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HERFST 2010

Schoolkrant Steinerschool Antwerpen

INHOUD

KLEDING MET AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU
Wij bieden u een uniek assortiment van natuur- en mensvriendelijke kleding.
Voor baby’s, kinderen en volwassenen.
SPEELGOED
Het speelgoed dat wij aanbieden is met zorg uitgekozen, zowel qua materiaal, vorm en
kleur.
BOEKEN
Kartonnen boekjes voor de allerkleinsten, de mooiste prentenboeken , boeken voor
beginnende lezers en boeken rond opvoeding.
SCHOOL- EN KNUTSELGRIEF VAN MERCURIUS, verf, potloden, krijtjes, papier,
kaartjes en nog veel meer.
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Ei k w i j t ?
Wie zijn ei kwijt wil, maar hiervoor
geen plek vindt, kan wellicht in
De Queeste terecht.
Gedachten, gedichten, ideeën,
overwegingen ... van leerkrachten,
ouders én kinderen.
Mailen naar Annemie Morbee:
annemie@deformulering.be
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Het schooljaar kan beginnen

Traditiegetrouw starten we het schooljaar met een feestelijke opening.
Juffen, meesters, leerkrachten en directies gunnen geïnteresseerde ouders een blik
achter de schermen. Vertellen waar ze dit jaar de accenten zullen leggen.
Deze feestelijke opening wordt georganiseerd door de raad van bestuur en het is
dan ook de voorzitter die de avond opent.
Beste
Beste
Beste
Beste
Beste

ouders,
leerkrachten,
directie,
leden van de raad van bestuur,
iedereen,

Het is mij, als voorzitter van de raad van bestuur,
ondertussen al voor de derde keer, een bijzondere
eer en een groot genoegen om u allen van harte
welkom te mogen heten op de feestelijke opening
van dit nieuwe schooljaar 2010/2011.

VLEMINCKSTRAAT 13
2000 ANTWERPEN
(bij groenplaats
naast Dille & Kamille)
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kopie en prints
kleur en zwart-wit
tot 300gr karton
inbinden
plastificeren
digitaal drukwerk
posters

bedrukken
van T-shirts

vanaf 1 ex.

ORANTE
Beeldhouwersstraat 46, 2000 Antwerpen

Schilder, beeldhouw en
boetseer op je eigen niveau
en tempo, met individuele
begeleiding.
maandag / zaterdag van 10.00 – 12.00 uur
Gwenny Lotens, kunstzinnig therapeute,
afgestudeerd aan De Wervel te Zeist,
en de Hogeschool Leiden, Nl.

Individuele
kunstzinnige therapie
03 237 19 90 – 0476 66 96 27
gwendolina.lotens@telenet.be
meer info : www.orante.be

4

Een nieuw schooljaar met een aantal nieuwe
gezichten in ons midden, en dat doet mij altijd
plezier. Niet alleen zijn er nieuwe leerlingen en dus
ook nieuwe ouders bijgekomen, ook zijn er een
aantal nieuwe leerkrachten en hebben zowel de
middelbare school als de Kleine Wereldburger een
nieuwe directrice.
Ik wil al deze nieuwe gezichten bij deze van harte
welkom heten.
Voorjaar 2010 stonden de kranten er bol van:
er was, vooral in de basisscholen en met name
in Antwerpen, een nijpend plaatstekort.
Maar, kijk, vorige week op 1 september konden
onze minister van Onderwijs Pascal Smet en
de Antwerpse schepen van Onderwijs Robert
Voorhamme in alle kranten uitpakken met de
mededeling dat het tekort was weggewerkt.
Of het probleem daarmee structureel is aangepakt,
is natuurlijk nog een ander paar mouwen.
De toekomst zal het ongetwijfeld uitwijzen.
Hoe het ook zij: onze eigen school heeft wel zijn
steentje bijgedragen in het creëren van extra
capaciteit, nl. door de start van de Kleine
Wereldburger op zijn gloednieuwe locatie aan
het Krugerplein in Borgerhout.
Een dikke proficiat aan alle mensen die dit mogelijk
hebben gemaakt, want il faut le faire: op 28 mei
2010 de sleutels van een redelijk aftands schoolgebouw overhandigd krijgen, en op 1 september

niet minder dan 90 kleuters met open armen
ontvangen in een aangename klasomgeving.
Chapeau zeg ik dan!
Ik wil ook nog eens mijn bijzondere appreciatie
uitdrukken voor alle meesters en juffen, leraars en
leraressen van onze school. Ik vind het altijd bewonderenswaardig om te zien hoe jullie dag in dag uit
met onze kinderen bezig zijn om hen te begeleiden
in het proces van volwassenen worden. En alsof dat
begeleidingsproces op zich nog niet moeilijk genoeg
is, kiezen jullie er nog eens voor om dit op een heel
bijzondere manier te doen, op de ‘steinermanier’ zeg
maar, om het simpel uit te drukken. Dat verdient
ons respect en onze bewondering.
Eén voorbeeldje ter illustratie: Ik denk niet dat we
hier snel een leraar tegen het lijf zullen lopen die
het roerend eens zal zijn met het nieuwste ideetje
van Pascal Smet, om videogames te introduceren in
het onderwijs. Ik hoor mijn zoon al zeggen: “Papa,
wij hebben nu periode Playstation“ of: “Papa, turnen
was keiplezant met de Wii”. Daar bedank ik graag
voor, geef mij dan maar deze school.
Traditioneel bedank ik ook elk jaar de ouders die
zich inzetten voor onze school. Die betrokkenheid
van de ouders bij het hele schoolgebeuren is iets
waar we terecht trots op mogen zijn, en dat we
mogen koesteren in deze tijden van druk, druk, druk
(zo druk dat iedereen tegenwoordig de tijd heeft om
drie keer druk te zeggen).
Bijzondere dank dit jaar gaat ook uit naar Annick,
Inge, Retje, Hannah en Koen, die de feestelijke
opening voorzien van drank en spijzen. Waar
zouden we toch zijn zonder de inspanningen
van al deze mensen?
Ik wens jullie allemaal een fantastisch
schooljaar.


Philippe Bernaerts, voorzitter
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Mooi

Rudolf Steiner en Goethe

Leerlingenraad
Jaja, de leerlingenraad is weer van start gegaan. We zitten weer boordevol ideeën. Waar we dit jaar voor zullen pleiten is dat
onze leerlingenraad een luidere stem krijgt in het gebeuren van onze school. Dit gaan we doen door een paar leuke acties te
ondernemen, waarover ik nog niet al te veel ga prijsgeven. Maar ik wil alvast een oproep doen voor nog meer ideeën! En ook wil ik
nog melden dat Thamy (elfde klas) en ik er zijn voor iedereen met problemen. Wij bieden iedereen een luisterend oor!


Elisa, twaalfde klas

De leerlingenraad der leerlingenraden

Een wens van ...
Ik vind het niet eerlijk
dat,
als er iemand jarig is
en naar
een andere klas gaat,
de kinderen
altijd moeten zingen en
de juffen
iets krijgen.
Waarom is het niet da
t wij zingen
en wij iets krijgen?
Of dat de juf zingt en
iets krijgt?
Dat zou wel eerlijk zijn
en ook
heel grappig.
Ik ben blij dat ik het ka
n
opschrijven want ik zit
er al
drie jaar over na te de
nken.
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Maye (vierde klas)

Allereerst wil ik jullie, waarde lezers,
mede-scholieren of ouders, verwelkomen bij een nieuwe rubriek in de u
welbekende Queeste: de VSK-rubriek.
Ik hoor de vraag al opkomen: wat ìs
VSK? VSK staat voor Vlaamse
Scholierenkoepel. Een koepel voor en
door leerlingen en leerlingenraden,
ter bescherming van hun rechten!
Wij zijn de Vlaamse ondersteuningsorganisatie voor leerlingenraden, de
spreekbuis van scholieren naar de
minister, en nog veel meer!
Wij houden ons bezig waar leerlingen
mee bezig zijn, wat hun nachtrust niet
helemaal comfortabel laat verlopen,
wat hen zichzelf vragen laat stellen,
en meer specifiek de vraag: “zou het
dan niet beter kunnen?”
Vanuit dat standpunt wil ik mij nu graag
buigen over een artikel dat ik gelezen
heb bij Stampmedia, een jongeren
mediagroep die zich ook bezighoudt
met het schoolgebeuren. Op hun
website werd een tijd geleden een
artikel gepubliceerd met de titel:
“De andere leerlingen – jongeren
over diversiteit op school”.
De inleiding is veelbelovend:
“Diversiteit op school is een veelbesproken thema. Beleidsmakers breken
zich al langer het hoofd over hoe een
harmonieus samenleven te creëren
tussen jongeren van allerlei slag. Leeft
de problematiek echter meer bij hen
dan op de speelplaats? Hoog tijd om
de hoofdrolspelers van dit diversiteits-

verhaal aan het woord te laten: de
schoolgaande jeugd.”
De vraag die gesteld wordt is terecht:
is het eerder een probleem onder
politici dan dat van jongeren? Hebben
schoolgaande jongeren daar geen
enkele last van en wordt het in de
politiek enkel zo voorgespiegeld om
maar werk te hebben? Ik zou daar
graag met jullie over willen uitwijden,
maar ik denk dat het veel beter is als
jullie daar zelf over nadenken.
Toen ik verder las, bemerkte ik dat de
interviewers het erg breed namen bij
diversiteit: van handicap tot een andere
seksuele geaardheid, natuurlijk via
de klassiekers à la andere ethnische
afkomst of religie. Verder las ik dat
het een van de streefdoelen van onze
huidige onderwijsminister Pascal Smet
is om te proberen alle verschillen te
overwinnen en jongeren een samenhorigheidsgevoel te geven.
Klinkt nobel genoeg voor mij!
Maar ehm... hoe doen we dat? En toen
reageerde Stampmedia als een schot in
de roos! Ze gingen het de jongeren
vragen! Zij wilden hun mening horen
over wat diversiteit voor hen is, en over
wat zij denken dat er beter kan.
Uit de enquête (om maar met een duur
woord te spreken) bleek dat de meeste
jongeren een handicap ervaarden als
‘anders’, maar ze benadrukten wel allen
dat dat niet slecht was. In het lijstje
werd handicap gevolgd door ander

geloof, een andere huidskleur, en pas
op het allerlaatste een andere seksuele
geaardheid (wat hoor ik daar? Gejuich
onder de holebi bij ons op school?).
Verder lees ik in het artikel dat jongeren
meestal worden uitgesloten omwille van
kledij of subcultuur, niet omwille van een
andere herkomst of religie. Dat vind ik
enigszins tegenstrijdig met de vorige paragraaf, maar dat laat ik in het midden.
Bijna alle leerlingen ervaren ook zo goed
als geen problemen met allochtonen,
zo vertelt ons bijvoorbeeld Caroline (14
jaar) “Als het maar personen zijn waar
je plezier mee kan maken” en ik geef
haar volledig gelijk! Maar dat is natuurlijk weer mijn persoonlijke mening.
Maar goed, het ging niet over mij,
maar over VSK. Wat is de mening
van VSK over dit alles? Wij zien dat
er veel leerlingen van mening zijn dat
samenzijn op een leuke(re) plek dan de
school vaak het enige is wat nodig is om
het contact te verbeteren, en daar zijn
wij heel blij mee! Want het is een erg
mooie start, maar wij vinden wel dat de
instanties daar nog steeds aandacht
aan moeten besteden, projecten van
leerlingen moeten ondersteunen, en
het sociaal contact moeten bevorderen.
Per slot van rekening moet de school
je voorbereiden op de maatschappij
en daar hoort sociaal contact nu
eenmaal bij!
	


Timur (elfde klas),
voorzitter VSK
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Een kijkje in de structuren van onze school
De ouderraad, de MAC, de Driesprong, de MARC,
de klassenouders, de algemene vergadering, de MAF …
wie er middenin zit kent wellicht zijn weg, maar voor
anderen kan het soms moeilijk zijn te weten bij wie men
waarvoor terechtkan in onze school. Bij deze een poging om
een beknopt (en daarom geen volledig) overzicht te geven.
De vzw de Driesprong is eigenaar van de gebouwen en geeft
deze in erfpacht aan de vzw Steinerschool Antwerpen Basisschool en de vzw Steinerschool Antwerpen Middelbaar, de
respectievelijke inrichtende machten van de basisschool en de
middelbare school. De Driesprong zorgt ook voor de noodzakelijke bijkomende financiering van het hele schoolgebeuren.
Mede (of beter gezegd: alleen maar) dankzij die ouderbijdragen aan de Driesprong kunnen we kwaliteitsvol onderwijs
blijven aanbieden. In totaal zijn er drie scholen waarvan
de beide vzw’s de inrichtende macht zijn: de basisschool in
de Volkstraat met een bijkomende vestiging in de Transvaalstraat (Het Speelschooltje), de basisschool in de Generaal
De Wetstraat/Krugerplein (De Kleine Wereldburger) en de
middelbare school in de Volksstraat.
Algemene vergadering
De beide vzw’s-inrichtende machten hebben jaarlijks een algemene vergadering (dit jaar op 24 november: allen daarheen,
zou ik zeggen!) waarop alle leden van de betrokken vzw’s
worden uitgenodigd. Wie een kind op school heeft of wie op
school lesgeeft, kan op eenvoudig verzoek (zie inschrijvingsformulier bij de schoolgids) lid worden van de vzw’s en op die
manier deelnemen aan de algemene vergadering. Ook zgn.
‘derden’ kunnen lid worden van de vzw’s, maar enkel na goedkeuring van de aanvraag door de raad van bestuur. Het is ook
de algemene vergadering die de raad van bestuur benoemt.
Raad van bestuur
De raad van bestuur vertegenwoordigt de inrichtende macht
van de school en draagt op moreel, juridisch en financieel
gebied de eindverantwoordelijkheid voor het hele schoolgebeuren. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de huisvesting,
het personeelsbeleid, het beheer van de schoolfinanciën en de
materiële uitrusting, maar hij voert niet het schoolbeleid.
De raad van bestuur is samengesteld uit Klaas Hemerijkckx,
Luc Van Buul, Mieke Hoste, Patricia Roux, Bert Willems,
Marieke Genard en Tycho Van Essel. De beide directieleden,
Ingrid Van der Heyden en Hans Annoot, zetelen eveneens,
met raadgevende stem. Annemie Morbee is notulist, ikzelf ben
voorzitter.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties die de raad van bestuur aanbelangen, kan u terecht bij ph.bernaerts@telenet.be
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Mandaatgroepen
De raad van bestuur heeft een aantal mandaatgroepen in
het leven geroepen die de school mee helpen besturen.
Tussen de raad en deze mandaatgroepen bestaat er een
tweerichtingsverkeer: de raad stuurt de mandaatgroepen
aan, maar andersom kan vanuit de mandaatgroepen gevraagd worden aan de raad van bestuur om items op de
agenda te plaatsen. Het is de bedoeling dat er door de mandaatgroepen adviezen gegeven worden aan de raad
van bestuur, die vervolgens het advies kan volgen en
bekrachtigen, of een andere beslissing kan nemen.
De mandaatgroep patrimonium (MAP) houdt zich bezig met
alles wat met de gebouwen/het patrimonium van de scholen
te maken heeft. Koen De Ceuleneer, Jan Melaerts, Britt
Opdebeeck, Ingrid Van der Heyden, Hans Annoot en
– adviserend - Mark Depreeuw bemannen/bevrouwen
de MAP. Recent hebben nog twee bijkomende kandidaten
hun diensten aangeboden om de MAP te versterken.
Op de raad van bestuur van 25 oktober zal er over hun
kandidatuur beslist worden.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties in verband met de
MAP kan u terecht bij koendeceuleneer@skynet.be.
De mandaatgroep communicatie (MAC) werkt aan een
transparante en duidelijke communicatie voor de school,
zowel intern als extern. Zij ontwikkelt de huisstijl en
stroomlijnt de diverse communicatiemiddelen naar de
verschillende doelgroepen. Een van de meest opvallende
- en naar mijn mening zeer geslaagde - acties waarvoor de
MAC (maar ook nog enkele andere mensen) de pluimen op
haar hoed mag steken is de nieuwe website van de school,
www.steinerschoolantwerpen.be. U hebt toch ook al een gebruikersnaam en een login? Mieke Hoste, Annick Mannaerts,
Annemie Morbee, Michèle Geenen, en Ingrid Van der Heyden
bevrouwen de mandaatgroep Communicatie. Tussen al dat
vrouwelijk geweld (lees: die geweldige vrouwen), zorgt Hans
Annoot voor de mannelijke toets.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties omtrent de communicatie van de school kan u terecht bij mieke@gramma.be.
De mandaatgroep financiën (MAF) heeft een adviserende rol
omtrent de financiële impact van voorstellen of beslissingen
op school. Op die manier bewaakt de MAF de financiën van
de school, zowel aan inkomsten- als aan uitgavenzijde, zonder
zich in te laten met de pedagogische inhoud van de voorstellen of beslissingen. Daarnaast heeft de MAF een financieel
‘dashboard’ gecreëerd dat de school toelaat, per kwartaal of
op ieder ander gewenst ogenblik, te weten waar ze financieel
staat (budget t.o.v. reële uitgaven).
Klaas Hemerijckx is de voorzitter van de MAF, Jo Van Herck,
Luc Van Buul, Joost Germis, Ingrid Van der Heyden en Hans
Annoot maken de MAF compleet. Neen, ze zijn niet compleet

MAF, integendeel.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties omtrent de financiën
van de school kan u terecht bij klaas@telenet.be. Let op: info
omtrent de ouderbijdragen bespreekt u altijd eerst met de
penningmeester van de klas.
De mandaatgroep reflectiecel (MARC) is een soort ‘plaats’
waar de beide directies hun (personeels)beleid kunnen
toelichten en aftoetsen. In die zin is de MARC geen echte
mandaatgroep. De reflectiecel heeft ook een beleidsondersteunende/faciliterende functie in de relatie tussen de raad
van bestuur en de beide directies. In de reflectiecel wordt
geen beleid gevoerd, maar wordt gesproken over beleidvoering. De reflectiecel consulteert ook de beide lerarencolleges en de ouderraad, om ook via die weg voeling te houden
met wat er leeft op school. De reflectiecel heeft tot slot als
taak om de functioneringsgesprekken te voeren met de
beide directies, en de relevante aandachtspunten die daaruit
voortkomen te communiceren naar de raad van bestuur. De
reflectiecel is samengesteld uit Rinus Meijer, Ingrid Van der
Heyden, Hans Annoot, Peter Stoffels en ikzelf.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties omtrent de MARC
kan u terecht bij marinus.meijer@telenet.be.
De ouderraad
Deze raad omvat ouders uit alle klassen, van de kleuterscholen tot en met de twaalfde klas. De klassenvertegenwoordigers (en die van uw eigen klas kent u natuurlijk, zodat ik ze
hier niet allemaal moet opnoemen) brengen beknopt verslag
uit over wat leeft in de klas (na overleg met de leerkracht) en

wat leeft onder de ouders. Ook uit de andere vertegenwoordigde deelgroepen wordt tijdens een ouderraad kort verslag
gebracht. Zo ontstaat een beeld van het volledige schoolgebeuren. In de weekberichten vindt u regelmatig nieuws uit de
ouderraad. De rol van de ouderraad is adviserend, en wil de
betrokkenheid van de ouders bij het schoolgebeuren stimuleren. De ouderraad neemt de organisatie van diverse activiteiten op zich. Een stuurgroep leidt de vergadering in goede
banen.
Voor vragen, opmerkingen of suggesties die de
ouderraad aanbelangen, kan u terecht bij:
ouderraad@steinerschoolantwerpen.be.
De directies
Aan het hoofd van de beide lerarencolleges staan de directies
van de lagere en de middelbare school. Hans Annoot is
bereikbaar via hans.annoot@steinerschoolantwerpen.be
en Ingrid Van der Heyden via
ingrid.vanderheyden@steinerschoolantwerpen.be.
Het kloppend hart
van de school zijn natuurlijk de meesters en de juffen,
de leraars en de leraressen, en niet te vergeten de
schoolgaande kinderen, zonder wie er van een school
geen sprake zou zijn. Dat kloppend hart moet ik u niet
voorstellen, dat kent u maar al te goed.
Philippe Bernaerts

Nieuws uit de ouderraad
Dat ouderparticipatie op de steinerschool zo oud als de
straat is en zo een wezenlijk onderdeel vormt van het schoolleven, is alom geweten. Maar om de zoveel jaar zien we een
opmerkelijk verschijnsel: de oude ploeg, die jarenlang dynamisch aan dit schoolorgaan gewerkt heeft, ziet zijn kinderen
vertrekken of heeft zijn energie terug voor andere zaken nodig
en wordt vervangen door een gloednieuwe jonge, waarvan de
kinderen nog piepjong zijn.
En zo gebeurde ook bij het begin van dit schooljaar.
De oude stuurgroep van de ouderraad nam ontslag
en een nieuwe werd gevormd.
Graag stel ik ze aan u voor:
• Danny Meylemans, een kleuterouder, is voorzitter
• Peter Van Reeth vertegenwoordigt de kleuterschool
van de Transvaalstraat
• Nadia Abdelouafi is lagere schoolouder en brengt
haar enthousiaste ouderinzet mee van het pionierswerk
op de Kleine Wereldburger
• Heidi Wauters vertegenwoordigt de eerste klas.

Zij bereiden de ouderraad voor en coördineren de ouderinzet.
Deze ‘jonge’ stuurgroep wil graag uit alle geledingen van de
school ouders opnemen en is daarom nog op zoek naar een
ouder uit het middelbaar om deze stuurgroep te versterken.
De vergaderingen van de ouderraad gaan één keer per maand
door op woensdagavond: de gang van zaken op school wordt
er uitgebreid besproken en elke klas wordt er vertegenwoordigd door een ouder. De lerarencolleges en directies sturen
ook een vertegenwoordiger, net als de raad van bestuur. Zo
vormen deze vergaderingen het kloppend hart van de ouderparticipatie en kunnen er wederzijds vragen gesteld worden
en informatie doorgegeven. De grote en kleine activiteiten
waar ouders bij betrokken zijn worden daar in gang gezet.
Zin om de stuurgroep te versterken, aarzel dan niet en contacteer de voorzitter Danny Meylemans. (danny@skynet.be)



Lut Van Daele
(vertegenwoordigt de 7de klas op de ouderraad)
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de mens.
Mijn aandacht ging naar de meest uiteenlopende bedrijfssectoren en ik was
druk bezig met het zoeken, kiezen van
een nieuw beroep ...

Maak kennis met ... Ingrid Van der Heyden

Zij is de nieuwe directeur
van het middelbaar
en gunt ons een blik op
haar persoonlijk kompas.
Het is fijn al wat leeftijd bereikt te hebben
en al eens te kunnen terugblikken. Bij die
terugblik ontdek ik dat het een leven lang
een mysterie blijft wat de toekomst met
je voorheeft.
Is er een kompas? Is er een gids? Kiezen
we echt of ontvouwt zich in ons wat we
te doen hebben? Rationeel valt je leven
in elk geval niet te plannen, het is een
prachtige en bonte mix van plaveien die
je pad bepalen.
Ik ben opgegroeid in een gezin met drie
kinderen en aangezien mijn ouders een
drukke zaak hadden, mochten de kinderen op internaat. Dit was voor mij een
fantastische tijd aangezien ik heel andere aspecten van mezelf kon ontdekken zoals de liefde voor de Oudheid en
de liefde voor filosofie en religie (religare:
verbinden, het verbonden zijn van alle elementen).
Het leven in gemeenschap heeft mij ook
de zorg voor anderen bijgebracht en misschien zelfs als internaatsverantwoordelijke op het einde, de aandacht voor het
opgroeiende kind.
Aangezien ik voor mijn Romeinen en
Grieken een grote liefde had, ben ik Klassieke Filologie gaan studeren en daarna
ben ik met hart en ziel beginnen lesgeven. Ik heb meer dan tien jaar in het
Sint- Gabriëlcollege in Boechout Latijn en
Grieks gegeven en mijn oude maar immer levende vrienden Ovidius, Horatius
en Vergilius met mijn leerlingen gedeeld.
Als leerkracht heb je op een school werkelijk alle ruimte om heel wat passies te
realiseren: met veel plezier denk ik terug
aan de lessen, aan de Romereizen, aan
de bezinningen die ik aan de laatstejaars
mocht geven, aan de toneelstukken die
we met het vijfde jaar (de 11de klas ..)
deden, de toffe collega’s met wie we
schoolfeesten in de verf zetten, de ad10

viesraden waarin we mee nadachten
over de school, de heel veel boeiende aspecten die de schoolwereld in zich had.
Ik vraag me af of dit wel allemaal kiezen
was, ik had dit gewoon te doen door het
luisteren naar mijn ziel en het gaf me plezier, voldoening en zingeving. Jongeren
zijn een heuse uitdaging voor de leerkracht: ze stellen de goede vragen om je
leven scherp te houden en kijken door je
ziel heen. Dat is mooi, want wij leren zo
ook heel veel van hen!
Als pedagogische directeur (eerst in
in JOMA Merksem en daarna als algemeen directeur in O.-L.-Vr.- Waver) heb ik
mee vorm kunnen geven aan de school
waarin jongeren kunnen opgroeien, gedeeltelijk door veel jongeren te begeleiden, gedeeltelijk door beleid, maar vooral
door veel te investeren in de levenskunstenaars om hen heen: de leerkrachten.
Een leerkracht die mee de ziel en het
verstand van een opgroeiend kind, een
jonge mens mag begeleiden, moge beseffen dat dat het hoogste goed is, een
eer en een waardige opdracht. Ouders
vertrouwen je het beste van zichzelf toe,
hun eigen kinderen, en laten je toe hen
te begeleiden, vormen in hun geesteswereld. We weten dat een bezielende leerkracht ons hele leven kan beïnvloeden.
Ik wil de leerkrachten daarbij helpen en
zorgen dat de zaaier kan zaaien ...
Ik heb in de lente van dit jaar afscheid

genomen in O.-L.-Vr.-Waver omdat de
school zo groot was dat de verbondenheid toch te veraf was. Met 240 leerkrachten en 1700 leerlingen mis je de
levendigheid van de jeugd en het direct
contact met het onderwijsgebeuren en
leef je in een soms steriele wereld van
vergaderingen en verslagen. Ik voelde
niet meer het kloppend hart van de
school in de vergaderonderwerpen, ik
werkte niet meer met leerkrachten. Dat
past niet bij mijn nogal levendige temperament. Tegelijkertijd heb ik in diezelfde
periode ontdekt dat de klassieke school
toch nog teveel nadruk legt op informatieverwerking, op het louter verstandelijke. Te weinig aan de innerlijke groei:
werken aan je mens- zijn, aandacht voor
creativiteit en veel meer samenhang
voelen in wie we zijn, lichaam en geest.
Niet alleen het verstandelijke dient ontwikkeld te worden. Met een mengeling
van droefheid en moed heb ik dus afscheid genomen en ik wist dat het een
fundamenteel afscheid was, er moest
nog meer waarheid over het leven komen
in het project waar ik voor wilde werken.
Als kind van zelfstandige ondernemers
dacht ik dat ik misschien maar eens de
bedrijfswereld moest verkennen... Ik was
ervan overtuigd dat ik in het onderwijs
alles had gedaan wat ik had kunnen dromen en wou dat in schoonheid afsluiten.
Als adem zocht ik naar meer creativiteit
en een ruimer denkkader, een wereld die
meer aandacht geeft aan het geheel van

Is er een kompas? Is er een gids?
Kiezen we echt of ontvouwt zich in ons
wat we te doen hebben?
Hét gebeurde in een gewoon, toevallig
gesprekje met een mama uit onze
straat: “In de steinerschool van mijn
kinderen is er een vacature ...”.
Is het kiezen? Is er een kompas, een
goede gids?
Het voelde aan als de meest logische
stap in mijn leven, een nieuw hoofdstuk
dat je mag beginnen als beloning omdat
je bent blijven zoeken naar ‘het mysterie
van het leven en wat we onze kinderen
willen doorgeven aan leven’. En wat ik ook
doe, onderwijs en jongeren vallen in mijn
leven blijkbaar niet uit de weg te gaan.
Mijn dankbaarheid is groot dat ik samen
met de leerkrachten, de mensen van het
secretariaat, de heel betrokken ouders
van de mandaatgroepen en diverse raden, en de mensen van de basisschool,
op tocht mag gaan met en voor jullie
kinderen. De steinerpedagogie biedt
een heel rijke opvoeding en ik ben al van
prachtige lessen getuige geweest. Zoals
alle leraren wil ik me verdiepen in deze
menskunde. Ik wil met onze school van
hoofd, hart en handen bereiken dat jonge
mensen zich in brede zin ontwikkelen. In
zeker opzicht mag de lat heel hoog liggen
en vragen we meer van hen dan in het
traditionele onderwijs. De leerstof moet
veel persoonlijker verwerkt worden en
het kind moet en mag zich op heel veel
terreinen vormen, kan zich minder verstoppen achter de leerstof. Mijn hoop
is dat ze dan later goede keuzes maken
in hun professioneel en persoonlijk leven,
keuzes die hen gelukkig maken en uitdagen en de kunst verschaffen om met de
vreugde en het verdriet, het licht en de
schaduw, de zomer en de herfst van het
leven te leren omgaan en daarin zoveel
moois te ontdekken.

Maak kennis met ... Annemie Vansweevelt
De eerste klas startte dit jaar met een enthousiaste
leerkracht. Zij gunt ons een kijkje in haar leven.
Hoe zag je levenspad er tot nu toe uit?
Ik ben in de jaren negentig afgestudeerd als logopediste en heb dan een aantal
jaren als logopediste gewerkt. Na een tijd begon ik het storend te vinden dat ik als
logopediste slechts een deeltje van de kinderen kon helpen. Een totale benadering van
mensen begon ik meer en meer belangrijk te vinden. In 2002 ben ik in het onderwijs
gestapt. Dat en de geboorte van mijn tweeling (in 2003) waren de twee belangrijkste veranderingen in mijn leven: moeder worden en leerkracht worden. Ik heb mijn
diploma als onderwijzer gehaald via weekend- en avondonderwijs. Zo stapte ik van
de ene interim in de andere. Zo gaat dat blijkbaar in het begin als mensen in het
onderwijs starten.
Wat zijn je hobby’s?
Ik maak graag muziek: ik zing, ik speel piano. Ik heb een aantal jaren in een toneelgezelschap in Essen meegespeeld, meestal kleine rollen. Ik ga nog vaak naar het
toneel, dat blijft me wel boeien.
Wat eet je graag en wat niet?
Ik eet alles. Een lievelingsgerecht heb ik niet echt. Ik geniet ervan om met vrienden
rustig te tafelen en eventjes de tijd en al het werk te vergeten.
Wat is de betekenis van de naam Annemie?
Ik moet jullie teleurstellen. Dat weet ik niet. Ik vermoed dat de naam van Anna-Maria
komt. Ik verjaar op moederdag (15 augustus) en dan is het ook mijn naamdag. Mijn
ouders vertelden me dat ze maar één meisjesnaam mooi vonden. Dat vind ik ook al
heel wat om dan zo genoemd te worden.
Wat heeft je doen beslissen om te solliciteren bij de steinerschool?
De totale benadering van de kinderen en de ontwikkelingsgerichte aanpak van de
leerstof en de kinderen drijft me heel sterk. Zo kan je kinderen echt wel tot totale
individuen laten groeien.
Kan je ons je eerste indrukken geven
(verschillen, overeenkomsten, leuke anekdotes)?
Ik merk dat ik een ander contact heb met de kinderen door de andere aanpak. Ik merk
ook een vorm van zorgzaamheid op en dit bij zowel het omgaan met de kinderen en
collega’s als met het materiaal. Ik vind het ontroerend om te zien dat de kinderen met
heel veel zorg de bolsters van de kastanjes die we opgeraapt hebben, op de seizoenstafel uitstallen!
Maar het blijven natuurlijk kinderen met hun impulsiviteit en met hun gekke fratsen,
maar daarom kies je natuurlijk voor het beroep als leerkracht.
En weet je: in de eerste klas woont een kabouter, die ook wel gekke fratsen uithaalt.
Die durft de bril van de juf verstoppen! En die moet af en toe naar de orendokter. En
die kabouterdokter zegt dat er slechts één medicijn is tegen oren die pijn doen: stille
kinderen in de eerste klas!



Yolanda Habraken
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(Voor)Lezen

Wie is wie?

„Boeken bespreken voor de Queeste“ staat er in mijn agenda. Dus rep ik me in een gestolen uurtje naar
Mandragora om daar helemaal te verstillen. Keer op keer valt het me op hoe de tijd stil lijkt te staan in
de winkel en het is er aangenaam vertoeven bij zoveel mooi speelgoed, kleren ... De boeken vind ik in
een rek bovenaan de wenteltrap. Hoewel Mandragora geen echte boekenwinkel is, hebben ze toch een
leuke keuze en het kost me dan ook geen moeite om enkele boeken uit te kiezen die passen bij mijn
gemoed en bij de tijd van het jaar.

Het eerste boekje dat ik uitkies is „De
herfstkuren van Jens en Lin“ van Anneriek van Heugten met illustraties van
Sanne te Loo. Het is een voorleesboekje
voor kinderen vanaf vier jaar. Het boekje
bevat 15 koddige verhaaltjes over de
belevingswereld van twee buurkinderen
Jens en Lin. De ene keer willen ze de
kippen verwennen te ere van dierendag,
maar de kippen worden ziek van de chips
en de limonade die Lin en Jens hen geven. De andere keer gaat het over hun
verwondering bij het zien van een prachtig spinnenweb, hun stilstaan daarbij en
het onbegrip van de gehaaste moeder
van Jens.
De verhaaltjes sluiten aan bij de belevingswereld van kleuters. Ze lezen prettig en
op het einde van het boekje staan er ook
nog enkele recepten en knutseltips.

Het tweede boek waar mijn oog op valt
is „Ik loop hier met mijn lantaren“ van
Ursula Wölfel en Daniele Winterhager
uigegeven bij Christofoor. Het verhaal
gaat over een jongen Maarten die ... ja,
inderdaad, St.-Maarten viert. Het is een
mooi en binnenkort heel toepasselijk
boek met prachtige tekeningen. Als ik het
boek aan Maye voorlees, zegt ze:“Mooi
boek. Dit moet écht in de Queeste komen. Ik heb ervan genoten.“ Het is een
boek over onbaatzuchtigheid en volgens
Maye over lief zijn.

Het derde boek dat ik huiswaarts neem,
is: „Schilderen op school“ van Dick
Bruin en Attie Lichthart. Het boek beschrijft de leerlijn in het schilderen en
richt zich tot leraren en ouders. Maar,
zo zeggen de auteurs, ook oudere
leerlingen en studenten kunnen er
praktische aanwijzingen en een schat
aan voorbeelden in vinden. Het is een
boek dat ook interessant is voor bijvoorbeeld ouders voor wie, net als voor mij,
nat-in-nat een onbekende techniek is. Of
voor die ouder die het mysterie van de
prachtige schilderwerken van zijn kind
wat beter wil begrijpen.

Wat ik nog graag wil vermelden: bij Mandragora verkopen ze ook luistercd‘s. Helaas was diegene die ik
graag had beluisterd net uitverkocht: „Het Zwanenmeer“. Maar ook Kapitein Winokio stond er en Sunjata
en nog veel meer. Prachtig.

Joke Jakobs
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Hier zien jullie foto’s uit de
kindertijd van de juffen en
meesters van de lagere school.
Aan jullie om te raden wie
wie is.
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Deponeer het juiste antwoord in de Queeste-brievenbus (naast de
deur van het secretariaat) en er staat jullie een heerlijke verrassing
te wachten!!!
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klas:
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Een droom van Tsjêbbe
Schrijf je al lang?
Ik heb altijd al iets gehad met verhalen
en schrijven. Ik schrijf vaak dingen op
uit het dagelijks leven: gebeurtenissen, gevoelens, teleurstellingen ... Een
dagboek zou ik het niet noemen, want ik
schrijf niet elke dag, maar toch wel zeer
regelmatig. Eigenlijk zijn al mijn verhalen
samen één langgerekt dagboek omdat
ze autobiografisch zijn.
Wat doe je dan met zo’n verhaal?
Ik begin te schrijven en te schrijven en
na 30 pagina’s blokkeer ik een beetje.
Dan schrap ik of herschrijf ik het, of ik
ga verder vanuit een ander standpunt.
Maar helemaal af is een verhaal nog
nooit geraakt. Ik begin dan gewoon
aan een nieuw verhaal. Soms lees ik ze
na een tijd opnieuw en zoek bepaalde
overeenkomsten om te kijken of ik ze op
de een of andere manier in elkaar kan
verweven, wat me al een paar keer is
gelukt.

Naast zijn drukke schoolleven is Tsjêbbe Van Damme
(tiende klas) geboeid door het woord. Hij leest, schrijft
en acteert. Afgelopen zomer werd zelfs een bijdrage
van hem gepubliceerd. Je zou voor minder deze artiest
in spe gaan interviewen.

In het boek 1001 liefdes, uitgegeven
door Creatief Schrijven, werd een
verhaal van jou gepubliceerd. Hoe?
Ik zit al een paar jaar in een schrijversclub, genaamd Jonge Schrijvers. We
zaten lange tijd op Netlog maar nu ook
op Facebook. We zetten gedichten
en verhalen online en geven daar dan
feedback op. Op de eerste bijeenkomst
van Jonge Schrijvers was Hedwig Bogaerts van Creatief Schrijven aanwezig.
Zij stelde voor dat we zouden meedoen
aan 1001 liefdes, een project waarbij
1001 liefdesbrieven worden verzameld
in 11 boekdelen. Het was net de 11e
editie, dus het was onze laatste kans
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om erbij te kunnen. Ik heb twee brieven
ingezonden en daarvan is er een gepubliceerd. In het laatste boek van 1001
liefdes. Samen met nog 90 andere
brieven. Er werden in het totaal iets
meer dan 3000 inzendingen gepost op
de site www.1001liefdes.be
De selectie gebeurde op basis van:
‘mooie liefdesbrief, mate van ontroering,
originaliteit (de brief overstijgt ‘je ogen
zijn zo blauw, ik blijf je altijd trouw want
ik hou van jou...‘ in hoge mate!), originele
invalshoek, mooie formulering, sprekend
beeld, springt ver boven de andere
brieven uit, goed geschreven, voor publicatie vatbaar‘.

Zijn er bepaalde thema’s die steeds
weerkeren in je verhalen?
Vroeger schreef ik verhalen over tovenaars en ridders, zo wat Tolkienachtige
zaken. Daarna was ik gebeten door de
boeken van Anne Rice, die vampierenverhalen schrijft. Zo heb ik een tijdje
vampierenverhalen geschreven. Nu
gaat het meer over mezelf. Ik wil mezelf
op de meest uiteenlopende manieren
beschrijven. Sommige verhalen gaan
ook de filosofische toer op: hoe ik naar
de wereld rondom mij kijk, hoe ik dat
beleef ...
Heb je een schriftje waarin je
je verhalen schrijft?
Ja, ik begin altijd eerst in een schriftje
te schrijven. Na verloop van tijd begin ik
dat verhaal dan over te typen en typ ik
het verhaal verder.
Zijn er schrijvers waar je naar opkijkt?
Tom Lanoye bijvoorbeeld. En ook wel
J.K. Rowling (Harry Potter): niet zozeer

om haar schrijfstijl, want die vind ik
niet zo goed, maar wel omwille van de
achtergrond van haar verhalen: hoe ze
de lezer kan meenemen in een fictieve
wereld. Ook Carlos Ruiz Zafón (Het
spel van de engel en De schaduw van
de wind) heb ik graag gelezen. Nu ben
ik bezig in De zaak Alzheimer van Jef
Geeraerts. Dat is ook wel een schrijver
waar ik naar opkijk.

Wil je later schrijver worden?
Ik wil het schrijverschap combineren
met acteren. Zoals Dimitri Leue doet:
hij schrijft een stuk en brengt het dan
op de planken. Acteren is ook een grote
liefde van mij en als ik dat zou kunnen
combineren, dat zou de max zijn.
Je hebt er met acteur Warre
Borgmans over gesproken?
Ja. Hij gaf me de raad om eerst mijn

school af te maken en bijvoorbeeld niet
nu al over te stappen naar de kunsthumaniora. Hij zei zelfs dat ik na mijn middelbaar best niet onmiddellijk naar de
toneelschool zou gaan omdat je dan nog
te jong bent. Ik denk dat hij gelijk heeft.
In afwachting volg ik dan maar woord
en verbale vorming aan de Academie
Muziek, Woord en Dans in Berchem.


Annemie Morbee
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ZUIDERZINNEN

In de euritmiezaal

Jaarlijks stellen wij onze school open voor de
kleuter-, kinder- en jeugdprogrammatie van
Zuiderzinnen, het jaarlijkse festival van het woord.
Honderden mensen komen onze school
binnengewandeld, op weg naar een kleuterklas,
de euritmiezaal en de feestzaal. De ouderraad zorgt
op die momenten steeds voor spijs en drank en een
gezellig terrasje, maar vorig jaar veranderde er iets ...
We wilden van deze gelegenheid gebruik maken om
onze school wat meer onder de aandacht te brengen.
Er werd een flyer gedrukt en we slaagden erin om
met het middelbaar in de officiële programmatie van
Zuiderzinnen te komen.
Dit jaar zouden we dat nog eens fijntjes overdoen
en zelfs wat uitbreiden. Opnieuw werden er flyers
gedrukt, maar nu in de vorm van een postkaart,
zodat ze kunnen verstuurd worden en onze steinerschool meer bekendheid krijgt. Ook werd er een
speciale editie van de Queeste uitgebracht
(SteinerZinnen) waarin alles wat aan taal in deze
school wordt aangeboden, gebundeld werd. En
opnieuw werden we opgenomen in het officiële

Achttien kinderen die vorig schooljaar hadden deelgenomen aan de crea-

programma: niet enkel dankzij de bijdragen van

tieve schrijfwedstrijd De Wondere Pluim (ondersteund door de kunsteduca-

de leerlingen van het middelbaar, maar ook dankzij

tieve organisatie De Veerman) en wiens verhaal was gebundeld in een boek,

de leerlingen van de lagere school.
De toon is gezet: onze school levert niet langer zijn
gebouw aan Zuiderzinnen, maar bepaalt nu mee de
inhoud.
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Nog meer foto’s van dit evenement zijn ter
bewonderen op de website van onze school:
www.steinerschoolantwerpen.be

kwamen hun verhaal voorlezen. Er waren drie kinderen van onze school; de
andere kwamen uit een vijftal andere scholen, verspreid over Antwerpen. Indirect
brachten hun ouders op die manier een bezoek aan de steinerschool. Wie weet
volgen er nog meer bezoeken ...?
Het was veruit het drukst bezochte onderdeel van de programmatie: zo’n
170 aanwezigen werden er geteld.
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ZUIDERZINNEN
Vier jongeren en een gitarist sloten de jeugdprogrammatie

De ziener

van Zuiderzinnen af met eigen werk. Het was verdomd jam-

Daar zit de ziener nu,
Verlaten en alene...

Verkeerde afslag

Maar toch met velen,
Voorwaar, hij heeft gezelschap!
Zijn vrienden zijn bij hem te feesten en te drinken,
Hij praat en lacht en kijkt naar zee,
Verwondert zich over ’t wijde zijn,

Voor mij een hem,
voor hem een zij,
een zomer een zon
het is uit mijn dromen dat ik zwem

Zijn grijze baard die wappert door zijn ongekamde manen,
En voluit groeit, naar zucht van het gesprek
De wil naar het bestaan,

het is een slecht gesproken taal
geen groot geheim
als ik plots verdwijn
een einde van een nieuw verhaal
stoffen muren op het gras
en zij en hij
die nooit mooier was
een hongerloze gepasseerde glimlach
een relatie zoals stenen
laten ketsen op het watervlak.

Bijna een...
‘k Word blij als ik je zie
niet omdat je van me houdt
of ik van jou
het is,
dat ik blij word als ik er aan denk
niet omdat het oneindige liefde is
of liefde was
meer omdat,
als ik er bij stilsta,
ik achterdochtig word
niet omdat het zou veranderen
en niet omdat ik iets verwacht

Zijn vrienden preken wijze woorden,
Tornen hem tot ’t doen van denkensdingen,
Hij ziet zijn beelden voor hem uit ’t marmer groeien,
En spreekt voluit zijn wijze sagen,
Bij wezens aller soorten,
Maar wat toch velen worden moede,
Van ’t spreken met gedachten...

Spontaniteitsgedicht
wat wit is voor het oog
Is stilte voor het oor
wat zwart is voor het oog
geluid wordt dat, voor ‘t oor
geen witte klanken
brengt de wereld voort
geen zwarte stilte
werd ooit in ‘t witte gesmoord
Van dood naar aarde
bezingt de wereld het geluid
met klanken soms zo grijs dat
‘t wit lijkt
zo zacht en stil
dat zwart en zwart
niet wit en wit meer is
zo hard als stilte
kan enkel leegte zijn,
geen klank die luider kan
dan leegte’s stilte....

omdat het een verzinsel was
Timur (11e klas)
Elisa (12e klas)
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De namen die ‘t verlangen
koelen, komen mij zo moeilijk
uit de keel. ‘K zeg daarom
liever dat de stilte dwingt
BEVEELT
haar rangen te verbreken
haar grenzen ‘t overgaan
maar zonder woord noch teken
ieder wezen te verstaan.
Ze dwingt ons te vergeten
‘t misverstane woord
de taal hebben verbeten
de stilte te gehoord.

In de feestzaal

mer dat hier niet meer belangstelling voor was.

De °C van het verlangen

Ze leert ons te begrijpen
gebaar en stille wenk
Ze leert ons hoe te grijpen
wat een ander denkt.
Dus als nu die verlangens
die zeggen hoe ‘k me voel
in mijn keel gevangen
je weet wat ik bedoel.
§
Verlangen ver weg
verlangen dichtbij.
Verlangen, ik zeg je
kom nooit meer bij mij.
Verlangen ik smeek je
verlangen ga weg.
Geluk, ja dat leek je
je bent alleen pech.
Illusies die breng je
als druppels de regen.
Verwachtingen kweek je
als priesters hun zegen.
Ideeën die geef je
als sneeuw in de zon,
ideeën waarmee ik
niets aanvangen kon.
Dus ga nu maar weg
en laat me alleen,
ik zal echt niet rouwen
dat jij plots verdween.
‘t verlangen vertrok
en nam alles mee,
van vreugde tot liefde
van pijnen tot wee.
Maar nu pas besef ik
dat sinds zijn vergaan,
mijn leven niets meer is
dan een leeg bestaan.

Enkele jaren geleden heeft Ruth (12e klas) een grote
fascinatie opgevat voor Vincent Van Gogh. Zo is ze er toe
gekomen om haar eindwerk te maken over de talrijke,
literaire brieven, de innerlijke geschriften van deze kunstenaar. Daarbij schrijft Ruth zelf brieven als weerslag
van haar leven aan Van Gogh, die haar zeer dierbaar is. Op
Zuiderzinnen heeft ze enkele van die beklijvende brieven
voorgelezen.
Hieronder een uittreksel uit een ervan:



30 maart 2009

Lieve Vincent,
Nu het jouw geboortedag is, wil ik even bij je stilstaan. Er zijn
dagen die de geest van het verwezenlijkte behouden hebben,
zoals de dagen dat het leven voor ons begon. Maar ook plaatsen kunnen de geest der dingen behouden. Twee jaar geleden,
rond deze tijd van het jaar, bezocht ik Auvers en daar moet ik
nu weer aan terugdenken. Ik geloof erg in de verrijkende kracht
van het in iemands voetsporen treden en zijn weg tot op het
allerlaatste volgen. Het is niet vluchten van je eigen leven. Door
andermans doorwrochte zoeken, vinden en leven mee te doorlopen, plant je aan je eigen levensboom en wakkert er de wil tot
doorgaan.
Dat bracht mij ook in Auvers-sur-Oise. Er trof mij daar iets dat
een warmte in mij wekte die nog steeds gloeit als ik aan die
mooie dag terugdenk. Het was de eerste lentedag van het jaar.
Ik vond in Auvers de kleur van een zonnegeel jaar. Je liet er
geen donkerte na door je van het leven te beroven. Eigenlijk hou
ik niet van die uitdrukking, alsof het niet gerechtvaardigd is. Ik
geloof niet dat het zo is. Het was geen duister einde, niet alleen,
want ik denk dat het een einde was aan een echt leven, dat het
ondanks het lijden en de ‘sorrow’ die het leven ons berokkent,
een einde was aan een leven dat zo geweest moest zijn, dat zo
bedoeld was daar het een leven trouw naar het hart was. De
indigokleurige schaduwen van je kleine kamertje, de weg van de
kerk naar het kerkhof, de stapelwolken boven de weiden ... ik kan
nooit weten of zeggen dat ik ze net zoals jij voelde of ervoer of
grijpen wilde, maar wel dat ik ze in een samenzijn met jou voelde, ervoer en wilde grijpen. Ik ben niet naar Auvers gegaan om
te rouwen of om afscheid te nemen bij die zonnebloemen op het
graf van Theo en jou; maar om een volledigheid en ik durf ook te
zeggen ‘een begrijpen’ van de weg tot de allerlaatste snik geboren te voelen worden in mij. En ik denk dat dat zeer belangrijk is
voor de waarheid dat ik nu op deze dag, jouw geboortedag, in de
geest van jou, je deze woorden schrijf.


Ruth (12e klas)

Michaël (11e klas)
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Schoolreis 3e klas

De derde klas ging enkele dagen naar een doe-boerderij.
Lees de ervaringen van de kinderen en hoe ook ouders zich geamuseerd hebben.

20

21

22

23

Bedankt, mijnheer Van Hoof

Concert van de school voor de school

Paul Van Hoof geeft al sinds mensenheugenis wiskunde en wetenschappen in het middelbaar van onze school.
Ondertussen is dit verleden tijd en kan hij genieten van zijn pensioen. Op het einde van zijn laatste les in de
negende klas ontvoerden tientallen oud-leerlingen hem uit de klas en troonden hem mee naar de feestzaal.
Daar werd hij met cadeautjes en dankwoorden en vooral met diep respect uitgewuifd.

Beste Paul
Het leraar-zijn is er bij de familie Van
Hoof als het ware met de paullepel
ingegoten. Je vader was leraar, je
vrouw is leraar en je dochters geven
les, het is als het ware een genetisch
gegeven. Paul, ik denk dat jij echt een
geboren leraar bent. Wat zijn dan zoal
de eigenschappen van een geboren
leraar? Om te beginnen: een eindeloze
genegenheid voor en geloof in de jeugd
van tegenwoordig.
Vakkennis en het vermogen, het talent
om die vakkennis op een boeiende,
overtuigende, heldere, interessante,
meeslepende manier aan de jeugd van
tegenwoordig over te brengen.
Humor.
Het vermogen om te luisteren naar
leerlingen, collega’s, ouders ...
Ook een zekere strengheid, kordaatheid,
duidelijkheid.
Wat mij betreft, en zeer zeker vooral
voor die honderden leerlingen, is jouw
lesgeven één zéér groot mysterie.
Niets in de handen en niets in de
mouwen, behalve dan misschien een
halfvergaan voorhistorisch algebraboek
van Jennekens, en toch kon je vanaf het
eerste moment een begeestering in
hen los maken, zelfs voor wiskunde, en
zelfs voor die jongeren die totaal geen
interesse, laat staan enige hartstocht,
voor zoiets abstracts en ongrijpbaars
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als wiskunde hadden. Maar jij hebt een
soort geheime toverformule waar
ikzelf en waarschijnlijk menig van de
collegae in stilte jaloers op zijn.
Hier is nog een mooie beschrijving van
een kleuterjuf: “Rustig en imposant, zo
schrijdt hij door de foyer, alsof hij de
hele wereld onder zijn hoede heeft. Ik
word er altijd goedgezind van. Als ik
opgejaagd ben en ik kom Paul tegen,
verdwijnt dat gevoel, dan kan ik telkens
denken: ach, het is allemaal niet zo
belangrijk!”
Elke ochtend voor de periode in de
lerarenkamer krijgt iedereen een fijne
glimlach en een goedgemutst goedemorgen mèt kwinkslag. Na de bel
verspreidt jouw stem als een klok zich
door de gang, het signaal dat de lessen
kunnen beginnen.
De steinerschool staat bekend omwille
van de gigantische vergaderdrang die
onder de leraren leeft.
Persoonlijk had jij daar niet zo veel last
van, maar je maakte zoals altijd van de
nood een deugd. De vergadering leiden
deed je bijna mathematisch klokvast,
maar met veel respect. Bovendien kon
je altijd elk idee, elke visie, zorgvuldig
samenvatten, ontleden en van voorzichtige commentaar voorzien. Soms kreeg
je daardoor de naam dat je geen partij
koos, geen eigen gedachte uitdrukte,

maar niets is minder waar. Je had wel
degelijk je eigen mening, maar je kon die
altijd brengen op een rustige, zorgvuldig afgewogen manier, zonder grote
emoties.
De rust, de relativering en de humor
heb ik maar een periode gemist, dat
was de tijd dat je dochter verschrikkelijk
ziek was, toen was je wanhoop en je
verdriet zo groot dat niets meer hielp.
Gelukkig is alles terug goed gekomen.
Tot slot zou ik je een fantastisch pensioen willen toewensen samen met je
vrouw, je lieve dochters en kleinkinderen, kortom met de mensen waar je het
meest van houdt.
Beste Paul, we zullen je missen.

Waarschijnlijk heeft u al wel iets opgevangen. In de wandelgangen, aan de schoolpoort of via uw kind.
Dit jaar zal er een heus schoolconcert worden georganiseerd, waaraan alle leerlingen van de Steinerschool
Antwerpen zullen deelnemen. Van de eerste tot en met de twaalfde klas. Het idee heeft lang gerijpt, maar de
beste wijn bewaar je ook een tijdje in de kelder.
Ik legde mijn oor te luisteren bij de man die het initiatief nam om deze bewonderenswaardige activiteit te organiseren en coördineren. Het werd me al snel
duidelijk dat er niet over één nacht ijs is gegaan.

Datum: zaterdag 11 december.
Aanvang: 15 u
Kaarten: 4 euro

De school kent een rijk verleden aan mooie initiatieven waarbij ouders hand in
hand met de leerkrachten aan één zeel trekken. Kerstbeurzen, licht in donker,
het kerstconcert in de kathedraal, het ligt allemaal in onze herinnering. Grootse
gebeurtenissen die slechts stand konden houden door de inzet van leerkrachten
en vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de school en voor hun ideaal.
Maar deze keer worden ook de kinderen erbij betrokken, beter nog: zij dragen
het geheel.

Data kaartenverkoop:
Op woensdag 17 november en
donderdag 18 november start de
kaartverkoop in de foyer tussen
12 en 13 u.

En de man, die nu het initiatief heeft genomen? Wel, zijn naam is Luc Van Buul. Ik
weet dat hij niet graag in de schijnwerpers staat, maar het licht mag toch even
op hem schijnen. Hij sprak de muziekleerkrachten van de school aan. Phillipe
Cassiers en Jan Melaerts werden gegrepen door zijn enthousiasme en sprongen mee op de kar. Het idee voor een muzikaal feest met de kinderen van de
school lag al hééééééél lang in zijn kast. Ik ben blij dat het niet onder het stof is
blijven liggen!
Op zaterdag 11 december zal het concert plaatsvinden. De toneelzaal van de
school is niet groot genoeg om zoveel mensen te herbergen. Bovendien is de
akoestiek ook geen onbelangrijk gegeven. Daarom werd al snel gedacht aan
een kerk als locatie voor dit muzikaal festijn. Kerken genoeg in Antwerpen,
maar slechts één die ook nog eens recht tegenover de school is gelegen. De
Sint-Walburgiskerk opent haar (kerk)deuren om 15 uur. Het concert zal ca.
één uur duren. Aansluitend is er een informeel samenzijn in de foyer van de
school met hapjes, drankjes en ... We moeten gewoon maar oversteken! Ook zal
de handwerkgroep de zelfgemaakte spulletjes tonen en verkopen ten bate van
de school. Het moment om inspiratie op te doen voor de feestdagen.

Hou deze dag alvast vrij!

Vanaf vrijdag 19 november kunt
u nog kaarten bijbestellen (enkel
via e-mail of telefoon). Hierbij
gaat de voorrang naar de broers
en zussen van de gezinnen op
onze school die bijvoorbeeld al
zijn afgestudeerd of inmiddels
voor een andere schoolloopbaan
hebben gekozen.

Uw kind gaat voor de eerste keer deel uitmaken van een 300-koppig koor.
Een variëteit aan instrumenten en stemmen zullen de ruimte van de kerk vullen.
Daar wordt je al op voorhand stil van.


Yolanda Habraken

Gezien de beperktheid van de
beschikbare plaatsen willen wij
geen valse hoop geven. Het blijft
in eerste instantie een initiatief
van de school voor de school.

In ieder geval wordt de ‘rode loper’ uitgerold en nodigen wij allen uit om na het
optreden in de kerk nog even verder te ‘babbelen’ in de foyer van de school.
De kaartverkoop start na de herfstvakantie. Omdat de plaatsen beperkt zijn, en
omdat alle ouders de kans moeten krijgen om aanwezig te zijn, worden per gezin
twee kaarten voorzien. De leerlingen hebben er geen nodig: zij zijn immers de
artiesten.



Bert Willems

In eerste instantie wordt er
een beperking opgelegd van 2
kaarten per gezin. Iedere ouder
krijgt op die manier de kans
om het optreden van zijn kind
te kunnen bijwonen (leerlingen
moeten niet betalen). Kleuters
van de school hoeven niet te
betalen, maar moeten dan wel
op de schoot worden genomen.
Voor de mensen die zich niet
kunnen vrijmaken, is het ook
mogelijk om op bovenstaande
dagen kaarten te bestellen per
telefoon of via e-mail.
E-mailadres:
lvanbuul@canberra.com
Telefoonnummer:
0479 - 898533 na 19 u.
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De elfde klas vervulde een herculesopdracht

Eén week ... één week blijkt slechts nodig
te zijn voor de herculesopdracht die elke
elfde klas vervult. De herculesopdracht
is het vinden van jezelf en hoewel dat
vaak niet lukt, is dat hetgeen waar de
reis naar Chartres om draait: het vinden
van jezelf in de 21ste eeuw. Teruggaan
in de tijd tot we ons er niet meer bewust
van zijn hoe het tijdperk waar we waren
nu eigenlijk heet. Want geef toe: om jezelf te herkennen, moet je eerst weten
wat eraan vooraf ging, toch?

Maandag om half acht ’s ochtends,
vertrokken er twee busjes vanuit Antwerpen, de stad aan de Schelde, met
dat doel voor ogen. En het bereiken van
dat doel, het bereiken van het doel van
de reis, stootte al voor de aanvang ervan
op hindernissen ...
Onze reis zou ons via Parijs, (‘Paris, oh
Paris!’), en via een ellenlange voettocht
uiteindelijk naar Chartres leiden. Waar
we ons zouden wijden aan de integrale
bestudering van de plaatselijke kathe-

draal alsook aan de beelden die in de
kathedraal en door het gehele Chartres
omhullende landschap verweven zitten.
Maar vooreerst moesten we natuurlijk
stoppen bij het wereldbefaamde museum, het Louvre! En in die galerie der eregangen voor de kunstenaars onder ons,
gingen wij een bezoekje brengen aan één
speciaal beeld, de Niké van Samothrace.
Een tot onze grote spijt hoofd- en armloze dame die staat voor de overwinning,
en vooruitschreed met de dappere stap
van de zelfverzekerde. Zij wéét waar zij
heengaat, hoewel ze stilstaat op een
marmeren sokkel, stapt zij eigenlijk meer
dan een mens kan gaan, want zij stapt
tot in de oneindigheid, wij stappen 70
jaar en sterven dan.
Goed, na dit korte filosofische intermezzo terug naar waar we waren, de tekening der Niké! Na die tekening gemaakt
te hebben, was het weer aan ons om te
stappen en onszelf terug naar de auto
te begeven om dan vliegensvlug (kuch,
kuch) naar de plek te rijden waar we onze
nacht gingen doorbrengen, een idyllisch
dorpje buiten Parijs met een paterkesschool, waarnaast we ook logeerden.
De volgende ochtend werden we gedropt bij een plek, (random gekozen naar
mijn mening) vanwaar we de weg naar
Chartres zelf moesten vinden, in kleine
groepjes weliswaar.
Ik begin speciaal aan een nieuwe paragraaf omdat ik jullie de details van de
wandeling wil besparen ... Hoewel ze eigenlijk best prettig kan zijn, zou de lengte
ervan toekomstige elfdeklassers kunnen
ontmoedigen.
Toch zal ik jullie twee momenten beschrijven: het eerste moment is het moment
van de totale euforie wanneer je de kathedraal voor de eerste keer ziet. Zelfs al
is het door tralies en hekken van vliegvelden en hoogspanningskabels en alle andere niet-romantische zaken heen, is het
toch een sterke, te koesteren ervaring.
Het is hetzelfde als een berg beklimmen
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en op een richel geraken vanwaar je de
top kunt zien en van mening bent dat de
top binnen handbereik ligt ...
Het tweede moment is de pure uitzinnigheid die ontstaat wanneer één groepje
vrienden een ander groepje ontmoet.
Dat creëert een onvoorstelbaar lawaai
en geknuffel en dergelijke, vooral als beide groepen verdwaald zijn ...
Maar dan, eindelijk! De langverwachte
rust nabij de twee torens van die gotisch-romaanse kerk die het landschap
domineert. De totale verdwazing wanneer je je bij de beklimming van de toren
realiseert hoe hoog hij eigenlijk is, is onbeschrijfelijk. Er flitsen verschillende gedachten door je hoofd.
“Houd dat nu nooit op?!”, “Blij dat ik

geen roker ben, ik sta zo al te puffen!”
en “Waarom ligt hier verdomme duivenstront binnen?!” zijn er enkele van. En
dan komt het moment waarop je je realiseert dat je via dezelfde griezelig dunne
trap terug naar beneden zal moeten!
Maar het is het allemaal waard: eenmaal
je op de top staat, op de kruin van de wereld, draait je hoofd! De mensen onder
je verworden tot mieren en kunnen enkel verdwaasd naar boven kijken terwijl
jij boven bent. Daar, op de spits van de
toren, realiseer je je hoe klein jij persoonlijk bent, in vergelijking met wat mensen
kunnen bereiken als ze hun krachten
bundelen ...

vreemde mensen je aanspreken om te
zeggen dat ze het verwonderlijk mooi
vonden, voel je toch weer een bepaald
gevoel van trots opkomen ...

En wanneer je in de crypte zingt, en als
(zelfs al was het gezang nog zo vals) wild-



Als je dan naar buiten gaat, en de zon je
in de ogen steekt met al haar eindeloze
kracht en je als versuft voor je uitloopt
omdat het licht te sterk is om te ontwijken, besef je dat dit niet alles is, dat zelfs
na al wat je geleerd hebt of nog zal leren,
eindeloze mysteries voor ons open zullen
blijven ...
Of zijn die voor de toekomstige generaties Chartres-reizigers?
Timur (elfde klas)
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Michaëlsfeest van de kleuters in de Volkstraat

Op de dag voor Michaël
hadden we traditiegetrouw vruchtenbroodjes gebakken
in de klas. Elk broodje werd
versierd met een ‘graanhalmpje’ in deeg. De rijke oogst doet
ons weer elk jaar in bewondering staan
voor moeder aarde, voor regen
en zonneschijn.

Na de speeltijd kropen
de grote kleuters door
‘het donkere weggetje’,
een soort tunnel met
lappen. Ze hielden eerst
het ‘Michaëlszwaard’
vast, vooraleer ze deze
tocht aanvatten, om
moed te vergaren.
In onze ochtendkring
stond op michaëlsdag een
grote tafel met
rode lappen gedekt,
de molen en het graan in
het midden.
Telkens kwamen de
kleuters met hun mandjes
vol geschenken van de
herfst: kastanjes en eikels,
blaadjes en bolsters, maar
ook druiven en peren. Ook
al wist ik vooraf wat zij zoal
zouden meebrengen, het
enthousiasme van de kinderen werkte aanstekelijk
en al gauw zat ik mee “oh!”
en “mm!” te zeggen.
Op de rode doeken verschenen nog meer warme
kleuren: oranje en geel,
licht en donkerrood.

De vruchten uit de mandjes werden
bijeengebracht voor onze feestelijke
maaltijd, samen met de broodjes.
Appelsap dronken we die dag met
zelfgemaakte drinkrietjes. Nadat we
ons graan gedorst hadden, maakten
we van de steeltjes de strootjes.
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Bij dit feest hoort ook het spelletje van
de smid :
“Dag Jan”
“Dag smid”
“Kun je werken, Jan?”
“Ja, smid”
“Kun je ook met één hamer zoals ik?”
“Ja, smid”
We zingen: “Ben ik dan niet een flinke
smid, die met vlijt de kost moet winnen,
dat gaat zo maar altijd voort, alle dagen
zoals het behoort. Van rikkerdetikkerdetikkerdetik, van rikkerdetikkerdetikkerdetik, van rikkerdetikkerdetikkerdetik,
rikkerdetikkerdetikkerdetik!
(Dan volgt nog: met 2 hamers, met 3
en met 4 hamers.)

De dag werd afgesloten met
een geschenkje. Ieder kind
kreeg een pakje met daarin
een opgeblonken, dwars
doorgesneden appeltje en
een graanhalm.
Bij het openmaken thuis, konden de kinderen het ‘wonder’
in het appeltje ontdekken,
zoals in het liedje bezongen
wordt :
“Appeltje van de bomen,
de ster die in jou zit,
rond je zwarte appelpit
van waar ben jij gekomen?”
“Ik heb lange, lange weken
naar de sterretjes gekeken.”


Juf Mirjam

Nog veel meer foto’s van dit feest zijn te bewonderen op de website van onze school (www.steinerschoolantwerpen.be - doorklikken naar
‘het hart van de school’ en dan ‘afbeeldingen’ kiezen)
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Michaëlsfeest lagere school
Met het Michaëlsfeest in het verschiet, dompelde de tweede klas zich onder in het gevecht van Joris met de
draak. Dit mondde uit in het spelen van een toneel op het feest van Michaël. Er werd opnieuw hard gewerkt
door de tweede klas: de hele tekst moest van buiten worden geleerd, de rollen onder de knie gekregen, attributen gezocht ... Toen het zover was, stonden ze te stralen! Met veel enthousiasme speelden ze hun rollen. Ze
hebben een welgemeende ‘dikke proficiat’ echt verdiend.

’s Namiddags gingen de kinderen
naar het park om het Michaëlsspel te spelen. Het is de bedoeling dat elke groep tracht om zoveel mogelijk moedopdrachten te
volbrengen. Bij iedere opdracht
ontvangt de groep een gouden
zwaardstukje. Hoe langer het
zwaard, hoe voorspoediger de
strijd tegen de draak zal zijn! De
opdrachten werden verzonnen
door de twaalfdeklassers. De
groepen waren samengesteld
uit kinderen uit alle klassen, met
aan het hoofd een zesdeklasser.

Meer foto’s van het
Michaëlsfeest vindt u op
de website van de school
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Michaëlsfeest
middelbaar

Het thema in het middelbaar was dit jaar ‘Mensen
planten bomen’. Tijdens
de bijeenkomst in de
zaal met alle leerlingen
werden biografieën van
boomplanters belicht en
ontving de school ook
Wim van Hees (boomadoptie) en enkele mensen van GroeNoord die
het bos aan het Noordkasteel van de kap willen
redden.
Na deze samenkomst
wandelden 130 leerlingen
daarheen en kregen er
goede gedachten voor
verdere eventuele actie.

Inleidende speech
Bomen planten in de natuur, bossen
aanleggen in dorre en eenzame streken,
is een mooie aangelegenheid, maar de
man waarover nu ik ga vertellen deed
nog iets anders: hij bracht de bomen
daar waar ze nog het meest ontbreken:
in de woestijn van de stad met haar
grauwheid van steen en autokaravanen.
Joseph Beuys had sinds 1964 telkens
meegedaan aan de internationale beurs
voor hedendaagse kunst die men documenta noemt en die om de vijf jaar
in Kassel in Duitsland wordt georganiseerd. Met iedere documenta werd hij
beroemder en beroemder en wel in de
gehele wereld. Van New York tot Italië
tot Frankrijk en Ierland, Nederland maar
ook hier in Antwerpen stelde hij tentoon
en overal had hij toegewijde bewonderaars. Zijn gedurfde en provocerende
acties, waarmee hij denkgewoontes op
hun kop zette, zijn pogingen om de grenzen van de kunst te verleggen en ze met
de grenzen van het leven te laten samenvallen, baarden overal opzien en ze lieten
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geen mens onberoerd. Beuys zelf werd
steeds meer het centrum van zijn kunst.
Hij droeg altijd jeans, een wit hemd, een
hengelaarsvest en een chique borsalino
hoed, een vreemde en opvallende combinatie. Hij had met zijn werk en verschijning op den duur bijna de uitstraling van
een popster. Andy Warhol maakte van
hem een gezeefdrukt portret net zoals
van Elvis Presley of Marylin Monroe. In
1982, op het toppunt van zijn roem en
nog slechts enkele jaren van zijn dood
verwijderd, hij was ondertussen 61, besloot hij tot de grootste actie van zijn leven die de kunst definitief in het centrum
van de samenleving zou moeten brengen, zich letterlijk met de rug naar het
museum toekerend. Hij wilde maar liefst
7000 eiken planten in de stad van documenta, Kassel. 7000 eiken, beste leerlingen! Stel je voor! Dit betekende een verdubbeling van het boombestand van de
stad. Een verdubbeling! Stel je voor dat
een enkeling zou besluiten uit eigen initiatief en op eigen verantwoordelijkheid
om het boombestand van Antwerpen zo

maar eens eventjes te verdubbelen als
een vorm van kunstwerk. Je kan je voorstellen dat dit verbluffende initiatief dat
een begin moest maken aan een herbebossing van de hele wereld, volgens de
kunstenaar, op weerstand stuitte, op
typische weerstand. Hij zelf noemde zijn
actie anarchistisch: Stadsbebossing in
plaats van stadsbeheer. In het Duits veel
mooier: Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung. “16 bomen, ja! Dat zou nog
kunnen!”, zeiden de politici eerst. Wat
betekent: een toontje lager zingen aub!
Een andere reactie, al even typisch: ‘Als
er hier plaats was voor zoveel bomen,
dan hadden wij ze allang zelf geplant’.
Kortom, wij kunnen dat eigenlijk beter.
Niettemin kreeg hij steun en zijn zevenduizend eiken kwamen er. Het werd een
even verbluffende als harde strijd. Want
hij wilde niet zomaar 7000 eiken. Hij liet
ook op de plaats voor het documentagebouw - een van de imposantste gebouwen van Kassel in het centrum van
de stad- zevenduizend grote basaltzuilen
kieperen, een enorme berg. Hij wilde dat

naast iedere eik zo’n zuil kwam van ongeveer een meter tot een meter twintig
hoog o.a. omdat iedere boom van het
project dan voor altijd herkenbaar zou
zijn, maar ook om diepere artistieke redenen. Mensen werden razend van die
hoop stenen in het midden van hun stad,
een echte berg, anderen zagen erin een
prachtig, woest beeldhouwwerk, een vulkanisch oerwoud. Bij iedere boom zou
dat kleiner worden. Iedereen kon op die
manier de stand van de werkzaamheden met het blote oog volgen. Iedereen
werd ook opgeroepen om mee te doen.
Met de handen - Beuys vond honderden
vrijwilligers - maar ook financieel. In dit
laatste opzicht misrekende hij zich echter enorm. Wellicht had hij erop gerekend dat 7000 mensen uit de stad of
het land een boom tegen de prijs van
250 euro op zich zouden nemen. Dit
gebeurde evenwel niet. De kosten kwamen daardoor op hemzelf terecht. Wel
vond hij een sponsor, maar hij moest
in de marge van het project ook nog allerlei benefietacties ondernemen om te

kunnen slagen. Zo werd een grote benefiettentoonstelling georganiseerd door
bevriende kunstenaars, hij ging zelfs op
den duur poseren voor een whiskymerk
in Japan. Slogan: ‘De whisky was uitstekend. Ik heb het zelf vastgesteld’. Ondertekend: “Joseph Beuys trad hier op om
zijn ecologische onderneming te stimuleren.” Daarmee verdiende hij 200.000
euro. Veel geld nog steeds, maar het hele
bomenproject koste dan ook 2,2 miljoen
euro. In een publieke actie smolt hij een
kopie van de tsarenkroon van Iwan De
Verschrikkelijke om tot een vredeshaas
-een symbolische omvorming van macht
in vrede- en vond voor dit werk een koper die er 400.000 euro voor over had.
Beuys heeft echter de voltooiing van zijn
werk niet zelf kunnen meemaken. Op 12
juni 1987, tijdens de volgende documenta, plantte zijn zoon Wenzel de laatste eik
voor het museumgebouw vlak naast de
eerste eik die zijn vader er vijf jaar voordien geplant had. Beuys zelf overleed op
23 januari 1986, slechts 64 jaar oud.
Wie nu in Kassel komt ziet overal in de

stad de hoge bomen en de basaltzuilen
en de toegangswegen tot de stad zijn
overal toegangsdreven geworden. De
stad heeft het geschenk van Beuys in
dankbaarheid aanvaard. Eiken schijnen
tot 800 jaar oud te kunnen worden.
In een kort filmpje zien we nu Beuys een
boom planten. Op het einde zegt dat hij
zolang hij leeft bomen zal planten en dat
het zijn doel is om de hele wereld met
bomen vol te planten en dat zijn vrienden
zullen verdergaan tot in Mongolië en de
Sahara. Dat gaat, zegt hij.




Wilbert Lambrechts

Dankzij Wim Van Hees kreeg deze wandeling heel wat persaandacht en kwam
de steinerschool zelfs op ATV. Meer is te
vinden op de website van onze school.
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Ochtendritueel
Wie ’s ochtends na 8.15 u op de
speelplaats komt, ziet daar geen
joelende kinderen meer. Sinds
dit schooljaar mogen alle
kinderen vanaf dat uur zelfstandig naar hun klas gaan. Wat hier
zo de voordelen van zijn, heeft
Luc Cielen opgeschreven

‘Dag Charlotje!’
‘Dag mama!’
Met een hippe zwaai springt Charlotte
van haar fiets, geeft nog gauw een kort
handje aan de juf bij de schoolpoort, zet
haar fiets weg en in huppelpas loopt ze
naar de deur. Ze moet zich schrap zetten om de zware deur open te krijgen.
Twee kinderen glippen achter haar mee
naar binnen. Babbelend lopen ze de trap
op. Boven in de gang laten ze de boekentas van hun rug glijden, hangen hun
jas aan de kapstok, grijpen snel weer de
boekentas en met een brede glimlach

komen ze de klas in. De juf is sommen op
het bord aan het schrijven.
‘Pff, gemakkelijk, vandaag!’, zegt
Charlotte, terwijl ze haar ogen langs
het bord laat gaan.
De juf draait zich om, lacht even naar
Charlotte, krijgt een hand van haar.
‘Goeie morgen, juf!’
‘Goede morgen, Charlotte, goed
geslapen?’
Charlotte is al weg, naar haar tafel. Zet
haar tas naast de tafel op de vloer. Kijkt
rond wie er al in de klas is. Ondertussen
trekt ze de boekentas open, haalt de
blokfluit eruit, zet haar vingers erop. Het
is nog even zoeken hoe het moet. Dan
blaast ze voorzichtig. Een aarzelende
maar zuivere la klinkt door de klas.
‘Goed zo, Charlotte’, zegt de juf,
‘je hebt geoefend thuis?’
‘Ja, juf, en nu kan ik het!’, klinkt het
triomfantelijk, gevolgd door een verse la.
Het is 8.20 u.
Stipt om 8.25 u zeggen allen de spreuk,
een minuut later zingen heldere kinderstemmen ‘In Godesname trekken wij’, gevolgd door hetzelfde lied op de blokfluit.
‘O, o, Charlotte, linkerhand bovenaan op

de fluit, rechterhand onderaan.’ Charlotte wisselt de handen terwijl de anderen
het lied verder spelen.
Andere school
Louis trekt de remmen van zijn fiets
dicht. Hij stopt en wankelt even, want
heeft net iets te hard aan de remmen
getrokken. Intussen grijpt hij al de hand
van de leerkracht bij de schoolpoort en
mompelt iets dat op een goeie morgen
lijkt. De fiets verdwijnt in het fietsenhok.
Met de boekentas nonchalant over de
schouders stapt hij de overvolle speelplaats op. Twee jongens botsen tegen
hem, ze rennen verder. Louis laat zijn tas
bovenop een stapel boekentassen vallen, gaat op zoek naar klasgenoten. Ze
staan bij elkaar te praten over gsm’en
en sms’jes en hoeveel punten ze gisterenavond gescoord hebben bij het online
gamen.
Plots klingelt de bel.
Louis kijkt op zijn uurwerk: 8.25 u.
Hij strompelt naar de stapel boekentassen, sleurt die van hem eruit en sloft
naar de hoek van de speelplaats waar
zijn klas, gehoorzaam aan het schoolre-

b o e k h a n d e l
a n t r o p o s o f i e

glement, in de rij verzamelt. De leerlingen praten nog terwijl ze min of meer
een rij vormen.
Daar gaat de bel voor de tweede keer. Er
wordt nog gebabbeld, maar het mindert.
De rij krijgt iets meer gestalte al is het
nog helemaal geen rij volgens de regels.
De leerkracht daagt op uit de leraarskamer en overschouwt de chaotische
rij van zijn klas. Loopt er langs. ‘In de rij
staan, vooruit!’ Enkele leerlingen schuiven wat beter in de rij.
Eindelijk is het helemaal stil op de speelplaats. De eerste klas vertrekt naar binnen. De tweede klas volgt. De klas van
Louis trekt naar boven.
Op de trappen wordt weer gebabbeld.
Boven in de hal gaan de boekentassen
tegen de vloer, de jassen aan de kapstokken. Wie klaar is, vormt een rij bij de
deur. Wachten. Als iedereen eindelijk in
de rij staat, merkt de leerkracht dat er
een jas op de vloer ligt.
‘Louis, hang je jas eens op zoals het
hoort!’
Louis hangt zijn jas op. Alle anderen kijken hoe hij het doet. Een meisje giechelt,
een jongen lacht, een ander fluistert iets

in het oor van wie voor hem staat.
‘Als het stil is, kunnen we naar binnen
gaan’, zegt de leerkracht.
Een minuut later is het zover. De leerkracht posteert zich aan de rechterkant
van de klasdeur en laat de kinderen binnenkomen. Hij geeft hen één voor één
een hand, zegt kort iets over hun kleding
of vraagt iets. Een kind blijft even staan
om te zeggen dat het zijn huiswerk niet
heeft kunnen maken. Ten slotte is iedereen in de klas. De leerkracht wacht tot
iedereen zijn boekentas netjes naast zijn
tafel heeft gezet. Wacht nog eens tot het
stil is, kijkt even met strenge blik rond en
zet dan de spreuk in.
Het is 8.37 u. Twaalf minuten geleden
begon de school.
Nu en dan duikt in Steiners lezingen de
uitdrukking op: ‘We moeten op school
economisch te werk gaan.’
Hoe doe je dat? Door in elk leerstofonderdeel op zoek te gaan naar mogelijkheden om meer dan één pedagogisch
of didactisch element aan bod te laten
komen. Maar eerst en vooral toch door
de tijd die de kinderen op school door-

brengen zo zinvol mogelijk te gebruiken.
Veel tijd heb je niet. Als je alle schooluren
van een schooljaar vanaf 1 september
onmiddellijk na elkaar en zonder onderbreking zou geven, dan zou 15 oktober
de laatste dag van het schooljaar zijn.
Eén grote vakantie van 16 oktober tot
31 augustus zou dat opleveren. Anders
gezegd: amper 12,5 % van een jaar is
schooltijd. Dus moet je die tijd optimaal
gebruiken. Waarmee? Met leerstof,
want dát is het waarvoor de kinderen
naar school komen en waaraan zij zich
ontwikkelen.
Charlotte heeft het geluk een school te
bezoeken waar dat principe gehuldigd
wordt en waar het leren de ontwikkeling
van een kind op een aangename en enthousiasmerende manier ondersteunt.
En Louis?
Op onze tochten door Roma lopen we
letterlijk over de lagen van de eeuwen.
Het Colosseum en het Forum Romanum
liggen veel dieper dan de huidige weg.

DE BROODDOOS
belegde broodjes enzo.

s p i r i t u a l i t e i t
l e v e n s v r a g e n
l i t e r a t u u r
kinder- en jeugd boeken

Scheldestraat 68
2000 Antwerpen

post- en wenskaarten

p a p i e r w a r e n
t e k e n m a t e r i a a l
m i n e r a l e n

G i t s c h o t e l l e i 18 8

214 0 B o r g e r h o u t

van dinsdag tot en met zaterdag
+ 3 2 / 3 23 7 9 7 6 5
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van 10 tot 18 uur

boeken.dekleinepr ins@gmail.com

open maandag tot vrijdag
van 7u30 tot 17u
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Lukas De Beule bracht radio Klara naar onze school
Espresso, het ochtendprogramma van radio Klara, biedt de luisteraars
de kans om een exclusieve ochtendrit te beleven in een wel héél ongewone concertzaal: de Klaramobiel.
Op vrijdag 8 oktober begeleidde een rijdende vleugelpiano Lukas De
Beule (vijfde klas) en zijn vader van thuis (Zoersel) naar school. Tot op
de speelplaats! Daar kreeg iedereen nog een miniconcert aangeboden.
Klara-presentator en eindredacteur Thomas Vanderveken was zeer
enthousiast over deze aflevering, lees maar:
Lieve mensen allemaal,
Het zag er heerlijk eenvoudig uit. Maar.
Het was niet vanzelfsprekend, die rijdende piano van Iris in de ochtendspits. Heel wat
mensen hebben mee aan deze muzikale kar getrokken. En dan heb ik het niet alleen
over John in de auto vlak vóór de Vliegende Vleugel!
Wat was het een prachtige ochtend! Puik gepland en geregeld. Met een wonderlijke
pedaalherstelling in het cameralicht van De Rode Loper in een slapende villawijk in
Zoersel. Met de zon die zoetjes opkwam boven de ochtendspits aan de Park and Ride
in Wommelgem. Met puistige kerels, hun pet te ver achterop het hoofd, die met een
geurige gratis koffie (voor het eerst?) geboeid naar Liszt luisterden. Met een fotografe
met een scherp oog voor detail. Met files die geen files waren. Met een zendwagen
en gsm tegelijk op de radio. Met twee enthousiaste en waardige ankers in de studio in
Brussel. Met een pianiste die koelbloedig en vrolijk in alle omstandigheden prachtige
muziek speelde. Zelfs als haar quatre-mains-partner het niet al te nauw nam met de
partituur, of als ze met koude vingers live op de radio moest concerteren met 200
scholieren rond zich. En tot slot met een school, lerarenkorps, directeur en leerlingen
die begrijpen dat ‘leren’ niet per se hetzelfde is als ‘in de les zitten’.
De jonge winnaar Lukas De Beule zei dit nooit meer te zullen vergeten. Hij is niet alleen!
En dàt is dan weer dankzij Oswald en zijn ploeg van De Rode Loper, die een heel mooie,
positieve en wervende reportage hebben gemaakt, waar we veel positieve reacties op
kregen. Een reportage die het imago van Klara vast en zeker deugd doet.
Uit de grond van mijn hart: heel erg bedankt!
You all are the cream in my … Espresso!


Thomas

En op de Twitter-pagina van Iris Hond, de pianiste, lazen we:
Net bij de leukste basisschool van België gespeeld. Kinderen zijn een fantastisch
publiek! Nu nog een ontbijtje ...
U kunt alle foto’s van dit muzikaal gebeuren nog eens bekijken op de website van de
school: www.steinerschoolantwerpen.be
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THEMA

Periodeonderwijs

Geuzenstraat 19 2000 Antwerpen

Beleven, verwerken en vergeten
Bijzonder binnen de steinerschool is het
periodeonderwijs dat in de ochtenduren
gegeven wordt en waarin gedurende
een aantal weken hetzelfde vak centraal
staat. In de lagere school krijgen de
leerlingen in de loop van het jaar onder
meer taal, rekenen en wereldoriëntatie
in periodes aangeboden (in de lagere
klassen wordt dat nog heemkunde
genoemd). In het middelbaar worden
ook specifieke vakken en onderwerpen
in periodes onderwezen.
Het kind maakt zijn eigen periodeschrift.
De leerstof wordt door het kind geschreven en ook uitgetekend. Door deze
werkvorm ontstaat de mogelijkheid tot
verdieping van de lesstof en een verhoogde betrokkenheid van de leerling.

Klassieke snaarinstrumenten
Verkoop - Verhuur - Huurkoop
Herstellingen
eigen hersteldienst en vioolbouwatelier
GRATIS CATALOGUS
WWW.PROARTE.BE
Info@proarte.be

Harpen 03 / 237.37.18
Snaarinstrumenten 03 / 216.99.28

GRAMMA CONSULTANCY
GRAMMA DESIGN
GRAMMA IMPLEMENTATION
GRAMMA COMMUNICATION

De opbouw van een periodeles is
een weloverwogen proces waarbij
de afwisseling van concentreren en
loslaten wezenlijk is: leerstof opnemen
en verwerken en na afloop … vergeten.
Maar vergeten wil niet zeggen dat alles
compleet verdwijnt. Het is alsof men er
over slaapt. In het onbewuste wordt het
verwerkt. Zoals wij ook tijd nodig hebben
om onze dagelijkse ervaring tijdens de
nacht te verwerken. Tijdverlies, zul je
zeggen, maar dat is slechts schijn. Wat
je eventueel aan tijd verliest, win je aan
diepgang.

CORPORATE IDENTITY
MATTERS

Elk bedrijf heeft een uniek verhaal, een
aparte geschiedenis, een eigen identiteit.

GRAMMA helpt u om die typische eigenschappen – die net het verschil kunnen
maken met uw concurrenten – haarscherp
te deﬁniëren en concreet vorm te geven.
Van strategisch advies tot graﬁsche
vormgeving, van communicatieplan tot
projectmanagement, we begeleiden u
bij iedere stap.
Zodat het straks voor iedereen – klanten,
medewerkers en andere stakeholders –
meteen duidelijk wordt waar uw bedrijf
voor staat.

dan redeneren dat je moet veranderen
en aanpassen, maar je kan ook kiezen
om deze kwaliteit juist te blijven voeden.
De verbondenheid met de leerstof
tijdens het periodeonderwijs kan een
zeer intense beleving zijn voor zowel de
kinderen als de leerkracht. Reacties
op de inhoud van leerlingen in de klas
verschillen, de leerkracht staat hier
open voor en op die manier kun je de
lessen steeds boetseren en in beweging
houden. Natuurlijk vraagt dit wel een
grondige voorbereiding en inzicht in de
leerinhouden, daarnaast een flexibiliteit
en creativiteit. Het is hard werken,
voor de leerkracht en voor de kinderen, maar de beleving is daardoor ook
intens. Het kind herkent als het ware
aspecten van zichzelf in de wereld en
omgekeerd betrekt het bepaalde dingen
uit de buitenwereld op zijn eigen wereld
van gevoeligheden. Daaruit ontstaat
meer dan alleen encyclopedische
kennis. Daaruit kan zingeving voor het
verdere leven ontstaan.
Je kan het proces van vergeten vergelijken met het lezen van een goed
boek, de eerste ontmoeting met een
berglandschap, de eerste keer dat je
wordt overvallen door de kleurenpracht
van een schilderij ... De eerste keer dat
je komt tot een echte ‘ontmoeting’ met
een persoon, een gebeurtenis die je in
beweging zet. Jaren later kunnen deze
herinneringen weer tot leven komen
en zijn ze getransformeerd. Ze werden
werkelijk verteerd.

www.gramma.be
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De dingen moeten de tijd krijgen om
te rijpen. Men hoort tegenwoordig
vaker dat de verbindingskracht van de
kinderen er op achteruitgaat. Je kan

Ook belangrijk om weten is dat de hoeveelheid leerstof die binnen een periode
wordt aangeboden, niet te onderschatten is. De kinderen krijgen niet ‘minder’
aangeboden dan op andere scholen.
Wel kan het zijn dat bepaalde onderdelen op andere momenten aan bod
komen. Wat eerder of wat later ...
Naast de periodes zijn er andere wekelijks terugkerende vakken die een heel
jaar lang aan bod blijven komen.
En nu mag je vergeten wat ik heb geschreven. Voor deze avond, slaapwel ...


Na vergeten volgt herinnering

ONE GOAL. MULTIPLE STRATEGIES.

door er een nachtje over te slapen. Taal
(bv. spelling en grammatica) en rekenen
(bewerkingen, tafels). Via veel herhalen
kan men deze leerstof automatiseren.
Voor veel leerlingen (en inderdaad misschien wel precies in deze tijd) is het
moeilijk om de leerstof als één geheel te
zien. Er moet een parate kennis/basis
worden opgebouwd en men moet helpen om de abstracte leerstof concreet
te maken, in de context te plaatsen. En
meer en meer worden de verschillen in
leren bij onze kinderen daarin groter en
groter. Om denkprocessen optimaal te
laten verlopen, moet het hoofd in rust
zijn. Het is aan ons om te blijven zoeken,
samen met de kinderen. Dat is niet altijd
gemakkelijk, maar het mag ook niet als
een probleem worden gezien; eerder
als een gezonde uitdaging ...

Tijdens de oefenuren wordt de leerstof
dan weer wel gefragmenteerd aangeboden. Dat is toch in contradictie met
hetgeen hierboven wordt verteld?
Bepaalde leerstof moet worden herhaald, getraind. Dat zal niet beklijven



Yolanda Habraken
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periodeonderwijs

eerste klas

rekenperiode in DE EERSTE KLAS
In de eerste klas was het voor de herfstvakantie rekenperiode.
Er werd veel geklapt en gestapt en de kinderen maakten kennis met de Romeinse
cijfers. Samen met de juf stonden ze stil
bij de bijzonderheden van de getallen.
En wanneer we het in deze context over
kwaliteiten hebben, gaat het veel meer
om getallen, minder om cijfers.
Waarvan is er maar I in de wereld?
De zon en de maan! En God ook, of toch
niet?
En wat maakt het getal II dan zo uniek?
Ik heb twee ogen, twee handen, twee
voeten, twee ...
Bij III denk ik aan een driehoek.
Bij IIII komen de seizoenen van het jaar
en zijn de drie hoeken dan weer zoek.
Bij V tel ik de vingers van één hand en
ook de tenen aan mijn rechtervoet.
Bij VI tel ik de pootjes van een insect, die
het soms met en soms zonder vleugels
doet.
Bij VII denk ik aan de dagen van de week
en de kleuren van de regenboog.
Bij VIII kruipt er een spin in zijn web omhoog.
Bij IX denk aan de dikke buik van mijn

40

mama die een kindje verwacht.
Met X vingertjes en X teentjes kriebelt
het zacht.
XI met een tal en een voetbal.
Bij XII tellen we de maanden van het
jaar.
We starten met januari en in december
zijn we klaar.
Dat levert boeiende gesprekken op en
kinderen ontdekken een andere rekenwereld. De beeldende kracht van de Romeinse cijfers lenen zich er uitstekend
toe om te beginnen bij het begin.
En gingen de kinderen toen echt
rekenen ... ?
Eerst nog even naar buiten om kastanjes te gaan zoeken. Geen bos in de buurt,
maar wel een museum waar prachtige
kastanjebomen staan. De herfstwind
had zijn werk gedaan. IJverig raapten de
kinderen alle kastanjes op. Sommigen
prikten zich nog aan de bolsters, maar
dat hoort er bij. Er was geen kastanje
meer te vinden bij het museum, nadat de
eerste klas daar was geweest. Zelfs de
juf was de tel op den duur kwijt! Zoveel,
waar stoppen we die kastanjes dan in?
De hulp van de handwerkjuf werd inge-

roepen want de juf had iets nodig om te
gaan rekenen, daar ging het toch in eerste instantie om ?
Maar eerst moesten er dus zakjes gemaakt worden. Voor elk kind eentje. In
de handwerkles keerden de kinderen de
zakjes binnenste buiten en werden de
hoekjes naar buiten geprutst met hun
behendige vingertjes.
De zakjes waren klaar om te gaan gebruiken ...
Op een klein tekenpapier tekende de kinderen zichzelf en bij de volgende handwerkles werd dit op het zakje gestreken
en mochten ze een koordje vlechten om
dat vervolgens met een veiligheidsspeld
door het tunneltje te trekken. Toen alle
zakjes mooi af waren, kreeg ieder kind
12 kastanjes om in zijn eigen zakje te
stoppen.
Met gewassen schapenwol poetste ieder kind zijn 12 kastanjes op tot ze zo
hard glommen dat ze zichzelf er in konden zien.
De zakjes hangen nu aan de zijkant van
hun bank, klaar voor het moment dat ze
worden gebruikt om te gaan rekenen.




Yolanda Habraken
Met hulp van juf Ietje
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periodeonderwijs
Taalperiode in de TWEEDE KLAS

tweede klas

Het jaar werd in de tweede klas stevig gestart met het leren van nieuw schrift; een hele nieuwe manier van schrijven moesten we
onder de knie zien te krijgen. Onze letters staan nu niet meer los van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden!
Het was voor velen maar al te vaak een worsteling, maar we zijn er doorheen geraakt: alle 26 letters kennen we nu in het lopende
schrift en voorzichtig beginnen we nu zelf onze eerste woorden (letterlijk) aan elkaar te kleven.

periodeonderwijs
rekenperiode in de vijfde KLAS
DE KOMMA VERTELT wat de eenheid
is. Het duidt de eenheid aan, een stabiel
uitgangspunt.
Bij het uitbreiden van de getallenwereld
naar de decimale getallen, is het belangrijk dat kinderen dit stabiele startpunt
niet missen.
Als kinderen de taal van de komma
begrijpen, geeft het hen zekerheid bij de
oriëntatie in de getallenwereld.
Tijdens deze rekenperiode gingen de
kinderen van de vijfde klas in een eerste
fase vooral op zoek naar de werkelijkheid achter de formules. ‘Wat staat
er?’, ‘Hoe kan ik dat tekenen?’, ‘ Hoe
kan ik me dat voorstellen?’ Nadien
volgde het echte rekenwerk met kommagetallen.

vijfde
klas
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periodeonderwijs

zesde klas
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meetkundeperiode in de zesde KLAS
De meetkunde als wiskundig vak vindt zijn oorsprong in het onderwijs als
het heldere denken begint te ontwaken. Het oordelend vermogen van de
kinderen wordt sterker en ze gaan op zoek naar ‘law and order’.
We gaan ervan uit dat het denken van een kind zich in dezelfde fasen ontwikkelt (in één leven) als het denken van de gehele mensheid in de opeenvolgende cultuurtijdperken.
Meetkundelessen zijn bedoeld als een bijzondere bijdrage aan de scholing van het denken en het reflecteren (denken over het eigen handelen).
Het kind heeft een lange weg afgelegd voor het in deze periode tot eigen
abstracties kan komen. Die abstractie staat niet los van het gevoel.
Dat het kind nu een sterke, eigen binnenwereld ontwikkelt waarop het in
de toekomst meer en meer durft te vertrouwen, is het hoofddoel van het
wiskundeonderricht in deze jaren.
Het gaat over de aanleg van een gevoelsrelatie met het vak. Kinderen leren
omgaan met de instrumenten die onze fijne motoriek vragen. Elke minimale
afwijking kan voor de gehele figuur desastreuze gevolgen hebben.
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periodeonderwijs
ontdekkingen in
de zevende KLAS

zevende klas

Tijdens de periode
cultuurbeschouwing
en geschiedenis in de
zevende klas stonden de
leerlingen eerst stil bij
het Nieuwe Testament en
kregen een korte herhaling van de middeleeuwen
(leenstelsel, kruistochten
...) om op die manier de
ontdekkingsreizen in het
juiste perspectief te plaatsen: Hendrik de Zeevaarder,
Bartolomeu Diaz, Christoffel
Columbus, Vasco De Gama,
Francisco d’Almeida en
Magellaan .
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achtste KLAS
”Ik zal U iets van de Kleine Johannes vertellen. Het heeft veel
van een sprookje, mijn verhaal, maar het is toch alles werkelijk
gebeurd. Zodra ge het niet meer gelooft, moet ge niet verder
lezen, want dan schrijf ik niet voor u… ”
	 (F.van Eeden)

periodeonderwijs

Het boek geeft aanleiding tot zeer interessante gesprekken
met de 14-jarigen. Diepe vragen worden gesteld en pogingen
tot antwoorden worden geformuleerd. De moeilijke weg naar
het eigen zelf wordt - bewandeld aan de hand van Johannes iets lichter en duidelijker.

achtste klas

In de achtste klas wordt elke jaar ’De Kleine Johannes’ van
Frederik van Eeden gelezen. Terwijl dramatiek eigenlijk centraal staat in deze klas (zie de geschiedenis van de revoluties
en het toneelstuk op het einde van het jaar) kiezen we hier
voor lyriek. Het is echter een autobiografische ‘Bildungsroman’
en omdat het leven van van Eeden zelf behoorlijk bewogen
geweest is, is het werk ook niet gespeend van dramatiek.
Het verhaal wordt chronologisch verteld. Het gaat over
het tiende tot vijfentwintigste levensjaar van Johannes, de
hoofdpersoon van het boek. We maken kennis met verschillende personages die allen een ander ontwikkelingsstadium in
Johannes’ leven symboliseren. Eerst ontmoeten we Windekind
(fantasie en liefde voor de natuur, daarna kabouter Wistik
(kennisdrang), dan Robinetta (eerste verliefdheid), dan Pluizer
(materialisme), Dokter Cijfer (onderzoeker die alles uitdrukt
in formules), Hein de Dood (een droevig, maar mild man) en

tenslotte de hogere Mens. Op het einde moet Johannes kiezen
tussen Windekind en de Mens. Johannes’ keuze is duidelijk:
“Toen wendde Johannes langzaam het oog van Windekinds
wenkende gestalte af en strekte de handen naar de ernstige
mens. En met zijn begeleider ging hij de kille nachtwind tegemoet, de zware weg naar de grote, duistere
stad, waar de mensheid was en haar weedom.”
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achtste klas
De achtste klas startte het schooljaar met een periode
geschiedenis. Eerst kamen de biografie van Luther en Calvijn
aan bod, wat mooi aansloot bij hun laatste periode in de
zevende klas (de renaissance). In de achtste klas staan
niet toevallig de revoluties centraal: enige gelijkenis met de
ontwikkeling en de gevoelswereld van een achtsteklasser
is hier niet vreemd aan ...

50

Na de hervormingen in het geloof zijn we overgegaan op leerstof over eigen bodem. De scheiding der Nederlanden kwam
aan bod via verhalen over Filips II, Alva en hun tegenstander
Willem van Oranje. Later volgen de Amerikaanse revolutie, de
woelige Franse revolutie en de industriële revolutie. Ook de gevolgen die deze veranderingen op onze maatschappij hebben
worden bekeken.
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negende
klas
esthetica in de negende KLAS
In de estheticaperiode in de negende
klas overlopen de leerlingen de
prehistorie, de Egyptische kunst,
de Griekse kunst, de Romeinse kunst,
de Christelijke en Byzantijnse kunst,
ikonen, Vlaamse primitieven ....

periodeonderwijs
Parzivalperiode 11de klas
Er bestaat een verhaal over een bezoek
van Rudolf Steiner aan de eerste elfde
klas tijdens de parzivalperiode. Deze
periode gaat dus terug tot de oertijd
van de steinerschool en behoort tot de
origineelste vondsten van het steinerschoolleerplan. Op onze school is ze
geïntroduceerd en jarenlang verbonden
geweest met mevrouw Rika Geerts, tot
haar pensionering.
Zij maakte er een dubbele periode van,
waardoor het belang nog geaccentueerd werd. Sindsdien heeft ondergetekende de eer de mysteriën van de graal
te onderwijzen. Immers, Parzival gaat
-zoals bekend- op zoek naar de graal.
Het is Nederlandse les en het gaat ook
om leren lezen, leren spreken, leren
luisteren, leren schrijven, zoals iedere
Nederlandse les.
Het middelhoogduitse boek van Wolfram von Eschenbach speelt weliswaar
vooral in de Duitse literatuurgeschiedenis een grote rol, maar mag ook met
recht tot de wereldliteratuur gerekend
worden, het wordt algemeen als een
meesterwerk beschouwd. De inhoud
ervan is tevens zo passend bij de leeftijd
van de plusminus zeventienjarige dat
ook buiten Duitsland in steinerscholen
dit verhaal en ook dit werk in zijn geheel
doorgenomen en besproken worden.
Vooral sinds de Nederlandse vertaling
van Leonard Beuger (begin jaren negentig), alom geloofd en geprezen, verschenen bij zowel uitgeverij Christofoor
als bij Atheneum, is het werk ook zeer
toegankelijk en aantrekkelijk voor onze
leerlingen. Hij heeft de hoofse en vaak
pikante en bizarre stijl van Wolfram
uitstekend weten te treffen. Het is allesbehalve een saai boek en tegelijk is het
een buitengewoon diepzinnig boek, dat
is het mooie. Het is een spirituele klassieker die onze tijd nog ver vooruit is.
We hebben er allemaal ons werk mee
als een soort spiegel voor onze eigen
ontwikkeling. (Zelfs los van het feit dat
Rudolf Steiner antroposofie ooit ‘graalswetenschap’ noemde). We mogen
zeggen dat het een onmisbaar boek is
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voor jonge mensen van deze tijd en van
de toekomst.
Zes weken zijn lang. Men zou het
misschien ook korter kunnen doen,
ondanks de geweldige omvang van de
verhaalstof, maar het is buitengewoon
mooi dat we er zo onze tijd voor kunnen
nemen. In feite is deze periode een
vorm van vertraagd, maar daardoor
verdiept leren. Daardoor kunnen we
andere talen erbij betrekken, andere
teksten, andere vakken zoals tekenen,
boekbinden, muziek, kunstgeschiedenis, filosofie, religie ... En we maken
een weeklang een reis naar Parijs en
Chartres als integraal onderdeel van
deze leerstof.
Wat doen de leerlingen? Zij maken een
zelfgebonden boek -dat alle schriftverzorging van de vorige schooljaren overtreft- waarin zij het verhaal weergeven
en bespreken, waarin een reisverslag
komt en een persoonlijk portfolio naast
een persoonlijk voor- en nawoord. Dit
geheel van reis, boek en Parzival heeft
de laatste zeven jaren tot verbluffende
resultaten geleid. Deze periode is daardoor een kunstwerk op zich geworden.
Met nog vele groeimogelijkheden.

onder ogen zien -die delen die hem het
juiste vragen verhinderen- en hen als
de zijne te aanvaarden. Als dit lukt, kan
je de diepere vraag in je eigen wezen
waarnemen die tenslotte altijd de vraag
is naar het zijn en het welzijn van de andere mens. En deze vraag geneest. Ja,
genezing is zelfs niet mogelijk zonder de
vragende medemens. Genezing begint
bij een vraag. Deze vraag geeft jezelf
leven, voedt je en verjongt je. Dat is de
kracht van de graal.
Deze prachtige gedachten komen we
telkens en telkens opnieuw op deze
lange weg op het spoor. Maar om ze
te beseffen, moet je Parzival lezen en
doorleven.
De periode is een aanleiding om de
kathedraal van Chartres te bezoeken en
te bestuderen. Het zou te ver leiden om
hier de diepere samenhang tussen de
kathedraal van Chartres en de Parzival
van Wolfram von Eschenbach bloot te
leggen. Dat is alweer een queeste op
zich.
Laat mij volstaan door te zeggen dat
deze periode niets minder is dan een
ware zegen.
Voor jong ... en zelfs voor oud!


De kern van het Parzivalverhaal weergeven in enkele woorden is eigenlijk
onmogelijk. Omdat hij o.a. op zoveel
verschillende manieren beschrijfbaar is.
De diepere verbanden zijn onuitputtelijk.
De wereld waarin het levensverhaal
van Parzival, Feirefiz en Gawan - de drie
hoofdpersonen- zich afspeelt, is ziek en
de jonge Parzival moet deze weer gezond maken en dat door niets meer of
minder dan op het gepaste moment de
juiste vraag te stellen. Die vraag moet
bovendien uit zijn eigen ziel tevoorschijn
komen en hij moet ze er zelf uithalen.
Hij faalt, vanzelfsprekend.
Hoe kan hij dit ooit goedmaken terwijl
hij meer en meer besef krijgt van zijn
falen? Door strijd? Door geweld? Door
zich te forceren? Door gesprekken?
Door ontmoetingen? Welzeker. Uiteindelijk door de verdrongen gedeelten van
zijn eigen onbewuste zielenleven te leren

Wilbert Lambrechts

Op het moment dat u dit leest (in de
herfstvakantie) zijn alle elfdeklassers
druk aan het werk in hun Parzivalboek,
vandaar ... geen illustraties.

periodeonderwijs

elfde
klas
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9.00 – 12.30 en 14.00 – 18.30
www.apsollie.be

De tweedaagse van de zevende klas
Dag 1
We spraken allemaal af aan Berchem station om 8.45 u (ten
laatste!). We moesten onze pas afgeven aan onze meester
(mijnheer Steegmans). Toen iedereen er was, gingen we met
de trein naar De Panne. Daar aangekomen, namen we de (kust)
tram tot in Oostende. We moesten nog eventjes stappen en
dan kwamen we aan zee. Daar speelden we wat spelletjes. Het
was er wel koud, maar dat vond niemand erg. We vertrokken
rond de middag naar ons vakantieverblijf. Eventjes stappen en
we waren er. We kozen onze bedjes en na een tijdje installeren,
gingen we eten. Dat was wel een drie gangenmenu.
We zijn daarna nog in de duinen gaan wandelen, we hebben
nog spelletjes gespeeld en we hebben laat in de avond nog
naar de sterren kunnen kijken. Dat was voor veel kinderen een
geweldige ervaring!
Daarna konden we nog eventjes babbelen en dan moesten we
gaan slapen.

Apotheek Sollie

Dag 2
’s Ochtends hebben we lekkere pistolets gegeten met choco,
confituur ... We pakten onze rugzakjes met zwemgerief en ons
drinken en koekje. En dan vertrokken we naar zee. We speelden spelletjes, probeerden elkaars namen te kennen (we zitten met 32! in de klas) en als we die kenden, kregen we een
gratis bolletje ijs van de school (echt fun!). Veel kinderen gingen
in zee. Daarna zijn we nog met de gocarts naar een ijswinkeltje
gegaan.
We namen de (kust)tram en de trein en zagen onze mama’s en
papa’s en broers en zussen terug!

Kasteelpleinstraat 24
2000 Antwerpen

Apotheek Sollie

Open Kasteelpleinstraat
van maandag t/m vrijdag
24
9.00 – 12.30
en
14.00
–
2000 Antwerpen 18.30
www.apsollie.be
Open van
maandag t/m vrijdag
9.00 – 12.30 en 14.00 – 18.30

Het was een leuke tweedaagse!
PS. Héél veel kinderen waren zéér moe!

www.apsollie.be


Enya Van der Straeten

Waarom ik voor de
steinerschool koos
Het wordt stilaan een traditie: in de herfstqueeste maken we plaats om aan een ouder te vragen
waarom zijn/haar kind op de steinerschool zit. In een
volgende editie blikt een ex-leerling terug op zijn
jaren in de steinerschool.
De middelbare school Hibernia was een bewuste keuze van mijn
oudste zoon, Zeno, die hij al in de vijfde klas gemaakt heeft.
Na het bezichtigen van Hibernia, tijdens de opendeurdagen,
stond ik als ouder achter zijn keuze omdat ik vertrouw op de
jonge maar reeds goed ontwikkelde zin voor richting die Zeno
heeft. Zeno komt in het steinergeheel ook goed aan zijn trekken met stevige wetenschappelijke, wiskundige en kunstzinnige
vakken en nu - na anderhalve maand - weet ik dat deze schoolkeuze een schot in de roos was, want nog nooit zat mijn oudste zo goed in zijn vel. Kortom, het was géén opgelegde keuze,
maar een gezamenlijke keuze waarin Zeno zijn zeg heeft gehad
en zich mondig heeft weten te verdedigen.
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Eefje
mama van Zeno (zevende klas)
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hall Technics
Zonnepanelen + warmtepomp
= GRATIS koelen en verwarmen
Totaal concept voor plaatsing
zonnepanelen
Eigen installatiedienst
Hoog kwalitatieve Europese merken

Gratis en vrijblijvend offerte en advies bij u thuis
uw contactpersoon Erik Keppens
Vlaamse Kaai 89 Antwerpen - tel 03/247.89.12 - fax 03/247.89.89
www.brabotechnics.be - erik.keppens@braboimmo.be
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ABS

KOPIEERCENTRUM
printen in kleur tot formaat A0
inbinden
inktpatronen
en nog veel meer ...

meer inlichtingen?
03/216 98 99
abskopie@skynet.be

www.abskopie.be

Amerikalei 91,

2000 Antwerpen

