N I E UW S B R I E F
N I E UW S B R I E F

KATHOLIEK ONDERWIJS STAD HERENTALS • APRIL 2015 • nr 4

Eindwerk over dwerggroei in de kijker

VOORWOORD

Op vrijdagnamiddag 13 maart gingen de
laatstejaarsstudenten Sociale en Technische
Wetenschappen van Campus Bovenrij op
pad om hun Gip-activiteit uit te werken.
Vier van hen zakten af naar Basischool
De Schans in Veerle-Laakdal, waar ze de
leerlingen van het het tweede leerjaar
spelenderwijs lieten kennismaken met
achondroplasie (dwerggroei), het onderwerp
van hun eindwerk. De vier studentes hadden
daarbij de hulp ingeroepen van achondroplasielijders Karen Van der Vorst en Chris
Willemsen, de bekende acteur uit o.a. ‘De
Ronde’. Met behulp van een groot ganzen-

“Schoolbestuur en directie
wensen jullie een deugddoende
paasvakantie en danken jullie
voor jullie inspanningen – dag
na dag – om onze leerlingen zo
goed mogelijk te begeleiden in
hun volwassenwording, soms
in een moeilijke context.”

kOshklapper

bord en aan de hand van een zelfgeschreven
verhaal met illustraties gingen de studentes
met de kinderen aan de slag in de turnzaal.
Met de workshop hoopten de laatstejaarsstudenten de kinderen een ander beeld te
geven over dwerggroei, met veel dans en spel
én aandacht voor bepaalde fysieke grenzen.
Zo moesten de kinderen onder meer op een
megagrote stoel kruipen, om zo aan den lijve
te ondervinden wat het is om te leven met
een beperking. Het geslaagde bezoek werd
beloond met de nodige media-aandacht.

23 april
Infosessie over werking centrale aankoopdienst kOsh op campus Scheppersstraat.
Doorlopend van 9.00 u tot 16.30 u.
Meer info via smartschool.

28 april
infoavond campus
in de Scheppersstraat om 19.30 uur.

10 mei
Opendeurdag van 10.00 tot 17.00 uur
http://rtv.be/artikels/acteur-chris-willemsen-bezoekt-de-schans-voor-project-rond-dwerggroei-a4929

Bezoek aan rusthuis Bremdael
Een paar weken geleden zijn we met de klas
van het seminarie gedrag naar Bremdael
gegaan. Bremdael bevindt zich in Herentals
en is een woonzorgcentrum. Er is voldoende
ruimte voor ontspanning zoals een mooie
binnentuin, een kapsalon, vijver, diverse terrassen en nu ook ons!

van dieren, beroepen, voorwerpen… De ouderen moesten dan aan de hand van kaartjes
raden wat we uitbeeldden. Ook na dit spel
hadden we nog wat in petto . We vertelden
een verhaal waarbij we ondertussen ook de
personages uitbeeldden. De afsluiter was het
leukste van allemaal, we zongen 2 liedjes die
zeer bekend waren bij het publiek, namelijk:
“Eviva Espana” en “Ik hou van u”. Terwijl we
het beste van onszelf gaven, deden enkele bewoners ook hun best. De dansbenen werden
van onder tafel gehaald en de sfeer zat er
dik in. We hebben er enorm hard van
genoten vooral omdat we zoveel dankbaarheid in de plaats kregen. Toen we binnenkwamen zagen we dat verschillende bewoners in hun zetel zaten of wat met elkaar

De bedoeling van ons bezoek was om de
bejaarden te entertainen. Bij onze aankomst
mochten we helpen met het uitschenken
van thee en koffie. Dat was fijn omdat we
op deze manier konden praten met de bewoners en kennis konden maken met hen.
Hierna kon iedereen terug plaatsnemen
in de zitkamer. Dan was het ons moment,
we begonnen onze show met het uitbeelden
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aan het praten waren. Ons bezoek bracht
daar duidelijk verandering in. Door ons
bezoek werden ze actiever en kwam er een
grote glimlach op hun gezicht, dit gaf ons
veel voldoening.
Astrid Govers, Jelena Van Nuffel 5HUWE

kOshinfo
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Repair Café
Zaterdagnamiddag 14 maart mochten we een pareltje bewonderen van ‘globaal denken en lokaal handelen’. Vanuit Broederlijk
Delen (de grondstoffenproblematiek, focusland Peru) organiseerde
Campus Scheppersstraat een Repair Café : onze ‘fixers’ repareerden
kapotte spullen. Zo benadrukken we het hergebruik van materialen (vooral van metalen !). Ze deden dit gratis in ons Fair Trade
Café. De giften zijn voor Broederlijk Delen om partners te steunen
in hun strijd tegen de grote mijnbouw en hun recht op grond en
zuiver water.

Gereed voor het M-decreet
Op maandagvoormiddag 16 maart 2015 maakten wij, leerlingen van 3 haarzorg, onze praktijklokalen in gereedheid voor
ons jaarlijks project: ‘onthaal en begeleiding’. We kregen bezoek
van 25 enthousiaste leerlingen van het auti-klasje van de Mast
te Kasterlee. Ze reisden per trein naar onze Wolstraat onder de
begeleiding van 9 -al even gedreven- leerkrachten.
De jongsten startten met brushing, watergolf, langehaar- en
krultangtechnieken. Onze leerlingen hebben op oefenhoofden
alles vakkundig gedemonstreerd. Daarna mochten onze bezoekers naar hartenlust oefenen. De ‘oudere’ groep kreeg een
mooie brushing, na een aangepast verzorgende shampoobeurt
of een handverzorging met mogelijkheid tot het lakken van de
nagels, in alle kleuren van de regenboog! De leerlingen kwamen voor de tweede keer op bezoek en dat voelde je toch wel.
Zij waren een stuk minder terughoudend en werkten zeer
vlot mee. De voormiddag vloog als het ware voorbij en was voor
beide partijen een leuke, verrijkende ervaring.

*aka de kunstbank
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Het is ondertussen een jaarlijkse gewoonte: de
organisatie “De Kunstbank” is weer voor 2
weken langs geweest op de campus Burchtstraat.
Sinds dit schooljaar kreeg hun project een andere
naam: “W Wh at*”. De organisatie biedt heel wat
nieuwe interactieve tentoostellingen en onderzoeken aan. Ze willen samen met de leerlingen
antwoorden zoeken. Onze school koos dit schooljaar voor de interactieve tentoonstelling rond het
thema “De lach”. Onze leerlingen van het eerste
jaar zochten zelf inspiratie in de tentoonstelling.
Nadien startten ze in groep een nieuw onderzoek
rond “De lach”. Hiervan moesten ze dan een afbeelding maken voor in het nieuwe lachmagazine.
Het lachmagazine bevat alle beelden die de leerlingen de twee weken van het project hebben gemaakt
en verzameld. Het magazine wordt op het einde
van het schooljaar aan de school bezorgd.

