaciteiten van de leerlingen van Lucerna Antwerpen: in
2007 behaalden wel 6 leerlingen een goede score bij het Groot Nederlands Dictee, wederom een
project opgezet door het Davidsfonds, in samenwerking met Knack. Het Groot Nederlands Dictee
brengt elk jaar duizenden spellingliefhebbers op de been. Op tientallen plaatsen in Vlaanderen en
daarbuiten kunnen jongeren, volwassenen en anderstaligen terecht voor een spannende en leuke
spelproef. Wat ooit startte als een kleinschalig, regionaal initiatief, groeide uit tot de grootste en
meest prestigieuze spellingswedstrijd in het Nederlands taalgebied.
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Het gemiddelde van onze klassen lag zeer hoog, waarvan enkele leerlingen van Lucerna Antwerpen
het zelfs meer dan voortreffelijk hebben gedaan:
71
69
64
63
60
60

/
/
/
/
/
/

100
100
100
100
100
100

Emine Aydin (4Wetenschappen)
Tugba Gungor (3Wetenschappen)
Busra Bugol (1Moderne Wetenschappen)
Sura Akyuz (4Wetenschappen)
Zeliha Altinisik (3Latijn)
Vesile Bicer (4Wetenschappen)

KANGOEROE-WEDSTRIJD aan het Lucernacollege Antwerpen
Anass El Majjaoui
1Wetenschappen
2011-2012
Op donderdag 15 maart 2012 hebben alle leerlingen van het 1 e en 2e jaar van het Lucernacollege
Antwerpen deelgenomen aan de Kangoeroe-wedstrijd. Voor de A-stroom van het secundair
onderwijs organiseert de Kangoeroe-vereniging jaarlijks het zogenaamde “Wallabie”-onderdeel,
waarbij elke deelnemer op een soort speelse wijze reken-, denk- en puzzelvragen moet
beantwoorden binnen de tijd van 75 minuten.
In totaal hebben er een kleine 30.000 Vlaamse leerlingen per leerjaar, dus 60.000 in totaal,
meegedaan aan deze editie van de Wallabie-wedstrijd. Kenmerkend voor deze unieke organisatie is
dat de leerlingen de wedstrijd in hun vertrouwde omgeving aangaan: door middel van een
“verantwoordelijke” op elke deelnemende school, in ons geval de leerkracht wiskunde van de 1 e
graad Jan Dufraing, hebben de deelnemers in hun eigen lokalen de wedstrijdformulieren
toegestuurd gekregen ter invulling. Niet alleen wordt elke deelnemer aan de Kangoeroe-wedstrijd
beloond met een prijs, daarnaast worden er prijzen gegeven aan de beste leerlingen van iedere
school, de beste leerlingen binnen iedere provincie, de beste leerlingen binnen geheel Vlaanderen
en tot slot aan de beste klassen over gans Vlaanderen. De prijzen bestaan uit certificaten,
postkaarten en potloden voor elke ingeschreven deelnemer; laureaten voor de bijzondere goed
gepresteerd hebbende leerlingen alsook wiskundige spelletjes om hun hersens nog eens extra mee
te kraken en tot slot voor de absolute topleerlingen in deze wedstrijd wiskunde-gerelateerde
gadgets.
Het Lucernacollege probeert op allerlei verschillende manieren haar leerlingen te stimuleren zich te
verbeteren en verdiepen in één of meerdere vakken, bijvoorbeeld door het aansporen tot deelname
aan verscheidene wedstrijden en olympiades binnen België. Ook organiseren we vele studiekampen
in alle vestigingen en een algemeen taalkamp in de zomervakantie, om elke leerling die het nodig
heeft de individuele aandacht en stimulans te garanderen. De Wallabie-wedstrijd past perfect
binnen deze attitude, binnen het streven naar de verdieping en verbetering van de talenten van elk
van onze leerlingen, maar ook het leuk maken van leren en (brede) kennisverwerving.
De leerlingen van Lucerna Antwerpen hebben zeer goed gescoord,
zo blijkt uit de in april bekend geworden resultaten. Een bijzonder
hoge score is gehaald door Anass El Majjaoui (12 jaar,
woonachtig in Antwerpen), een leerling uit onze klas
1Wetenschappen, die wel tot de top 1.000 van beide leerjaren en
tot de top 400 zelfs van het 1e leerjaar is geraakt met zijn “winst”
van 95 op 120 punten! Een dergelijke prestatie verdient
natuurlijk enige extra aandacht!
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WETENSCHAPSEXPO JCW - 4e plaats voor Lucerna
Hamdi Sali-Latifi & Abdulkadir Gulmez
5 Economie / Latijn Wetenschappen
2011-2012
Eind april 2012 hebben enkele leerlingen van Lucerna Antwerpen deelgenomen
aan een Wetenschapsbeurs voor jongeren, georganiseerd te Brussel door JCW.
De WetenschapsEXPOsciences is een jaarlijks nationaal evenement, en al eerder
hebben we verschillende leerlingen van Lucerna Antwerpen bij deze wedstrijd
in de prijzen zien vallen!
Hamdi Sali-Latifi en Abdulkadir Gulmez, uit de klassen 5 Economie- en
5 Latijn-Wetenschappen, hebben onder begeleiding van de fysica- en chemieleerkracht Safak Unal gecompeteerd om de algemene prijs van de Wetenschapsexpo en ze zijn beland in de top 10! Hun prijs is een reis naar Frankrijk, om
deel te nemen aan een wetenschapsexpo aldaar.
Het winnende project van Abdulkadir en Hamdi draait rond een proef rond een meteoballon.
Hiervoor hebben ze twee grote heliumballonnen ‘de ruimte ingestuurd’ om beelden te verkrijgen
van de aarde van op die hoogte. Zoals ook op Youtube te zien is, lieten ze de ballonnen met
daaraan een parachute en een laadbox, waarin o.a. een camera en een gps-toestel waren
geïnstalleerd, opstijgen. En met succes, want de ballon heeft uiteindelijk een hoogte van 30,6 km
behaald. De beelden van de stratosfeer zijn magnifiek. Neem zeker een kijkje op Youtube (meteo
ballon 2.0): http://www.youtube.com/watch?v=VOe9dh5cScw .
Ook 3 andere leerlingen van Lucerna Antwerpen werden geselecteerd om hun proeven te tonen op
de WetenschapsEXPO van JCW, namelijk Sara Yildiz en Gamze Caglar (eveneens uit 5Economie- en
Latijn-Wetenschappen) met een experiment rond het rustgevende effect van muziek; en Mehmed
Ali Coskun (5Economie-Wetenschappen) met een reconstructie van de historische proef van
Galileo.
Tevens is het het melden waard dat elke vestiging van Lucerna in de prijzen is gevallen bij deze
editie van WetenschapsEXPOsciences: Gent behaalde de 2e plaats bij de Elia Trophy
(cultuurwaardebonnen t.w.v. 120 euro) met hun “Elektriciteit uit zeegolven”; Genks “Bioplastic”
heeft de Innovatieprijs gewonnen (cultuurwaardebonnen t.w.v. 200 euro) en Brussel won de Prijs
Duurzame Energie voor Iedereen met “Eeuwige energiegolven” (cultuurwaardebonnen t.w.v. 100
euro). Proficiat ook aan deze leerlingen, uiteraard!
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Leerlingen van Lucerna Antwerpen winnen SOWO!
Esma Ucan & Fatima Karem 6Humane Wetenschappen

2011-2012

SOWO is een onderdeel van VOV: de Vlaamse Olympiade Vereniging, die onder andere ook de
Wetenschapsbeurs en de Wiskundequiz faciliteert. De doelgroep van SOWO is de 3e graad van het
secundair onderwijs, zoals al eerder te lezen was in dit boekje. SOWO werd in 2011 voor het eerst
georganiseerd en verdiende uiteraard de steun van Lucerna! In totaal waren er 786 deelnemers
met 314 projecten, waarvan uiteindelijk 30 projecten maar naar de finale mochten. Er waren
verschillende categorieën, namelijk Burgerzin; Onderwijs; Gezondheid; Integratie; Economie en
Europa. De juryleden bestonden uit vooraanstaande leden uit de Vlaamse maatschappij, waaronder
enkele hoogleraars en politici. Ook in 2012 was de opbouw hetzelfde en werden meerdere van onze
leerlingen geselecteerd voor de finale-presentaties uit wel meer dan 700 deelnemers!
De finale vond begin mei 2012 plaats te Brussel. Van het Lucernacollege Antwerpen waren er 4
groepen leerlingen die meededen, waarvan 1 groep met hun onderzoekscompetentie de eerste
prijs wist te behalen binnen de categorie Integratie! Het gaat om Esma Ucan en Fatima Karem,
beide uit onze klas 6Humane Wetenschappen. Het onderzoek van de meisjes ging over de
partnerkeuze binnen de allochtone gemeenschap. Na hun presentatie voor de jury alleen, mochten
zij na de bekendmaking van hun winst nog eens hun verhaal houden voor het hele publiek en
iedereen was onder de indruk. De prijs die ze gewonnen hebben is niet mis en een grote kans! Niet
alleen hebben ze 500 euro gekregen, bovendien hebben ze een stage voor 2 weken naar Ghana
aangeboden gekregen en tot slot een uitstap naar het Vlaams Parlement.
Naast Esma en Fatima waren er twee andere onderzoekscompetenties uit de klas 6Humane
Wetenschappen die geselecteerd werden voor de finale van SOWO, eveneens in de categorie
Integratie. De eerste groep bestond uit Kubra Er en Sezgi Alptekin, die een onderzoek hebben
gedaan naar partnergeweld en hoe vrouwen terug kunnen integreren in de samenleving na een
dergelijke ervaring. Zij behaalden de tweede plaats en wonnen 400 euro! Dan hebben de leerlingen
Nassira Ben M’Hand, Zahra Abed el Jalil en Fatima Laoukili de negende plaats behaald, ook in de
categorie Integratie, met hun onderzoekscompetentie geschreven over blinden in de maatschappij
en deze meisjes gingen naar huis met de winst van 75 euro. Allemaal verdienen zij een absolute
dikke proficiat voor hun inzet, toewijding en enthousiasme, alsook hun begeleider en Cultuur- en
Gedragswetenschappen leerkracht, meneer Niyazi Koycu!
Tot slot waren er ook leerlingen uit een andere eindexamenklas van het Lucernacollege Antwerpen
geselecteerd voor de SOWO-finale, ditmaal voor de categorie Economie. Feyza Caglar en Emine
Karaca, beide uit 6Economie-Wetenschappen, hebben een onderzoek geschreven over armoede in
België en behaalden hiermee de 10e plaats.
Iedereen van Lucerna Antwerpen is natuurlijk trots op deze goede prestaties van alle deelnemende
meisjes!
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Lucerna-kunstpagina! – I

tekening door Edibe Basoglu (3WET)
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Lucerna-kunstpagina – II

tekeningen door Betul Nur Comert (2LAT)

mnr. Kolkirans laatste uitvinding!
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GOKKEN MAAR

door Kubra Bardakci (4LAT)

Wat is groter?

Het Amerikaanse Vrijheidsbeeld

of

een Californische sequoia

Wie is sneller?

Een jachtluipaard op
gemiddelde snelheid

of

Lance Armstrong gemiddeld tijdens
de Tour de France van 2005

Wat is langer?

Een AA-batterij

of

een pijlgifkikker
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Wat is zwaarder?

Een orka

of

een bus

Wat is heter?

De buitenste kant van een ster

of

lava

Wie is zwaarder?

De dikste man ter wereld

of

een volwassen mannetjes-ijsbeer

De antwoorden staan op pagina 26!
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Foto’s van de maand!

met dank aan Zahraa Al Assadi! (3WET)

Hello there!
Quick, take a picture of this idiot!

 How I look when someone
wakes me up..

GTFO, you idiot!

 FASHION.
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Foto’s van de maand! - II

met dank aan Imane Riani Achhab (4ECO)
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Even ontstressen na de kerstexamens
Op woensdag 19 december ’12 na ons laatste examen zijn we samen met de zesdejaars
even gaan ontspannen na twee zware weken.
Na ons examen van Engels zijn we met zen allen eerst even naar de meir gegaan en daarna
zijn we naar de groenplaats gegaan om eens lekker te gaan eten in een Kumpir restaurant.
Heel toevallig kwamen we onderweg meneer Van den Eynde tegen die al enkele inkopen
was gaan doen voor de feestdagen.
Na onze heerlijke maaltijd zijn we samen met de meisjes naar de cinema gegaan, daar
hebben we de film ‘Ted’ gezien. Ondanks we een iets betere film hadden verwacht, hebben
we toch nog een hele leuke dag gehad.
Het was een hele leuke afsluiter van deze examenperiode. Heel erg jammer voor diegene die
niet mee konden gaan. Hopelijk een volgende keer!
By Anisa Spiessens
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Naar de cinema!
Zoals jullie al weten was er een pannnenkoekenverkoop op school. De klas die de meeste
pannenkoeken verkocht mocht op uitstap naar bobejaanland. De klas die tweede werd mocht met z'n
allen naar de cinema en de klas die derde werd, werd getrakteerd op een etentje. Mijn klas (1TAB)
werd tweede dus mochten we met z'n allen naar de cinema.
Samen met mevrouw Verhaegen (onze klastitularis) kozen we een datum, we dachten dat woensdag,
de laatste dag van de examens de meest gepaste datum was. Na ons examen van Latijn (1 TAB-LAT
had school maar 1 TAB-WET niet) kwam de rest van de klas op school aan. We verzamelden ons
allemaal aan het secretariaat. Emma, het dochtertje van mevrouw Verhaegen was ook aanwezig... 
Op een bank zagen we vele lekkere dingen want... Insaf was jarig!! Met heel de klas zongen we voor
haar: ''Happy birthday to you...''
We namen nadien de metro en stapten af bij Kinepolis. Nu hadden we een probleem. ''Welke film
gaan we zien''  Er was een discusie tussen deze 2 films: Twilight en The life of Pi . Uiteindelijk koos
de meerderheid voor The life of Pi. Het was een hele leuke en ontroerende film. We hadden geen spijt
dat we deze film kozen. Enkele onder ons zaten zelfs te huilen...oooooohhh...zooo schattig! 
Bij de terugweg konden we gewoon niet geloven dat het vakantie is en dat de examens voorbij waren.
Iedereen zat nu vol spanning op zijn rapport te wachten...
We vonden het een superleuke dag!!! 

Sinem Bilican 1 TAB-LAT

ANTWOORDEN: GOKKEN MAAR
1. Een sequoia kan meer dan 100 meter worden. Het vrijheidsbeeld is 46 meter van voet tot toorts.
2. Een jachtluipaard rent gemiddeld 65 km/uur; Lance Armstrong reed gemiddeld 42 km/uur.
3. Een AA-batterij is 5 cm lang; een pijlgifkikker is ongeveer 2.5 cm van neus tot staart.
4. Een bus weegt minstens 10.000 kg, een orka weegt tussen de 1350 en 5500 kg.
5. De oppervlakte van een ster kan 55.000 °C worden; lava kan een hitte krijgen van 1.250 °C.
6. De zwaarste mens ter wereld woog 560 kg; een volwassene mannetjes-ijsbeer weegt tussen de 400 en 600 kg. De zwaarste
ijsbeer die ooit gevonden is, woog 1.000 kg.

-------------------------------------------------------------------------------------------Lucerna-nieuws
Mevr. Kurtoglu en
mnr. Kaya
zijn in de kerstvakantie
op reis gegaan naar
Sevilla, Cordoba
en Granada
en hebben dit mooie
kaartje gestuurd 
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Lucerna-nieuws
KINDERFOTO’S! Van schatjes uit 3LAT/3WET …

Van boven tot onder met de klok mee:
Lejs en Merjem Dikic , Beyza Yilmaz, Esra Goker,
Mihran Topbas, Rabiya Erdem, Edibe Basoglu
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Jongensinternaatpagina!

28

Jongensinternaatpagina! – II
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door mevr. Pypops
David Elliot komt
op een dag thuis met een slecht rapport. Dat is absoluut niet naar de zin van zijn
ouders en zeker zijn vader wordt razend. Tot overmaat van ramp wordt David van
school gestuurd. Dan komt er een folder van de school Griezelstate. Dat is een zeer
streng internaat ergens op een eiland. Vader besluit om David daar naartoe te sturen.
Eenmaal op de school ontdekt David dat Griezelstate niet zomaar een school is. Zijn
leerkrachten blijken vampiers, heksen of weerwolven te zijn. Griezelstate is een
heksenschool. David wil er niet blijven. Hij besluit samen met Jill om te ontsnappen.
Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Het boek Griezelstate is razend populair bij jongeren. Dat komt omdat Anthony
Horowitz zo’n boeiende manier van schrijven heeft. Vanaf de eerste pagina sleurt hij je
mee in het verhaal. Je leeft mee met de hoofdpersonages en vraagt je telkens weer af hoe
het nu eigenlijk gaat aflopen. Hou je van griezelen? Dan zijn de boeken van Anthony
Horowitz, en zeker Griezelstate, een echte aanrader.

Silke mag twee weken naar haar tante. Die woont niet zomaar in het dorp, tante
Vera woont in Tamluk, een dorpje in India. Silke gaat haar tante helpen in het huis
voor kansarme meisjes en vrouwen. Silke krijgt een ware cultuurshock. Heel veel
dingen waar zij thuis waarde aan hecht, krijgen een totaal andere betekenis. Silke
beseft heel duidelijk hoe goed ze het thuis wel heeft. Zeker op woensdag. Dan is het
weegdag. Dan kijken ze niet of je teveel weegt, wel of je te weinig weegt.
Woensdag Weegdag van Diane Broeckhoven is een heel mooi boekje. Het verschil
tussen onze ‘luxe-wereld’ en de arme wereld in India wordt zeer scherp gesteld.
Hoewel er weinig actie in zit, wordt je toch meegezogen in Silkes avonturen. Je begint
je eigen gewoontes en dingen waar je je druk over maakt, ook in vraag te stellen.
Zeker de moeite waard dus om eens te lezen.

Hoewel sergeant Chesterfield en korporaal Blutch geregeld ruzie hebben,
kunnen ze niet zonder elkaar. Deze twee vrienden dienen het Amerikaanse
leger. Chesterfield is trots om soldaat te zijn. Zijn droom was altijd al om in
het leger te komen. Blutch is tegen zijn zin in het leger gekomen en dat kan je
aan al zijn handelingen merken. Bij elke aanval op de zuidelijken valt zijn
paard bijvoorbeeld ‘dood’ neer. Het blijkt een trucje te zijn dat Blutch hem
geleerd heeft.
Sergeant Chesterfield en korporaal Blutch beleven samen spannende en
grappige avonturen. De stripreeks De Blauwbloezen, waarin zij de hoofdrol
spelen, is dus zeker een aanrader. De reeks is een mengeling van avontuur en
humor. De auteur Cauvin gebruikt echt gebeurde feiten uit de Amerikaanse
burgeroorlog. Die mengt hij dan met een portie fantasie en zo bezorgt hij ons
fantastische stripverhalen.
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De schoolhoroscoop
RAM (21 maart tot 20 april)
Heeey, sexy lady! Whop, whop, whop, whoppa gangnam style, zo zegt PSY,
de songtekst ken je als geen ander, maar als opstel bij Engels zal dit toch echt niet lukken, amai!

STIER (21 april tot 20 mei)
Rihanna fluisterde ons in over de Stieren deze maand: shine bright like a diamond,
je bent al druk aan het sparen, maar tot nog toe was die van-top-tot-teen-glitteroutfit toch wel je
hoogtepunt.

TWEELINGEN (21 mei tot 21 juni)
Tweelingen, James Bond belde en zei let the sky fall, when it crumbles, we will stand tall,
tevens is februari de maand dat je je inzet voor het milieu, honger in Afrika, kittens en de sortering
van het Antwerps afval.
KREEFT (22 juni tot 21 juli)
Zoals Justin zou zeggen: all I need is een beauty and a beat, never say never,
deze maand zien de sterren een week voor je in bed met een fiever, maar op school blijk je de
komende tijd extra-clever!
LEEUW (22 juli tot 23 augustus)
Zoals mnr. Erdogan al eens zong: ik neem je, ik neem je mee op reis, ik neem je mee..
Helaas heb je schoolverantwoordelijkheden: vele lessen, testen, taken, nablijven, bijlessen en
misschien een groot werkstuk of zelfs wel een stuk twee.
MAAGD (24 augustus tot 23 september)
In je dromen zong wereldhottie Zayn Malik tot jou: that’s what makes you beautiful,
en dat geeft je zoveel zelfvertrouwen dat wij je aanraden: schrijf een script voor een nieuwe
Twilight-film, wel natuurlijk met jou in de hoofdrol!
WEEGSCHAAL (24 september tot 23 oktober)
It’s Britney, bitch, zegt mevr. Van Delft opeens tegen je in de ochtend, scream and shout,
de laatste zin lijkt het dagelijks levensmotto te zijn van de leerkrachten deze maand, dus wees
maar niet te stout.
SCHORPIOEN (24 oktober tot 22 november)
Deze maand weet je dat je hit van het jaar hebt gescoord, geweldig tot in de oneindigheid,
je noemt jezelf zelfs mr. Infinity, maar niemand lijkt je te begrijpen of te geloven en men vindt je
een beetje raar, tot je grote spijt.
BOOGSCHUTTER (23 november tot 22 december)
Al dansend en de badkamer onderlopend doe je in de spiegel iemand na, namelijk “I cry just a
little, when I think of letting go” – Flo Rida,
en ook nog eens ontdek je dat Mega Mindy meer is dan gewoon een kinderprogramma!
STEENBOK (23 december tot 20 januari)
Cooler dan ooit zit je de komende tijd in de les, tegen iedereen zeg je call me maybe,
dit is het moment om je leerkracht Biologie te overtuigen tot een speeltuin-excursie!
WATERMAN (21 januari tot 19 februari)
Ruzie met je beste vriend(in), maakt diegene tot somebody that you used to know,
maar je bent vergeten dat je bijna jarig bent en je mist zodoende een geweldig gaaf cadeau…
VISSEN (20 februari tot 20 maart)
De Vissen zetten deze maand enkele filmpjes op Youtube en worden daarom semi-bekend,
dorstig ben je wel, vragend “waar is Kraan?” verdien je om 1 of andere reden geen cent!
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Blunders & foute uitspraken!
Mnr. Blontrock: 'Kennen jullie de film "Daens"?'
Moena: 'So you think you can "Daens"...'
Ridvan: 'Meneer, mag ik naar het toilet?’
mnr. Dufraing: 'Nee.'
Ridvan: 'Komaan meneer, ik moet dringend..'
mnr. Dufraing: 'Nee.'
Ridvan: 'Ma, eeh, meneer, wilt gij da mijn onderbroek vuil wordt?...'

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ingezonden door Yasmina Elbadani en Sakina El Bouayadi (1TAB)

1WET 
Voor Engels deden
ze een spreekoefening
over eten… met ECHT
eten!
Mevr. Van Delft en
mnr. Filik hebben
vele stukken pizza
en taart en broodjes
kaas mogen eten…
Dat mag zeker vaker
gebeuren ;-)
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VULKANEN

Kubra Bardakci (4LAT)

Eerst en vooral: wat zijn vulkanen? Een vulkaan is een heuvel of een berg waaruit
gesmolten gesteente uit het binnenste van de aarde naar de oppervlakte komt. Dat
gesmolten gesteente wordt lava genoemd. Een vulkaan bestaat uit een mengsel van as, stof
en afgekoeld en hard geworden lava.
Er zijn verschillende soorten vulkanen. Hieronder zullen we de soorten kort
bespreken.

Spleetvulkaan

Uitbarsting van Kraftla op IJsland

Typische kenmerken:

-

plat
ze kunnen kilometers lang zijn in de aardkorst
zachte glooiende helling

Schildvulkaan

Mauna Loa op Hawaï

Typische kenmerken:

-

zeer vloeibare lava
vlakke vulkaankegels in de vorm van schilden

Koepelvulkaan

Koepelvulkaan op het Griekse schiereiland

Typische kenmerken:

-

dikke, snel afkoelende lava
kegel met steile helling

33

Slakkenkegel

Sunset Crater in Arizona (U.S.A.)

Typische kenmerken: - bij een vulkaanuitbarsting vallen eerst de zware slakken op
de hellingen en daarna pas de lichtere as
- de as- en slakkenlagen worden op elkaar gestapeld en vormen een steile kegel

Calderavulkaan

Caldera De Taburiente in La Palm (Spanje)

Typische kenmerken:

-

een ingestorte top in de magmakamer
soms wordt de krater gevuld met water en ontstaat er een meer

Samengestelde vulkaan

Mount Ngarahoe op Nieuw-Zeeland

Typische kenmerken: - bestaat uit lagen as en lava
- steile helling
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Recordhouder
De allergrootste vulkaan is de Olympus Mons. Het bevindt zich op Mars. Olympus Mons is uitgedoofd
(niet actief) en is wel 3 keer zo hoog als de Mount Everest.

De 10 heftigste vulkaanuitbarstingen
Jaar
Plaats

Aantal doden

1815
1883
1902
1985
1792
1783
1919
1882
1631
79

92.000
36.500
29.000
25.000
14.300
9.350
5.100
4.000
3.500
3.350

Tambora op Indonesië
Krakatau op Indonesië
Mont Pelée op Martinique
Nevado del Ruize op Colombia
Unzen op Japan
Laki op IJsland
Kelut op Indonesië
Galunggung op Indonesië
Vesuvius op Italië
Vesuvius op Italië

Op andere planeten
- De vulkanen op de maan van de Aarde en op Mars zijn allemaal uitgedoofd.
- Op Venus, Mars en misschien Uranus komen actieve vulkanen voor.
- Uit de vulkanen van Jupiter komt geen lava, maar zwavel.

Ontstaan van een Atol

1. Wind en water slaan een vulkanisch
eiland weg. Het verdwijnt langzaam.

2. Koraaldieren maken een rif rondom het eiland.
Na jaren groeien, komt het boven water. Het
vulkaaneiland blijft zinken.

3. Als het vulkaaneiland helemaal
is gezonken, blijft er een meer over.
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Wat over wetenschap
De vorige schoolkrant heb ik met groot enthousiasme kunnen lezen. Dit was niet
vanwege Dr. Vampire of omdat de internaten zoveel mooie dingen maken, alhoewel het
wel erg leuk was. Nee, de reden dat ik zo enthousiast werd was omdat Tahir een aantal
quotes van Einstein had gegeven. Dus dacht ik er in deze schoolkrant verder op in te
gaan. Als eerste wil ik even zeggen dat jullie je echt niet te druk moeten maken over wat
jullie zullen lezen. Het kan best raar klinken allemaal... Ik dacht dat jullie misschien wel
nieuwsgierig waren naar waar Einstein het allemaal over had. Wel moeten jullie me
beloven, dat jullie hier niet aan denken in de fysicales, dat zal alleen maar verwarring
veroorzaken.
Als jullie iets weten van Einstein, dan zullen jullie vast wel eens van de relativiteitstheorie
gehoord hebben. Er zijn eigenlijk twee theorieën, 1 genaamd de speciale
relativiteitstheorie en 1 genaamd de algemene relativiteitstheorie. Nu, het is echt niet dat
de "speciale" echt speciaal is, dit wordt zo genoemd omdat het de relativiteitstheorie is
die maar in beperkte omstandigheden geldt. Het wordt dan ook wel de beperkte
relativiteitstheorie genoemd. Ik zal het in dit stukje over de beperkte relativiteitstheorie
hebben. De algemene relativiteitstheorie gaat nog een stap verder...
Hoe kwam Einstein eigenlijk op het idee zo een bizar voorstel te maken als de beperkte
relativiteitstheorie? Hij had twee redenen, de voornaamste had betrekking op de wetten
van Maxwell, die niet zouden kloppen, maar ik neem niet aan dat jullie deze wetten
hebben gezien, dus zal ik hier verder over zwijgen. De andere reden was het experiment
van Michelson en Morley, deze twee personen gingen de lichtsnelheid vanuit
verschillende richtingen meten. Het bizarre was dat het licht dat ze hadden gemeten
altijd dezelfde snelheid had, ongeacht vanwaar ze het hadden gemeten. Dit is niet
helemaal wat werd verwacht, aangezien de aarde altijd rond de zon beweegt, en daarom
het ene moment zal weg bewegen van het licht en het andere moment ernaar toe. Denk
hier eens over na. Dus of ik nu van het licht wegren, of ernaar toe beweeg, het licht
bereikt mij altijd met dezelfde snelheid. Dit is niet iets wat we in het dagelijks leven
meemaken. Als je op de fiets zit met de wind in je rug, dan merk je dat, maar als je met
de zelfde snelheid als de wind fietst, dan merk je niks meer van de wind. Maar als de
lichtsnelheid altijd constant is, ongeacht jouw snelheid, dan werkt dat dus blijkbaar niet
meer... In principe kunnen we snelheden niet zomaar met elkaar optellen. Dit is een
grote breuk met onze intuïtie, en dit zal een aantal rare gevolgen hebben.
Opmerkingen:
De reden dat de wetten van Maxwell problemen veroorzaakten, was dat daaruit volgde
dat vanuit het ene perspectief er wel licht te zien zou zijn en in een ander perspectief
niet. Eigenlijk waren Michelson en Morley op zoek naar de "ether", een hypothetisch
medium waarin licht zich zou voortplanten.
Einstein had in 1905 twee postulaten die de vergelijkingen van Maxwell en het
experiment van Michelson en Morley zouden verduidelijken.
1. Alle wetten van de fysica geldig in een bepaald referentiestelsel zijn ook geldig in
gelijk welk ander referentiestelsel, dat eenparig rechtlijnig t.o.v. het eerste
referentiestelsel beweegt.
2. De lichtsnelheid is gelijk in alle inertiaalstelsels, ongeacht de lichtsnelheid van de
lichtbron.
De eerste is misschien iets wat jullie al kennen van Galilei? De tweede was revolutionair.
De snelheid geeft weer hoeveel afstand er in een bepaalde tijd wordt afgelegd, als dit
altijd constant is, dan volgt dat de afstand en de tijd niet voor iedereen hetzelfde
betekent....
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We zullen nu een niet al te lastige fysica opgave maken om te laten zien wat voor een
rare gevolgen het kan hebben dat de lichtsnelheid een constante is.
Beschouw een trein, waar jij in het midden in staat, die voorbij een perron rijdt, waar ik op sta:

Jij stuurt vanuit het midden een lichtflits naar de voorkant en de achterkant van de trein.
Voor jou, in de trein, is het eigenlijk net alsof dat de trein stil staat en ik degene ben die met het
perron de andere kant op gaat. Als je dit maar een rare gedachte vindt, beschouw mij dan in een
andere trein, als er dan een trein wegrijdt, dan is het lastig te zeggen welke het van de twee dat is.
(Zolang de trein niet te snel versnelt)
Het is nu geen ingewikkelde opgave om te berekenen hoe lang het licht erover doet om enerzijds de
voorkant te bereiken en anderzijds de achterkant. Dit doen we op dezelfde manier als dat we
berekenen hoelang het duurt om van Antwerpen naar Brussel te rijden, de afstand delen door de
snelheid. Ofwel, stel dat je 100 km moet rijden en je rijdt 50 km per uur, dan doen we er ......
inderdaad, twee uur over. Ik zal precies dit nu als formule opschrijven:

Wat is de afstand die een lichtflits aflegt? Dat is de helft van de lengte van de trein, toch? Want jij
staat in het midden. Dus dit noem ik dan vanaf nu "halve lengte", ok? Dan krijgen we:

Dit geldt voor zowel de flits naar voren als de flits naar achteren, want de trein staat in jouw
perspectief gewoon stil en dus legt de flits naar voren precies evenveel afstand af als dat de flits naar
achteren doet.
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Laten we het nu vanuit mijn standpunt op het perron bekijken, dan verkrijgen we een ander resultaat.
Voor mij beweeg jij samen met de trein met de snelheid die de trein heeft, waarmee hij langs het
perron komt. Dan is het zo dat de lichtflits naar voren wat extra afstand moet afleggen en naar
achteren wat minder. Hoezo? Nou omdat als de flits naar de voorkant van de trein "vliegt" is die
voorkant alweer ietsje verder dan op het moment dat jij de lichtflits afvuurde, aangezien de trein naar
voren beweegt. Voor de achterkant kunnen we een analoge redenering gebruiken. Maar nu omdat de
achterkant naar voren beweegt (samen met de rest van de trein), zal de achterkant naar jouw
lichtflits toe bewegen, dus hoeft de flits naar achteren wat minder afstand af te leggen.
Dit is hetzelfde als wat er gebeurt in voetbal. Stel dat jouw teamgenoot, de rechtsbuiten, naar voren
rent, dan moet jij de bal voor hem passen, niet waar hij op dat moment staat, want dan speel je de
bal achter hem. Dus moet de bal dan meer afstand afleggen om je medespeler te bereiken dan als hij
stil stond.
En als je de bal vanuit het middenveld naar de opkomende rechtsachter speelt, dan pass je de bal ook
weer voor hem, zodat de bal niet achter hem terecht komt. En nu legt de bal weer minder afstand
af... Zie je?
Dus wat we uiteindelijk hebben is dat de flits naar achter wat minder afstand aflegt (dan de helft van
de trein) en de flits naar voren wat meer afstand (dan de helft van de trein). In formulevorm krijgen
we nu voor de flits naar voren:

en voor de flits naar achteren:

We zien dus dat de tijd die de achterflits nodig heeft iets kleiner is dan de tijd die de flits naar voren
nodig heeft...
Wat we nu hebben gezien is dat voor jouw "stelsel" (standpunt) het zo is dat de flits naar voren exact
even lang erover doet als de flits naar achteren, en arriveren de flitsen dus bij hun eindpunt
gelijktijdig. Terwijl vanuit mijn standpunt het zo is dat de flits naar achteren iets eerder bij de
achterkant van de trein is, dan dat de flits naar voren bij de voorkant van de trein is, en gebeurt het
dus niet meer gelijktijdig. Dit noemen we "falen van gelijktijdigheid"!
Maar als voor jou een bepaalde gebeurtenis precies gelijktijdig is en voor mij niet, dan zal de tijd zelf
niet hetzelfde verlopen voor iedereen! Hmmmmm..... Raar maar waar.
Voor de leerlingen in de hogere jaren is het misschien interessant om exact te berekenen hoeveel tijd
het verschilt vanuit mijn standpunt. Neem hiervoor dan de volgende waarden:
Snelheid licht: c = 3*10^8 m/s = 300000000 m/s
Snelheid trein: v = 100 km/uur
Lengte van volledige trein: L = 50 meter
(Vergeet niet naar de eenheden te kijken)
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Nieuwjaarsreceptie - Lucernacollege Antwerpen
Op donderdag 24 januari heeft traditiegetrouw het Lucernacollege Antwerpen samen met de
Lucerna Basisschool Hoboken een nieuwjaarsreceptie georganiseerd. Deze keer was de locatie
wel erg mooi: iedereen kwam voor een avondje naar het Stadhuis Antwerpen, in het bijzonder
naar de Trouw- en Leyszaal. Onder de aanwezigen waren niet alleen de burgemeester van de stad
Antwerpen, Bart De Wever, en vele leerkrachten van de beide vestigingen aanwezig, maar ook
enkele gemeenteraadsleden, districstraadsleden, (districts)schepenen en ook Vlaams
Volksvertegenwoordigers Caroline Bastiaens en Guler Turan.
Lucerna’s directeur: Fatih Hasbal
De avond werd geopend met een nieuwjaarstoespraak van de directeur van Lucerna Antwerpen,
Fatih Hasbal. Hij sprak over wat goed onderwijs is: iets wat verder reikt dan de schooluren en
schoolmuren en hoe onze school probeert ook de ouders bij de schoolcarrière van hun kinderen
te betrekken. Lucerna’s onderwijsfilosofie is gefundeerd op het geloof dat elke leerling talent
heeft en dat individuele begeleiding hen op weg zal helpen naar de verwezenlijking van hun
dromen. Ook herdacht meneer Hasbal kort de successen van het afgelopen jaar: een leerling uit
de 1e klas is tot de top 1.000 geraakt in de Kangoeroe-wiskunde-wedstrijd uit 60.000
deelnemers; een 3e-klasser is beloond door het Davidfonds voor haar indrukwekkende deelname
aan de Junior Journalist-wedstrijd, twee 6e-jaars zijn eerste geworden in de SOWO-wedstrijd, op de
Wetenschapsexpo heeft het Lucernacollege Antwerpen de 4e plaats behaald en 19 leerlingen zijn
geslaagd en doorgestroomd naar hogescholen en universiteiten in heel Vlaanderen. De iPad-klas
is van start gegaan en de leerlingen behalen goede resultaten, één ervan zelfs het hoogste van
heel Lucerna met een gemiddelde van bijna 92% voor haar eerste examens. Ook andere zaken
zijn noemenswaardig: het Lucernacollege is bezig met een nieuwe promotiefilm, een nieuwe
website en twee nieuwe gebouwen in Houthalen en Anderlecht. Daarnaast opent het
Lucernacollege Antwerpen volgende week officieel (en deze week al officieus) een
schoolbibliotheek met al ongeveer 1.000 boeken, en is de schoolkrant in haar 2e jaargang nog
altijd een groot succes.
Lucerna’s leerlingentalent: Ahmet Kosar
Vervolgens gaf een leerling uit 3Handel, Ahmet Kosar, een prachtige muzikale uitvoering. Eerst
zong hij Lopen op het water van Marco Borsata en Ahmet sloot af met een zelfgeschreven,
Engelstalig nummer Without You. Zoals Bart De Wever het reeds goed verwoordde: de woorden
waren qua gevoeligheid en inhoud ver zijn leeftijd vooruit en zeer indrukwekkend, om nog maar te
zwijgen over zijn stem en gitaar-talent.
De burgemeester van Antwerpen: Bart De Wever
De eindspeech was voor Bart De Wever. Hij prees het Lucernacollege Antwerpen vanwege haar
pluraliteit en vanwege het feit dat de leerlingen van deze school opgroeien tot kritische
Antwerpenaars, die waarden als respect en gelijkheid altijd in het oog houden. De nieuwe
bestuursploeg zegt exact hetzelfde als basis te hebben. Zoals het Lucernacollege, ziet ook het
nieuwe stadsbestuur een enorme hoeveelheid aan kansen als een recht voor iedereen, hoewel
dat ook een bepaalde plicht met zich meebrengt: men moet de gegeven kansen wel nemen. De
burgemeester merkte ook op dat hij wenste dat alle Antwerpse scholen er zo goed uit zagen als
het Lucernacollege. Nog meer overeenkomsten waren volgens hem het uitgaan van het individu
(en bijbehorend individueel talent) en het Nederlands als basistaal. Bart De Wever zag hoe het
stadsbestuur en het Lucernacollege vanuit dezelfde problemen vertrokken: veel leerlingen halen
hun diploma niet vanwege een taalachterstand, waarbij De Wever ook het grote belang inziet van
taallessen al vanaf jonge leeftijd te voorzien. Hij sprak zijn respect uit voor het feit dat het
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Lucernacollege openstaat voor elk gezindte, elke godsdienst, elke cultuur, terwijl het eigenlijk
makkelijker (met het oog op subsidiering door de overheid) zou zijn geweest te beginnen als
islamitische school. Hij noemde het Lucernacollege een “nieuw verhaal binnen de Antwerpse
gemeente” dat hij als belangrijk zag en waar hij trots op was. De Wever merkte op dat de
instelling van sommige scholen, dat “jongeren van de straat gehouden moeten worden”, te
minimalistisch is en dat dit zeker niet het geval is bij Lucerna. Ook feliciteerde hij ons met onze
vele successen op onder andere wetenschapsbeurzen.
Bart De Wever sloot zijn toespraak af met de erkenning dat de schoolcapaciteit in heel Antwerpen
een uitdaging vormt voor het stadsbestuur, maar dat er zeker een luisterend oor zal zijn op lange
termijn voor Lucerna’s wens om een nieuw schoolgebouw te vinden in Antwerpen. In het
algemeen zag De Wever de toekomst van het Lucernacollege en de Antwerpse vestigingen zonnig
in. Ook zijn geschenk, een prachtig portret geschilderd door een leerkracht van de Anderlechtse
basisschool, kon hij zeer waarderen.
Twee leerkrachten van het college hebben korte interviews afgenomen met Bart De Wever, Rita
Milants, Fathi Omar, Lieve Stallaert en Selahattin Kocak. De avond werd afgesloten met een
buffet en drankjes. Het Lucernacollege wenst u ook nu nog een gelukkig en succesvol 2013 toe,
en hoopt de nieuwjaarsreceptie elk jaar een evengroot succes als dit jaar te maken!
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Iets over.. Harry Potter!

[ Marya Sarrouj 1LAT]

Hallo beste Lukraak lezers!
Ik ben Marya Sarrouj. De meesten weten dat ik te graag lees en daarom dacht ik
een koek van eigen deeg te bakken en jullie ervan te laten proeven. Je mag drie
keer raden waar het over zal gaan, ja natuurlijk over boeken, dit keer ga ik over
HARRY POTTER ‘spreken’, nou ja schrijven. Hopelijk genieten jullie ervan want
ik heb ‘heel’ hard gewerkt dus smakelijk, geniet ervan!

Harry Potter is een zevendelige fantasieserie geschreven door de Britse schrijfster J.K.
Rowling. De boeken volgen chronologisch de puberteit en de adolescentie van leerling-tovenaar
Harry Potter en zijn beste vrienden Ron Wemel en Hermelien Griffel, waarmee hij samen
studeert aan Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus. Het hoofdverhaal
concentreert zich op Harry's gevecht tegen de duistere tovenaar Heer Voldemort, die Harry's
ouders vermoordde in een poging onsterfelijkheid te verwerven en de tovergemeenschap aan zich
te onderwerpen.
Sinds de publicatie van het eerste boek, Harry Potter en de Steen der Wijzen op 30 juni 1997,
heeft de serie internationaal veel aandacht gekregen, zowel kritisch als commercieel. Critici
hebben onder andere hun mening geuit over de steeds sterker wordende duistere toon van de
boeken. Volgens een berekening uit juni 2008 zijn er wereldwijd al meer dan 400 miljoen
exemplaren verkocht in 67 verschillende talen. De laatste vier boeken waren bovendien de
snelst-verkopende boeken aller tijden.
O ja, ik ben een grote fan van zowel Harry Potter als van J.K. Rowling (de schrijfster van de
boeken van Harry Potter).
Dus we beginnen over J.K. Rowling!
Joanne "Jo" Rowling (net als mevr. Verhaegen) is een Engelse schrijfster. Ze is het
bekendst als de schepper van de Harry Potter-fantasie serie, die ze bedacht tijdens een
treinreis tussen Manchester en Londen in 1990. De Potter-boeken kregen wereldwijd veel
aandacht en wonnen meerdere prijzen; er zijn meer dan 500 miljoen exemplaren van verkocht. De
boeken vormden de basis voor de Potter-filmserie, waarin Rowling in twee van de zeven delen als
producer optrad.
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(zie je, ze is gewoonweg prachtig, niet te beschrijven (positief bedoeld) )
In 2010 werd Rowling de 'Most Influential Woman in Britain' genoemd door redacties van
vooraanstaande magazines. Ze werd een opvallende filantroop en hielp mee met onder andere de
oprichting van Children's High Level Group. Ook in organisaties als Comic Relief, One Parent
Families en Multiple Sclerosis Society of Great Britain stak ze veel geld. Rowlings
vermogenssaldo werd in maart 2010 door Forbes geschat op $1 miljard.
Ik denk dat het genoeg was over J.K. Rowling en nu Harry Potter want
ik wil het niet te lang houden en volgende editie van Lukraak meer er over!
Hier zie je een overzicht van de boeken (als ik kon kiezen had J.K. Rowling
al meer dan 100 boeken, maar ja we zijn allemaal wel eens lui .
Boeken
Titel

Originele titel

Harry Potter en de Steen der

Harry Potter and the Philosophers

Wijzen

Stone

Harry Potter en de Geheime

Harry Potter and the Chamber of

Kamer

Secrets

Harry Potter en de Gevangene

Harry Potter and the Prisoner of

van Azkaban

Azkaban

Harry Potter en de Vuurbeker

Harry Potter and the Goblet of
Fire

Harry Potter en de Orde van de Harry Potter and the Order of the
Feniks

Phoenix

Harry Potter en de Halfbloed

Harry Potter and the Half-Blood

Prins

Prince

Harry Potter en de Relieken van Harry Potter and the Deathly
de Dood

Hallows

Verschijning
Nederlands

Verschijning Engels
26 juni 1997

1998

2 juli 1998

april 1999

8 september 1999

2000

8 juli 2000

8 december 2000

21 juni 2003

23 november 2003

16 juli 2005

19 november 2005

21 juli 2007

17 november 2007

Harry Potter is ook verfilmd maar het boek klopt meer dan de film, dus als je voor Nederlands
een Harry Potter boek gaat nemen, heb ik een tip voor je: kijk de film niet, mevr. Pypops en mevr.
Vekemans hebben het toch direct door!
Het is geen ramp als je het beste boek ter wereld moet lezen .
Veel bekende Britse acteurs spelen mee in de Harry Potter films. Zo vervult veterane Maggie
Smith de rol van Professor Anderling. Zij is onder meer bekend van Gosford Park, Tea with
Mussolini en Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood. Alan Rickman (Love Actually, Sense &
Sensibility, Robin Hood: Prince of Thieves) speelt in de films de rol van de gehate Professor
Sneep. Richard Harris speelde in de eerste twee delen het schoolhoofd, Professor Perkamentus.
Na zijn overlijden in 2002 nam Sir Michael Gambon het over. De rol van Rubeus Hagrid wordt
vertolkt door Robbie Coltrane.
De rollen van de drie vrienden Harry Potter, Ron Wemel en Hermelien Griffel worden gespeeld
door de tot dan toe onbekende acteurs Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson. Tom
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Felton speelt Draco Malfidus, de zoon van Dooddoener Lucius Malfidus, vertolkt door Jason
Isaacs.
Andere bekende acteurs die hun opwachting maken in de filmreeks zijn onder meer John Cleese,
Emma Thompson, Kenneth Branagh, Helena Bonham-Carter en Gary Oldman.
Harry James Potter

Harry Potter-personage
De Jongen Die Bleef Leven, De Uitverkorene, Schouwer
Engelse naam

Harry James Potter

Geslacht

Man

Geboren

31 juli 1980, Goderic's Eind

Haarkleur

Zwart

Kleur ogen

Groen

Ouders

James en Lily

Getrouwd met

Ginny
James

Kind(eren)

Albus
Lily

Afdeling

Afstamming

Trouw aan

Griffoendor
Halfbloed
vader volbloed, moeder Dreuzeltelg
Orde van de Feniks
Ministerie van Toverkunst
Daniel Radcliffe

Filmvertolker

Trevor Reekers (Nederlandse stem)
Stef Aerts (Vlaamse stem)

Personage vanaf

Harry Potter en de Steen der Wijzen

Harry James Potter (Goderics Eind, 31 juli 1980)is de hoofdpersoon uit de zevendelige
gelijknamige boekenserie van Joanne Rowling. Bijnamen van Harry zijn "de Uitverkorene" en "De
Jongen Die Bleef Leven".
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Patronus
De Patronus van Harry is een hert. Dit heeft hij voor het eerst gezien bij het leren hiervan bij
zijn leraar Remus Lupos om zich te verweren tegen dementors. Dit gebruikt hij onder meer bij
het meer nabij Zweinstein en in Klein Zanikem. De Patronus is zeer krachtig.
Kwaliteiten en bezittingen


Harry was al op 13-jarige leeftijd in staat een Patronus op te roepen in de vorm van een hert. Dit is
zeer knap op deze jonge leeftijd, omdat vele volwassen tovenaars daar niet in zijn geslaagd. Dat hij
de Patronus onder de knie kreeg was deels ook te danken aan professor Lupos (leraar Verweer
tegen de Zwarte Kunsten in Harry's derde jaar), die Harry trainde.



Toen Harry samen met Hagrid op de Wegisweg zijn schoolspullen kocht, kreeg Harry een sneeuwuil
cadeau van Hagrid. Harry noemde haar 'Hedwig' een naam die hij tegenkwam in het boek:
'Geschiedenis van de Toverkunst'. Tijdens het verlaten van de Duffelingen in boek 7 werd Hedwig
getroffen door de Vloek Des Doods



Toen werd ontdekt dat Harry bijzonder goed kon vliegen, werd er voor hem een uitzondering
gemaakt op de regel dat het verboden is voor eerstejaars om een bezemsteel te bezitten. Hij is
een uitstekende Zoeker en speelt voor Griffoendor. In Harry Potter en de Gevangene van Azkaban
won Harry als zoeker de Zwerkbalcup. In Harry Potter en de Halfbloed Prins was Harry de
aanvoerder van het Zwerkbalteam van Griffoendor en won ook toen de Zwerkbalcup, hoewel hij niet
kon meespelen in de finale.



Hij kreeg van professor Anderling een Nimbus 2000, de snelste bezem van dat moment. In zijn
derde jaar op Zweinstein werd zijn Nimbus 2000 kapot geslagen door de Beukwilg. Tijdens kerst
dat jaar kreeg Harry van Sirius Zwarts een Vuurflits, de snelste bezem van dat moment maar die is
hij verloren tijdens de vlucht naar het nest.



Harry won op 14-jarige leeftijd het Toverschool Toernooi, hoewel hij eigenlijk nog te jong was om
mee te doen. Het geld dat hij heeft gewonnen gaf hij aan Fred en George voor hun Tovertweelings
Topfopshop.



Hij bezit een zeldzame Onzichtbaarheidsmantel, die een van de Relieken van de Dood is. Hij kreeg
die van professor Perkamentus met zijn eerste kerst op Zweinstein, nadat die hem geleend had van
James Potter om hem te onderzoeken.



Harry kreeg van Fred en George Wemel de Sluipwegwijzer, een uiterst gedetailleerde kaart van
Zweinstein, gemaakt door Maanling, Wormstaart, Sluipvoet en Gaffel (Remus Lupos, Peter
Pippeling, Sirius Zwarts en James Potter), waarop constant weergegeven wordt wie zich, waar in
Zweinstein begeeft.



Van Sirius kreeg Harry een Tweewegspiegel, terwijl hijzelf de andere hield. Sirius en James
gebruikten die spiegels vaak om te communiceren als ze op verschillende plekken straf hadden.
Harry kreeg na de dood van Sirius via de (gebroken) Tweewegspiegel contact met Desiderius
Perkamentus.



Toen Harry aan het eind van het eerste schooljaar naar huis ging kreeg hij van Hagrid een
fotoalbumpje met allemaal foto's van zijn ouders erin.



Harry was een Sisseltong, een kwaliteit die hij kreeg van Heer Voldemort toen zijn Vloek des Doods
op Harry mislukte. Harry was hierdoor in staat met slangen te praten. Deze gave is Harry verloren
nadat het Gruzielement uit hem verdween.



Harry kreeg Sirius Zwarts' motorfiets nadat meneer Wemel deze had gerepareerd.
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De Imperiusvloek heeft weinig grip op Harry. Dit werd ontdekt en getraind door Alastor Dolleman,
die later Barto Krenck Jr. bleek te zijn. Zelfs de Imperiusvloek van Heer Voldemort kon Harry
amper dwingen iets te doen.



Harry is goed getraind in duelleren. Harry heeft drie maal geduelleerd tegen Heer Voldemort,
tweemaal tegen Dooddoeners en is ook in staat om de Dooddoeners te verslaan.



De Boeman van Harry is een Dementor een boeman is een monster dat het gedaante aanneemt van
wat je het meest angst jaagt in Harry’s geval is het de angst zelf.



Harry is heel goed in de ontwapeningsspreuk Expelliarmus, door het gebruik ervan wordt hij
herkend als de echte Harry Potter op de avond van z'n vertrek bij de Duffelingen.



Harry is ook in het bezit geweest van de andere Relieken van de Dood, de Steen van Wederkeer liet
hij achter in het Verboden Bos en de Zegevlier plaatste hij terug in de marmeren tombe van
Perkamentus. Later als Harry sterft dan zal de Zegevlier kapot gaan, want Harry was de laatste
eigenaar van de Zegevlier.

Beroep
Rowling heeft tijdens een chatsessie aangegeven dat Harry na zijn overwinning op Voldemort als
Schouwer voor het Schouwershoofdkwartier is gaan werken, zoals hij in het vijfde boek al had
gezegd tegen Professor Anderling. In 2007 wordt hij hoofd hiervan. Ook Ron Wemel wordt
Schouwer.
Hier zie je de stamboom van de Potters in het boek staat niet vermeld over de hele familie maar
alleen over het gezinnetje van Harry.
Familie Potter
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Gedichten, gedichten en nog meer gedichten!
Donderdag 31 januari was het dan eindelijk Gedichtendag. Naast dat onze leerlingen met name bij de
taalvakken hun dichtkunsten konden uiten als nooit tevoren, hadden ook de leerkrachten dit jaar zich
eens van een andere kant getoond! Hieronder kunnen jullie enkele pareltjes nog eens teruglezen…
Jullie kunnen op de website kijken voor alle gedichten en van wie welke was!
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Daarnaast zijn enkele leden van onze groep “Talenbeleid” langs alle klassen gegaan om een
gezamenlijk schoolgedicht te maken. Deze is onverwacht divers en prachtig geworden  Laten we er
een liedje van maken?

School & Muziek – schoolgedicht 2013
School is als muziek
De leerkracht dirigent

mevr. Verhaegen

De kinderen zijn het instrument
Elke les heeft zijn melodie

1TAB

Alle woorden zijn noten
Waar je de kennis in kan horen

3Handel

Sluit je oren om de muziek niet te horen
Jij moet ons wel beloven dat we tot de toppers gaan behoren

3ECO/3HW

Wij gaan stevig scoren
Met een mars naar de toren

1LA/1TALa

Wij zijn geen apen die gapen
Wij zijn leerlingen die zingen en swingen

2TAL / 2LA

De klas danst op gevoel
Zeg eens, is dat niet cool?

4ECO/4HW

Elk vak, een ander genre
Elke leerkracht, een ander ritme

4Handel

Wij, leerlingen, van Lucerna kunnen alles fixen
Door wiskunde overal in te mixen

5ECT/5HW

Frans is een leuk vak,
maar Nederlands is een gemak

1TALb

Elke dag weer een ander refrein,
Hier bij ons, in 4Wetenschappen – Latijn

4LA/4WET

6Humane, dat zijn wij, Eco-Talen hoort erbij,
Altijd aanwezig, o zo blij en binnenkort zijn we vrij!

6ECT/6HW

Draai het volume een beetje bij, dan wordt heel Lucerna blij,
2Wetenschappen, dat zijn wij, met muziek zijn er altijd bij

2WET

Zingen, dansen is zo leuk
Dan liggen we echt in een deuk

5Handel

We kennen de noten do-re-mi-fa-sol-la-si-do
dat leren we van de leerkracht M.O.

1WET

Lucerna-leerlingen kunnen goed zingen
Daarvoor hoeven ze ons niet te dwingen

1WET

Daar weerklinkt het geluid van de bel
Allen naar de cafetaria, oh zo snel

5ECW/5LAW

Onze magen leeg, hoor het gerommel
Hopelijk hebben we een goed gevulde broodtrommel

6ECW/6LAW

Daar gaat de laatste bel, wat een geruis
Nu kunnen we eindelijk naar huis!

3LA/3WET
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Gedichten, gedichten en nog meer gedichten! - III
Mevr. Kurtoglu was nog eens extra in de wolken vanwege enkele pareltjes van gedichten over haar
vak: Natuurwetenschappen! Goed gedaan, 1TAB!
Ömer Aydogan. 1 TABLET WET 25/01/13

Natuurwetenschappen,
We leren er veel nieuwe dingen,
Ook het dissecteren van konijnen.
Het is heel interessant,
En zeker niet ambetant
Voor elke les is er een toets gepland.
De lessen zijn tof en leuk,
Van de video's over beestjes krijg ik altijd jeuk.
Suheda Ozmen en Inzal Solmaz 1 tabwet,

25 januari

Natuurwetenschappen is leerzaam,
daar leren wij over ons lichaam,
Meneer Das zit bij ons in de klas,
Hij is een wonder en maakt alles zo bijzonder.
Bloemen zijn zo schoon,
en bijen hebben een zoemtoon.
Chemie zit er ook nog bij,
maar dat is niets voor mij.
En Fysica?
Dan eet ik liever pikante paprika.
Geef mij maar liever natuurwetenschappen,
want daar leer ik ook over plantengemeenschappen.
Waarom ik dit gedicht heb geschreven?
Omdat ik het nu ga afgeven.
Mevrouw Kurtoglu , ik hoop dat u dit gedicht mooi vindt,
Anders geef ik u wel een hint ;))

Yasmina Elbadani & Feyza iliksiz

1 wet tab 25/01/'13

De aarde
De lucht is grijs,
De aarde is wit
De zon is geel,
Wat een mooi werelddeel.

De dieren
De dieren worden oud,
En worden behoorlijk groot,
Hun hartjes zijn van goud,
Maar toch gaan ze nou dood,
Is het nu, Is het morgen,
Of misschien volgend jaar ?
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Op uitstap naar… het Vlaams Parlement!

8.55u: wachten op de trein
(Antw.-Centr. – Brussel-Zuid)
Jammer genoeg moest Büsra al in Antwerpen
afhaken omdat ze te ziek was om mee te gaan.

Jaja meneer Van den Eynde;
Just smile, peace and love!

Door het slechte weer was er de hele dag
enorme vertraging!

10.30u: start van de rondleiding in het Vlaams
Parlement.
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Hier zien jullie onze gids die ons de gehele
voormiddag rondleidde in het Vlaams
Parlement.
+ Vergeet natuurlijk niet te letten op het
fantastische gebouw!

Rabia, Anisa, Nebiye, Öznur & Hafsa ( en een
stukje van meneer Yilmaz) achter het bureau
van Jan Peumans (voorzitter v.h. Vlaams
Parlement).

Omdat er om 11u een speciale Oscaruitreiking
was en er te veel mensen verwacht werden,
konden we hier niet blijven zitten.
Op andere dagen (iedere woensdag om 2uur)
kan iedereen hier gerust komen kijken en
vergaderingen bijwonen.

Meneer Van den Eynde heeft voor heel even de
plaats mogen innemen van onze minister van
onderwijs; Pascal Smet.
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Groepsfoto voor de ingang van het Vlaams Parlement.
(6 Humane wetenschappen Lucerna College Antwerpen & Genk)

Geniet maar lekker van je cola meneer! Je hebt
De befaamde Wetstraat.
het verdiend!
6 HUMANE WETENSCHAPPEN ZEGT:
“Het was een hele leerrijke en leuke uitstap! Bedankt meneer Van den Eynde!”
Nebiye, Rabia, Öznur, Hafsa, Mariem, Anisa
Anisa; “Ik blijf nog steeds bij mijn mening, het zou nog leuker geweest zijn moest ik iemand bekend
hebben gezien! ”

Kleine voetnoot van Mr. Van den Eynde:
Ik heb wél een bekende Vlaming gezien en niet zo maar één, namelijk Filip de Winter in hoogsteigen
persoon!
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Hello again! We are back! We hebben weer nieuwe dingen die een glimlach laat
verschijnen op jullie gezichten! Dus laten we maar beginnen!
Zoals altijd de fouten:





Op het examen aardrijkskunde Esra Goker:

soldaten ipv saldo

Meneer Van den Brande vroeg: wat is het antoniem van abstract?
Heel 3 lat/wet:
STRACT!!
Baraa: NMBS staat voor: Nationale Maatschappij der Belgische Schoonheden ipv
Spoorwegen
 Baraa’s logica :
ik kan u niet horen ik heb mijn bril niet aan!
Ik heb het koud laten we naar buiten gaan!
 Mihran: Het aarde op leven ipv het leven op aarde
 Fatima Yilmaz heeft problemen met aardrijkskunde want ze vroeg: Korea is toch in
Japan?
Kruidenvat ipv kruidvat
Springdeeske ipv Springkasteel (als ge moest weten wat dees betekent dus zeg het nooit
meer!)
Wat als …..
 Het internaat op school was?

-

Dan zou iedereen in pyjama rondlopen!

 meneer Erdogan Latijn gaf?
- Dan keerde Julius Caesar zich om in zijn graf!
 er geen koffieautomaat in de leraarskamer was?
- Dan liepen alle leerkrachten (mr. Kaya ,mr. Gunal) als zombies rond op school!

Verliefdheid na 6 weken, maanden, jaren:
Bij het ontwaken:

-

na 6 weken: Ik hou van jou.
na 6 maanden: Ja, ik zie je wel.
na 6 jaar: Hoi.

Bij thuiskomst:
- na 6 weken: Dag schat.
- na 6 maanden: Hallo, een leuke dag gehad ?
- na 6 jaar: Hé, is er post ?

Bij het beantwoorden van de telefoon:
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-

na 6 weken: Schat, het is je moeder aan de telefoon
na 6 maanden: Het is voor jou.
na 6 jaar: TELEFOON !

Het gesprek van de dag:
- na 6 weken: Je hebt geen leuke jeugd gehad.
- na 6 maanden: Je ouders werken mij inderdaad op m’n zenuwen.
- na 6 jaar: Ik kan wel zien van wie je dat hebt!
De vakantie bespreken:
- na 6 weken: Ik neem je mee naar een tropisch eiland.
- na 6 maanden: Wil je echt naar het strand gaan ?
- na 6 jaar: We zitten hier toch goed ?
Wist je datjes….


Wist je dat meneer Van Goethem vele fans heeft op school?

 Wist je dat er in 3 lat/wet een crisis is aan toetsenbladen?
 En ten slotte : je wist toch dat als Zahraa hakken draagt Baraa toch een kop groter is
dan haar!

Leukste foto van de maand….. XD
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Klaspagina 1LA/1TALa
Leerlingen van de klas 1LA/1TALa hebben met behulp van hun klastitularis, mevr. Al
Marchohi, verschillende bijdragen geleverd voor de schoolkrant die we nu hier als hun
klaspagina presenteren! Alles heeft te maken met school..
Elke klas mag dit natuurlijk doen, neem zeker een voorbeeld aan deze 1e-jaars 
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Klaspagina 1LA/1TALa - II

Wiskunde
Wiskunde is een zeer belangrijk vak
Wij moeten zeker wiskunde leren om in
het leven te slagen, want als je niets van
wiskunde weet dan is dat heel erg.
Ik
Ik
Ik
Ik

vind wiskunde heel leuk.
kan de les heel goed begrijpen.
volg ook heel goed mee.
haal ook heel goede punten voor wiskunde.

Mevrouw Al Marchohi is een heel lieve leerkracht.
En ze is ook dol op chocolade.
Ze is ook de klastitularis van 1TalenA.
De leerlingen van 1TalenA beschouwt ze als haar kinderen.
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Klaspagina 1LA/1TALa - III
De wiskunde
Ik houd niet van getallen
Daardoor ga ik door diepe dallen
Als ik zie een zes
Dan wordt het al gestress
Daarna het kwadraat
Als je maar weet dat ik dat haat
Hoeken berekenen
Ik dacht dat ik eerst een schets moest tekenen
Over een poosje hebben we schuine zijden
Dat wordt voor mij een heel lijden
Die stomme haakjes
Dat is alleen maar voor slimme blaaskaakjes
Als ik zie een zeven
Nou, dan sta ik al te beven
Bij breuken
Komen er in mijn hersens een heel stel deuken
Procenten, procenten, procenten
Nou, ze kunnen mij beter leren omgaan met centen
Plus, min en keer
Ik snap het niet meer
De macht van iets
Nou, dan doe ik liever niets
Kubus, prisma, bol
Daar slaan mijn hersens van op hol
Oppervlakte van een cirkel
Dat noem ik niet gul
Als ik zie wiskunde
Dat noem ik van mijn tijd zunde.
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MoederMaria-Meisjesinternaatpagina³

Hoofdredacteur: Büşra Daldal

Inleiding
Tjonge, de tijd vliegt zo snel voorbij. We zitten al aan onze 3de editie, maar de inspiratie
is nog niet op. Integendeel, we worden overspoeld met nieuwe ideeën voor de
schoolkrant. Natuurlijk willen we het voor de lezers niet al te saai maken en houden we
de inleiding zo kort mogelijk. Toch willen wij tussen de haakjes vermelden dat deze editie
niet zo uitgebreid zal zijn als de vorige edities, aangezien er maar heel weinig tijd is
verstreken tussen de 2de en de 3de editie. We wensen jullie alvast veel leesplezier. Dus
lezen maar…

Eddet gheurt…
…dat Esra “naap mij ni aa” zei tegen iemand die haar aan het na apen was?
…dat Irem tiramisu zegt tegen lasagne?
…dat Seda op de wereldkaart in de studieruimte “kara sea” las (dicht bij de Noordpool)
en dacht dat het de zwarte zee was, die aan het noorden ligt van Turkije. (‘Kara’
betekent ‘zwart’ in het Turks)
…dat Seda tegen Ebru “vraag mij is onder” zei?
…dat Betül haar kapje van haar trui “mijn kapstok” noemt?
…dat mevr. Bingöl de naam van het internaat wil veranderen omdat de meisjes het niet
kunnen uitspreken? Deze keer zei Ebru: “Moeder Meisjes Meria internaat”.
…dat Ebru aan het klagen was tegen Kübra en zei: “Ik heb niet kunnen slapen in mijn
slaap”?
…dat Seda hees was en daardoor fluisterend aan mevr. Bingöl vroeg hoe laat het was
waarop mevr. Bingöl ook fluisterend antwoordde terwijl zij niet hees was?
…dat Seda, Esra, en Betül in de Lucerna-toppers zitten?
…dat het artikel ‘Eddet gheurt’ niet zou bestaan zonder Seda? (50% gaat over Seda)

Bezoek
Het was een vrijdagavond, het Moeder Maria Meisjesinternaat was zoals altijd heel
proper. De meisjes hadden zich klaargemaakt en hier was maar één reden voor: de
meisjes van het internaat van Brussel kwamen ons bezoeken. Toen ze gekomen waren,
heeft iedereen kennis gemaakt en hebben we een rondleiding gegeven op ons internaat.
Daarop volgde een gezellig babbeltje, en zeker onmisbaar voor ons, het thee-uurtje.
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Maar het zou niet kloppen als we onze
cinemazaal niet zouden benutten,
daarom hebben we ook nog vrijdag
allemaal samen naar “The Hunger
Games” gekeken. Na de film ging
iedereen onmiddellijk slapen om fit te
beginnen aan de volgende dag die er
zeel druk zal uitzien. Zaterdagochtend
werd iedereen wakker en hebben we
samen een gezellig ontbijt gehad. Na
het ontbijt heeft iedereen zich
klaargemaakt en zijn we vertrokken.
Eerst zijn we naar de Meir geweest,
shoppen is een namelijk een behoefte.
We zijn daarna ook naar Groenplaats geweest om te genieten van de heerlijke chocolade
in de chocoladebar. Die avond wanneer de meisjes weg moesten waren wij triestig omdat
we in die korte tijd al zoveel plezier hadden gemaakt. We hopen alvast dat we ze nog
eens gaan zien.

Biggest Blooper
Op een doodgewone dag, zaten de leerlingen van het internaat in de studie. Alles ging
zoals het hoorde. Mevr. Bingöl zat op haar bureau haar lessen voor te bereiden.
Natuurlijk wist ze niet wat er straks ging gebeuren. Het was voor iedereen een saaie dag,
behalve voor 1 persoon (nu zijn jullie waarschijnlijk, kei nieuwsgierig wie die éne persoon
is :p). Opeens werd er op de deur geklopt. “Wie zou dat zijn?”, dacht Mevrouw Bingöl en
ging met volle nieuwsgierigheid opendoen. Er stond een sportieve man met een rugzak
voor de deur en zei enthousiast dat hij voor de tafeltennis was gekomen (Een vriendin
van mevrouw Bingöl had de pingpongtafel op het internet geplaatst om het te verkopen).
De conversatie ging als volgt:
Mevr. Bingöl: “De pingpongtafel staat hier, kom maar binnen. Dit is het, enkel het net is
gebroken maar voor de rest is het in orde.”
De man: “Hoe gaan we dan spelen?” (ondertussen gaat hij de tafel opendoen)
Mevr. Bingöl: “Jah, u moet hem eerst repareren.”
(Met in haar gedachte: “Waarom heeft mijn vriendin me niet verwittigd dat er iemand
ging komen?”)
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Mevr. Bingöl: “Vanwaar heeft u eigenlijk het adres?”
De man: “Aah , het stond in ons boekje.” (hij nam het boekje en toonde dit.)
Mevr. Bingöl: “Wat zijn al die andere adressen?”
De man: “De plaatsen waar de tafeltennistoernooien doorgaan.”
(Mevr. Bingöl krijgt de slappe lach. De man begrijpt de situatie en lacht mee.)
Mevr. Bingöl: “Sorry, we hadden de tafel op het internet geplaatst en ik dacht dat u
daarvoor was gekomen.”
De man: “En ik dacht, allé, wat voor een rare plaatst is dit? We gaan een
tafeltennistoernooi houden en er is niet eens een fatsoenlijke tafel.”
Mevr. Bingöl: “De toernooi gaat waarschijnlijk door in het schoolgebouw hiernaast.”
De man: “En wat is dit gebouw dan eigenlijk?”
Mevr. Bingöl: “Een meisjesinternaat.” (En al lachend gaat de meneer ervandoor.)
Een week later wordt er weer aangebeld. Alweer doet mevrouw Bingöl open en ziet 2
sportieve mannen staan met rugzakken… Mevrouw Bingöl heeft de situatie snel door en
zegt: “U bent waarschijnlijk gekomen voor een tafeltennistoernooi maar dat gaat door in
het gebouw hiernaast.” Eén van de mannen wijst ongeloofwaardig naar de tennistafel die
in de gang staat en vraagt: “En wat is dat dan?”

Kapot toetsenbord
De vraag is wat is de beste oplossing als je toetsenbord stuk is? Beantwoord de vraag
nadat je dit artikel gelezen hebt.
Bezte lezer,
Nu ik een computer op de kop heb getikt wil ik mij niet onbetuigd laten en ook eenz een
ztukkie tikken. Allereerzt, de zfeer aan deze kant van de lijn iz goed. (Ik weet niet of het
jullie iz opgevallen, maar een lettertje van mijn prachtige toetzenbord doet het niet, nl.
de Z van Zimon, en daarom gebruik ik de Z inplaatz van de Z). Alz er maar niet meer
kapot gaan iz het zo elg nog niet. Veldlaait, daal heb je het al, de L van Lotzooi iz
uitgevallen. Nu iz dit niet zo elg, daal gebluik ik gewoon de L vool. Ja het iz welkelijk een
gloot genoegen zo'n plachtige toetzenbold te bezitten. Het gaat veel vluggel dan
ghlijven.... he...dat iz niet zo leuk, nu doet de G van Gilkel het ook niet meel. Ik moet
het toetzenbold togh eenz na laten kijken, want zo gaat tet...... Wel veldoeme, daal gaat
de T van Temd tij zit taldztikke vazt. Ik begin te gelovem (alweel eem) dat deze magtime
niet zo bezt meel iz, ik moet tet de tamdelaal togt eemz vlagem. Ik begim mu togt wel te
gelofen (fellek mu de F van Flag ook al) dat ik elg bedlogem bem, want tet begimt mu
togt wel elg te wolden. Tet iz FELZGTIKKELIJK.........
Noteer hieronder welke letters er kapot zijn, voeg er 2 klinkers en 1 medeklinker aan toe
en je hebt het antwoord.
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Enquête over ‘smoesjes’
Welk smoesje zou je raadplegen als je te laat komt naar school?


Toen we naar school fietsten viel mijn vriendin flauw.



Ik werd aangehouden door de politie en moest mee naar het bureau want ze hadden
illegaal vuurwerk gehoord en onderzochten mijn tas.



Mijn ouders gaven gisteren avond een feest omdat ze 25 jaar getrouwd zijn en daarom heb
ik me verslapen.



Ik was mijn boekentas thuis vergeten en daardoor moest ik terug naar huis.

Je bent op school en wilt spijbelen. Wat is het beste smoesje?


Mijn lenzen zijn ontstoken, dus ik moet naar huis om nieuwe in te doen.



Ik moet mijn bruidsjurk aanpassen, want ik ben zaterdag bruidsmeisje.



Ik moet naar de orthodontist of naar de fysiotherapeut.



Meestal gebruik ik geen smoesjes. Je kunt het beste gewoon wegblijven en afwachten of je
achteraf iets hoort. Soms hoor je namelijk niks achteraf en dan had je dus ook helemaal
geen smoesjes hoeven te verzinnen.

Wat voor smoesje verzin je, als gewoonweg niet naar school komt (illegaal)?


Onze kelder stond onder water en ik was alleen thuis.



Mijn zus kwam thuis van één jaar backpacken in Australië.



Er was brand bij de buren en zij waren niet thuis (op vakantie naar Egypte).



Oh maar ik was er wel hoor! Ja ik was er écht! Dan geloven ze het ook. :p

Huiswerk niet gemaakt; Vertel je de waarheid (=straf), of verzin je een smoes?


Echt, al mijn pennen waren leeg!



Ik weet zeker dat ik mijn huiswerk heb gemaakt maar ik kan het niet vinden.



De batterijen van mijn draadloze muis zijn leeg.



Mijn opa kwam bij ons eten en we moesten aan tafel blijven zitten tot hij het op had,
daarna was het alweer bedtijd.

Nog een laatste poging: Je hebt je schoolboek niet bij. Wat nu?


Mijn hond heeft mijn boek opgegeten toen ik onder de douche stond.



Ik heb het in de bus/tram/metro/trein laten liggen.



Ik wil best mijn boeken mee nemen maar ze zijn nog niet binnen bij de boekhandel.



Mijn moeder dacht dat het van mijn vorige school was en heeft het weggegooid.
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Puzzelpaginaatje!

Hallo beste lezers!
Kunnen jullie goed Engels? Ik niet echt, maar de lessen zijn wel leuk hoor! Ik wil
het een beetje leuk houden dus hier een ENGELSE woordzoeker.

Veel plezier!

Gemaakt door Merve Kosar
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