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Een woord van de schoolkrantredactie
Beste lezers,
toen Mw. van Delft me vroeg een voorwoord te schrijven voor deze editie van de schoolkrant, zat ik toch
even met de handen in het haar. Waarover kon ik praten, of moest ik lukraak beginnen typen en zien wat
dat zou opleveren? Op dat moment schoot het me te binnen: de naam van de krant.
Toen het idee ontstond om een schoolkrant te beginnen, hadden wij, de redactieleden, geen naam in
gedachten. Zelfs de afscheidskrant op het einde van vorig schooljaar was nog naamloos. De krant werd al
gauw ons papieren kind, een liefdevolle zorg én een onuitputbare bron van vreugde, en elk kind heeft
een naam. Er kwamen veel voorstellen, gaande van ‘De Lucerna Post’ tot ‘Gazet van Lucerna’ maar
uiteindelijk werd er besloten onze schoolkrant ‘Lucerna Lukraak’ te dopen.
Als je de betekenis van ‘lukraak’ opzoekt, kom je op het volgende: zonder moeite te doen, zonder je te
concentreren (bijwoordelijk gebruikt) of , spreekwoordelijk: onzeker, zus of zo, in het wilde, op goed geluk
af. Ik kan jullie verzekeren, beste lezers, dat geen van deze betekenissen van toepassing zijn op het
maken van deze editie. Veel mensen hebben uren werk gestoken in het schrijven van bijdragen, het
maken van spelletjes, het uitdenken van wedstrijden, maar ook in het ontwerpen van de voorkant, het
kopie- en nietwerk. Zonder al deze personen zou de derde editie van ‘Lucerna Lukraak’ er nooit zijn
gekomen.
Het resultaat is dus opnieuw allesbehalve lukraak. Dankzij de onklopbare inzet en het tomeloze
enthousiasme van alle medewerkers, zowel leerlingen als leerkrachten, is deze versie alweer een bewijs
van creativiteit en nauwgezetheid; iets wat je enkel kan verkrijgen door samenwerking. Namens de
redactie wil ik iedereen van ganser harte bedanken: zonder jullie zou de schoolkrant niet half zo boeiend
zijn. Met plezier heb ik de wist-je-datjes gelezen. De raad van Dr. Vampire, die jullie voor de eerste keer
in deze editie kunnen lezen, is verrassend wijs. De muzikale bijdrage van Mehmed Ali heeft me helaas
nog niet tot nieuwe genres bekeerd, maar het zou me niet verbazen, moest dat in de toekomst toch
gebeuren. Kortom, ik heb deze editie zonder pauzeren verslonden en ik ben er zeker van, beste lezers,
dat jullie dat ook zullen doen. Vergeet niet deel te nemen aan onze wedstrijden, er zijn namelijk mooie
prijzen te winnen.
Tenslotte, lezers van de ‘Lucerna Lukraak’, willen we ook jullie bedanken. De energie die ontstaat
wanneer de schoolkranten worden uitgedeeld, werkt aanstekelijk. We kijken er naar uit om opnieuw
jullie reacties door de schoolgangen te horen galmen en we staan steeds open voor jullie opmerkingen.
Veel leesgenot!

Namens de redactie,

Mw. J. Verhaegen
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Mijn liefste-leerkrachten-album
NAAM
GEBOORTEDAG
HAARKLEUR
KLEUR OGEN
STUDIE

Anne van Delft

Jo Verhaegen

2 december 1987

maandag 10 december
oorspronkelijk bruin, maar met de dag

Bruin!

grijzer (door de leerlingen?)
blauw

Blauw..

lerarenopleiding Frans, Engels, geschedenis

Ik ben eigenlijk een historica :)

toetsen maken & straf bedenken

HOBBY’S

Reizen, katten, (pinda)kaas,
geschiedenis en Lucerna.

FAVORIETE FILM/
TV-PROGRAMMA

Six feet under (serie), Donnie Darko

Romeo & Juliet (met Leonardo di

en Eternal sunshine of the spotless
mind (films)

Caprio); The Lion King

LIEVELINGSBOEK

Alles wat met geschiedenis te maken heeft
‘De Vriendschap’ (Connie Palmen)
Ik kan vooral muziek van Paul Simon wel waarderen,

LIEVELINGSLIED
LIEVELINGSVAK
LIEVELINGSLEERLING

en in mindere mate Toto / Dire Straits / Daft Punk/
Counting Crows / radiomuziek van Q-music.

Night Air (Jamie Woon)

Latijn, Grieks en Engels. En geschiedenis.

 Frans NATUURLIJK

De leerling die nooit te laat komt en altijd naar

IK BEN DOL OP..

IK HEB EEN HEKEL AAN..

DIT SCHOOLJAAR WIL IK..

Allemaal: stil, lawaaierig, geconcentreerd,
verstrooid,… iedere leerling is uniek en

mij luistert ;-)

elke leerling heeft z’n charme.

Eten (bij voorkeur vet of sushi), slapen,
cola light en ordenen.
Douchen (… ik doe dat wel elke dag hoor),

Chocola!

piepschuim, te laat komen en mensen
in de supermarkt (die lopen ALTIJD in de weg).

Leugens.

Goede schoolkranten maken en

Zoveel mogelijk leuke lessen, goede

niet al te chagrijnig zijn ;-)

punten en blije gezichten.

NAAM
GEBOORTEDAG

Christof de Vaal
Op een maandag, 1 dag na het begin van de lente

HAARKLEUR
KLEUR OGEN

Dankzij de studenten al veel grijs

STUDIE

Had ik niet veel, mijn leerkrachten
Bruin
waren spijtig genoeg bijna nooit ziek
Ja, als de leerkrachten melden dat ze ziek zijn,
Sporten (lange afstanden, van Mechelen naar houd ik het 1e uur van de dag studie, wat niet zo leuk is.
Brussel ofzo)(en desnoods ook van Mechelen Vroeger deed ik veel aan voetbal. Nu doe ik mijn werk
naar Brussel en terug)
graag 2 maal per week ouders opbellen, brieven opsturen.

HOBBY’S

Hasim (spreek uit als Hasjiem)
2 februari 1986
Vroeger had ik blond haar, nu

Verschillende kleuren, multiculturele ogen dus

zwart met bruin.

FAVORIETE FILM/ TVPROGRAMMA

Boys N the hood, Trainspotting, Ook lees ik graag boeken. Ik probeer wel dagelijks 10 à 15 minuten te lezen.
Menace II society, The godfather
Ik heb niet zo’n favoriete film eigenlijk, maar maffia-films spreken

LIEVELINGSBOEK

The Acid House van Irvine Welsh

mij wel aan (Godfather, Scarface, The Untouchables, Donnie Brasco)
Wat was de naam weer? Eeeeuh … Ik herinner het nietmeer.

Hangt af van mijn gemoed maar veel en onder andere:
LIEVELINGSLIED

LIEVELINGSVAK
LIEVELINGSLEERLING
IK BEN DOL OP..
IK HEB EEN HEKEL AAN..
DIT SCHOOLJAAR WIL IK..

In the air tonight (Phil Collins)

Sub Focus – Acid Test; DJ Rolando (the Aztec mystic) –
(Nights of the) jaguar; Nick Cave – The Mercy Seat;
Yann Tiersen – La Boulange
Zoals iedereen waarschijnlijk studie of
een schooluitstap

Een leerling met een diploma

Zeker geen wetenschappelijke vakken zoals fysica,

chemie (sorry Mr. Unal en Mr. Toebosch)
Die is spijtig genoeg niet meer op school.

Een bejaarde voor laten gaan aan de winkelkassa
terwijl ik aan het shoppen ben met de dierbare
Broodje gezond!! 
mensen die er in mijn leefwereld rondlopen
Een bejaarde die me passeert tijdens het lopen,
Ik heb daar eigenlijk geen idee van.
dan dien ik pootje lap te doen en ik vind dat niet leuk Even denken…
Dat iedereen gezond mag blijven en de rest volgt wel
Graag een huis kopen…
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Activiteitenkalender

 Studiekamp 2e en 3e graad

Zaterdag 3 december – zondag 4 december

 Herhalingsweek

Maandag 5 december-vrijdag 9 december

 Kerstexamens

Maandag 12 december-vrijdag 23 december

 Rapporten DW2

Vrijdag 23 december

 Oudercontact

Vrijdag 23 december vanaf 18.00

 Kerstvakantie

Maandag 26 december-vrijdag 6 januari

 Winterschool/Olympiadekamp

Maandag 26 december-donderdag 29 december

 Uitstap Breemdonk (6e jaars)

Woensdag 11 januari

 4e jaars naar Londen

Woensdag 25 en donderdag 26 januari
e

 Uitstap earthexplorer Oostende 5 jaars Vrijdag 27 januari
 Finale Wiskundequiz

Zaterdag 4 februari
e

 Uitstap naar Urania Hove 6 jaars
e

Vrijdag 10 februari

 Rapporten DW3 (1 graad)

Vrijdag 10 februari

 Milieu- en Gezondheidsweek

Maandag 13 februari - vrijdag 17 februari

 Uitstap naar de haven 2e jaars

Dinsdag 14 februari

 Dikke Truiendag

Donderdag 16 februari

 Krokusvakantie

Maandag 20 februari – vrijdag 24 februari

 Eindejaarsreis

Krokusvakantie 
e

e

 Studiekampen 2 en 3 graad

Krokusvakantie 
e

 Uitstap geschiedenis A’pen (4 jaars) Donderdag 1 maart
 Opendeurdag

Zaterdag 3 maart

PHILOSORAPTOR
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Woord van de maand
We starten met de studentenmanier bij uitstek om een woord te verklaren. We surfen naar de
website Wikipedia en typen in: barbaar. Dit levert volgend resultaat op:
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Barbaar)

Barbaar

Het woord barbaar betekent onbeschaafd/onderontwikkeld persoon en komt van het Griekse
Barbaros, Barbarikon, het als grappig opgevatte geluid dat de barbaroi (βαρβαροι) maakten als ze in
Griekse oren 'beschaafd' wilden spreken.
De Grieken en, in navolging van hen met de term barbarus, de Romeinen, noemden ieder volk
barbaren als ze hen niet konden verstaan of als hun cultuur op hen vreemd overkwam. Daarmee
werd in die tijd niet bedoeld dat die volken onbeschaafd waren. …..
Later is hier het woord Berber van afgeleid, de oude Europese en meestgebruikte naam voor de
Imazighen. Dit volk werd vroeger dan ook barbaren genoemd, die woonden in Barbarije, het huidige
Algerije, Tunesië, Marokko en Libië.
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Hedendaagse betekenis
In het hedendaags taalgebruik wordt met een barbaar iemand bedoeld die ruw is of ergens weinig
van af weet. Zo wordt iemand die weinig interesse in of kennis van kunst en cultuur heeft een
"cultuurbarbaar" genoemd. Met een barbaarse behandeling wordt bedoeld een behandeling van
iemand met weinig respect voor de andere persoon, zijn bezittingen of een dier.

Lucernabetekenis
Iemand die les krijgt bij mijnheer de Vaal wordt ook al wel eens barbaar genoemd. Waarom heeft
het woord barbaar trouwens altijd een negatieve connotatie (gevoelswaarde)? Mijnheer de Vaal
krijgt ook positieve rillingen in zijn lichaam bij het horen van dit woord. Waarom is Conan The
Barbarian sinds 1932 een held in boek- en filmvorm, maar denkt iemand bij het horen van het woord
barbaar aan iets negatiefs? Ik ben geen geschiedkundige, maar ik vermoed dat mijnheer Erven ons
kan boeien met zijn lovende verhalen over de barbaren.
Laat ons wel wezen: het feit dat iemand ruw is, hoeft daarvoor niet nadelig te zijn. Een hongerige
student mag als hij/zij honger heeft barbaars de boterhammen opeten of barbaars de caprisun
uitdrinken. Er mag barbaars verdedigd worden dat Galatasary beter is dan Besiktas. Er mag (in
bepaalde gevallen) barbaars geroepen worden: nee geen toets of nee kunnen we die toets aub
uitstellen, we hebben toch al zoveel te doen.
Wat we liever niet zien is dat de boeken van de studenten er barbaars uitzien. Dat wil zeggen: half
opgegeten door jouw hond, uitgebraakt, nog eens half opgegeten en zo terug meegenomen naar de
les om verder in te krabbelen. Bij de leerkrachten geldt dit immers ook: het kopieerapparaat mag
door mevrouw Van Delft barbaars behandeld worden als er een paar papieren in blijven vastzitten.
Er mag barbaars gevloekt worden op de koffiemachine als deze alleen maar water in plaats van
koffie en water aflevert. Wij geven in jullie ogen barbaars moeilijke testen of gedragen ons barbaars
door zoveel taken en opdrachten te geven.
Bij deze neemt de schrijver het op voor het woord barbaar. Als we bijhorende foto zien, merken we
op dat Arnold Schwarzenegger de rol van Conan The Barbarian vertolkt. Hij mag dan een barbaarse
filmheld geweest zijn. Toen hij rondreed met zijn buitenechtelijk kind in 1 van zijn vele hummers als
gouverneur van de staat Californië gedroeg hij zich meer dan waarschijnlijk ook erg barbaars.
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NIEUW: Dr. Vampire

geschreven door anoniem!

Ik (dr. Vampire) los vragen over liefde
Op omdat ik zelf niet verliefd kan
Worden. Want zoals jullie al hebben
Gemerkt (aan mijn naam) ben ik een
Vampier. Ik kan zelf niet verliefd worden,
Of beter gezegd, ik KAN verliefd worden, maar ik kan nooit liefde
krijgen…
Mensen met liefdesproblemen of vragen over liefde kunnen die aan
mij (dus dr Vampire) vragen!
Dus kom maar op met jullie vragen! ! !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beste Dr. Vampire. Mijn vriendje houdt heel veel van groen en ik HAAT groen. Hoe zorg
ik ervoor dat hij geen groene kleren meer draagt?
Als je vriendje van groen houdt en jij houdt niet van groen, moet je hem dat eerlijk
zeggen, maar wees niet gemeen! Je wilt zijn hart toch niet breken? Zeg hem dat je hem
niet graag in het groen ziet, maar dat je hem ook eens in andere kleuren wilt zien! Als
hij van je houdt, zal hij dat zeker 100% begrijpen! Veel geluk! ;-)
(hmmm… groene kleren, dat moet eigenlijk wel een heel raar zicht zijn…)

 DR. VAMPIRE! In mijn klas zit een meisje waar ik helemaal gek van word, ze is echt verschrikkelijk.
Alleen, ik denk dat ik verliefd op haar ben. Hoe is dat nou weer mogelijk?! HELP! Hoe kom ik daar
vanaf?
zoals mijn goede (oude) vriend shakespeare zei: “liefde begint met haat”. of wie zei dat
ook alweer? Nou het maakt niet uit wie het zei! Lieve jongen (of wie je ook bent), tegen
liefde kan je niets doen! soms word je gewoon ineens verliefd wanneer je het niet
verwacht! Dus luister naar mijn goede raad! Leer dat meisje beter kennen en wie weet
lopen jullie straks hand in hand door de gangen! Veel succes!

 Lieve meneer vampier. Ik ben stapelgek op Justin Bieber. Ik ben
natuuuurlijk niet de enige (immers, hij is superknap, -slim EN –grappig!),
hoe zorg ik ervoor dat hij mij ook ziet staan?
ik ben zelf niet echt een fan van justin bieber (zijn liedjes vind ik wel goed, sommige…),
maar wat je kan doen is bijvoorbeeld: jezelf helemaal in het FLASHY-paars kleden (ik
had gehoord dat dat zijn lievelingskleur was) en op een plek staan (bv.: op de schouders
van iemand ;-)) waar hij je goed kan zien met die kleren! Natuurlijk kan je dat doen op
een concert van hem! Ik wens je heel veel succes (vooral van het vinden van iemand lange
schouders of iemand die gewoon heel lang is!). Hopelijk heeft Justin goede ogen om jou te
kunnen zien!
Vragen kunnen schriftelijk achtergelaten worden op het secretariaat of gemaild worden naar
anne.vandelft@lucerna.be . Deze vragen mogen ook verzonnen zijn!
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NIEUW: Dr. Vampire

geschreven door anoniem! - II

 Dr. Vampire, eerlijk gezegd ben ik een beetje verslaafd aan mijn telefoon. Het
liefst sms en bel ik de hele dag door, bij voorkeur ook naar 1 specifiek persoon.
Echter, mijn ouders zijn de hoge rekeningen zat! Ze hebben mijn gsm afgenomen en
de huistelefoon kan niet meer naar buiten bellen. Dr. Vampire, wat moet ik nu?
Dat is echt een groot probleem! ik heb dat probleem dus ook, nouja, bijna dan… ik bel ook
heel graag met mijn vrienden (bijv.: naar mijn monstervrienden)! ik „probeer‟ het kort te
houden en bel meestal als het echt nodig is. Want meestal zie je je vrienden op school
gewoon terug en als dat niet genoeg is, ga je gewoon met elkaar afspreken. Dat is echt
su per leuk! Als je weer mag bellen, probeer dan niet te lang te praten en gebruik bijv.
je gratis belminuten en –smsen (als je die hebt natuurlijk). Zoals ik al zei, niet te lang
aan de telefoon zitten! (trouwens, dat is ook ongezond, om heel lang aan de telefoon te
zitten, geloof me! Of was dat nu iets anders?) nou, heel veel succes!



Dag! Ik vraag me al een tijdje het volgende af: al vanaf jongs af aan vind ik meisjes best wel stom.
Ze kunnen (meestal) niet voetballen en vinden dat ook niet leuk, je mag ze niet echt slaan en ze
gillen zoveel. Ik zie niet in hoe dat ooit over gaat. Dus, dr. Vampire, hoe kan ik later nou ooit met
zo’n mens trouwen?! (ik wil natuurlijk al helemaal niet trouwen met een andere jongen!) Kunt u me
dat uitleggen?

Natuurlijk! (deze keer ben ik er zeker van, je bent een jongen!) Beste jongen, meisjes zijn
rare wezens (en zij vinden jongens ook rare wezens)! Maar elk meisje is anders. Sommige
houden van voetbal, sommige niet. Sommige meisjes gillen veel, sommige niet! Ik ken bijv.
een meisje en ze kan niet gillen, ze kan het wel, maar doet het nooit, soms dan… en
trouwens, je moet nog niet aan die dingen denken! Trouwen is voor later, heel heel heel
heel heel veel veel veel veeeeeel later.. geloof me, je zal zeker (later) een tof meisje
vinden! dus kijk goed om je heen, wie weet wat voor “perfect” meisje je zal ontdekken?...
veel geluk en succes!
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Jarigen
DECEMBER: Zeyneb Aras (1e klas) op 1 december, Beyza Uzun (1e klas) op 1 december, Bayram Yaman (6e klas) op 2
december, Ferhundenur Halici (3e klas) op 4 december, Sevilay Kazaz (4e klas) op 4 december, Ridvan Denizoglu (1e klas)
op 7 december, Sebiye Coskun (1e klas) op 11 december, Muhsin Alp (5e klas) op 12 december, Sezgi Alptekin (6e klas) op
22 december, Nebiye Sonakalan (5e klas) op 23 december, Irem Akyil (2e klas) op 24 december, Ahmed Kosar (2e klas) op
27 december, Elif Ucan (3e klas) op 27 december, Tahir Kocak (2e klas) op 29 december, Erkan Aydemir (3e klas) op 30
december, Hatice Guclu (3e klas) op 30 december en Eda Kazaz (3e klas) op 30 december.
Mevrouw VAN DELFT op 2 december, mevrouw STORMS op 3 december, meneer ERDOGAN op 7 december, mevrouw J.
VERHAEGEN op 10 december en mevrouw BESSEMANS op 13 december.

JANUARI: Senem Yildiz (4e klas) op 2 januari, Mehmed Ali Coskun (5e klas) op 4 januari, Ensar Bilican (3e klas) op 6
januari, Zeynep Onal (4e klas) op 6 januari, Sumeyra Karsikaya (1e klas) op 9 januari, Talha Yildiz (6e klas) op 9 januari,
Mehdi Aras (4e klas) op 12 januari, Said Aydemir (2e klas) op 12 januari, Jounna Elarbi (4e klas) op 12 januari, Reyhan
Imizoglu (6e klas) op 13 januari, Naoual El Mahaoui (3e klas) op 18 januari, Cihan Sahbaz (6e klas) op 18 januari, Kaoutar
Dachour (6e klas) op 19 januari, Seyma Kartal (3e klas) op 19 januari, Cemile Sen (2e klas) op 19 januari, Beyza Nur Yilmaz
(2e klas) op 20 januari, Rabia Cebeci (1e klas) op 23 januari, Rabia Erdem (2e klas) op 23 januari, Fethullah Cakmak (5e
klas) op 25 januari, Merve Sen (6e klas) op 26 januari, Seyma Tasci (4e klas) op 26 januari, Merve Kalkan (1e klas) op 28
januari en Bilal Kosar (2e klas) op 28 januari.
Meneer DUFRAING op 10 januari en meneer BEUKELEIRS op 21 januari.

FEBRUARI: Sumayo Abdirahman (1e klas) op 1 februari, Ismail Serin (2e klas) op 3 februari, Betul Kosar (5e klas) op 8
februari, Busra Unsoy (4e klas) op 10 februari, Zeynep Yilmaz (1e klas) op 13 februari, Sumeyra Bilican (1e klas) op 17
februari, Ayoub El Boujadaini (2e klas) op 18 februari, Zakia Essalih (5e klas) op 19 februari, Arafa Tulukcu (3e klas) op 19
februari, Yasemin Bahceli (5e klas) op 22 februari, Elif Kocak (4e klas) op 24 februari, Enes Vuran (5e klas) op 24
februari, Aysenur Deveci (2e klas) op 25 februari, Levent Shukri (1e klas) op 25 februari, Abdussamed Nalci (2e klas) op
25 februari, Mustafa Ozdemir (2e klas) op 25 februari, Abdussamet Gunes (2e klas) op 26 februari, Sara Baakili (5e klas)
op 27 februari, Fatih Gultekin (2e klas) op 27 februari en Zehra Meydan (1e klas) op 27 februari.
Mevrouw BENABDESSAMAD op 1 februari, meneer KARATAS op 7 februari, mevrouw DEMIRCI op 8 februari en meneer
MARIEN op 18 februari.

MAART: Hilal Aydemir (1e klas) op 2 maart, Yousra Ikken (3e klas) op 3 maart, Saara Yildiz (5e klas) op 3 maart, Edibe
Basoglu (2e klas) op 6 maart, Hafsa Mohsin (5e klas) op 7 maart, Elif Coskun (1e klas) op 8 maart, Feyza Caglar (6e klas) op
10 maart, Erva Caglar (1e klas) op 15 maart, Sumeyra Elceoglu (2e klas) op 16 maart,, Sedanur Caglar (1e klas) op 21 maart,
Fatima Laoukili (6e klas) op 21 maart, Sahmet Bicer (5e klas) op 25 maart, Refia Basoglu (4e klas) op 28 maart, Sule Kazaz
(6e klas) op 30 maart en Mihran Topbas (2e klas) op 31 maart.
Meneer DE VAAL op 22 maart.

9

Brief aan… een CELEBRITY!
Geachte president Obama,

wereldwijd heeft u ongetwijfeld miljoenen bewonderaars en waarschijnlijk krijgt u minstens
evenveel brieven, dus hopelijk heeft u een paar minuten tijd om dit te lezen.
Tijdens uw campagne brandde ik dagelijks een kaarsje opdat u tot president gekozen zou worden.
Een kaarsje als symbool voor het kleine lichtpuntje dat uw eventuele verkiezing zou brengen in de
soms toch zo donkere, van haat vervulde wereld. Toen u op 20 januari 2009 beëdigd werd als
president van de Verenigde Staten van Amerika heb ik tranen met tuiten gehuild. Ik, duizenden
kilometers van het hele gebeuren verwijderd, werd emotioneel door de hoop die u de wereld inblies.
Hoop op een plaats voor iedereen, hoop op een samenleving waar kleur, afkomst of religie geen
onderscheid betekenen, hoop op een plek waar iedereen zichzelf mag zijn zonder daardoor gevaar te
lopen. U was in mijn ogen een held. Een moderne Martin Luther King.
Meneer de president, ik ken weinig van politiek en ik ga me daar dan ook niet over uitlaten. Ik hoop
alleen dat u uw beloftes kan waarmaken en u de nodige hervormingen in uw land kan doorvoeren.
U moet weten, M. Obama, al van de eerste dag koesterde ik een enorm ontzag voor u: een wijze,
bedachtzame man, die er bovendien niet eens zo slecht uit ziet. Het toeval heeft me tot een nog grotere
adept gemaakt. Toen u in april 2009 in Istanbul op staatsbezoek was, was ik daar op
personeelsreis met de school. Het boottochtje op de Bosporus waar ik enorm tegen opzag omdat ik
snel zeeziek word, veranderde in een magische en onvergetelijke ervaring: wij voeren immers op
hetzelfde water: ik in een klein bootje, u op een groot en imposant schip. In de verte zag ik u staan
en plots verdween alle misselijkheid, het was een schitterend moment. En eigenlijk, hooggeachte
president, is de hele situatie een prachtige metafoor voor wat we zijn: allebei mensen op de zee van
het leven: ik, klein en onbelangrijk; u, één van de invloedrijkste mannen van het Westen, maar die
glimp die ik van u opving, uiteindelijk toch ook maar een mens van vlees en bloed die vanuit zijn
dromen grootse dingen verwezenlijkte, deed me meer dan eens beseffen: yes, we can!
U bent een voorbeeld en een inspiratiebron en daarom stuur ik u deze brief: een welgemeende dank u
omdat u mij opnieuw doet geloven in de mensen. Thank you, mister president!

Met hoogachting,
Jo Verhaegen
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De 2e klas op uitstap naar het bos
Op de datum 29/09/2011 zijn de klassen 2 Latijn, 2 mwa en 2 mwb op bosbiotoop vertrokken. Het was
in Wolvenberg in Berchem . Het was niet echt een uitstap maar we kregen een bundeltje, en per groep
moesten we het invullen en het stond dan ook natuurlijk op punten. Met al die beestjes in het bos
hoorde je iedereen van overal roepen en krijsen! Maar toch was het heel leuk voor de meesten…
 (Mihran Topbas)

Op 29 september vertrok het 2de jaar naar het bos in Berchem. De uitstap was in het kader van het vak
biologie. De bedoeling was de leerlingen meer kennis te laten maken met de natuur. De leerlingen
werden verdeeld in groepjes van 4 a 5 leerlingen en vervolgens moesten ze samen vragen
beantwoorden over dieren, planten en de bodem. Bovendien moesten zij foto’s trekken van sporen (die
ze helaas niet hebben gevonden), planten en dieren.
Het was een heel leerzame en leuke dag. Zie ook de foto’s die we hebben getrokken (op de volgende
bladzijde).
Asmae Mohsin & Fatima Haddouchi 
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De 2e klas op uitstap naar het bos – foto’s
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door mevr. Pypops

‘Ik schrijf geen jeugdboeken, ik schrijf gezinsboeken,’ aldus Mark Tijsmans. En wat mij
betreft, heeft hij gelijk.
De Wiet Waterlanders-reeks gaat over drie vrienden: Wiet, Indigo en Ophelia. Samen
proberen ze allerlei mysteries op te lossen. Hierdoor komen ze niet alleen
gevaarlijke maar ook in grappige situaties terecht.

in

Mark Tijsmans heeft een vrij aparte schrijfstijl. Hij heeft duidelijk ook een
voorliefde voor geschiedenis. De speurtochten van het Wiet-Waterlandtrio
hebben dan ook altijd te maken met iets dat vroeger gebeurd is. Uiteraard
is deze geschiedenis verzonnen maar toch zijn er knipogen naar de echte
geschiedenis. Zo zal iedereen het personage Shakespeare wel herkennen in het derde
boek. En wie model heeft gestaan voor Ludwig van Heethoofden of Mozerardus
is ook niet zo moeilijk te achterhalen.
Deze reeks is een spannende reeks maar tegelijkertijd ook grappig. Zeker de
moeite waard om eens te lezen dus.
vanaf 10 jaar

Dolores is een meisje uit de middeleeuwen met dwerggroei.
Haar ouders zijn heel arm en weten niet goed wat ze met haar moeten doen.
Dolores kan immers niet mee op het land werken. Op een bepaald moment wordt
Dolores verkocht aan het Spaanse hof als nar. In het begin vindt ze het
verschrikkelijk. Haar meesteres is een adelijk maar zeer somber meisje, Johanna.
Dolores is vaak het mikpunt van spot en wordt meer dan eens beledigd. Toch
groeit er tussen Dolores en Johanna een bijzondere band.
Het boek Dolores van Noëlla Elpers, is een vrij triest maar mooi en ingrijpend
verhaal. Het hoofdpersonage zuigt je mee in haar verhaal en je kan haar verdriet
echt voelen.
Noëlla Elpers heeft met dit boek vele prijzen gewonnen, waaronder de Thea Beckman-prijs.
vanaf 14 jaar

Robbedoes en Kwabbernoot beleven in de stripreeks De avonturen van Robbedoes
heel wat. Deze twee vrienden gaan voor elkaar door het vuur. Ze zullen elkaar altijd
helpen. Hun tamme eekhoorn, Spip, zorgt voor de komische noot.
In de strip De kleine Robbe komt het personage Robbedoes ook voor. Maar
hierin speelt zijn zoon Robbe de hoofdrol. Dit is een grappige reeks. In elk
stripboek zijn meerdere korte verhaaltjes opgenomen. In deze verhaaltjes
halen Robbe en zijn vrienden allerlei kwajongensstreken uit. Pret verzekerd.
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Wat gebeurt er als…?

Gemaakt door Mihran Topbas 2 Lat.

Je iets ‘stouts’ heb gedaan…

Doe gewoon niets stouts!!!
14

10 tips om…

door Nassira Ben M’Hand (6e klas)

10 tips om te slagen voor een onverwachte test

1) Antwoord zelfzeker. Begin je antwoord nooit met. ‘Ik denk,’ Of ‘Ik weet het niet zeker’ Maar begin
je antwoord met. ‘Het is duidelijk dat...’ Of met ‘Natuurlijk is het…’
Zo kan je zelf de leerkracht laten geloven dat je het antwoord weet.
2) Maak je antwoord zo lang mogelijk. Geen kort antwoord geven dus, maar zever een beetje over
hetgeen je wel weet, zodat de leerkracht uiteindelijk toch punten geeft op iets dat eigenlijk geen
halve punt waard is.
3) Gebruik de mooiste woorden die je kent in je motivatie. Komt altijd meer overtuigend over.
4) Als je er echt niets over weet, maak je uitleg dan zo ingewikkeld mogelijk, opdat de leerkracht niet
zeker weet wat je bedoelt en daarom toch een punt geeft
5) Laat nooit een vraag open staan
6) Verduidelijk zoveel mogelijk met voorbeelden.
7) Stel veel vragen aan de leerkracht. Tot je er ook maar iets uitkrijgt!
8) Geef je test nooit als eerste af. Dan belandt het boven op de stapel en ben je dus de eerste wiens
test verbeterd wordt. Dan verbetert de leerkracht nog heel aandachtig en zal dus ook twee keer
lezen om je antwoord te begrijpen. En dit willen we niet.
9) Schrijf mooi. Met volzinnen, dit komt serieuzer over.
10) Laat de leerkracht je antwoorden lezen, zo kan je zien of je iets moet aanpassen of niet.
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Examens in aantocht!
Nog eventjes en het is zover, de examens starten weer. Voor onze eerstejaars zal het een nieuwe
ervaring zijn, voor de anderen is het al een routine.
Omdat de redactie van mening is dat alle beetjes helpen, hebben we een aantal tips genoteerd. Uiteraard
zijn alle leerkrachten steeds bereid jullie bij te zijn in verrijkende studiemomenten!
We bekijken met de hulp van Spongebob hoe je het best te werk gaat.

Fase 1 (komt overeen met de O uit OVUR): Wat moet ik doen?
In de weken voor de examens krijg je wellicht een leerstofoverzicht van je vakleerkracht. Soms vergeet
die dat, tenslotte zijn leerkrachten ook maar mensen, dan mag je dat gerust vragen. Dit leerstofoverzicht
geeft je een duidelijk idee van wat je precies moet kunnen en kennen om je proefwerken tot een goed
einde te brengen.
Lees het overzicht aandachtig en kijk na of je alle leerstof begrijpt en of je cursus volledig in orde is. De
leerkracht zal je cursus ook een keer nakijken om te zien of er geen foutjes in zijn geslopen. Als je merkt
dat je iets niet begrijpt, vraag dan ruim op voorhand extra uitleg aan je leraar. Blijf niet zitten met je
vragen tot de dag voor het examen, want dan is het te laat.
Je zorgt er dus voor dat je al je materiaal bij je hebt en dat alles volledig ingevuld en ordelijk is. Iets wat
mooi oogt, studeert namelijk veel gemakkelijker. Dan kan je aan de slag!

16

Fase 2 (V van OVUR): Hoe ga ik het doen?
Je hebt nu alles voor je liggen en je moet een strategie bedenken waarmee je erin zal slagen alles perfect
onder de knie te krijgen. Dit is afhankelijk van vak tot vak. De leerkracht heeft je waarschijnlijk bij het
begin van het schooljaar al de nodige leertips meegegeven, maar als je het nodig acht, kan je het opnieuw
vragen. Ook andere mensen op school, zoals M. de Vaal, kunnen je hierbij helpen.
Houd in je achterhoofd dat studeren een heel persoonlijke bezigheid is, misschien kan ik gemakkelijk alles
onthouden als ik alles luidop zing, maar misschien kan jij dat niet. Zoek dus uit wat voor jou het beste
werkt! Normaal gezien heb je ondertussen wel al een eigen studiemethode, die moet je dan zeker niet
veranderen als je daarmee goede punten behaalde. Anderzijds, als je resultaten op je dagelijks werkrapporten niet schitterend waren, is dit misschien een uitgelezen kans om iets nieuws te proberen.
Bespreek dit ook met jouw leerkracht, daarvoor worden zij immers betaald.
Maak een planning: je hebt een zee van tijd, deel die tijd realistisch in. Op maandag kan je een uurtje
wiskundeoefeningen maken en een uurtje geschiedenis studeren, op dinsdag herhaal je Franse
woordenschat en doe je ook nog wat natuurwetenschappen, op woensdag heb je wat meer tijd en kan je
nog een derde vak nemen. Plan niet te veel en neem zeker tijd om je te ontspannen. Let ook op je
voeding, gezond eten en beweging maken niet alleen je lichaam maar ook je hersenen fitter om al die
leerstof te kunnen verwerken.
Verdeel het werk in stukken, vb. theorie en oefeningen of woordenschat en spraakkunst. Concentreer je
een uur op iets, en neem dan eventjes pauze. Maak een wandelingetje in je tuin, leer je olifant springen
of eet een gezond tussendoortje (een struisvogelei?). Let er wel op dat je pauze niet te lang duurt, want
je hebt immers veel werk!
Als je een aantal weken voor de examens al begint met je leerstof te studeren, dan zal je op de dagen
tijdens de examenperiode enkel moeten herhalen en een aantal moeilijkere stukken nog ’s grondig
moeten studeren. Zo vermijdt je stress en faalangst. Dit is een gouden tip!

Fase 3 (U uit OVUR): Ik doe mijn werk!
Dit is waar het om draait: je werk doen. Je hebt in fase 1 en fase 2 het nodige verzameld en een prachtige
planning opgesteld; nu is het aan jou om deze planning gedisciplineerd te volgen. Je studeert volgens
jouw manier en volgens jouw tempo én je vraagt hulp wanneer je het nodig hebt. Er is absoluut geen
reden tot paniek als het eventjes wat minder vlot gaat dan je had gehoopt, je bent op tijd begonnen en je
hebt nog dagen genoeg! Verlies nooit de moed.
Studeer, maak oefeningen, herhaal, bekijk je toetsen opnieuw, leer uit je fouten. Herhaal nog ‘s, maak
extra oefeningen (die je met plezier van de leerkracht zal krijgen), oefen online, laat je ouders of je
klasgenoten een toets voor je maken. Binnen een mum van tijd (of soms wel ietsje langer) zal je de
leerstof vlot begrijpen en kunnen toepassen.
Je zal zelfs merken dat studeren voldoening met zich meebrengt. Het geeft een goed gevoel wanneer je
merkt dat je dat lastige stukje fysica toch begrijpt of wanneer je dat bewijs uit de wiskunde vlot kan
leveren. Je mag trots zijn op jezelf want op die manier zal je prachtige cijfers op je rapport zien
verschijnen. En wees er maar zeker van dat je ouders (en de leerkrachten) ook héél trots op je zullen zijn.
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Fase 4 (R in OVUR) – Ik kijk mijn werk na. Wat vind ik ervan?
Op de dag van het examen is het noodzakelijk dat je na afloop eventjes terugblikt: kon ik alles vlot
beantwoorden, twijfelde ik bij sommige oefeningen, wist ik niet wat er gevraagd werd, had ik problemen
met een leerstofonderdeel, … Probeer ook telkens in te schatten hoeveel je behaald hebt op je examen
en schrijf dat ergens voor je op. Zo kan je, wanneer je je rapport gekregen hebt, vergelijken. Het is
belangrijk dat je jezelf juist kan inschatten.
Als je je 200% hebt ingezet en je resultaten zijn toch niet zo geweldig, dan moet je zeker met je leerkracht
bekijken waar het is misgelopen. Je kan – op afspraak – altijd je examens inkijken.
Veel studieplezier en onthoud: succes is niet toevallig!

Hoe teken ik…

door Mihran Topbas (2e klas)

GARFIELD!
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WEDSTRIJD: welke uitspraak hoort bij welke leerkracht?
Degene die alle antwoorden goed heeft (of de meeste antwoorden goed heeft), krijgt een
geheime prijs! Ik kan jullie alleen verklappen dat de prijs heel NUTTIG zal zijn ;-) Mail je
antwoorden (met de nummers + bijbehorende leerkracht! en je eigen naam erbij) naar
anne.vandelft@lucerna.be of geef het op een papiertje af bij het secretariaat.

Inzendingen

tot 1 januari, de winnaar wordt begin januari bekend gemaakt! Jullie mogen namen natuurlijk
meerdere malen gebruiken..

1. Als je écht niet meer kan, kan je toch
altijd nog één meter.

3. Zeker en vast!
(geen probleem)

2. De waarde
van iets wordt bepaald
door de waarde die jij
er aan geeft of hecht.

4. Iedereen gelijk voor de wet.

5. Een gezonde geest in een gezond
lichaam, het begin van alles!

6.

Ik ben altijd en overal over gestresseerd, dan kan het
uiteindelijk alleen maar meevallen (hopelijk).

7. Waarom straffen als we evengoed op
basis van respect positief met elkaar
kunnen omgaan?
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WEDSTRIJD: welke uitspraken hoort bij welke leerkracht?
8. Da’s pech he,
en in het ergste
geval brute pech.

9. Okidoki!

10. Less talk,
more work.

11. Lang leve Sinterklaas!
(back to business..)

12. Zou jij graag geopereerd
worden door een dokter
die spiekte op zijn examens of
die maar de helft van de cursus
kent ?!?
Choices, not chances, determine our destiny.

13. Het leven draait om eten
en gegeten worden.

20

Wist-je-dat-jes en mopjes

door Mihran Topbas (2e klas)



Wist je dat -89,2 °C de laagste buitentemperatuur ooit gemeten is?



Wist je dat 57,7 °C de hoogste buitentemperatuur ooit gemeten is?



Wist je dat alleen vrouwelijke muggen steken?



Wist je dat als je een goudvis in een donkere kamer opsluit, hij wit wordt?



Wist je dat Coca-Cola oorspronkelijk groen was?



Wist je dat dat de meeste vrouwen het vaak kouder hebben
dan mannen?



Wist je dat dat een varken fysiek niet in staat is om naar



Wist je dat de gemiddelde chauffeur 15.250 keer toetert in zijn leven?



Wist je dat de kolibrie achteruit kan vliegen?



Wist je dat de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?



Wist je dat de sterkste spier van het menselijk lichaam de tong is?



Wist je dat de strepen van een zebra voor verkoeling zorgen?



Wist je dat de totale lengte van je bloedvaten wel 100.000 kilometer is?



Wist je dat dieren ook humor hebben?



Wist je dat een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?



Wist je dat een vrouw gemiddeld 2 jaar van haar leven doorbrengt



in de badkamer?



Wist je dat er gemiddeld 100 mensen per jaar stikken in een balpen?



Wist je dat het bekende spel "Tetris" in 14 dagen is gemaakt?



Wist je dat ijsberen linkspotig zijn?



Wist je dat je niest met een luchtsnelheid van ruim 150 kilometer per uur?



Wist je dat mensen die jongleren grotere hersens hebben?



Wist je dat ratten en paarden niet kunnen overgeven?



Wist je dat te hard niezen kan resulteren in een gebroken rib?



Wist je dat vlinders met hun poten proeven?

de lucht te kijken?

Een aantal mannen kleedt zich om in de kleedkamer van de golfclub. Een mobiele telefoon gaat af en een van hen
begint een gesprek. Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee. MAN: "Hallo" VROUW: "Schat, ik ben het.
Ben je op de club?" MAN: "Ja" VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien.
Het kost maar 1.000 euro. Mag ik het kopen?" MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt, moet je het kopen."
VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedesgarage gegaan. Ik heb de nieuwe 2009 modellen gezien. Er was
er eentje zo mooi." MAN: "Hoeveel kost ie?" VROUW: "80,000 euro" MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel
alle accessoires erbij krijgen." VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar zo graag
wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro." MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar
900,000 euro." VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!" MAN: "Doei, ik hou ook van jou." De man
hangt op. ........ De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar hem. Dan vraagt hij: "Weet
iemand van wie deze GSM is?"
In een klas op een jongensschool was de meester ziek. Alle jongens zaten lawaai te maken en waren op de
banken aan het springen. Opeens komt de directeur binnen en hij zegt: "Wat is dat hier allemaal! Kom allemaal
naar mij toe en zeg wat je gedaan hebt anders...20 bladzijden straf allemaal!" De eerste komt naar voor en
zegt "Ik heb met papieren propjes naar het bord gesmeten", waarop de directeur antwoordt: "5 bladzijden straf."
De tweede komt naar voor en zegt : "Ik heb van de banken zitten springen". Directeur: "10 bladzijden straf". De
derde komt naar voor: "Ik heb snippers door het raam gegooid meneer". Directeur: "Wat!!! Je dacht toch niet
dat je daarvoor gestraft zou worden!!!" Opeens komt er een jongen vol blauwe plekken, schaafwonden en een
bloedneus binnen. De directeur vraagt: "En wie ben jij nu weer!" Waarop de jongen zegt: "Snippers Jan
meneer".
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HISPANOHABLANTES FAMOSOS
Para mí el hispanohablante más popular es Andrés
Iniesta Luján. Es un futbolista español que nació el 11 de mayo
de 1984 en Fuentealibille. Juega al fútbol en Barcelona y su
posición es de centrocampista. Y hasta el momento ha hecho 35
goles en Barcelona. – Mustafa Konus, 5EcoTal
Shakira nació el 2 de Febrero de 1977 en Colombia. A los 5 años
Shakira mostró sus calidades con cantos y danzas árabes. Ahora es
una cantante muy popular en el mundo. Canta en inglés y español. –
Yasemin Bahçeli 5EcoTal.
En mi opinión, Xavier Hernández Creus es el mejor futbolista del
mundo. Tiene 31 años. Su equipo actual es el FC BARCELONA.
Xavier Hernández es español y juega muy bien al fútbol. Su
entrenador de fútbol es Josep Guardiola y su número de dorsal es el
6. – Enes Vuran, 5EcoTal
Demi Lovato es una cantante y actriz estadounidense. Nació
en Dallas en Texas. Es de origen mexicano y es
hispanohablante. Tiene 19 años. Demi toca la guitarra y el
piano. Su mejor amiga es Selena Gomez. Ha grabado 3
álbumes y muchas películas. Sus aficiones son cantar, cocinar
y actuar. – Merve Şen, 6EcoTal
Lionel Messi nació el 24 de junio 1987 en Rosario, Argentina. Es
argentino pero vive en España. Es futbolista y juega para el FC
Barcelona y es el mejor jugador del mundo. Messi ganó todas las
copas con el FC Barcelona. Messi no le gusta el Real Madrid y yo
tampoco porque es el rival del FC Barcelona. – Cihan Şahbaz
6EcoTal
Penélope Cruz es una actriz española. Nació el 28 de abril de 1974
en Madrid. Habla 4 idiomas: español, italiano, francés e inglés. Se
casó con Javier Bardem, también actor en julio de 2010. Tienen un
hijo, Leonardo. Penélope es vegetariana. Ganó dos premios Óscar.
Su nombre viene de la canción ‘Penélope’ de Joan Manuel Serrat.
Ha jugado en 40 películas como Vicky Cristina en Barcelona y
Pirates of he Caribbean: On Stranger Tides en 2011. La elegí porque
es una española famosa. – Reyhan Imizoglu, 6EcoTal
Mi artista famoso español es Enrique Iglesias. Me encantan sus
canciones y pienso que es guapo. Enrique nació en Madrid y ahora
tiene 36 años. Es el hijo más joven en su casa y tiene un hermano y
hermana. Enrique canta sobre todo pop, R&B y pop latino. Canta en
inglés, francés y español. En mi opinión ‘Hero’ es su mejor canción.
Enrique tiene una relación con Anna Kúrnikova desde 2002. – Fatma
Coban, 6EcoTal
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Slimmer dan de leerkracht Nederlands

door mevr. Brandt
Taal hoeft niet saai te zijn! In elk schoolkrantje staat een korte, leuke quiz over en rond
taal. Je komt er allerlei leuke weetjes tegen en wie weet word jij wel slimmer dan de
leerkracht Nederlands!

1. Internationale Moedertaaldag
Op 21 februari is het Internationale Moedertaaldag, een dag die ieder jaar door de UNESCO
wordt gevierd. Deze datum is gekozen om de rellen op 21 februari 1952 te herdenken, toen
diverse studenten omkwamen tijdens demonstraties om het Bengaals erkend te krijgen als
een officiële taal van Pakistan.

Wanneer noem je een taal je moedertaal?
a. Als allebei je ouders deze taal spreken.
b. Als je deze taal op jonge leeftijd geleerd hebt.
c. Als je deze taal vloeiend spreekt.
d. Als je die van je moeder geleerd hebt.

2. Arabische opstand
De afgelopen weken werd het nieuws gedomineerd door opstanden in Noord-Afrika. Het
begon in Tunesië, maar heeft zich nu verder uitgebreid naar onder andere Egypte, waar
mensen massaal de straat op gaan om tegen de regering te protesteren. In beide landen
wordt een variant van het Arabisch gesproken. Naast deze lokale dialecten bestaat er ook het
zogenaamde Modern Standaardarabisch.

Kunnen een Egyptenaar en een Tunesiër met elkaar praten?
a. Alleen als ze allebei hoogopgeleid zijn en het Standaardarabisch beheersen.
b. Ja, als je Arabisch spreekt, kun je in principe iedere spreker van het Arabisch
verstaan.
c. Nee, het Arabisch verschilt per land te sterk; de variëteiten zijn niet onderling
verstaanbaar.
d. Nee, want Tunesië en Egypte liggen daarvoor te ver uit elkaar.

3. Facebook
Facebook is momenteel een van de meest populaire sociaalnetwerksites. Het aantal leden
groeit nog steeds en de film over het ontstaan van Facebook (The Social Network) heeft al
meerdere Oscarnominaties op zak. Facebook wordt zowel door jongeren als door
volwassenen gebruikt. Volwassenen gebruiken in hun berichten op Facebook meer
voorzetsels en lidwoorden dan jongeren.

Waarom gebruiken jongeren minder voorzetsels en lidwoorden?
a. Ze hebben veel minder tijd dan volwassenen.
b. Voorzetsels en lidwoorden zijn lastig, omdat ze deze nog niet op school
geleerd hebben.
c. Ze zijn beter bekend met snel communiceren en kunnen zich beter in telegramstijl
uitdrukken.
d. Ze zijn beter bekend met schrijven in spreektaal, dus zonder voorzetsels en
lidwoorden.
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4. Foudt?
Onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Nederland, hebben onlangs onderzocht hoe erg
mensen het vinden als ze ergens bijvoorbeeld hij vind in een tekst zien staan. Voor de
twijfelaars: het moet hij vindt zijn!

Wat was de opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek?
a. De helft van de mensen zag de fouten niet; ook niet als ze hoogopgeleid waren.
b. De mensen zagen de fouten wel, maar vonden het niet erg.
c. Een grote meerderheid zag de fouten en
vond het heel erg.
d. Vrijwel niemand zag de fouten.

5. Nederlands over de grens
In november is het boek Nederlandse woorden wereldwijd
van taalkundige Nicoline van der Sijs verschenen. Ze heeft alle woorden geïnventariseerd die het
Nederlands ooit naar het buitenland geëxporteerd heeft. Het is dus niet zo dat het Nederlands
alleen maar woorden uit andere talen (zoals het Engels) leent. Het is ook andersom: veel talen
hebben juist Nederlandse woorden opgenomen.

Welk van onderstaande woorden is niet aan het Nederlands, maar aan een andere taal
ontleend?
a. Bière (‘bier’ in het Frans).
b. Frikowtu (‘verkouden’ in het Surinaams).
c. Rucksack (‘rugzak’ in het Engels).
d. Sukoppu (‘schop’ in het Japans).

Achmatie (ach mijn hoofd),

Nederlands-toets, 2e klas

te veel informatie.

Dit antwoord werd gegeven:

Ik kan het niet meer aan,

Het bruidspaard leefde nog lang

ik moet iemand slaan.
Jassen, tassen, vesten uit,
uff, de klas is weer te luid.

en gelukkig..

Baraa Abed El Jalil &
Zahraa Al Assadi &
Zeyra Meydan
(BZZ AMA =) )

Een leerling uit de 1e klas
was het niet eens met een opgegeven
straf en schreef ‘terug’:

Ik vindt uw straf egt belaglijk!

=D HAHKIHKOEHKOEH !!
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Slimmer dan de leerkracht Nederlands –

De antwoorden

1. Wanneer noem je een taal je moedertaal?
b. Als je deze taal op jonge leeftijd geleerd hebt.
Een moedertaal is een taal die je in je jeugd, buiten het onderwijs om, hebt geleerd. Kenmerkend voor
moedertaalsprekers van een taal zijn de intuïties die zij hebben over wat in hun taal wel of niet gezegd kan
worden. Naarmate je ouder wordt, zal het steeds moeilijker zijn om een taal (zonder taalonderwijs) op een
hoog niveau te leren beheersen. In de taalkunde wordt de puberteit meestal beschouwd als einde van de
zogenaamde kritische periode, waarin het mogelijk is om een taal als moedertaal te verwerven.

2. Kunnen een Egyptenaar en een Tunesiër met elkaar praten?
b. Ja, als je Arabisch spreekt, kun je in principe iedere spreker van het Arabisch
verstaan.
In het dagelijks leven zullen een Tunesiër en een Egyptenaar hun lokale dialect van het Arabisch spreken. Deze
lokale varianten verschillen per land (en zelfs per regio) en kunnen zelfs zo anders zijn dat men elkaar niet heel
gemakkelijk verstaat. Men probeert dan eerder Standaardarabisch te spreken. De Egyptenaar en de Tunesiër
zullen elkaar dus wel begrijpen, maar moeten misschien wel wat extra moeite doen.

3. Waarom gebruiken jongeren minder voorzetsels en lidwoorden?
c. Ze zijn beter bekend met snel communiceren en kunnen zich beter in
telegramstijl uitdrukken.
Voorzetsels (op, in, na, etc.) en lidwoorden gebruikt iedereen in gesproken taal moeiteloos. Je hoeft deze op
school dan ook niet te leren. Alleen als je een andere moedertaal dan het Nederlands hebt, zul je moeten leren
of het de container of het container is. Op websites zoals Facebook laten mensen die woordjes vaak weg,
omdat ze weinig informatie bevatten (‘moeder vriendje kwaad’ is bijna net zo informatief als ‘de moeder van
mijn vriendje is kwaad’). Volwassenen zijn minder gewend om in deze telegramstijl te schrijven.

4. Wat was de opmerkelijke uitkomst van dit onderzoek?
b. De mensen zagen de fouten wel, maar vonden het niet erg.
En dat terwijl ongeveer dertig jaar geleden het juist de d- en t-fouten waren die men het ergerniswekkendst
vond. Wie die fouten maakte, gold als dom. Maar tegenwoordig worden ze vaak niet eens opgemerkt,
constateert dit onderzoek. En ook de groep gemiddeld tot hoger opgeleiden lijkt steeds meer moeite te hebben
om deze werkwoordfouten te herkennen. ‘Als men dat wel kan, let men er niet zo op. En als men er wel op let,
hecht men er weinig waarde aan’, aldus de onderzoekers.

5. Welk van de onderstaande woorden is niet aan het Nederlands maar aan
een andere taal ontleend?
c. Rucksack (‘rugzak’ in het Engels).
Rucksack komt uit het Duits en is op die manier ook in het Nederlands terechtgekomen.
Frikowtu betekent ‘verkouden’ in het Surinaams en komt uit het Nederlands, evenals het Japanse sukoppu. Er
wordt vaak gezegd dat het Nederlands vooral veel scheepvaarttermen heeft uitgeleend aan andere talen.
Volgens Van der Sijs is dit echter sterk overdreven. Wanneer je ook naar talen buíten Europa kijkt, zie je dat het
aantal scheepvaarttermen veel lager is.
Antwoorden quiz pagina 28
1: Australië
2: Bolivia
3: China

4: auto
5: komma
6: groen

7: de zeven deugden
8: Engels
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Quiz

door Mihran Topbas (2e klas)

Vraag 1: In welke land komen er meer dan 350 vlinders voor?
Vraag 2: Van welk land is de bolivar de munteenheid?
Vraag 3: Uit welk land komt ketchup?
Vraag 4: Van welk vervoermiddel worden er zo’n 70 stuks per minuut
gemaakt over de hele wereld?
Vraag 5: Wat is het meest gebruikte leesteken?
Vraag 6: Welke kleur heeft Coca-Cola als er geen kleurstof
in gedaan wordt?
Vraag 7: Wat zijn geloof, hoop, liefde, sterkte, rechtvaardigheid,
voorzichtigheid en matigheid?
Vraag 8: Wat is de tweede meest gesproken taal ter wereld?
De antwoorden staan op pagina 26..
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Puzzelpagina

De sudoku van het
vorige nummer opgelost!

School.
Horizontaal
3. Hier houden leerlingen niet van.
5. Bij deze persoon kan je terecht
als je een probleem hebt.
6. Tram ... stopt vlakbij de school.
8. Zonder dit zouden sommige mensen zich
vervelen thuis.

Verticaal
1. Zonder hen zouden de klassen leeg zijn.
2. 'Für Elise' of 'Düm Tek Tek'?
4. Te laat? Naar het ...
7. Synoniem voor leraars.
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Puzzelpagina – II
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Lieve Lucy

Lieve Lucy,
in de vorige edities van de Lucerna Lukraak las ik de antwoorden die je op lezersbrieven gaf.
Daardoor kreeg ik het idee om je ook ’s te schrijven, hoewel ik denk dat je me toch niet zal
kunnen helpen.
Mijn naam is A. en ik ben een jongen van 14, uiteraard van het Lucernacollege. Zoals je weet,
lieve Lucy, zitten er veel meer meisjes dan jongens in onze school en dat vind ik angstaanjagend.
Je weet hoe meisjes zijn want je bent er zelf één: ze zwijgen geen minuut en vinden het dan
normaal dat diegene waar ze tegen praten, reageert. En ik reageer nooit. Die wichten uit mijn
klas beginnen me dan uit te schelden voor asociaal, en ja, dat ben ik ook. Er is geen moment op
de dag dat ik zin heb om met iemand te praten, niet tegen jongens en al zeker niet tegen meisjes.
Ik wil dus niet dat je me tips geeft om socialer te worden, integendeel, ik wil gewoon dat je me
helpt om een manier te vinden dat ik niet met iemand moet communiceren. Trouwens, Lucy, het
heeft wel een enorm groot voordeel: alle leerkrachten vinden mij een voorbeeldige leerling want a)
ik praat nooit met mijn buur, b) ik stoor de les nooit, c) ik stel nooit vragen tijdens de les en d) ik
maak nooit domme opmerkingen.

Mijn mannelijke klasgenoten stellen zich geen vragen bij mijn gedrag. Ik sta gewoon bij hen op de
gang of we zitten samen op een bankje. Ze kijken me nooit vreemd aan, zelfs als ik van de hele
dag geen woord zeg. Wij, jongens, zijn niet zo moeilijk en eigenlijk zijn we ook helemaal niet
geïnteresseerd in elkaar. Erg handig! Maar ik hoop toch dat je wat tips kan geven om van die
lastige, bemoeizuchtige meisjes af te raken.
Je moet niet denken dat ik nog niets geprobeerd heb. Ik som het even voor je op:


Ik heb me gedurende 10 dagen niet gewassen… nog altijd zeurde mijn buurvrouw tijdens
elk uur aan mijn hoofd.



Elke dag at ik ’s morgens een potje looksaus; geen resultaat.



Eén keer heb ik gedaan of ik mijn stem kwijt was, maar blijkbaar heeft dat een averechts
effect op mijn klasgenoten: ze begonnen nog meer tegen me te spreken en daarenboven
praatten ze dan ook nog ’s over mij tegen iedereen die er de oren naar had, al hun
vriendinnen dus.

Lieve Lucy, je begrijpt dat ik zelf geen geschikte manier heb gevonden om rustig asociaal te
blijven, je moet me helpen. Please???

Asociale A.
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Beste asociale A.,
eigenlijk kan ik duizend-en-één redenen verzinnen waarom je wél sociaal zou moeten zijn, maar ik heb
mijn best gedaan om me in jouw plaats te zetten. Hieronder kan je lezen wat ik voor je bedacht heb.
Hopelijk heb je er iets aan!

 Ga in de klas nooit naast iemand zitten. Als de leerkracht je dat verplicht, dan laat je je ouders in
je agenda noteren dat je een ernstige besmettelijke ziekte hebt, die door aanraking overgaat op
anderen.
 Zit op de gang altijd met je neus in de boeken. De leerkrachten zullen het vertederend vinden en
je medeleerlingen zullen afstand bewaren.
 Poets nooit je oren. Het aanzicht van iemands oorsmeer is echt weerzinwekkend.
 Steek wat insecten of ander ongedierte in je boekentas en laat er af en toe eentje ontsnappen.
 Krab voortdurend in je haar. Meisjes willen echt géén luizen.
 Zeg tegen je buurvrouw dat je smoorverliefd op haar bent en dat je besloten hebt om dat
weekend samen met je ouders haar hand te gaan vragen.
 Draag altijd hele vreemde kleren (vb. 2 verschillende schoenen, fluo-gele broeken, een
wintermuts in de zomer, sokken in je sandalen, …). Mensen zijn namelijk nooit graag in de buurt
van anderen die er vreemd uitzien. Deze tip is niet bruikbaar op school want jullie dragen een
uniform, maar in je vrije tijd moet je het toch ’s uitproberen.
 Praat in je eigen codetaal. Niemand zal je begrijpen en uiteindelijk zal niemand nog de moeite
doen om je aan te spreken.
 Neem, zonder het eerst te vragen, materiaal van je klasgenoten en geef het daarna niet terug. Ze
zullen vanzelf uit je buurt blijven.
 Maak constant, waar je ook bent, een vervelend zoemend geluid.
 Zwaai ongecontroleerd met je armen zodat je te pas en te onpas iets of iemand raakt. Onhandige
mensen zijn nooit favoriet.
 In de tramhalte ga je nooit bij je klasgenoten staan, je verwijdert je minstens 3 meter van hen en
doet of je druk bezig bent met het lezen van de uurregeling of het bestuderen van de tramroute.
Desnoods doe je alsof je leest of met iemand telefoneert.
 Thuis ga je altijd onmiddellijk alleen op je kamer zitten. Als iemand er een opmerking over geeft,
antwoord je: ik moet werken voor school, je wil toch niet dat ik slechte punten haal.
Gegarandeerd dat niemand je ongelijk zal geven.

Geniet van je eenzaamheid, jongen. Moest je ooit toch zin hebben in normaal sociaal gedrag, schrijf me
dan zeker terug!

Lieve groeten,
Lucy
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Verhalen van Nasreddin Hodja

door mnr. Kolkiran

Nasreddin Hodja is een legendarisch figuur in Turkije en ook wel onder de
moslimbevolking van de Balkan. Zijn belevenissen zijn te vergelijken met die van Tijl
Uilenspiegel uit het Nederlandse en Duitse taalgebied. Al vanaf 1250, tijdens zijn
leven, tot vandaag de dag doen er een paar honderd verhaaltjes over hem de ronde.
Verhaaltjes van zijn wijsheden, listen, rechtvaardigheid, bedrog, grappen en slimheid.
Iedere Turk binnen en buiten Turkije kent er wel een aantal van. De verhaaltjes
worden behalve als vermaak ook gebruikt om iemand niet rechtstreeks, maar wel
haarfijn (zo scherp als Nasreddin Hodja het deed) te zeggen waar het op staat.
Als hodja (islamitisch geestelijke) was Nasreddin een door velen gewaardeerd
raadsman, óók en vooral in allerlei niet-religieuze aangelegenheden. Nasreddin
Hodja was als praktisch filosoof vermaard om zijn subtiele grappen, die tot op de dag
van vandaag bekend gebleven zijn. Van generatie op generatie zijn de anekdotes
onder de mensen blijven leven en telkens opnieuw doorverteld. Het volk herkende de
door Nasreddin Hodja geschetste situatie in zijn eigen dagelijkse werkelijkheid.
Grootouders vertelden de verhalen telkens opnieuw door aan hun kleinkinderen,
zodanig dat het leek, alsof zij de gebeurtenissen persoonlijk meegemaakt hadden.
Nasreddin Hodja wordt vaak achterstevoren op een ezel afgebeeld. Zo is hij ook in
Turkije als koperen beeldje te koop.
Het verhaal wil dat Nasreddin Hodja op een dag zo,
achterstevoren, op zijn ezel reed. De mensen die hem
tegenkwamen wezen hem daarop. Nasreddin Hodja
antwoordde dat niet hij achterstevoren zat, maar de
ezel achterstevoren liep. Toen even later de ezel
struikelde in een geul in de weg, en Nasreddin Hodja
viel, lachten de mensen hem uit: "Dat krijg je ervan
als je achterstevoren zit."
Nasreddin Hodja riep boos naar de mensen:
"Dat komt niet door mij, maar door die stomme ezel.
Die moest toch zo nodig de verkeerde kant op!"

Uitslag van de kinderfoto-wedstrijd uit editie 2
1. Luyckx

6. Brandt

2. Van Delft

7. J. Verhaegen

3. Da Paixao

8. Kolkiran

4. Zorlu

9. Van Sande

5. Hasbal

10. Beukeleirs

WINNAAR van de cinamatickets:

MOENA WUESTENBERGS (1Talen)

Gefeliciteerd 
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De wiskunde-pagina

met dank aan mnr. Beukeleirs

ENKELE RAADSELS
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De wiskunde-pagina

De oplossingen!
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Mevrouw Van Delft ging op EHBO-cursus en leerde… (deel 2)


Hoe ik nu op geniale wijze een blaar kan openprikken. Jaja! Dat is namelijk door een
naald te steriliseren, en jawel, de blaar op 2 plekken langs de huid open te prikken en
dan.. al het vocht (PUS!!) eruit te duwen (lekker) en nog
meer te duwen. Dan heb ik ook de beste techniek om met
gesteriliseerde schaar en pincet alle huid weg te knippen.



Hoe ik bij een blikseminslag, die effectief op jullie persoonlijk is gebeurd, jullie kan
'eerste-hulpen': euhm.. Naar een veilige plek brengen en dan 112 bellen.... Hetzelfde
geldt trouwens voor Eerste Hulp bij een epileptische aanval: zorg ervoor dat alles
eromheen weggeschoven is en dan wachten.. DAT is pas eerste hulp he!



Dat als je als leerling graag gratis snoept wilt verkrijgen, je het best kan doen alsof je
een hyper- of hypoglycemie (teveel of te weinig glucose, dus zoals bij diabetes) hebt.
Ik stel hier wel voorwaarden aan als heel veel zweten, zenuwachtig of afwijkend
gedrag en bij voorkeur ook beven en troebel zicht ;-) Een must na het snoepje (snelle
suikers) is natuurlijk wel de beroemde boterham met pindakaas van mevrouw Van
Delft! (langzame suikers..)



Op welke wijze ik een teek (of ander insect) met k op en al uit de huid kan halen en er
moet natuurlijk wel gecontroleerd worden of elk onderdeel van zo'n vies insect
verwijderd is, dus ook daar ben ik inmiddels geschikt voor.. Ook een angel kan zeer
goed door mij verwijderd worden, dus laat je met een gerust hart steken komende
lente en zomer..



Met die gekke snoepjes van jullie, waarvan je lippen en tong blauw kleuren, kan ik nog
wel eens onverhoops denken dat jullie een onderkoeling hebben. Wat kan ik dan het
beste doen? Toevallig heb ik een aludeken (van aluminiumfolie dus..), waarop jullie
dan mogen liggen en ik jullie volledig zal inpakken.. Of blauwe lippen kunnen ook iets
ernstigs betekenen waardoor ik jullie immobiliseren: dit betekent stil op de grond
liggen terwijl ik je hoofd vasthoud ;-) Of tot slot kan ik aan kortademigheid denken en
dan ga ik over tot actieve geruststelling en ontspanning! Beetje vreemd alleen als je
alleen een vreemd snoepje hebt gegeten...
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ucernacollege Antwerpen heeft weer bewezen dat Lucernacollege niet alleen maar “een school” is, maar
meer dan dat. Zoals we al eerder hebben aangegeven hebben we tussen 3 oktober en 28 oktober een
“solidariteitsactie” uitgevoerd op ons vestiging. Hierbij waren zowel de leerkrachten, leerlingen als de
ouders en de buren. Maar van al deze mensen waren onze leerlingen toch de hoofrolspelers. Alle
opbrengsten worden overgemaakt om Somalië te helpen.
Zij hebben:
-

1300 pennen verkocht aan ouders, kennissen, vrienden, vriendinnen en buren,
Leerkrachten uitgedaagd voor tegen betaling ( Mw. Luyckx moest hele dag een hoofddoek
dragen, Mr. Kaya moest een hele dag een tenue van een andere team dragen, Mr. Dufraing heeft
een clownsneus en –pruik gedragen, mevr. Verhaegen zou een Turks gewaad dragen …)
- Vrijdag niets anders dan rijst en water gegeten en gedronken op school,
- Elke dag tijdens kleine pauze hun lievelingsplaat gedraaid tegen betaling,
- Sponsoring gevraagd aan iedereen dat ze tegenkwamen,
- Een dag zonder uniform naar school gekomen tegen betaling,
- Zelfgemaakt eten verkocht op school.
En als ik al deze moet samenvatten kan ik uiteindelijk zeggen dat onze SOLIDARITEITSACTIE met succes is
afgelopen. Hierbij bedank ik eerst de directie die ons deze mogelijkheid heeft aangeboden, dan de
leerlingen en de leerkrachten en ook niet te vergeten alle ouders en vele mensen die van Lucerna
houden…
Ismail Erdogan
Leerlingenbegeleider, Lucerna Antwerpen
De bedragen die opgehaald zijn met Somalië-acties

Etensverkoop

Klas

Bedrag

Klas

Bedrag

Klas

Bedrag

1LA / 1 WET

205,10

6ECT/6ECW

40,00

1LA / 1WET

96,50

1Talen

538,00

6HW

72,00

1TALEN

109,57

2LA/2MWa

190,00

Dag zonder uniform

296,50

2LA / 2MWa

113,64

2MWb

100,80

Leerkrachten

74,00

2MWb

158,00

3LA/3WET

194,00

Muziek op school

57,00

3ECO / 3HW

59,70

3ECO/3HW

60,00

Sobere maaltijd

78,50

3LA / 3WET

78,60

4LA/4WET

550,00

Spaghetti avond

225,00

4ECO / 4HW

151,27

4ECO/4HW

40,00

Totaal

2882,90 4LA/ 4WET

5HW/5ECT

149,00

6ECT / 6HW

96,00

5LAW/5ECW

115,00

Totaal

978,13

114,85
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Democratie- en Solidariteitsweek

door Zahra Abed El Jalil (6HW)

De democratieweek was heel interessant en leuk. Maandag het eerste lesuur kregen we een
powerpoint te zien. Het ging over hoe democratie was ontstaan. We kregen ook fragmenten te
zien. Eén ervan was de speech die Martin Luther King hield: “I have a dream”. Voor de rest van de
dag hadden we het tijdens de lessen over democratie.
Woensdag gingen we met het 6e jaar naar een asielcentrum in Broechem. Het was interessant om
te zien. We wisten er allemaal niets van. Een vrouw die daar werkte legde ons alles uit. Ze zei dat
de redenen waarom mensen daar zitten te maken hebben met economische problemen, oorlogen,
… Normaal gezien blijven ze er voor drie maanden tot ze een antwoord krijgen van het
commissariaat in Brussel of ze in België mogen blijven of terug moeten naar hun land. Er zijn
echter ook mensen die tot vijf jaar in het asielcentrum blijven… Dat is veel te veel. In het
asielcentrum krijgen de bewoners drie keer per dag een maaltijd en per week ontvangen ze 7 euro
(de volwassenen) of 3,5 euro (de kinderen). Daarnaast kunnen ze in het asielcentrum zelf nog een
centje bijverdienen. Het is geen gesloten centrum, dus de bewoners zijn vrij om naar buiten te
gaan. In het centrum krijgen ze ook lessen Nederlands, Frans en Engels.
Donderdagnamiddag waren er op school politici te gast van de zes grootste Vlaamse partijen,
namelijk Spa, Groen!, CD&V, Vlaams Belang, NVA en Open VLD. De derde graad mocht op
voorhand de onderwerpen kiezen die de politici zouden bespreken. De drie onderwerpen die aan
bod gekomen zijn, waren: het hoofddoekenverbod op scholen en in openbare functies, het asiel- en
migratiebeleid en de problemen (met drugs) in Antwerpen-Noord. Het was heel interessant om de
argumenten van de verschillende partijen hierover eens te horen. Voor we het wisten was de tijd
om. De leerlingen mochten ook vragen stellen. Eerst durfde niemand, ofwel waren ze te lui.
Gelukkig heeft Esma een aantal vragen gesteld.
Het was een geslaagde week!

Vraag het aan klungel
In slaap vallen: Ik val soms op school in slaap. Kan jij me soms helpen ?

Klungel helpt!
Je valt soms in slaap op school. Slaap je niet genoeg? Een kind van jouw leeftijd heeft gemiddeld
minstens 9 uur per nacht nodig om uitgerust te zijn. Dit kan je doen om beter te slapen:
– Kijk het laatste uur voor je gaat slapen niet naar televisie of een computerscherm.
–Vervroeg je bedtijd, dan heb je in totaal meer uur slaap.
– Pak je boekentas de vorige avond al, leg je kleren (uniform), dek de tafel al. (bord,melk,cornflakes) Zo
heb je meer tijd ’s ochtends en dan kan je rustiger wakker worden.
– Eet gezond en beweeg voldoende.

Pesten: Hey klungel, ik word gepest op school. Waarom gebeurt dat net met mij ?

Klungel helpt!
Je wordt gepest op school. Dat is erg voor je. Waarom net jij gepest wordt, is moeilijk te zeggen. Er zijn
geen redenen waarom een iemand wel gepest wordt en de andere niet, ook al lijkt dat soms zo. Het is
eigenlijk gewoon pech hebben. Het kan echt iedereen overkomen. Ik kan maar één tip geven en dat is ze
negeren.
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Misunderstood: het 6e jaar op uitstap

door Reyhan Imizoglu (6ECT)

Op donderdag 11 oktober zijn we met de derde graad naar een slam-theatervoorstelling genaamd
‘Misunderstood’ geweest.
Toen we op de plaats van bestemming aankwamen moesten we nog even wachten. Toen we de zaal
mochten betreden, was het helemaal donker. Er waren 3 acteurs aanwezig en twee personen die dan
voor de muziek zorgden. De muziek veranderde continu. De muziek veranderde op basis van de
poëzie die de acteurs voorbrachten. Als de poëzie die ze voorbrachten diepgang had, dan had de
muziek dat ook. Wanneer de tekst wat dramatischer werd voorgebracht, dan werd de muziek dat
ook. De muziek werd aangepast naargelang de voorgebrachte poëzie. Waardoor er verschillende
sferen werden gecreëerd.
Er waren drie verschillende personages aanwezig. Namelijk twee mannelijke, waarvan één angst
afbeeldde en de andere liefde. En één vrouwelijke, ze beeldde volgens mij ofwel de moeder af ofwel
God. Want zij was de dominante figuur in het stuk, terwijl de andere twee precies de onderdanen
van haar voorstelden, die probeerden haar voor zich te winnen. De reden waarom ik denk dat ze de
dominante figuur was komt door het decor, want zij zat op haar troon terwijl de andere twee maar
op krukken zaten op een afstand van haar. Het personage dat angst afbeeldde bezat een
superioriteitsgevoel dat zich soms boven iedereen en zelfs God zag. Uiteindelijk won zijn
superioriteitsgevoel het, waardoor hij de andere twee personages uitschakelde en de troon toeeigende.
Volgens mij speelden de acteurs wel goed, maar één ervan kon ik niet zo goed verstaan. Alle drie de
acteurs brachten hun eigen personage goed naar voor. Vooral degene die sportief was gekleed en die
ik niet zo goed verstond. Want de gebaren die hij voorbracht verschilden eigenlijk niet zo veel van
het andere personage, maar hij had een kracht in zich, die hij ook uitte.
Het decor was sober ingericht, eigenlijk was er niet veel sprake van een decor. Er was wel een troon
aanwezig die dan op het podium stond, waarbij er ook nog twee krukken onderaan stonden voor de
mannelijke spelers. Er was sprake van een afstand tussen de twee krukken en de moeder/God met
daartussen nog een paar traptreden. Ze maakten ook gebruik van rode en witte lichten, die
afwisselend werden gebruikt. Om nadruk te leggen op de voorgebrachte poëzie.
Misunderstood of verkeerd begrepen is de titel van de theatervoorstelling. Die dan voor
verschillende interpretaties kan zorgen doordat ze verkeerd kan worden begrepen.
Volgens mijn interpretatie was het een strijd om de liefde van de moeder oftewel God voor zich te
winnen. Maar door de tijd heen maken beide mannelijke personages veel mee, waardoor het
personage die angst voorstelde een superioriteitsgevoel ontwikkelde en zich soms beter voelde dan
iedereen. Als de tijd deuren sluit, opent het ook wel andere deuren. Waarbij het personage dat angst
voorstelde zijn vertrouwen verloor in God terwijl het andere personage die liefde voorstelde enkel
zijn vertrouwen in God versterkte.
Mijn verwachtingen zijn niet uitgekomen, want ik had verwacht dat het in een rapversie zou zijn wat
het niet was. Een andere reden is dat het te simpel was voorgesteld. De achtergrondmuziek vond ik
wel leuk om te horen, want het versterkte de poëzie. Ik was ervan onder de indruk dat ze heel goed
in hun rol waren, zelfs op het einde!
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Recepten
Hoe maak je mini-cakjes?

Door Mihran Topbas (2e klas)

Ingrediënten
-

1,5 beker suiker

- 4 eieren

-

1 pak bakpoeder

- 1 pak vanillesuiker

-

1 beker melk

-

3 bekers bloem

- 1 beker maïs- of zonnebloemolie

Extra’s
-

1 pak chocolade- of aardbeienglazuur (chocolade is het lekkerste )

-

Versieringen zoals bv. hagelslag, discobolletjes, …

-

Plastieken of ijzeren ronde vorm (die op de afbeelding staan heb je nodig ong. 24)

-

Papieren ronde vorm voor rond de cakejes

Bereiding
Eerst meng je alle ingrediënten, de volgorde maakt niks uit, tot je de suikers niet op de onderkant kan
horen geluid maken.
Dan, als je alles hebt gemengd, doe je de papieren vormen in de ijzeren of plastieken vormen. Je moet
zeker ijzeren of plastieken vormen hebben, anders gaat het mengel tegen de papieren vormen duwen
en dan komt alles eruit!
Ook warm je je oven op op ongeveer 175°. Als het warm genoeg is, doe je de cakejes in de oven voor
ongeveer 35-40 min. Je moet het maar zelf
zien.. je mama kan je helpen . Dan als het is
gebakken, laat je het wat afkoelen.
Ondertussen kan je je glazuur maken, je moet
maar de verpakking lezen. Meestal is het dat je
het ofwel in de microgolf moet laten smelten, of in
heet water. Als het gesmolten is, doe je het één
voor één op de cakejes. En je verspreidt het erover
zodat er overal chocolade is. Voordat je chocolade
is hard geworden, kan je het nog versieren door
hagelslag, discobolletjes of dergelijke erop te
strooien. Als je dat gedaan hebt moet je de
chocolade hard laten worden. Dan kan je lekker

smullen!!!!!!
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LEERLINGENRAAD 2011-2012: een woord van de verkozenen
Het Lucernacollege hecht een grote waarde aan de mening van haar leerlingen en aan de verbetering van de
schoolomgeving aan de hand van de ervaring van iedereen die ermee te maken heeft. Elk jaar wordt daarom in
elke vestiging van het Lucernacollege een leerlingenraad samengesteld door middel van verkiezingen, waarbij
alleen de leerlingen op elkaar kunnen stemmen.

In Lucerna Antwerpen was het vrijdag 21 oktober zover. Dezelfde week was het Democratieweek en dus waren
alle leerlingen al een beetje voorbereid geweest met onderwerpen als politiek in het algemeen, democratie,
samenleving en cultuur, vertegenwoordiging, belangenverdediging en stemrecht. Het doeleinde van een
leerlingenraad is immers de stem van de medeleerlingen te laten horen, alsook de wensen van hen te vertalen
naar het directie- en leerkrachtenteam toe. De leerlingen van het Lucernacollege Antwerpen namen de
verkiezingen serieus, met name degenen die zich als verkozenen hadden gepresenteerd: gedurende de
Democratieweek hing de school vol met campagneposters en -flyers waarom wie verkozen diende te worden.

1e graad: RABIA Erdem (2MWa)

en

TAHIR Kocak (2MWb)

2e graad: LEJS Dikic (3WET)

en

HANZALA Sali-Latifi (4WET)

3e graad: MUSTAFA Konus (5ECT)

en

ESMA Ucan (6HW)

Esma Ucan
Een leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen of benoemde
vertegenwoordigers en na de verkiezingen ben ik verkozen tot een van deze vertegenwoordigers.
Ik vond het een eer dat de leerlingen mij hebben benoemd, aangezien ik de mogelijkheid krijg om
de leerlingen te vertegenwoordigen. Daarnaast is de leerlingenraad, dus waaronder ik, bevoegd om
steeds gesprekken aan te gaan met de directie voor onderhandelingen in het belang van de
leerlingen.
Toen ik te horen kreeg dat ik werd verkozen, werd ik enerzijds blij en anderzijds kreeg ik het besef
van de verantwoordelijkheid die ik op mij kreeg voorgeschoteld. Ik ben alvast bereid om die tijd en
energie die nodig zullen zijn erin te investeren, om een toffe sfeer te creëren op school.
Aangezien wij ook de leerlingen moeten vertegenwoordigen, zullen we ook moeten streven naar
een goede communicatie tussen leerlingen, leerkrachten en directie en ouders.

Lejs Dikic
Ik wil jullie ten eerste alvast bedanken voor de stemmen en de steun.
Ik ben hier een nieuwe leerling die geen vrienden had en alleen moest zitten op de banken.
Deze school beviel mij niet. Maar net toen ik dacht dat het niet erger kon, begon ik met de meeste
leerlingen van mijn klas bevriend te worden op verschillende manieren, zoals naar cinema gaan, op
jongensinternaat verblijven etc. …
Toen zag ik pas dat deze klas dé beste, aardigste, meest vrijgevige en aangenaamste (meest
pratende) klas is. (GOOOO 3 wetenschap én latijn).
Ik ben blij omdat ik verkozen ben en kan niet wachten wanneer de eerste samenkomst zal zijn
zodat ik hier een betere school van kan maken voor jullie. (jullie mogen ALTIJD naar mij komen en
mij ideeën geven).

40

Oprichters van Lucerna: interview met dhr. Grob

met dank aan mnr. Mariën

Al vanaf het begin van deze schoolkrant had de redactie een groot enthousiasme
voor een geschiedeniskatern. Één van de eerste ideeën die hieromtrent geopperd
werd, was een uitgebreid artikel over de oprichting van onze school. Immers, als
trotse medewerkers, laten wij graag aan jullie en iedereen zien hoe vanuit het
niets iets goeds gecreëerd is geweest en waarmee nog dagelijks nieuwe kansen
en mogelijkheden ontwikkeld worden.
Ben Grob is één van de mensen die een deel is geweest van het begin van
het Lucernacollege, nu alweer bijna 10 jaar bestaand (in Brussel werd de eerste
vestiging geopend in 2003 met slechts 20 leerlingen, in Antwerpen begonnen wij
een schooljaar later). In deze editie en in de volgende editie van Lucerna
Lukraak vertelt hij over zijn vier jaren als algemeen directeur van het
Lucernacollege en hoe onze school groeide.

-

Vraag: Waarom is Lucerna opgericht als nieuwe school?

Het lijkt me niet verkeerd dat deze vraag ook gesteld zal worden aan de leden van de
oprichtende Raad van Bestuur. Het zijn tenslotte deze mensen geweest die het
uiteindelijke initiatief genomen hebben tot de oprichting van het Lucernacollege. En dit
hebben zij gedaan vanuit een nood die zij beter aanvoelden of kenden dan ikzelf.
Maar laten we beginnen VOOR deze vraag.
Ikzelf was en ben er nog steeds van overtuigd dat er destijds iets (liefst vernieuwend)
diende te gebeuren. Heel veel scholen deden heel hard hun best en namen ongelooflijk
knappe initiatieven, maar helaas (en dit ten spijt van al het harde werk van vele
onderwijsmensen) hadden ze niet het gewenst resultaat. Wat miste was namelijk de
allochtone (verontschuldig mij voor dit woord) jongeren meer kansen bieden op het
niveau van onderwijs en in de toekomst een wens tot uitbreiding op het niveau van
verder studeren en later dan op de arbeidsmarkt.
Dus zoals ik hoger meldde, schoten de initiatieven om één of andere reden te
kort. Lag dit aan het niet geloven in het gewenste resultaat, lag dit aan te veel denken
vanuit onze eigen buik, lag het aan het niet betrokken zijn of worden van de allochtonen
zelf, lag het aan te weinig middelen om de initiatieven te doen slagen, of aan nog andere
redenen? Waarschijnlijk is het antwoord hierop niet zo simpel, want anders was het
antwoord al lang gevonden en gegeven. Ik vermoed dat het een combinatie is van al
vorige vragen tezamen, aangevuld met een hele hoop niet gekende factoren.
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Maar voor mij bleef het duidelijk dat onze allochtone mede-Belg niet hetzelfde
behaalde qua output, als de autochtone mede-belg. Dit had te maken met het al dan niet
aanwezig zijn van ruime kansen op goede slaagkansen, op verder studeren en op een
goede job. Tenslotte zijn dit parameters die bijdragen tot een gelukkig leven later.
Voor mij stond het als een paal boven water dat wat er ook als initiatief genomen
zou gaan worden, dit SAMEN diende te gebeuren MET de allochtone gemeenschap(pen).
En niet vanuit één of andere zijde. We merkten dat éénzijdige initiatieven vanuit een
(geloofs)gemeenschap uiteindelijk zal leiden tot afzondering. Ik verwijs hiermee naar de
Joodse scholen. Dit zijn eilanden op zich. Ook verwijs ik naar de Islamscholen in
Nederland, die hetzelfde resultaat bereikten: eigen eilanden creëren binnen de
samenleving waarbinnen ze leven en wonen. En voor zover ik me de eerste gesprekken
herinner, samen met de toenmalige Raad van Bestuur, was en is dat ook hun
overtuiging.
Nu komen we op het antwoord op de vraag „waarom onze school werd opgericht‟. Omdat
we ervan overtuigd waren dat het tijd was om zelf een samenvattend initiatief te nemen.
Waarom zeg ik een “samenvattend” initiatief? Heel simpel binnen: binnen zowel de
Turkse als de Marokkaanse gemeenschap bestonden (en bestaan nog) heel wat
initiatieven die vooral school-ondersteunend werken. Denk aan de na-schoolse
begeleidingen, de studiebegeleiding, examenbegeleiding, de verschillende kampen om
enerzijds de Nederlandse taal beter te leren kennen en anderzijds de schoolse kennis op
een speelse manier bij te brengen, te verbeteren en/of te behouden. En ga zo maar
verder. Maar ook deze initiatieven hadden hun beperkingen. Er diende zowel
ondersteuning te gebeuren NAAST als OP de schoolvloer. En dat laatste bleek niet zo
eenvoudig te zijn. Omdat dit laatste nauwelijks tot niet van de grond kwam (zonder hier
met een vinger naar wie dan ook te wijzen) begon men te denken aan een “eigen school”
project.
Men wilde dat de eigen kinderen even veel kansen zouden krijgen om later hun
steentje te kunnen bijdragen aan de maatschappij waarin zij leven. Ze wilden niet enkel
delen in de maatschappij maar letterlijk deel uit maken van die maatschappij.
Toch wil ik hier toch nog even benadrukken dat het NIET de bedoeling was en is om
een EIGEN school voor “Turken” of welke nationaliteit dan ook wilde oprichten. Maar WEL
een Nederlandstalige school waar iedereen welkom was die, net zoals het bij andere
scholen geldt, zich herkende in het schoolproject.
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-

Vraag: Hoe verliep het oprichten van een nieuwe school? Waren er
veel hindernissen? Of verliep het juist gemakkelijk?

Ik zou op deze drie vragen HEEL kort kunnen zijn. Moeilijk, ja en neen. Maar laat ik dit
ook even verduidelijken.
Puur wettelijk gezien is het objectief bekeken redelijk eenvoudig. Als schoolbestuur moet
je voor 1 mei (ten laatste) je aanvraag indienen en je kunt het schooljaar hierop volgend
van start gaan. Maar eerlijk gezegd hield het makkelijke deel daar dan ook op.
Tussen de datum van indienen van je aanvraag en de opstart op 1 september komt de
inspectie enkele keren kijken in hoeverre de school “opstart”klaar is. Omdat het hier ging
om een aanvraag vanuit de Turkse gemeenschap was er toch heel wat wantrouwen
aanwezig. Wordt het een Islamschool, hoe gaat het schoolproject eruit zien, gaan ze wel
voldoen aan de Belgische normen en wetten, tot welk net gaan ze behoren, waarom doen
ze dit zelf en sluiten ze niet aan bij een bestaand net of scholengroep, … Daarbij was het
al weer lang geleden dat er een school was opgestart zodat weinigen nog wisten (of
vergeten waren) hoe het eigenlijk in z‟n werk zou gaan.
Mijn eerste kennismaking met de inspectie was niet echt hoopgevend. Ze waren niet
overtuigd dat we de school ook maar materieel gezien zouden opgestart krijgen. Een
bijkomende handicap was dat ikzelf mijn opzeg had moeten geven en dat ik dus deze tijd
moest uitdoen. Maar ook op mijn “vorige” werk moest het schooljaar opgestart worden.
Dus moest ik me dagelijks verdelen tussen mijn “vorige” werk en Lucerna. Qua
tijdsinverstering was dit eigenlijk niet voldoende en helaas telt een dag maar 24 uur
waarbinnen je toch ook enkele uren moet slapen.
Daarnaast moest er nog heel veel werk verzet worden om het voormalige
kantoorgebouw er uit te laten zien en in te richten als school. Naast het schilderen, was
de ruimtes inrichten tot bruikbare klaslokalen een belangrijk iets dat diende te gebeuren.
Maar gelukkig ontbrak het niet aan werkende handen. Hierdoor werd in een snel tempo
gewerkt aan het plaatsen van muren, het schilderen van die muren, en al het andere
noodzakelijke werk om het een school te kunnen noemen. Maar hierover uitweiden,
brengt me te ver.
Naast het materieel in orde brengen van het gebouw en de lokalen moesten er
uiteraard nog aan andere voorwaarden voldaan worden. Zo moest er hard gewerkt
worden aan het omzetten van het gedachtegoed van de RvB naar een daadwerkelijk
pedagogisch project, een schoolwerkplan, een pedagogisch didactische visie en aanpak,
een schoolreglement, afspraken, … Maar ook moesten we voldoende centen en materiaal
vinden om dit allemaal in de praktijk om te zetten.
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En NATUURLIJK mogen we het menselijk potentieel niet vergeten. Zo moesten er
leerlingen ingeschreven worden en moesten er sollicitaties georganiseerd worden om de
juiste mensen aan te trekken. Ook dit was niet simpel. Hoe overtuig je ouders om hun
kind naar een school te sturen die enerzijds, in de feite, niet bestond en nog helemaal
niets bewezen had en anderzijds een school die niet eens erkend was door de overheid.
Maar gelukkig waren er veel ouders die geloof hechtten aan ons project en die het een
kans wilden geven. Waarvoor mijn welgemeende dank. Want zonder hen was er geen
begin geweest. Zo zijn we het schooljaar met 20 leerlingen gestart. Twee klassen van elk
10 leerlingen om zo voldoende ruimte te bieden aan gedifferentieerd onderwijs.
Onze zoektocht naar goede leraren was niet echt simpel. Enerzijds wilde ik toch
een mix van jonge leraren naast al wat ervarener leraren. Enkele belangrijke
eigenschappen waren, naast het degelijk en professioneel lesgeven, niet op enkele
uurtjes meer kijken, bereid zijn je minimaal voor 100% inzetten, niet vies van
veeeeeeeeeeeeel en hard werken, en last but not least beleidsmatig willen meedenken
aan het nieuwe schoolconcept.
En ja hoor we hebben het voor elkaar gekregen. Tegen half september was ons
leerlingaantal bereikt (20 lln), hadden we goede leraren gevonden en kregen we de fiat
van de inspectie om van start te gaan.
En hoe het verder is gelopen lezen jullie in een volgende uitgave.

-

Vraag: Lucerna bestaat nu zo'n 9 jaar. Wat is de evolutie die je binnen
de school hebt gezien?

Hierop kan ik helaas niet antwoorden. Maar ik wil heel graag mijn visie en beeld vormen
via gesprekken met zowel de huidige medewerkers, leerlingen en ouders.

44

Leerlingen-bladzijde

Kunst door LEJS Dikic

Op 12 oktober 2011 hebben we onze klastitularis
(Mevr Luyckx) uitgedaagd om 1 dag
met hoofddoek les te geven, dit was
bedoeld om Somalië te steunen.
Ze moest of een hoofddoek dragen, of €5
betalen. Ze heeft het aanvaard,
daarom betaalden de leerlingen van onze
klas 2MWb per persoon 50 cent betalen.
Het was heel erg leuk om onze leerkracht
met hoofddoek te zien. :)
Aysenur Deveci & Semanur Dogan

Speciaal voor een anonieme bron,
wij citeren:
Deze foto moet op de schoolkrant!
Just too hot =)

Wij vragen ons af, is dit de Turkse
Justin Bieber?
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STRAATVOETBAL MET MENEER KAYA
DE TEAMS!
1.

Ultra Aslan

Enes Sert Fahri; Lejs Dikic; Sefer Korkmaz; Soulaimane Taouil

2.

Carsi

Mustafa Ozdemir; Mehmet Bilican; Muhammed Kacar; Ismail Serin

3.

The Muffins

Naoual El Mahaoui, Eda Kazaz, Edibe Basoglu, Beyza Yilmaz, Ensar Bilican

4.

FC De Kampioenen

Burak Ilgin, Ensar Anaz, Enez Ilgin, Muhammed Kozan

5.

Cimbom

Said Aydemir, Ayoub El Boujadaini, Bilal Kosar, Abdussamed Nalci

UITSLAGEN VAN DE WEDSTRIJDEN!
ULTRA ASLAN

3

-

2

CARSI

11/10

THE MUFFINS

3

-

6

FC DE KAMPIOENEN

11/10

FC DE KAMPIOENEN

2

-

1

CIMBOM

18/10

THE MUFFINS

4

-

3

ULTRA ASLAN

18/10

CIMBOM

1

-

2

THE MUFFINS

25/10

CARSI

2

-

2

FC DE KAMPIOENEN

25/10

CARSI

3

-

2

CIMBOM

08/11

ULTRA ASLAN

0

-

1

FC DE KAMPIOENEN

08/11

THE MUFFINS

1

-

3

CARSI

15/11

CIMBOM

0

-

1

ULTRA ASLAN

15/11

DE UITKOMST!
PLOEG

AANTAL WEDSTRIJDEN

PUNTEN

FC De Kampioenen

4

10 punten

Carsi

4

7 punten

The Muffins

4

6 punten

Ultra Aslan

4

6 punten

Cimbom

4

0 punten

Het winnende team heeft een beker en voetballen als prijs ontvangen! 

Proficiat!

Tot volgend seizoen, in januari!
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De schoolhoroscoop
RAM (21 maart tot 20 april)

WEEGSCHAAL (24 september tot 23 oktober)

Soms zit alles tegen en deze maand is`

Weegschaal, december zal een uitda-

zo’n tijd voor jou. Voorkomen gaat niet

daging voor je zijn, de chocolade uit de

lukken, dus laat het gewoon over je heen

kantine lacht je toe. Maar wilde je niet minder

komen, Ram. Probeer toch nog elke dag op
tijd te komen, anders moet je zoveel nablijven.

geld uitgeven en een beetje afvallen? Probeer daar
aan te denken als je weer elke pauze in de rij klaarstaat..

STIER (21 april tot 20 mei)

SCHORPIOEN (24 oktober tot 22 november)

Opeens zie je een bepaald

De vrijdagen blijken echt een teistering

persoon op een heel andere

voor je te zijn. Schorpioen, maak het

wijze, Stier. Dat zou zomaar je

leven van je leerkrachten niet zo zuur, ook

nieuwe beste vriend(in) kunnen worden!

al heb je moeite met concentreren. Zij zijn ook maar
mensen. Het 3e lesuur kan je weleens verrassen..

Sta ervoor open en heb samen vooral veel plezier.
TWEELINGEN (21 mei tot 21 juni)

BOOGSCHUTTER (23 november tot 22 december)

De week begint goed als je je tanden per ongeluk

Deze maand kan je weleens onverwachts vallen

gepoetst blijkt te hebben met lijm i.p.v.

voor de charmes van je leerkracht wiskunde,

tandpasta. Het wordt beter, als jij

Boogschutter. Geniet ervan. Vooral

spontaan de slimste van de klas blijkt te
zijn. Geniet van deze kortdurende droom…

op dinsdagen heb je je beste momenten. Maar pas
op, de 5e lesuren zijn je niet echt gunstig gezind…

KREEFT (22 juni tot 21 juli)

STEENBOK (23 december tot 20 januari)

Oei, die droom over je Nederlands-

Ook dit schooljaar blijkt chemie hogere wiskunde

leerkracht heeft je verward. Dromen

voor je te zijn, Steenbok. Bijlessen nemen is zeker

zijn bedrog, Kreeft, net zoals vriendschap een illusie is.

geen schande, en ook geen overbodige luxe! Je

Onthoud deze wijze woorden en vergeet je huiswerk

vriendin is deze maand erg boos op je, en je weet

niet te maken. Pas op voor maandagen deze maand..

eigenlijk niet zo goed waarom. Praat er eens over.

LEEUW (22 juli tot 23 augustus)
Meer geld betekent meer financiële ruimte.
Probeer je talenten te gebruiken, Leeuw, en
wie weet waar je kan komen. De sterren raden
het wel af mee te doen aan So you think you
can dance of Idool, je moet je grenzen leren kennen.

WATERMAN (21 januari tot 19 februari)
Je reputatie als gangster wordt deze maand
nog eens versterkt wanneer je opschept over je
avonturen met je huiskatten. Pas wel op dat je
niet overdrijft, Waterman, niemand houdt van
een arrogante vriend(in) in hun groep.

MAAGD (24 augustus tot 23 september)

VISSEN (20 februari tot 20 maart)

Maagd, december is echt helemaal jouw maand hè? Je

Doen alsof je doof bent zal je deze maand

houdt van de kou, het slechte weer, alle vertragingen

niet helpen bij het ontduiken van al je taken

van het openbaar vervoer en Sinterklaas.

en toetsen Vissen, helaas. Je zou eventueel

Niet iedereen daarentegen houdt van de

blind nog kunnen proberen, maar we zien het

uitbundige gedichtjes die je schrijft en met veel
verve voorleest aan de gehele school.

somber voor je in. Je bent slimmer dan je
denkt, dus zet je extra in voor je examens.
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Smileys @ LUCERNA
( ï ) Stel je voor dat jullie ooit eens een koala op school zouden zien!
~ o.o ~

Of een uil, zo‟n beetje zoals deze vliegende uil-smiley eruit ziet..

Ö

Zo zouden jullie gezichten er dan waarschijnlijk uitzien..

ű

Op sommige dagen moeten enkele van jullie zich haasten om op tijd te komen..

:----) En worden de gekste smoesjes gebruikt om dit goed te praten..

Č

Soms worden leerkrachten boos op jullie of roepen jullie onderling!

§ Ö.Ö §

Met name als sommige van jullie weeral in de spiegel moeten kijken.

Ӫ

Of als er weer wat lipgloss of dergelijke aangebracht dient te worden.

o.O

Vaak maakt dat echter niet zoveel uit en is dit ongeveer jullie blik terug..

Ṳ

Dan zouden de leerkrachten jullie graag wel eens eventjes ondersteboven hangen..

ṻ

Of ergens bovenop zetten, bij voorkeur met degenen met hoogtevrees..

Ṏ

Of desnoods op een bal wegrollen als dat mogelijk zou zijn..

| Ü | Of wellicht zelfs toestaan dat jullie op stelten weg lopen..
;_;

Nu hopen we natuurlijk dat jullie dat jammer zouden vinden!

6.o

Maar waarschijnlijk zouden we nog steeds die fronsende blik naar ons krijgen..

::::-) De vele lessen kunnen jullie nog wel eens moe en gek maken..
Ü

Maar aan het eind van de dag houden jullie van de school, geef het maar toe!

Ẅ

En zijn jullie stiekem heel blij met Lucerna EN de schoolkrant :)
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Dagboek van een leerkracht op personeelsreis
Dag 1. Ik stond veel te vroeg in de leraarskamer. Eenzaam vroeg ik mij af: “Wat ga ik zoeken in een
land waar net een aardbeving is geweest?” Druppelsgewijs kwamen de andere leerkrachten aan. Na
een hele hoop vertraging (vergeten tas op school, vergeten gsm in de bus) vertrok het vliegtuig om
13.10 en terwijl dit charmante vervoersmiddel rustig verder rammelde, werd de man voor mij met elke
lach (vanwege het feit dat ik met mijn collega aan het kaarten en jongens-meisjes aan het spelen was)
meer chagrijnig omdat zijn literaire half uurtje verstoord werd. Toen we dachten eindelijk ons doel
bereikt te hebben, bleek dat we nog enkele uren moesten rijden. Onderweg konden we gelukkig
genieten van een copieuze maaltijd samen met onze Gentse collega’s. De daaropvolgende nacht
brachten we door in de gastenvertrekken van een prachtig Turks college. In dit internaat ontdekten we
dat enkele onderdelen loszaten: de knopjes (zeker wel 4 stuks) voor de handdoeken en kleren vlogen
allemaal onverwacht van de muur.
Dag 2. Om 10 uur hadden we afgesproken om op pad te gaan en na nog een beetje rijden en
wachten, hebben we een copieus ontbijt genuttigd. Inmiddels had mnr. Erdogan het fototoestel
ontdekt en dit betekende dat er vanaf dat moment zeker elke minuut een foto getrokken werd door
hem, variërend van tig groepsfoto’s, portretten, sfeerbeelden, katten, eten, de deur open doen, de
deur dicht doen, honden, mandarijnen plukken, mandarijnen pellen, mandarijnen eten, een groepsfoto
tijdens het eten, bloemen, bijtjes, de zee, het drinken, historische monumenten, het hotel, de bus,
slapende collega’s, lopende collega’s en tot slot etende collega’s. Bij Pamukkale werd ons een
ontspannende wandeling aangeboden vanaf de kalkrotsen, wat +- 20 minuten naar beneden lopen
door lekker warm water betekende; waarbij de ontspanning voor mevr. J. Verhaegen ver te zoeken
was (veel gegil) en vooral voor mnr. Erdogan bleek de wandeling zeer plezierig (veel foto’s, veel
gespetter). Bij een lokale familie hebben we daarna gegeten en natuurlijk thee gedronken, waarna we
zijn doorgereden naar Kusadasi. Onderweg hebben we een lokale specialiteit genuttigd, zijnde mini
brochettes. Om half 4 ben ik dan eindelijk in slaap gevallen, hoewel ik mijn kamergenoot nog veel te
vertellen had (ze was alleen helaas in slaap gevallen ergens halverwege mijn verhaal). Overigens
bood ook dit hotel ons loszittende verrassingen: het toilet doortrekken bleek te betekenen dat de
bovenkant van de pot ook meegenomen werd.
Dag 3. Vanochtend heb ik eerst genoten van mijn “room with a view” op de zee en na een ontbijt
vertrokken we rond half 10 naar Efes (Ephesus). Een enthousiaste gids heeft ons allereerst
onderwezen over de Turkse geschiedenis, waarna we een zeer uitgebreide rondleiding kregen bij
Romeinse/Griekse ruïnes. Even had ik nog de neiging om enkele van mijn collega’s straf te geven,
zoals ik dan wel zou doen bij jullie leerlingen, omdat ze zich bewezen als echte cultuurbarbaren (zo
vroeg er eentje wat de eerste en belangrijkste stad was van het Romeinse Rijk; en ook de zeker 50
groepsfoto’s en 200 andersoortige behalve cultuurverantwoorde foto’s met 3 verschillende camera’s
hielpen ook niet mee). De ongetwijfeld meer boeiend gevonden verhalen van mnr Erven werden wel
eventjes gemist. De volgende bestemming was Izmir, waar ons een copieuze maaltijd wachtte bij een
lokale, zeer gastvrije Turkse familie. Toen we terug aankwamen bij het hotel na dit etentje, bleken de
Gentse leerkrachten ook aangekomen te zijn. Na uitwisseling van onze ervaringen bleken ook zij zich
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eventjes als leerling gedragen te hebben tijdens geschiedenistour door Ephesus. Allen verheugden
we ons op de tour door Izmir die dezelfde gids ons de volgende dag zou aanbieden.
Dag 4. De dag werd begonnen door een gezamenlijk ontbijt met Gent, waarbij de meneer van het
literaire half uurtje zijn menselijkheid toonde door zijn excuses aan te bieden. Ook lieten mijn
medeleerkrachten hun dierenliefhebbend zien: mnr. De Vaal vermoordde een wesp in honing en
mevr. J. Verhaegen liet de door haar zo gehate katten verjagen door de gouden tip van peper te
strooien op de grond. Ook zijn we er deze reis achtergekomen dat mnr. De Vaal schrik heeft voor
vrijwel elk dier. Als wij bijvoorbeeld een hond aan de overkant van de straat zagen, betekende dat
mnr. De Vaal zich al enkele (kilo)meters verder bevond. Het copieuze ontbijt met panoramisch uitzicht
werd aangevuld door de aangekondigde historische vertelling, en het was very inteRESting (zoals hij
zelf zou zeggen). We hebben een bezoek gebracht aan een indrukwekkende school, een van de
beste van Turkije: Yamanlar Koleji. Aldaar zijn we geïnspireerd geraakt door de vele olympiades
waaraan de leerlingen enthousiast deelnemen, alsook door de prachtige muziek die voor ons
gespeeld werd. Natuurlijk hebben wij als Belgen ons land goed vertegenwoordigd door het zingen van
Dromen zijn bedrog (Marco Borsato). Na een copieuze lunch in een lokaal restaurantje, lieten enkele
heren zich scheren (mnr. Da Paixao had zijn baardje al enkele weken gespaard, zijn dot hoefde er
echter niet aan te geloven) terwijl enkele dames gingen shoppen (uiteraard) en thee dronken. Ook
hebben we met de bus een boottochtje gemaakt, waarbij mnr. Erdogan zich heeft vermaakt met het
wakker maken van ons allen terwijl we heerlijk oncomfortabel aan het bijslapen waren. ’s Avonds
hebben we een copieuze maaltijd genuttigd bij een onderwijsinstelling.
Dag 5. De vlucht terug werd gekenmerkt door bijslapen, mnr. Da Paixao heeft zich met moeite kunnen
inhouden om een foto van mevr. J. Verhaegen te maken, waarop ze te zien zou zijn als in slaap
gevallen terwijl het tijdschrift dat ze aan het lezen was nog in leespositie gehouden werd. De
samenvatting van onze fantastische personeelsreis is dus ongeveer als volgt: we zijn allen zeker 5 kilo
aangekomen door de copieuze maaltijden, hebben mogen kennismaken met het prachtige Turkse
landschap en de indrukwekkende geschiedenis en enorm veel geklets en gelach. 
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De Lucerna-fotomodellen (op reis): de mannen die wel van een fotootje houden..

51

De Lucerna-fotomodellen (op reis): de mannen die wel van een fotootje houden..

52

Uitslagen van ‘Mihrans vragenronde’
Ten eerste! Ik (Mihran Topbas) heb de titel niet verzonnen! Mv. Van Delft heeft dat
gedaan omdat ik geen titel kon verzinnen. Maar ja… ik heb de procenten berekend van
de enquêtes die jullie hadden gekregen. Ten eerste, bedankt voor iedereen die het had
ingevuld en afgegeven, het waren er behoorlijk wat!

Maar er zijn er ook geweest

die het niet hebben gedaan. Maar ik hoop dat jullie het de volgende keer wel doen.

De eerste vraag was: sta je ’s morgens moeilijk op?
Ja= 59.4%

nee= 29.3%

niet ingevuld= 11.3%

De tweede vraag was: ontbijt je als je voor school opstaat?
Ja= 61.2%

nee= 27.5%

niet ingevuld= 11.3%

Er was ook nog een vraag bij dat ging over wat je meestal at als je ontbeet. De leerlingen
van onze school eten of drinken…:
fruitsap, boterhammen met choco, cornflakes, koek, toast, thee, melk, water, ice tea(?!!),
chocomelk, appelsienensap, volkorenbrood, koffie, iemand zegt dat heet privé is?, ei, worst,
kaas, appel, yoghurt, cake?!, ‘dolma’?!, vlees?!, cola?!, soep, druiven, dadels, groenten,
tomaten, omelet, koffiekoek.
De derde vraag was: sta je vroeger op dan 7 uur?
Ja= 40.4%

nee= 48.3%

niet ingevuld=11.3%

De vierde vraag was: ben je een jongen of een meisje?
Jongen= 26.5% meisje= 62.2% niet ingevuld= 11.3%
De vijfde vraag was: als je te laat komt, waarom is dat dan meestal?
Overslapen= 27%

Ik kan moeilijk opstaan en ben te langzaam ’s ochtends= 22%

Openbaar vervoer= 57.8%

Mijn broertje/zusje/vriend(inn)en zijn te langzaam= 9.4%

De brug staat vaak open= (maar 1 pers.) 0.6% ziekte= 9.4% ik was iets kwijt= 7.8%
Ik weet het niet (of ik wil het niet zeggen)= 7.8%
Er waren ook nog een paar dat er iets bij hadden geschreven: veel personen komen te laat
door files… iemand klaagt dat de schoolpoort 5 min. te vroeg dicht gaat.
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JONGENS

|

MEISJES

De 1ste vraag: sta je ’s morgens moeilijk op? Ja:37% Nee: 63% | Ja:68.3% Nee:31.7%
De 2de vraag: ontbijt je als je voor school
opstaat?
Ja:86.5% Nee:13.5%

| Ja: 64.3% Nee:35.7%

De 3de vraag: sta je vroeger op dan 7 uur? Ja: 59.6% Nee:40.4% | Ja:49.2% Nee: 50.8%
De 4de vraag: ben je een jongen of een meisje?

Jongen: 30%

De 5de vraag: als je te laat komt waarom is dat dan meestal?
Overslapen: 25.9%
Ik kan moeilijk opstaan en ben te langzaam ’s morgens:14.8%
Openbaar vervoer: 61%

| Meisje: 70%

|
|
|

27.8%
26.2%
57%

|

11.1%

De brug staat vaak open: 0%
Ziekte: 16.7%
Ik was (vaak) iets kwijt: 7.5%

|
|
|

0.8%
5.6%
7.2%

Ik weet het niet(of ik wil het niet zeggen): 14.8%

|

4%

Mijn broertje/zusje /vriend(inn)en zijn te langzaam: 2.4%

ENKELE TIPS OM NIET TE LAAT TE KOMEN


Slaap vroeger.



Installeer meerdere wekkers.



Laat je broertje/zusje je wakker maken.



Neem een vroegere bus of tram.



Maak alles van de avond al klaar, niet ’s morgens.



Als je vrienden te traag zijn laat ze dan achter,
als zij te laat zijn, lach ze dan uit.



Sta meteen op als je wakker bent.



Kom met je ouders naar school.

Zij zijn meestal sneller


Maak je boterhammen ’s avonds klaar.



Ga naar de dicht bijzijnde bus/tram halte



Stap goed door.
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Interview met mnr. Kaya

(door Naoual El Mahaoui, 3Economie)

1) Waarom hebt u voor biologie gestudeerd en niet voor iets anders?
Ik houd van de natuur en het leek me het leukste om te studeren van alle vakken die ik heb gevolgd.

2) Welke hoofdstuk vindt u het interessantst om te geven aan iedereen?
Het menselijk lichaam, ik vind het gewoon leuk en interessant om de functies van alles te vertellen,
hoe het in zijn werk gaat (bijv. de lever, het hart).
3) Met welke leerkracht(en) komt u het best overeen?
Mnr Unal, mnr De Vaal, mnr Koycu.
4) Waarom wilt u hier op school blijven les geven? (omdat Naoual op deze school
zit?)
Omdat het een leuke school is, ik denk dat er geen betere is!
5) Hebt u hier op school lievelingsleerlingen?
Nee, niet echt. Ik houd evenveel van alle leerlingen.
6) Wat haat u aan leerlingen?
Als leerlingen een onvoldoende halen of niet gestudeerd
hebben voor een toets.
7) Vindt u het leuk als leerlingen zeggen dat u een
goede leerkracht bent?
Ja, dat motiveert mij wel.
8) Wat is uw lievelingsmerk van auto (mini ..)
/kleding??
Porsche & Tommy Hilfiger.

Mijn Aller Beste Leerkracht EVER

- Naoual

Waarom ik hem wilden interviewen? is omdat hij mijn lievelingsleerkracht en -klastitularis is .
Waarom ik die vragen heb gesteld? omdat dat de eerste vragen zijn die ik me afvroeg
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“HET GROTE RIJST-AVONTUUR”
Voordat we aan onze “echte” project gaan beginnen voor de Wetenschapsbeurs, voeren we
eerst kleine proefjes uit. En een van die proefjes was "het grote rijst-avontuur".
Eerst en vooral moesten we rijst koken. De rijst vinden was geen probleem. Meneer Unal
heeft het in 1,2,3 gefikst. Het probleem begon pas bij het koken. Een “deftige” pan vinden
was een van de problemen. Uiteindelijk hebben we de ” kleinste” pan gebruikt die we hadden
gevonden. Tijdens het koken kwam meneer Erdogan langs. Hij lachte met de pan die we
gebruikten. Daarbovenop vroeg hij of dat we nooit in de keuken bij ons ma staan. Kortom, hij
heeft ons vierkant uitgelachen. Maar dat allemaal was onze schuld niet. Als er geen “deftige”
pan is, dan kan je ook niet deftig rijst koken. Toch?

Eerste fase 
allebei mooi witjes

Dat allemaal terzijde, de proef was het onderzoeken of dat rijst beïnvloed wordt door
positieve en negatieve woorden. De gekookte rijst werd gelijk verdeeld onder 2 glazen potjes.
Nadien werden ze afgesloten. Op het ene potje werd er een klevertje geplakt met een positief
woord en op het ander een negatief woord.
En nu komt pas het echte werk, we moesten met de rijst spreken. De manier waarop we met
de rijst hebben gesproken, hing af van het klevertje dat ze hebben. Dit hebben we drie keer in
een week gedaan, en drie weken lang moet dit volgehouden worden.
Na 3 weken zou de rijst met het negatief klevertje er zwart moeten uitzien terwijl de rijst met
het positief klevertje er nog kern “gezond” (dus nog helemaal wit) uitziet.
Jammer genoeg is deze proef uiteindelijk mislukt, maar wij wetenschappers geven de moed
NIET op!

Suheda Kozan (4Wetenschappen)

56

Milieutoneel!

14 november 2011

In het kader van ons MOS-project (Milieu Op School) is er 14 november een zogenaamd “milieutoneel” opgevoerd geweest door enkele van onze leerkrachten. De bedoeling was het sorteren op
school een extra boost en een leuke tint te geven.
De ludieke actie betekende dat een deel van de leerkrachten zich (met veel moeite!) verkleedde en
zich goed heeft ingeleefd in hun rol als vuil en milieupolitie. Het scenario was als volgt:
Op het podium zijn de 3 nieuwe vuilbakken te zien, die symbool staan voor de trio’s van vuilbakken
die vanaf 14 november door de hele school te vinden zijn. Ze maken reclame voor het sorteren,
kondigen een nieuwe tijd aan. Vervolgens komen er de zogenaamde oude-vuilbakcowboys op, die
zichtbaar bestaan uit alle afval en zich stoer gedragen. Ze maken de nieuwe vuilbakken een beetje
belachelijk: ze zijn te mooi, niemand wil de moeite van het sorteren nemen. Het weerwoord van de
nieuwe vuilbakken is ongeveer als volgt: door jullie gaat de wereld naar de vaantjes, jullie zijn oud en
voorbijgestreefd, “wij zijn de toekomst”.
Vervolgens roepen de oude cowboys versterking, namelijk van afvalblikjes, een appel, een
banaan, oud papier en kauwgom.Hoewel deze op commando van de oude vuilbakken zijn gekomen,
blijken ze meer affiniteit met het nieuwe sorteren te hebben: bijv. de kleuren worden geloofd, maar
ook het feit dat ze niet meer bij ander vuil samen in een vuilbak hoeven te zitten. Nadat er een soort
ruzie ontstaan is, komt de milieupolitie ten tonele. Er wordt een korte verklaring gegeven over het
teveel aan aanval en er wordt een controle aangekondigd.
Het milieu-toneel is afgesloten met een powerpointpresentatie, over sorteren en afval, door enkele
leerlingen van 6Wetenschappen.
Enkele foto’s, die zeker de moeite waard zijn om in de schoolkrant te zetten ;-) GOED GEDAAN iedereen!
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Uitstap naar de krant

3Economie / 5Economie / 5HW (25 oktober)

Op dinsdag 25 oktober na de middag zijn de leerlingen van 3Economie / Humane en 5Economie /
Humane op uitstap geweest naar de drukkerij in Brussel. De leerlingen vonden het een aangename
namiddag. Een paar reacties van de leerlingen zelf:
Ik vond het een aangename en interessante dag, alleen had de begeleidster te veel het woord aldus
Naoual (3Economie)
Nu weten we hoe kranten ongeveer gemaakt worden (Yousra 3Economie)
Ik vond het een interessante les (Zakia 5HW)
Het was leerzaam maar het was wel een beetje vermoeiend. De begeleidster heeft veel gepraat en
informatie gegeven. (Imane 3Economie)
Voor het vak Media leren de leerlingen over kranten. Ontstaan, opmaak, verspreiding. Dit zijn juist de
zaken die bezichtigd zijn.
Voor het vak Actua zijn de leerlingen in de weer geweest met krantenartikels. Voor hen was het zeer
interessant om eens te zien hoe en waar die tot stand komen en wat er allemaal bij komt kijken.
Voor het vak Economie hebben de leerlingen geleerd het productieproces te analyseren en ze zijn
gemotiveerd om een krant te lezen.
De leerlingen hebben op het einde van de dag allemaal het nieuwsblad gekregen. Een aantal
leerlingen heeft ook een krant gekregen van passe-partout, want de kranten konden niet verkocht
worden omdat de kleur was vergaan. De leerlingen waren bij de terugreis in slaap gevallen op de bus.
Het was een leuke ervaring, maar ook wel vermoeiend.
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Boekenbeurs: het 4e jaar op uitstap
Dinsdag 8 november hebben alle vierdejaars een bezoekje gebracht aan de boekenbeurs. Als
voorbereiding op deze uitstap kregen ze enkele vragen voorgelegd over, rond, tussen en onder de
boekenbeurs. De winnaars kregen een geweldigsuperfantastische prijs (lees: een lolly). Voor de
nieuwsgierigen: enkele van de vraagjes waren: Hoelang bestaat de boekenbeurs al? Wat is de
slogan van boek.be, de organisator van de beurs? Welk genre boeken is heel populair dit jaar?
Hoeveel boeken worden er aangeboden? en Hoe groot is de boekenbeurs? Voor de antwoorden
verwijs ik u met plezier door naar de vierdejaars die – met behulp van hun 16 gigabyte geheugen
– al de antwoorden weten.
Daarna vertrokken we met de schoolbus naar de boekenbeurs. Hieronder enkele reacties van de
leerlingen.
We zijn naar de boekenbeurs gegaan met onze leerkracht Nederlands, mevrouw Brandt, en onze
“grappige” leerkracht meneer Erdogan, die zoals een paparazzo achter ons aan liep en die ons niet meer
kende op de boekenbeurs. Spijtig genoeg kregen we een kleine taak, maar die was al snel opgelost zodat
we meer dan één uur konden rondwandelen. – Merve Ö. en Mucahide
Op de boekenbeurs zijn we heel wat leuke boeken van verschillende genres tegengekomen. Tijdens het
rondwandelen zijn we boeken tegengekomen die we jullie aanraden: Uitverkoren (schrijver is
onleesbaar), Eerwraak van Helen Vreeswijk, Liefde kent 40 regels van Elif Shafak (Dit boek heb ik
(K.Brandt) ondertussen uitgelezen en het is een echte aanrader!) en Breaking dawn van Stephenie Meyer
(dat is die van Twilight). – Merve S., Humeyra S. en Elif
Ik vond de opdrachten persoonlijk heel saai, omdat het te lang duurde vooraleer ik een antwoord vond. Het
leukste wat ik vond was dat ik in alle boeken mocht kijken. Er waren sommige boeken die echt
aantrekkelijk waren en je aanspoorden tot het lezen van dat boek.
En toen was de voormiddag gedaan en kwamen we voor 1 uur aan op school. – Mariam
In het algemeen vond ik het saai. Het was te druk. We hadden een taak te maken, maar die hebben we (de
jongens) niet gemaakt. We zagen daar laptops met spelletjes. Het leukste boek dat daar lag was dat van
Guinness World Records. De kookboeken waren niets voor ons, maar dat waren wel de populairste boeken
die er waren. – Mucahid, Nasrallah en Mehdi
In het algemeen was het leuk omdat we leuke boeken hebben ontdekt die we in onze vrije tijd zouden
willen lezen. Het leuke eraan was dat we oude tot de nieuwste boeken konden bekijken. We vonden het
wel jammer dat we geen auteurs tegenkwamen die onze boeken konden signeren. De standhouders waren
heel vriendelijk en ze hielpen ons ook met het oplossen van onze bundel. De sfeer was heel gezellig. –
Merve C. en Esra
Het was een leuke uitstap, maar we moesten veel stappen want de boekenbeurs was heel groot. Het zag
er heel leuk uit, kleurrijk en ook leerrijk. – Sura en Betül
We leerden de nieuwe en oude boeken van de auteurs kennen. We daagden mensen uit van andere
scholen. We hebben veel auteurs ontdekt. Ik vond de opdracht die we moesten maken leuk. Volgens mij
was het nuttig. Je kan iets bijleren. – Sevilay en Zeynep
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Frequente uitspraken van leerkrachten in Lucerna
Wij, 2 leerlingen van een anonieme klas, in het Lucernacollege, die volgens de leerkrachten heel
passief, sloom en lui zijn, hebben ondervonden dat onze leerkrachten ongelooflijk veel dezelfde
uitspraken hanteren.
Bijvoorbeeld, onze geliefde meneer Koycu. Aangezien wij zoveel les van hem krijgen, zijn bepaalde
dingen ons opgevallen. Zoals zijn uitspraken: “Meisjes! Shh!” “Absurd, zal ik zeggen”,
“dagdagelijks”, “meerwaarde”, “wordt volwassen!”.
Meneer Johnny, de beste Franse leerkracht (omdat hij de enige is natuurlijk), (met zijn graafheid
doordat hij de hele tijd negatie doet xD): “Wat is de bedoeling? Meisjes??”, “Eu… eu… eu, wa wa
zei gij??”
Meneer Unal: deze sympathieke leerkracht heeft ons het meeste verbaasd, omdat zijn uitspraak
ons al de eerste week dat we les van hem kregen opviel. Hij gebruikt deze uitspraak heel veel.
Vraag: hoeveel keer gebruikt meneer Unal „mensen‟ in 50 minuten?
a) 376 keer

b) 104 keer

c) 129 keer

Het juiste antwoord is hierop is… C! En ja, er is iemand die zo hopeloos is om bij elke keer dat
meneer Unal „mensen‟ zei, een streepje te trekken en zo dus zijn ongelooflijk interessante les heeft
gemist (dit zal geen 2e keer gebeuren meneer!).
Meneer Unal zegt ook vaak: “oke”, “oke??”.
Mevrouw Quintens: “Mannekes”
 soms gebruikt mevrouw Quintens mannekes ook als ze in gesprek is met 1 persoon! En dat mag
van een leerkracht Nederlands! :P
Mevrouw Benabdessamad: „Owkaaaay‟ (meestal erg sarcastisch), “Alright” (ook op een sarcastische
toon, en ze gebruikt het meestal na een niet al te slimme uitspraak van een van haar leerlingen).
Meneer Kolkiran: ook deze nieuwe toffe leerkracht heeft ons verbaasd met zijn ongewone, maar
ongelooflijk grappige uitspraak die hij altijd probeert te zeggen met een serieus gezicht: “heb ik
gezegd praat?”, “heb ik gezegd lach?”, “heb ik gezegd klap?”, “heb ik gezegd lees?”.
Meneer Erven: meneer Erven is een speciaal geval, hij heeft niet echt een of meerdere uitspraken die hij veel
gebruikt, maar hij heeft zijn typische slimme, cynische grapjes of opmerkingen die meestal niet worden
verstaan door de leerlingen, of toch pas na enkele minuten. Hij vertelt deze grapjes op zo een serieuze wijze
dat we meestal zelfs niet doorhebben dat hij een grap maakt. Dit is wat hem zo uniek en geliefd maakt bij ons!

Dus, zoals jullie kunnen zien, hebben we meer aandacht voor kleine, onbelangrijke zaken zoals dit,
dan voor onze eigenlijke lessen. En het is ook daarom dat we anoniem willen blijven. Ja, hoor, jullie
zullen nooit te weten komen wie we zijn! Hahahaha…
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Europa volgens een leerling uit 3Latijn…
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GEVRAAGD VOOR DE VOLGENDE SCHOOLKRANT!!
-

Voor de creatieve leerlingen onder ons: breng je MOOISTE ontwerp binnen
voor onze voorkant (of achterkant) en wij zullen deze ook echt gebruiken!
Natuurlijk zal jullie naam en zelfs een fotootje erbij geplaatst worden (maar alleen
als je dat wilt..) omdat het natuurlijk een superprestatie is als jouw ontwerp op
onze schoolkrant verschijnt. Het mag uiteraard DIGITAAL ingeleverd worden, maar
ook op papier 

-

Leuke foto’s voor de nieuwe fotopagina(‘s). Dit mag vanalles zijn! Je
klasgenootje op haar schoonst of minst schoon, je kat die lief ligt, je creatieve visie
op het leven gefotografeerd, je lieve (of irritante) broer(tje) of zus(je) of zelfs je
moeder die iets geks aan het doen is.

-

Alle vragen die je ooit heb willen stellen aan je leerkrachten.. Dit mag uiteraard
anoniem! Uitgewerkte bijdrages: bijvoorbeeld een column die je hebt geschreven, een
tekening die je hebt gemaakt, een verslag die het publiceren absoluut waard is, een
leuke grap die je weet of zelf uitgehaald hebt, etcetera! Ook IDEEEN alleen zijn
meer dan welkom. De redactie kan altijd helpen bij de uitvoering ervan: we kunnen
bijvoorbeeld zorgen dat er zoveel mogelijk leerlingen meewerken, we kunnen helpen
bij de uitwerking van je idee en/of de verbetering van de uitvoering, we kunnen je
een fotocamera lenen enz.

-

Ook Dr. Vampire staat altijd gereed om alle liefdesproblemen op te lossen, de
muziekreview en de 10 (school)tips-rubriek staan open voor suggesties en
verzoeken, Lieve Lucy beantwoordt de gekste vragen zoals jullie hebben gemerkt en
ook onderwerpen die jullie graag in de schoolkrant zouden besproken zien of
rubrieken die jullie missen worden met plezier toegevoegd!

De schoolkrantredactie wenst iedereen een fijne kerstvakantie
en kijkt uit naar de bijdrages die deze vrije tijd ons kan (zal)
opleveren! 
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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!
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