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Tel: 03/827.27.99 Fax:
03/829.15.34
 
E-mail:
 
info@atheneumhoboken.be

Het eind van het jaar komt er met 5G-snelheid aan, wat wil zeggen
dat onze leerlingen die examens hebben op dit moment het
onderste uit de kast halen en dat hun leraren op een verschroeiend
tempo metersdikke stapels papier doorworstelen met de rode pen
in de aanslag. Voor onze richtingen met permanente evaluatie is
december echter business as usual: onvermoeibaar werken tot aan
het gaatje van de komende kerstvakantie.
 
De maand november was niet alleen nat en koud, maar binnen de
muren van onze school ook warm, actief, boeiend en bij momenten
creatief verrassend. Deze Aha! zit dus niet alleen vol met nieuwe
initiatieven die het Atheneum Hoboken elke dag weer maken wat
het is, maar ook met een paar vervolgverhalen uit de vorige Aha!'s,
waarvan we nu beeld- en/of verhaalmateriaal hebben
binnengekregen.
 
Geniet er dus van, want het is de laatste van 2017. Het volgende
nummer brengen we jullie na de nieuwjaarsmaand, met de nieuwe
oogst van wat er nu al uitziet als een veelbelovend 2018.
 
Welkom in deze Aha!
 
 
Kim Van der Auwera - directeur
 
Luc Van Praet - co-directeur
 
Suzanne Van Oosterwyck - adjunct-directeur

http://www.atheneumhoboken.be
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Op tijd op school komen en daar ook nog eens voor beloond worden: de afgelopen
weken maakten leerlingen van onze school die hun best doen om stipt op de speelplaats
te verschijnen, kans op een leuke prijs.
 
Omdat we graag willen dat iedereen op tijd aan de schooldag begint, maakt de school
werk van het extra motiveren van haar leerlingen. Elke maandag wordt er daarom gestart
met een leerlingenlijst. Iedere leerling die te laat komt, wordt van de lijst geschrapt en
uit de overbleven leerlingen wordt er een weekwinnaar gekozen.
 
Dat zorgde de afgelopen weken niet alleen voor verdiende winnaars, maar ook voor een
stroom van leerlingen die extra hun best deden om voor het belsignaal onze schooldeur
door te wandelen, richting speelplaats. Op tijd komen, is nog nooit zo plezant geweest...

Stipt met Stip!
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Klinkende overwinning!
Zullen we even onbescheiden met onze (voetbal)spieren rollen? Een droomploeg van
sterspelers van ons Atheneum walste onlangs namelijk ongenadig over de concurrentie
heen op een SVS-voetbaltornooi in Sporthal De Wilrijkse Pleinen. En vermits ze daar op
waarlijk wonderlijke wijze met de eerste én de tweede plaats gingen lopen, herhalen
we hier nog eens met de borst vooruit tegen iedereen die het horen wil aan het
vertellen. Sterker nog: we vertellen het ook tegen mensen die het eigenlijk niet willen
horen, maar ons dat niet durven te zeggen... Màg het even? Héél even maar - beloofd!
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Aan de slag in de taalkeuken!
Wie de grote foto bij dit artikel meent te herkennen, heeft een punt: hij was vorige maand namelijk al eens te zien, in de vorige Aha!. Lerares Jessica Cornet is er samen met haar
leerlingen op te zien, terwijl ze zich buigen over de voorbereiding van alweer een nieuw recept in hun taalkeuken. Leerlingen die volop Nederlands aan het verwerven zijn, leren
koken, vereist namelijk een speciale aanpak. En omdat wij nu eenmaal graag het nuttige aan het aangename paren - ook in onze Aha! - leverde Jessica ons een paar recepten aan;
gepresenteerd zoals ze het aan haar leerlingen zou doen - met héél veel fotomateriaal. Stroop dus jullie mouwen op en ga samen met ons aan de slag: zalige, verrassende
minestronesoep en een bijzonder lekkere                                                                                                                                                         wortelcake uit onze talentrijke taalkeuken!
 

 
WERKWIJZE
 
GROENTEBOUILLON
1. Meet 600 ml water af in
de maatbeker.
2. Leg hierin het groente-
bouillonblokje.
 
GROENTEN
1. Was de groenten.
2. Reinig de groenten.
3. Snij de ui, de knoflook, de prei, de wortel, de courgette, de
groene paprika, de aardappel en de groene selder in fijne
blokjes.
 
SOEP
1.     Smelt de vetstof in de kookpot.
2. Fruit de ui en de knoflook.
3. Stoof de andere groenten aan van hard naar zacht: eerst de
wortelen, de groene selder en de prei. dan de courgette, de
groene paprika en de aardappel.
4. Stoof de tomatenblokjes mee.
5. Giet de groentebouillon over de groenten.
6. Zet een deksel op de kookpot.
7. Kook de soep gaar op een zacht vuurtje.
8. Voeg de laatste 5 minuten de erwtjes en de vermicelli toe.
9. Kruid met de peper en het zout.

Minestronesoep

Het keukenmateriaal

 snijplank      afvalbak           kookpot     roerlepel      soepkom     soeplepel

maatbeker   kruidenbakje  dunschiller  3potjes   aardappel-     pollepel
                                                                                            mesje

 keuken-         bakplaat           zeef            mengkom   ovenwanten   klopper
weegschaal

                                   oven         rooster        bakvorm   pottenlikker
1 teentje     1 stengel  1/8 groene  enkele      1/2 aard-         1/2
 knoflook      groene       paprika       erwtjes      appel          tomaat
                         selder

   1/4       1/4              1/8          vetstof   1 el toma-  30 gram         1/2       600 ml      peper &
      ui        prei       courgette                      tenpuree  vermicelli   wortel   bouillon       zout

Ingrediënten
(2 personen)
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Wortelcake
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                                                                    OVEN

                                                                    Verwarm de oven voor op
180°C (onder- en bovenwarmte).

Haal de bakplaat uit de oven.
Beboter en bebloem de bakvorm.

 
WORTELEN

Was en reinig de wortelen.
 Rasp de wortelen.

DE NOTEN
Hak de noten fijn.
 
CAKEBESLAG
Klop de vetstof en de suiker tot een luchtige crème met de klopper.
Klop er het ei door.
Zeef de bloem met de bakpoeder en voeg toe aan het cakebeslag.
Meng er de geraspte wortelen door.
Voeg de helft van de gehakte noten toe.
Meng het cakebeslag goed.
 
BAKKEN VAN DE WORTELCAKE
Giet het cakebeslag in de bakvorm.
Zet de bakvorm op de bakplaat.
Schuif de bakplaat in het midden van de oven.
Bak de wortelcake gaar.
MASCARPONEMENGSEL
Splits het ei.
Klop de mascarpone, de vanillesuiker en 1 eigeel in de mengkom.
Klop het eiwit op.
Spatel het opgeklopt eiwit door het mascarponemengsel.
Bestrijk de wortelcake met het mascarponemengsel. LET OP: de
wortelcake moet volledig afgekoeld zijn want anders drijft het
mascarponemengsel eraf.
Versier met de andere helft van de gehakte pecannoten.

Ingrediënten
(2 personen) 100 gr.

wortelen
3

eieren
100 gr.

pecannoten
125 gr.

mascarpone
50 gr.

vetstof
100 gr.
bloem

50 gr.
suiker

1zkje
van.suiker

2el bak-
poeder



8

Een delegatie van de leden van de
leerlingenraad van ons atheneum
trok in november naar Leuven
voor een actiedag rond
leerlingenraden, georganiseerd
door het VSK, de Vlaamse
Scholierenkoepel.
 
Het was een dag vol nadenken;
elkaar denkend uitdagen en leuke
acties verzinnen die de
leerringenraad op school kan
opzetten. Zowel begeleiders als
leerlingen gingen aan de slag in
de vijf workshops die werden
aangeboden:
 
1. 'Overtuig je directeur'
2. 'Een leerlingenraad waar
iedereen achter staat'
3. 'Ken je rechten als leerlingen'
4. 'Weet wat leerlingen willen'
5. 'Zet je actie in de kijker'.
 
In het veranderblok in de
namiddag werden alle
leerlingenraden begeleid in het
stap voor stap opstellen van een
actieplan. Het doel: een droom
realiseren die elke leerlingenraad
wel heeft, rond verandering of
verbetering van een typische
schoolsituatie. Onze
leerlingenraad koos ervoor om
een plan van aanpak rond
verbetering van de toiletten uit te
werken - iets wat ze begin
volgend jaar aan de directie
zullen voorleggen.
 
 

Leerlingenraad
november 2017



Verzorging in

Zaterdag is vrijwlligersdag voor de leerlingen van 5
Verzorging: ieder weekend staat één van onze leerlingen
paraat om de kinderen te helpen die in de School van
Vrede komen huiswerk maken en spelen, belangeloos te
helpen. Goed werk (onze leerlingen nemen zelfs
zelfgebakken taarten mee!) én goed amusement: prachtig,
toch?

Zorg dragen voor de ouderen: voor
onze leerlingen van verzorging is
het geen loos begrip. Met regelmaat
gaan ze op eigen houtje langs bij
senioren, niet om punten te
sprokkelen op school of om
leerkrachten voor zich te winnen,
maar om een spelletje te spelen of
aan de iets rijpere dames in het
verzorgingstehuis eens uit te leggen
wat dat nu precies is, zo'n selfie...

Pizza's en stage:
perfecte combo!
 
De stage is een belangrijk onderdeel
van het schoolleven van leerlingen
verzorging. In november gingen ze
allemaal al eens op bezoek op de
stageplaats; zochten ze voor een



12

  

Groot en kleinGroot en klein
Onze buddy's vinden mekaar steeds vaker en steeds beter...

Niet vanzelfsprekend: als onervaren eerstejaars naar een ‘grote’ van het vijfde of het zesde toestappen
om te vragen om hulp. Toch is dat precies wat er bij ons op school steeds vaker gebeurt.
 
 

Onze leerlingen uit de derde graad lossen daarmee niet
alleen een boel kleine vragen op waarmee de nieuwtjes
zitten; ze zorgen er en passant ook voor dat al wie nieuw
is op school, zich meteen lid voelt van die hele grote,
onbekende groep van leerlingen. En laat dàt nu net het
grote voordeel zijn: niemand loopt namelijk graag op
een grote school rond met het gevoel dat hij of zij het
alleen moet zien te rooien.
 

Het buddyproject kwam in november nog eens zeer duidelijk boven
water, toen in de eerste week na de herfstvakantie buddy’s en
leerlingen elkaar terugzagen voor een babbel en een knabbel. Dat
werd dus samen eten, praten, op de (grappige) foto gaan én het
rapport van voor die vakantie even onder de loep leggen. Het
mocht dus nuttig, aangenaam, een beetje gek én af en toe ook eens
bloedserieus zijn. Maar vooral: het was echt genieten om te zien
hoe de ervaren buddy’s zó positief omgingen met ‘hun’ eerstejaars.
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Ondertussen, in OKAN...
(nieuws uit onze Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers)

En
 

k
l
e
v
en maar! Enkele OKAN-klassen werkten de voorbije weken met

mevrouw Julie aan een projectje waarbij de leerlingen gevels
of soorten huizen in plakband op de muur/de raam kleefden.
De alfa-klas was als eerste klaar, met een wel héél leuk
resultaat!

Naar de markt!

Een taal leer je niet enkel in de klas maar ook en vooral in het echte leven. En dus trekken we
met de OKAN-klassen geregeld naar buiten. Zo nam A7 op een vrijdag de tram naar de markt op
de Desguinlei. Daar kregen de leerlingen o.m. de opdracht enkele marktkramers te interviewen.
En onze jongens en meisjes maakten indruk. “Zijn jullie echt nog maar drie maanden in België?”,
vroeg de verbaasde man van het snoepkraam zich af. “Jullie spreken inderdaad al erg goed”,
moest de vrouw van het fruit- en groentekraam beamen. Mooie complimentjes, en zo begonnen
de leerlingen (en hun leraar) met een goed gevoel aan een welverdiend weekend.
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Techniekproject haalt leerlingen basisonderwijs naar AH

De ontbrekende Schakel…
 
 

Het techniekproject laat
zien wat basis- en secundair
onderwijs voor elkaar
kunnen betekenen, als ze
erin slagen om met
leerlingen en leerkrachten
de brug te slaan. AH-
leerkracht Kelly Guns slaat
voor dit project de handen
in elkaar met haar collega’s
van het zesde jaar van De
Schakel. De kinderen van de
basisschool krijgen de
theorie vooral in hun eigen
klasje en komen voor de
praktische uitwerking ervan
hun vleugels uitslaan in ons
technieklokaal. Door lesjes
over  elektriciteit en over
alternatieve vormen van
energie mikt het
leerkrachtenteam van beide
scholen op die manier op
een vergroting van het
technisch inzicht van de
kinderen én op het leren
gebruiken van technische
stappenplannen.
 

De drie klassen van het zesde jaar van Basisschool De Schakel kijken er elke keer naar uit als
het hun beurt is: de twee lesuren onvervalste techniek die ze gepresenteerd krijgen in onze
nagelnieuwe techniekklas.

Dance ‘till you drop!
We hadden het er in één van de
vorige Aha!’s al over: de dance-
workshops die door de Let’s Go
Urban-Academy in onze school
werden gelanceerd. Danslerares
Buchra gooide zich week na week met
haar 12 deelnemers uit 1A en 1B
volop in de muziek en vergooide
samen met haar pupillen week na
week serieus wat zweet. 
Elke week ging er ook iemand met een jokerkaart naar huis. Eindbalans, vraagt u? Simpel:
deelnemers die écht genoten hebben van dansen; die het allemaal jammer vinden dat het
maar 7 weken heeft mogen duren en die een talent hebben aangeboord waarvan ze nooit
hadden gedacht dat ze dàt op school zouden vinden. Check, check en…CHECK!



Als het kriebelt…
 

…moet je Scratchen!
De tijd dat leren programmeren iets was voor nerdige, hoornen-brildragende eenzaten
die vergroeid waren met hun computer, is lang voorbij. Scratch, een online applicatie,
maakt het mogelijk om zelfs aan zeer jonge leerlingen de basis van het programmeren
mee te geven. En jawel hoor…ze doen dat alsof ze nooit iets anders hebben gedaan!

De workshop programmeren die leerlingen uit de eerste graad van
CodeFever gratis kregen aangeboden op onze school, gaf een boost aan
het logisch en technologisch denkvermogen van alle deelnemers. Met
op het eerste zicht eenvoudige commando’s en codes, produceerden de
leerlingen al snel bewegende beelden en over het scherm flitsende
animaties. 

http://www.joomag.com/mg/0492598001512810899/p14


Als het kriebelt…
 

…moet je Scratchen!
Alle deelnemers namen in ieder geval een extra stukje kennis mee naar
huis: dat creatief denken, systematisch redeneren en samenwerken niet
essentiële vaardigheden van de 21ste eeuw zijn, maar eerst en vooral
ook gewoon LEUK! Het Scratchverhaal kunnen ze ook thuis, op hun
eigen computer, verderzetten. Benieuwd wie als eerste met een AH-app
over de brug komt…

http://www.joomag.com/mg/0492598001512810899/p15
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