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hall Technics
Gezond klimaat in huis,
met kennis van zaken in ventilatie

Uw woning of kantoor
gekoeld en verwarmd
met slechts 1 systeem !

hall in 1
Alle technieken
Stil, onzichtbaar en lekker warm:
uw warmtepomp!
PS: lage energiekost
Zonnepanelen: ook
uw spaargeld wordt
er beter van !
Uw contactpersoon voor een gratis offerte: Erik Keppens
Vlaamse Kaai 89 Antwerpen - tel 03/247.89.12 – gsm 0472/32.26.43
www.brabotechnics.be - erik.keppens@braboimmo.be
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Ei k w i j t ?

Werkten extra mee aan dit nummer:
Hans, Rafaël, Tsjêbbe, Philippe Bernaerts, Kim Meyns, Joost Germis, juf Ietje, Inge,
Wilbert Lambrechts, Hazel, Nathaniël, Lien, Jan Melaers, Sven Abbeloos, juf Marlies,
Lyssa, Montana, Anaïs, Zohra, Samina, Tsristan, Shalini, Robbe E, Merlijn, Wim, Bavo,
Bartjan, Lukas, juf Hilde, Amber, Besmullah, Renée, Piet, Aletla, Dagmar, Adriana,
Yasmin, Sophie, Milan, Manon, Emma, Sarah, Inne, Lucas, Syganya, Lauren, Zoë,
Timur, Nathan, Elien, Shana, Thamy, Michaël, Florin, Sander, Jolien, Louise,
Rozemarijn, Patricia Roux.

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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De leerlingenraad
Enkele leerlingen vertellen over ‘hun’ steinerdag, de dag waarop de leerlingenraden van
de Vlaamse steinerscholen samen kwamen vergaderen in onze school.

Na enkele haastige voorbereidingen heetten we de ene
school na de andere welkom in onze foyer. Ik moet toegeven,
toen we allemaal met zeventig man in de foyer stonden, ontglipte de verbazing me niet. Naast het ontvangstcomiteetje
buiten, was ook de tafel met koekjes en drankjes een succes.
Na het inschrijven voor de workshops gingen we naar de
zaal, waar twee leden van VSK het overnamen. De ontvangst
verliep goed: een hele opluchting …
Onder toezicht van een aantal nieuwsgierige tiendeklassertjes,
deden we talloze spelletjes om elkaar beter te leren kennen.
Onder meer enkele klassiekers, zoals ‘zoek een persoon in de
ruimte’ en ‘naampingpong’. Vervolgens kregen we een blad,
waar we elk met onze leerlingenraad mochten uitbeelden hoe
we functioneerden. Dat alles in de vorm van een schoolbus.
Vervolgens mocht elke school dit presenteren. Op zich wel
een leuk idee, maar het toneeltje dat volgde was om het
zacht te zeggen: afgaan. Maar het was reuzeleuk, dat maakte
het afgaan al een stuk minder erg afgaan.

Na het middageten en het kommetje soep, waren de workshops aan de beurt, ook geleid door VSK. Onze klassen gingen
elk met twee naar een workshop. Timur en ik gingen naar
de workshop 'Management'. Na een kennismakingsspelletje
kregen we tips over hoe we onze leerlingenraad konden laten
zien aan anderen en hoe we mensen konden interesseren om
mee deel te nemen. Dit gebeurde met behulp van het spel
'Mens demotiveer je niet'. We kregen een paar mooie tips, andere vond ik wat vergezocht. Maar de workshop in zijn geheel
was zeer interessant en leuk om aan deel te nemen.
Hierna volgde de stadswandeling en de groepsfoto, waarna
het avondeten volgde. Tenslotte volgde de film.
De dag was een succes, en – ik citeer – “Zeker voor herhaling
vatbaar!” Ook werd de VLS opgericht: de Verenigde Leerlingenraad der Steinerscholen.
Een goede prestatie, dat mag zeker gezegd worden!

Het evenement vond plaats op 25 november 2011 en de
bedoeling ervan was de leerlingenraden van de verschillende
steinerscholen in Vlaanderen samen te brengen om elkaar
te ontmoeten en met elkaar te overleggen en vergelijken.
Het werd georganiseerd door de leerlingenraad van de
Steinerschool Antwerpen in samenwerking met de Vlaamse
Scholierenkoepel (VSK).

vliegers moesten vouwen in een bepaalde tijd, en “geld”
kregen voor iedere geslaagde vlieger, maar ook moesten
betalen voor elk blad papier en elke gebruikte minuut (één
groep koos voor bandwerk terwijl de andere ieder individueel
vliegers liet vouwen, uiteindelijk won de laatste groep omdat
het vliegers van hogere kwaliteit had afgeleverd). Daarna zijn
we teruggekomen op het idee van muziek tijdens praktijklessen en hebben gekeken hoe dat in de praktijk haalbaar zou
zijn. We kregen de opdracht elke persoon één stap van de
organisatie te laten opschrijven en die daarna in volgorde van
uitvoering te zetten. Hierbij bleek dat het in de juiste volgorde
uitvoeren van de verschillende stappen meer denkwerk
opleverde dan op het eerste gezicht had geleken, en dat door
bewust op zoek te gaan naar drieëntwintig stappen we dingen vonden die belangrijk waren maar die we in de praktijk
waarschijnlijk over het hoofd zouden zien.

Er vonden drie door VSK georganiseerde workshops plaats
(‘Structuur in de leerlingenraad’, ‘Plannen en organiseren’
en ‘Werven en motiveren’) die de leerlingenraden moesten
helpen beter te functioneren. Ik heb de workshop ‘Plannen
en organiseren’ gevolgd. Eerst hebben we de tien stappen
uitgeschreven die nodig zijn om iets te organiseren, beginnend met het brainstormen onder wat er moet gebeuren en
eindigend met de uitvoering en de evaluatie. Daarna hebben
we ideeën verzameld rond wat er op verschillende vlakken
kon verbeteren in de scholen, en die ideeën geëvalueerd en
beoordeeld op haalbaarheid, originaliteit en noodzaak. We
hebben één van de positief beoordeelde ideeën uitgekozen
(het toelaten van naar muziek luisteren tijdens bepaalde lessen) die we later verder hebben uitgewerkt. Eerst hebben we
nog een organisatieoefening gedaan waarbij we in groepen

Hans

Na de workshops zijn we met z’n allen terug samengekomen
en hebben we een stadswandeling gemaakt door Antwerpen.
Bij onze terugkomst hebben we gegeten (pasta klaargemaakt
door de 12de klas van de Steinerschool Antwerpen) en de
avond afgesloten met een toepasselijke ﬁlm: Dead Poets
Society.

Rafaël
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De leerlingen, en misschien nog andere mensen, hebben vast gemerkt dat vrijdag 25 november geen normale dag was. Wij hebben dankzij Timur Michelashvili, medelid van onze leerlingenraad, een leerlingenraaddag gehad van alle middelbare steinerscholen van België. De Vlaamse Scholieren Koepel (VSK) zorgde voor drie geweldige cursussen waar wij zeer veel aan hebben gehad.
Mijn cursus ging over de structuur in de leerlingenraad. Ik heb een heleboel ideeën gekregen over hoe mensen te sprokkelen,
een stem te krijgen op de school,… Ook heb ik een idee gekregen wat de structuur van de leerlingenraad kan zijn (Bijvoorbeeld:
één grote groep die allemaal tesamen aan één onderwerp werken, verschillende kleine groepjes die zich onderling bezighouden
met verschillende onderwerpen,…)
Na deze cursus hebben we een stadswandeling gemaakt. Hierbij kon ik spijtig genoeg niet bijzijn omdat ik een marathon naar de
Modern Times op de Dageraadsplaats heb gelopen om een DVD te gaan halen. Toen ik terug was, was de wandeling afgelopen
en hebben we kunnen genieten van het eten dat de 12de klas had klaargemaakt (Nogmaals een bravo hiervoor!).
Hierna zagen we de film “Dead Poets Society”.
Het was een geweldige dag die absoluut voor herhaling vatbaar is. Het was ook zeer leuk om een aantal andere mensen terug te
zien die ik al lange tijd niet meer had gezien.
Onze ideeën
We zijn halverwege het tweede semester op gang gekomen. De ideeën vliegen over de plank. Zo hebben we nu voor de hogere
klassen een muurkrant op de speelplaats. Hier schrijven wij artikels voor die we dan ophangen. Als dit een succes blijkt te zijn is
het de bedoeling dat dezelfde krant bij de lagere school op de speelplaats komt.
Als mijn medeleerlingenraders nu in mijn hoofd zouden kijken (wat ik niemand aanraad) zouden ze een container vinden vol
met schetsen, ideeën, hersenspinsels, etc. Ik ben ze langzaam aan het sorteren op mogelijkheid, tofheid, belangrijkheid,…
de bedoeling is dat er een heleboel dingen uitgroeien. Hopelijk krijgen we dit klaar.
Hierbij wil ik nog zeggen: ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugde!’ Echt waar, als je eens zin hebt om een kijkje te komen nemen
kan je Thamy, Timur (12de klas), Rafaël , mij, Hans (11de klas), Ilias (10de klas) of mevrouw De Puydt aanspreken.
Gegroet,

Tsjêbbe en de leerlingenraad

Steinerschoolleerlingen van Gent, Brugge,
Berchem, Lier op de plaats waar ooit, volgens
Wolfram von Eschenbach, Loherangrin in Antwerpen aankwam op zijn zwaanboot.
De foto is genomen bij het begin van de stadswandeling.
Ontbreken: de leerlingen van Leuven die ‘s
avonds een activiteit hadden. Achteraan (met
zwart baardje) organisator Timur Michelashvili.
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Raad van bestuur

Voor diegene die in de onmogelijkheid waren om de algemene vergadering van
16 november bij te wonen of de woorden van de voorzitter nog eens rustig willen lezen,
geven we hierbij de kern van zijn toespraak op de algemene vergadering.

1. Werkingsverslag schooljaar 2010/2011
Elk jaar herhaal ik hetzelfde. De kerntaak van onze school is kwaliteitsvol steineronderwijs verstrekken. Dat doet niet de raad
van bestuur, wel de leraren, met ondersteuning van directie en secretariaat. Het bestuur creëert enkel mogelijkheden, schept
voorwaarden. Ik durf iedereen recht in de ogen te kijken en te zeggen dat die kerntaak van de school succesvol is geweest in
het schooljaar 2010/2011, hoe moeilijk de omstandigheden soms ook waren.
De belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen schooljaar wil ik even de revue laten passeren.
1. Het schooljaar begon op 1 september
2010 met het afscheid van Ann Vervoort.
Elk einde is het begin van iets nieuws,
waarop we Ingrid Van Der Heyden
hebben kunnen verwelkomen. Ingrid
is er onmiddellijk ingevlogen en is er
in geslaagd om zich op bijzonder korte
tijd zeer diep en grondig in te werken.
Als nieuwe directie moest ze het vanaf
de herfstvakantie stellen zonder haar
collega in de basisschool, Hans Annoot.
Dat deed ze, en hoe! Ze nam de job
van haar collega bovenop haar eigen
job. We wisten op voorhand dat dit een
bijzonder zware taak ging zijn, maar
Ingrid ging de uitdaging aan, en met
succes. Vanaf de krokusvakantie was
Koen De Ceuleneer bereid ad interim
de taken van Hans waar te nemen: we
zijn zowel Ingrid als Koen nog steeds
dankbaar voor dat engagement.
2. De Kleine Wereldburger: intrek
nieuwe gebouw 14/08/2010, beslissing
genomen om per 01/09/2011 te starten
met zowel 1ste als 2de klas, belangrijke
Agion dossiers ingediend dankzij de
werkgroep gebouw van DKW, en dan
eind vorig schooljaar beslissing genomen om in gemeen overleg uit elkaar
te gaan.
3. Wat ik ook niet onbenoemd kan laten
is dat we afscheid hebben genomen
van Graziella De Roeck, onze interne
boekhoudster, waarop we vervolgens
een externe boekhoudpartner hebben
mogen verwelkomen.
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4. Vorig schooljaar hebben we ook
afscheid genomen van Paul Van Hoof,
die per 30/09/2010 met pensioen is
gegaan. Ik herinner me nog dat hij
tijdens zijn afscheidsneming zei dat er
op zijn arm als leraar een houdbaarheidsdatum stond getatoeëerd, en
dat dat 30/09/2010 was. Wat ik toen
onmiddellijk wou repliceren, maar toch
maar voor mezelf gehouden heb, is dat
boven zo’n houdbaarheidsdatum altijd
staat “ten minste houdbaar tot”. Ik
geef het maar mee als gedachte bij een
eventuele volgende nakende pensionering binnen één van de twee colleges.
5. Wat ik ook absoluut vermeldenswaardig vind, is de werking van de
ouderraad, met sinds begin vorig
schooljaar Danny Meylemans als voorzitter. Wie taken en verantwoordelijkheden opneemt op deze school loopt
in de kijker, ook in de kijker van het
bestuur. Vandaar dat het bestuur aan
Danny gevraagd heeft om in de raad
van bestuur te komen zetelen, waarop
Danny ondertussen ja heeft gezegd en
waarover ik zeer enthousiast ben.
6. Memorabel vond ik ook het concert
op 11 december 2010: zonder dat de
raad van bestuur daar ook maar één
vinger naar uitsteekt, komt er daar een
prachtig concert tot stand. Ik ben trots
voorzitter te mogen zijn van een school
waar dergelijke initiatieven mogelijk zijn
en ten volle benut worden.

7. Ook de minder positieve zaken van
het afgelopen schooljaar moeten we
niet doodzwijgen: we moesten afscheid
nemen van juf Annemie, de nieuw aangeworven leerkracht voor de toenmalige eerste klas, nu dus de tweede klas.
Luc Cielen was gelukkig bereid een
korte maar bijzonder krachtige vervanging te doen, waardoor dat schooljaar
toch nog positief kon worden afgerond.
8. Nu we toch met het slechte nieuws
bezig zijn over vorig schooljaar: de afwezigheid van Hans Annoot, directeur
van de lagere school, heeft een grote
leegte achtergelaten. Tijdens mijn
afscheidswoord aan Hans Annoot, eind
vorig schooljaar, heb ik reeds gewaarschuwd voor die quasi onmisbaarheid,
maar de feiten dwongen ons nu eenmaal om zonder angst de toekomst
tegemoet te treden en ons bewust te
zijn en te blijven dat situaties en omstandigheden zelden of nooit vergelijkbaar zijn, wat me vervolgens brengt bij
de gedachte dat personen al helemaal
niet vergelijkbaar zijn.
9. Bij het nalezen van de verslagen
van de raad van bestuur viel me ook
het dossier van de tuin in de Transvaalstraat op. Zoals in het voorjaar
persoonlijk met de juffen van de Transvaalstraat besproken, is het traject dat
dit dossier heeft verlopen lang niet optimaal geweest. Toch zal er uiteindelijk
een afdak komen en dankzij de inzet
van de ouders zal ook voor het zwarte
zand in de tuin, minstens een tijdelijke
oplossing gevonden worden.

10. Wat ik zeker niet onbenoemd mag
laten is de zoektocht naar een nieuwe
directie voor de basisschool: de raad
van bestuur heeft opdracht gegeven
aan een sollicitatiecommissie, samengesteld uit vijf leden, om een geschikte
kandidaat voor te dragen aan de raad
van bestuur. Na het horen van 7 kandidaten, waarvan de laatste twee ook
gescreend werden door een externe
professional, is de sollicitatiecommissie
uiteindelijk met unanimiteit uitgekomen bij de persoon van mevrouw
Martine Van Berlo, mij ondertussen, en
u ook wellicht, bekend als Martine. De
raad van bestuur heeft die voordracht
van de sollicitatiecommissie, eveneens
met unanimiteit aanvaard en vervolgens, eveneens met unanimiteit bekrachtigd. Sedert 01/09/2011 is Martine
dan ook aangesteld als directeur van

de lagere school, met een contract dat
loopt tot het einde van het schooljaar,
maar daarover straks meer.
11. De raad van bestuur heeft ook dit
jaar getracht zijn werking met de diverse mandaatgroepen te versterken. Waar
ik al twee jaar op rij op een algemene
vergadering heb moeten toegeven dat
er nog steeds één mandaatgroep was,
die maar niet echt van de grond wou
komen, kan ik u vandaag met trots
aankondigen dat de Mandaatgoep Patrimonium nu echt een voorzitter heeft
gevonden in de persoon van Marco
Schmidt, ouder van twee kinderen op
onze school en architect van beroep.
Wat voor Danny geld, geldt ook voor
Marco, en ook Marco heeft zich bereid
verklaard in de raad van bestuur te
zetelen.

12. Iets wat vorige jaar ook in gang
werd gezet, en dit schooljaar nog volop
in beweging is, is de hervorming van
het secretariaat. The right man on the
right place zou ik zeggen, maar ik mag
niet aan geslachtsdiscriminatie doen,
dus voeg ik er aan toe dat ook the right
woman on the right place kan zitten,
een streven van directie en bestuur dat
we moeten volhouden en aan de grond
krijgen.
13. Elke algemene vergadering vermeld
ik ook het constante aandachtspunt
van uw bestuur voor de financiën van
de school, een punt dat uitvoerig aan
bod zal komen tijdens de presentatie
van de cijfers, die Joost, in samenwerking met Mark Feremans van onze
externe boekhoudpartner voor zijn
rekening zal nemen.

2. Reflectie over het lopende schooljaar 2011/2012
Jammer genoeg is dat niet de goednieuwsshow, uw bestuur is zich daar 200% van bewust.
Ik haal vier topics aan die, als je erover nadenkt, eigenlijk allemaal met elkaar verbonden zijn:
1. Ontslag van juf Elke in de tweede
klas. Juf Elke was een beloftevolle jonge
leerkracht die onze school helemaal
zag zitten en onze school zag juf Elke
helemaal zitten. Na amper drie weken
echter liep het mis. Dat zijn feitelijkheden waarmee de kinderen in de eerste
plaats, maar ook het college, de directie
en het bestuur geconfronteerd zijn
geworden. De algemene vergadering
is geen plek waar we dat probleem in
al zijn details moeten uitrafelen, laat
staan dat we verantwoordelijken of
zondebokken moeten zoeken voor wat
er misliep, in daden en/of in communicatie rond het probleem. Laat ons liever
focussen op de oplossing.
2. Het parcours van de nieuwe directie
tot nu toe. We moeten daar geen
doekjes om winden: dat is helemaal
geen foutloos parcours. Uw bestuur is
zich ook daar 200% van bewust. Vorige
maandag op de raad van bestuur is er
lang en krachtig gedebatteerd en is er
uiteindelijk een meerderheid gevonden
binnen de raad van bestuur om te
blijven vertrouwen in de samenwerking

met Martine. Wel vind ik het belangrijk
te benadrukken dat uw bestuur dat
vertrouwen niet zomaar blindelings
geeft, maar steeds een vinger aan de
pols zal houden en het functioneren
van Martine nauwgezet zal opvolgen. Ook vind ik het belangrijk om te
benadrukken dat we hier te maken
hebben met een tewerkstelling die
gesubsidieerd wordt door de overheid,
waaruit volgt dat uw bestuur ook de regels in acht moet nemen die daarmee
samenhangen. Om concreet te zijn:
Martine heeft, net zoals elk ander nietbenoemd personeelslid recht op een
functiebeschrijving, een functioneringsgesprek, een functioneringsverslag met
daarin de werkpunten beschreven, en
vervolgens een evaluatieverslag. Indien
dat evaluatieverslag niet positief zou
zijn, dan kan uw bestuur, in alle rust en
ernst die zo’n beslissing verdient, de
beslissing nemen om de samenwerking
met Martine niet te verlengen. De raad
van bestuur zal op dat ogenblik handelen uit inzicht, niet onder welke externe
druk dan ook. Uw bestuur moet ook de
hand in eigen boezem steken: Martine

heeft geen ervaring als directie, en bovendien geen ervaring met de steinerpedagogie. Vanaf dag één is er vanuit
het bestuur het besef dat deze situatie
vraagt om omkadering, ondersteuning
en opleiding. Die kaarten zijn tot nu toe
niet of minstens onvoldoende uitgespeeld en het zou dit bestuur onwaardig zijn om reeds na twee en een halve
maand afscheid te nemen van Martine
zonder die kaarten gebruikt te hebben.
Dat is dus een duidelijk engagement
dat dit bestuur wil aangaan:
een verdere samenwerking met Martine
Van Berlo, mits verhoogd toezicht op
haar functioneren, opvolging ervan en
zelfs controle indien nodig, gecombineerd met passende opleiding, begeleiding en omkadering, dit alles met
respect voor de wettelijke bepalingen
vanuit het Decreet Rechtspositie voor
het Onderwijzend Personeel.
3. De inspectie die voor de deur staat.
Hoewel ik ervan overtuigd blijf dat
de school die inspectie met geheven
hoofd en rechte rug tegemoet mag
gaan, is en blijft het een gegeven dat
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Net voor deze Queeste in druk ging, werden alle betrokkenen in de school geïnformeerd over het feit dat
de raad van bestuur besloten heeft de samenwerking met Martine Van Berlo te beëindigen.
zo’n inspectie altijd stress en spanningen met zich meebrengt. In die
omstandigheden heeft de lagere school
meer dan ooit een directie nodig, heeft
die directie meer dan ooit een (ervaren)
bestuur nodig en heeft dat bestuur
meer dan ooit een wijze algemene
vergadering nodig.
4. De afwezigheid van Ingrid Van Der
Heyden. Ingrid is afwezig sedert 1/09.
Op 16 augustus zat Ingrid hier nochtans
met frisse moed en vol energie om aan

een nieuw schooljaar te beginnen.
Ingrid wou er opnieuw tegenaan,
maar een lichaam heeft het laatste
woord. Ingrid is een werkpaard en als
een werkpaard uitvalt, dan voelt een
organisatie dat. Vanaf de kleuters tot
en met de twaalfde klas, vorig jaar zat
Ingrid overal bij en tussen en heeft ze
die hele boog kunnen spannen. Logisch
dat haar afwezigheid zwaar valt voor de
hele school, maar wellicht voor Martine
in het bijzonder. Zij kwam daardoor
zonder collega in de middelbare school

te staan, wat de aartsmoeilijke job die
ze als onervaren directie aannam, bijna
onmogelijk maakte. En toch, en dat
moeten we bewonderen en appreciëren, wars van alle emoties, houdt
Martine dit allemaal vol.
Ik eindig met de woorden waarmee ik
begonnen was: kwaliteitsvol steineronderwijs geven is en blijft de kerntaak
van onze school.
Uw bestuur zal er alles aan blijven doen
om de voorwaarden te creëren om die
kerntaak mogelijk te maken.

Apotheek Sollie
Kasteelpleinstraat 24
2000 Antwerpen

DE BROODDOOS
belegde broodjes enzo.

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

Scheldestraat 68
2000 Antwerpen

3. Financiën 2010/2011 – Begroting 2011-2012
Joost gaf een uitvoerige presentatie over de financiën en de begroting, die na een interessante vragenronde, unaniem werd
goedgekeurd door de algemene vergadering. (zie artikel Perspectief op een duurzaam steinerproject p. 12)
4. Décharge van de huidige raad van bestuur
Na een stemming werd aan de voltallige raad van bestuur decharge verleend.

open maandag tot vrijdag

5. Ontslagneming sommige leden van de raad van bestuur
Nemen ontslag dit jaar als lid van de raad van bestuur van de lagere school:
Mieke Hoste, Tycho Van Essel en Marieke Genard
Nemen ontslag dit jaar als lid van de raad van bestuur van de middelbare school:
Luc Van Buul en Mieke Hoste
Ik dank Luc, Tycho, Marieke en Mieke voor hun lange en belangenloze inzet, waarop zij allemaal een welverdiend en warm applaus kregen van de algemene vergadering.
6. Benoeming nieuwe leden van de raad van bestuur
school waar ze een juiste behandeling
a) Zijn herkiesbaar voor de raad van
en oplossing kunnen krijgen.
bestuur van de lagere school:
Marco Schmidt: zoals ik daarstraks al
Joost Germis en Philippe Bernaerts
aankondigde, ben ik ook zeer verheugd
b) Zijn herkiesbaar voor de raad van
Marco Schmidt aan u te kunnen voorbestuur van de middelbare school:
stellen als nieuw lid van de raad van
Guy Steegmans, Bert Willems,
bestuur en voorzitter van de PatrimoPhilippe Bernaerts en Joost Germis
niumgroep. Marco heeft twee kinderen
c) Zijn verkiesbaar als nieuwe leden
op onze school en is architect van bevan de raad van bestuur van de lagere
roep. Er ligt voor Marco heel wat werk
school:
op de plank, waar hij zich ten volle van
Danny Meylemans: ik moet welbewust is.
licht voor weinigen Danny Meylemans
Annemie Morbee: ook Annemie
voorstellen. Danny is op vraag van het
moet ik wellicht aan weinigen van u
bestuur bereid gevonden om lid te
voorstellen. Zonder Annemie zou de
worden van de raad van bestuur met
Queeste er helemaal anders uitzien,
als doel de ouderraad en de raad van
misschien zelfs helemaal niet bestaan.
bestuur nauwer te laten samenwerken
Annemie heeft al 27 raden van bestuur
en beter te laten communiceren.
meegemaakt als notuliste, maar was
Belangrijk om daaraan toe te voegen is
tot nu toe geen lid van de raad van
dat Danny voorzitter van de ouderraad
bestuur. Tijd om daar verandering in te
blijft. Ik ben ervan overtuigd dat op
brengen, en Annemie naast notuliste
deze manier de zaken die leven in de
ook effectief aan boord te nemen van
verschillende geledingen van de school,
de raad van bestuur. De eerlijkheid
op een gestructureerde wijze kunnen
gebied ons wel om te zeggen dat het
doorstromen tot bij de organen van de
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engagement van Annemie slechts voor
de duur van één werkingsjaar kan zijn.
De dochter van Annemie zit namelijk
in de twaalfde klas, zodat Annemie na
afloop van dit schooljaar onze school
verlaat en dus ook geen kandidaat zal
zijn volgend jaar voor verlenging van
haar engagement.
d) Is verkiesbaar als nieuw lid van de
raad van bestuur van de middelbare
school:
Annemie Morbee
Met deze samenstelling denk ik een
evenwichtige groep aan u te kunnen
voorstellen, waarbij alle geledingen van
de school vertegenwoordigd zijn, met
een directe link naar de groepen van
zowel Patrimonium, Communicatie,
Financiën, Reflectiecel en ouderraad.
Na een stemming over deze nieuwe
raad van bestuur van de middelbare
school werden de bovengenoemde
leden benoemd tot bestuurders van de
vzw’s.

Philippe Bernaerts

van 7u30 tot 17u

Bijzondere ouderraad

De herfst is het seizoen van terugtrekken en afsterven. De najaarswind haalt dode takken uit de bomen, bladeren dansen in talloze choreografieën door de lucht om uiteindelijk de aarde te bedekken met een warm deken. De aarde trekt zich terug en verzamelt
krachten voor een nieuwe levenscyclus. In de herfst worden voorwaarden gecreëerd
voor het ontstaan van nieuw leven. De beleving van de herfst in de natuur was dit jaar
eerder rustig en gemoedelijk met heel wat uren zonneschijn die ons de kans gaven te
genieten van de kleurenpracht en het bijzondere licht dat hierbij te bewonderen valt.

Het zal u echter niet ontgaan zijn dat die najaarswind wel
actief was binnen onze schoolgemeenschap en heel wat heeft
doen opwaaien en soms turbulente bewegingen met zich
heeft meegebracht.
Vanuit de oudergroep zijn heel veel vragen naar boven gekomen die hebben geresulteerd in een open ouderraad waarin
getracht is om zo goed als mogelijk antwoorden te formuleren. Het feit dat er vragen gesteld worden en dat een grote
groep ouders blijk geeft van een nauwe betrokkenheid bij de
school, wordt door leraren en beleid ervaren als zeer positief.
Dit schept een kans om in (een nieuwe) beweging te komen.
Alleen wanneer er vragen worden gesteld, kan er dialoog
ontstaan.
Heel graag wil ik diegene die niet aanwezig waren op de bijzondere ouderraad via deze weg een beeld geven van wat op
die avond geklonken heeft.

Op 30 november werd de bijzondere ouderraad geopend met
de volgende spreuk van Rudolf Steiner:

“Heilzaam is slechts wanneer in de spiegel van
de mensenziel, zich het beeld vormt van de ganse
gemeenschap en in de gemeenschap de kracht leeft van
de individuele ziel.”
Wilbert Lambrechts sprak de vergadering toe bij wijze van
inleiding en schetste hierin een context van waaruit de reden
van de samenkomst, de vragen en de antwoorden konden
belicht worden. Eerst werd er benadrukt dat het een goede
zaak is dat we als schoolgemeenschap samenkomen om
vragen te stellen en te beantwoorden. Het is belangrijk dat
vragen gesteld worden om te kunnen leven.
Mr. Lambrechts sprak als leraar van de school. Hij heeft reeds
heel wat jaren zijn ziel aan dit pedagogisch project geschonken
en was er ook bij toen de grondsteen van de school werd
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gelegd, nu 20 jaar geleden. In september 2012 zal dat 21 jaar
geleden zijn. “Dat is de leeftijd van de volwassenwording,
antroposofisch gesproken van de Ik-wording van die nieuwe
school”. (zie verder in deze Queeste).
“De crisis die op dit moment leeft in voornamelijk de basisschool, is misschien de voorbode van die nakende ik-wording
van onze school en van een wedergeboorte van de essentie
van onze school zoals uitgedrukt is in de spreuk die in die
grondsteen is neergelegd…. Daarvoor zal er zeker een en
ander ook in vraag moeten gesteld worden ”…”
De kernzinnen van deze spreuk drukken de wens uit dat deze
school een plaats zou worden van “dadenrijke, aan het licht
gewijde zorg voor de mens”.
Dit moet in eerste plaats uitgaan van de leraren die zich
voortdurend scholen aan de leerlingen zonder dat zij hierin
voor de voeten worden gelopen. Leraar zijn aan deze school is
een levensroeping. Maar die leraar kan dat niet alleen. Hij heeft
andere leraren nodig die hetzelfde pad gaan, zich scholen aan
kinderen en jonge mensen. De lerarenvergadering werd door
Rudolf Steiner in het leven geroepen als conferentie, een pedagogische hogeschool, een orgaan van permanente bijscholing.
Zij werd door Steiner “het hart” van de school genoemd. Het
is die lerarenvergadering die in wezen het klassieke directeurschap vervangt. Daar moet het wezen stromen, uitstromen
en terugstromen. Dat is echter niet evident. Leraren moeten
bereid zijn te delen met elkaar en te schenken aan elkaar.
Hiervoor is een sfeer van vertrouwen en vrijheid nodig, bevrijd
van machtsstructuren, bevoogding en betutteling. De kwaliteit
van die bijeenkomsten staat dan garant voor de kwaliteit van
het pedagogisch werk in de klassen.
Dit alles kan en moet uitstralen in de klassen en in de schoolorganen. Iets van die sfeer van het kunstzinnige, spirituele vrij
geestesleven van de leraren moet doorstromen tot in ieder
gezin, tot in de ouderraad, tot in de raad van bestuur ...
De leraren moeten de motoren van de school zijn en zij moeten de kans krijgen om dat te zijn.
“In die zin denk ik dat de school zich in de nabije toekomst
opnieuw op zijn werking moet bezinnen en het gesprek
hierover is begonnen. Ik heb grote hoop en vraag daarvoor
uw geduld, uw vertrouwen, uw medewerking, uw steun en
uiteindelijk ook uw liefde voor de school. Op naar de 21ste
verjaardag van onze grondsteenlegging: 28 september 2012.”
Na deze inleiding was het tijd om de vragen, die reeds schriftelijk waren overgemaakt aan de raad van bestuur, te beantwoorden. Deze konden soms duidelijk beantwoord worden,
maar soms was een antwoord ook niet zo voor de hand
liggend en riep het nieuwe vragen op.
Ik wil trachten per thema hiervan een beeld weer te geven.
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Vragen met betrekking tot de moeilijke situatie in de tweede klas
Naar aanleiding van het ontslag van juffrouw Elke is er op
korte termijn heel veel gebeurd. De manier waarop hierover
met de ouders van de 2de klas is gesproken tijdens de ouderavond vanuit de raad van bestuur, heeft ertoe geleid dat een
groep ouders zich niet correct behandeld voelde. De raad van
bestuur neemt hiervoor de verantwoordelijkheid en de voorzitter licht nader toe hoe die periode voor hem is verlopen
met de nadruk op het feit dat hij de kracht van juf Elke niet
zomaar wou prijsgeven.
De communicatie rond de problematiek is naar aanvoelen van
de ouders niet open verlopen en had misschien ook anders
gekund. De raad van bestuur geeft dit toe en werkt aan oplossingen om een en ander in de toekomst anders aan te pakken.
De uitdrukkelijk vraag aan alle ouders klinkt om zorg te dragen
voor onze leerkrachten.
Wat is er fout gegaan dat juf Elke tot deze beslissing is gekomen? Wat loopt er fout bij de aanwervingen in de basisschool?
Leraren moeten wakker worden om mee hiervoor verantwoordelijkheid op te nemen. Het is aan hen om hier mee
over na te denken en een beeld over te vormen. Hoe werf
je mensen aan? Hoe beschrijf je wat er verwacht wordt, hoe
wordt er begeleid?
Op dit ogenblik wordt de 2de klas geleid door Klaasje Vroon,
zorgcoördinator op onze school. Zij is echter geen vragende
partij om dit fulltime te blijven doen en wil graag haar
opdracht als zorgcoördinator terug opnemen. Klaasje Vroon
heeft hierbij toegelicht hoe ze tot deze keuze is gekomen.
(nvdr: ondertussen is ook deze situatie gewijzigd en is Klaasje
de klasleerkracht van de tweede klas geworden)
Communicatie
Daarnaast bleek dat de manier waarop er gecommuniceerd
wordt een werkpunt is binnen de school. De ouders hebben
het gevoel dat de communicatiestroom van de raad van
bestuur naar de ouders niet goed verloopt. De afstand is te
groot. De raad van bestuur heeft dit gehoord en wil hieraan
werken, maar vraagt tegelijk ook aan de ouders communicatief te zijn naar de raad van bestuur.
De ouderraad is de plek waar ouders vrij en in een sfeer van
vertrouwen met elkaar in gesprek moeten kunnen gaan. Het
is de plek om te communiceren wat bij de klasleerkracht, de
klasgroep, de ouders leeft.
Daarnaast werd ook gevraagd of de website van de school niet
méér kan gebruikt worden om een aantal documenten vlotter
toegankelijk te maken voor de ouders. Door het wegvallen
van een medewerker aan dit medium is dit nog niet verder
uitgewerkt. Ook hier wordt inmiddels aan gewerkt.

Pedagogisch project
Een andere grote zorg die leeft in de oudergroep is het
pedagogisch project van onze school. Het is heel duidelijk
dat in eerste instantie de leraren hiervoor verantwoordelijk
zijn en hierover met de geledingen van de school in gesprek
moeten gaan. Het debat over het bestuur van de school en
hoe dit naar de toekomst toe verder moet worden aangepakt,
is ingezet.
Een onderdeel hierbij is de vraag van de ouders waarom er
geen leraren van de lagere school vertegenwoordigd zijn in
de raad van bestuur. In het verleden is wenselijk gebleken om
voor de basisschool een schoolraad op te richten waardoor er
uit deze groep leraren geen afgevaardigden kunnen zetelen
in de raad van bestuur. Op dit moment wordt de werking van
dit orgaan echter in vraag gesteld. Ook de leraren hebben
het gevoel dat dit de verbinding en samenwerking tussen de
basisschool en de middelbare school niet ten goede komt.
De middelbare school is vragende partij om terug collega’s
van de basisschool in de raad van bestuur op te nemen. De
aanwezige leerkrachten van de lagere school zien hier ook
de voordelen van in, en zullen zich hierover beraden in het
college.
Hoe bevragen de leerkrachten zichzelf wanneer het niet
loopt? In de middelbare school is hierrond gedacht en
gewerkt. Mr. Lambrechts schetst als antwoord hierop hoe
er sinds dit schooljaar gewerkt wordt binnen hun college en
op welke manier zich dit uit in een positieve werksfeer. Het
college is niet meer de plek waar gediscussieerd wordt, maar
waar inhoud centraal staat, waar verhalen gedeeld worden.
Ook bij de kleuterjuffen wordt de wekelijkse bijeenkomst als
een vruchtbaar en aangenaam deel van de week ervaren. Het
is een plek voor verhaal en studie. De intentie in de lagere
school was bij de aanvang van dit schooljaar ook in die richting, maar er wordt toegegeven dat dit op dit ogenblik niet zo
verloopt.
Als aanvulling op dit pedagogische thema werd de vraag
gesteld hoe het inmiddels verloopt met de opmerkingen
die gemaakt werden door de onderwijsinspectie in ‘08-’09.
Hiervoor werd door Hans Annoot (toenmalige directeur) een
stappenplan opgesteld dat op dit moment in uitvoering is. In
de Queeste van Pasen 2009 (met het gebreid lammetje op de
kaft) is hieraan een artikel gewijd (nvdr).

Een moeilijk punt binnen onze school blijft de financiële
draagkracht. Hoe kan hier op een positieve en stimulerende
manier over gecommuniceerd worden?
Er is een daling van de ouderbijdragen. Op deze manier is
het project van onze school niet leefbaar. De communicatie
rond de verhoging van de richtbedragen is bij een groep
ouders niet goed overgekomen. De vraag om te kijken naar
de inhoud eerder dan naar de vorm, is in tijden van crisis
waarschijnlijk veel gevraagd. Ook hier de vraag om na te gaan
hoe we dit op een warmere maar duidelijke manier kunnen
communiceren. Een duidelijke vorm met duidelijke verantwoordelijkheden en procedures voor de penningmeesters zijn
suggesties die naar boven komen. Het is echter niet makkelijk om mensen te vinden die de taak van penningmeester
op zich willen nemen. De vraag om eens alternatieve opties
dan de schenkingen te onderzoeken, klinkt voorzichtig. Het
is belangrijk dat de huidige crisis die er heerst krachtdadig
aangepakt wordt, zodat we als ouders opnieuw overtuigde
ambassadeurs van dit project kunnen worden en elkaar hiervoor opnieuw overtuigd kunnen warm maken en houden.
De raad van bestuur heeft inmiddels ook stappen ondernomen om de ledenadministraties van de verschillende vzw’s
opnieuw duidelijk in kaart te brengen. De procedures in verband met lidmaatschap worden opnieuw grondig bekeken.
Ook hier wordt gewerkt aan meer duidelijkheid.
Op de vraag hoe de raad van bestuur wordt samengesteld,
licht de voorzitter toe waarom dit op uitnodiging gebeurt.
Wanneer er echter iemand van de ouders het gevoel heeft
dat hij een meerwaarde zou kunnen betekenen in de raad
van bestuur, kan die zich steeds aanbieden om hierover in
gesprek te gaan.
Ter afronding van de vergadering werd de volgende tekst
gesproken.

“Wenn Menschen zusammen
das Geistige in innerer Ehrlichkeit suchen,
dann finden Sie auch die Wege zueinander
von Seele zu Seele.”
Rudolf Steiner

Kim Meyns
Stuurrgroep ouderraad.
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Financiële werkgroep
Perspectief op een duurzaam steinerproject
Financiën zijn niet belangrijk, de eerste aandacht hoort te gaan naar de inhoud van ons steinerproject. Maar als financiën toch
prominent aan bod komen, dan betekent het dat er iets loos is. En inderdaad, er schort een en ander aan onze financiën.
We hebben vorig jaar als school een boekhoudkundig verlies geleden van 111.399 euro. En dat kan de kwaliteit van ons project
bedreigen. Het bestuur heeft daarom een herstelplan voorgelegd aan de laatste algemene vergadering. Dat plan is zonder
tegenstem goedgekeurd. Ik wil u een aantal cruciale elementen van dat plan toelichten en uw steun vragen om ons mooie
project te vrijwaren.
1. Een blik op het afgelopen financieel jaar
Na de algemene vergadering eind 2010, kwam het bestuur
tot de vaststelling dat de transparantie van onze financiën te
wensen overliet. De directie had amper een idee van de beschikbare middelen. Het bestuur had nauwelijks zicht op de
financiële toestand. In overleg werd er gekozen om afscheid
te nemen van de financiële medewerker op het secretariaat.
In een overgangsperiode werd geopteerd om ons te laten begeleiden door een ervaren externe partner om transparantie
in de cijfers te krijgen. In een aanbesteding met 10 kandidaten
werd uiteindelijk de goedkoopste en beste kandidaat gekozen. Dat bleek Ernst&Young (E&Y) te zijn. De vergoeding van
E&Y zal niet hoger liggen dan de vergoeding die we daarvoor
betaalden aan onze eigen financiële medewerker, zodat onze
externe partner geen extra financiële belasting veroorzaakt.
Rond de jaarwisseling was E&Y aan boord.
Vervolgens is de financiële werkgroep het hele voorjaar samen
met E&Y, directie en bestuur bezig geweest om de cijfers
boven water te krijgen. Dat bleek geen sinecure. De financiële
werkgroep voelde zich als een fietser in dichte mist. Ongerust
over wat op ons afkwam. Door het beperkte zicht reden we
met de hand aan de rem. En dat hebben we als school ook
gemerkt. Terechte vragen bijvoorbeeld van de kleuterschool
in de Volksstraat en de Transvaalstraat voor aanpassingswerken werden niet goedgekeurd. Dat heeft wrevel veroorzaakt.
Maar een huishoudboekje, of het nu van een land, een gezin
of een school is, moet in orde zijn. Er kan geen geld worden
uitgegeven dat er niet is.
In april van dit jaar hadden we eindelijk een tamelijk scherp
beeld van de financiële situatie. De beslissing om De Kleine
Wereldburger te ontvlechten uit de school, bracht vanaf het
voorjaar echter ook bijkomend werk in de financiën.
En tegelijk zijn we begonnen met de uitwerking van een plan
van aanpak voor het schooljaar 2011-2012. Dat alles heeft ons
nog tot een paar dagen tot voor de algemene vergadering
aan het werk gehouden.
Nu zijn we uit de mist. Het zicht is niet zo leuk. Maar we weten nu tenminste waar we voor staan. We hebben dan ook
in volle transparantie aan de algemene vergadering de stand
van zaken gebracht.
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Ik zal u hier niet overladen met cijfers en grafieken, maar ik
kan u aanraden onze volledige presentatie op de algemene
vergadering van woensdag 16 november eens rustig door
te nemen voor een aantal details. De school heeft die op de
website ter beschikking gesteld.
Ik wil met u wel een aantal belangrijke aandachtspunten uit
ons financieel plan voor 2011-2012 overlopen.
2. Het hart van het financieel plan
• Ten eerste wenst het bestuur het verlies volgend jaar met de
helft te reduceren tot 52.500 euro. Het jaar daarna moet dit
nog structureel verder worden afgebouwd.
• Ten tweede heeft het bestuur besloten dat de financieel
moeilijke situatie niet ten koste mag gaan van ons pedagogisch project. Wel integendeel, we gaan extra investeren!
Volgend jaar wordt er 30.000 euro bovenop de bestaande middelen voor het pedagogisch project ter beschikking gesteld.
• Ten derde zal er op een aantal kostenposten bezuinigd
moeten worden. We doen dat met de ‘kaasschaafmethode’,
u welbekend uit de pers. Voor zowel administratieve kosten
als huisvesting, evenementen e.d. gaan we structureel 5 à 10%
minder uitgeven. Dat moet mogelijk zijn door zorgvuldiger
om te springen met de middelen en zonder in te boeten op
kwaliteit.
• Ten vierde gaan we extra inkomsten zoeken. Dit doen we
bv. door extra inkomsten te realiseren op onze evenementen.
Daarnaast willen we de ouderbijdragen - die gezakt zijn van
210.000 euro enkele jaren geleden tot vorig jaar 175.000 euro
- weer omhoog krijgen. Ook gaan we beter toezien op de inning van de facturen voor naschoolse opvang.
3. Hoe gaan we dit plan realiseren?
Door allemaal de handen uit de mouwen te steken. Zonder
een solidaire inspanning van alle geledingen in de school
kunnen we deze ambitieuze financiële doelen niet bereiken.
Een solidaire inspanning kan alleen tot stand komen als we
openheid van zaken geven. Dat is sinds de algemene vergadering gebeurd. Maar ook is er een perspectief nodig dat
aangeeft waar die inspanning aan bijdraagt. Dat perspectief is
mijns inziens een duurzame school met een groeiend pedagogisch project. Daar werkt het bestuur, in opdracht van de
algemene vergadering, op volle kracht aan voort.

4. Een warm en sociaal project vs. koude financiën?
Er zijn in het afgelopen jaar veel vragen gesteld door ouders
over de financiële aanpak, zeker wat betreft de schenkingen.
Terecht, zeker omdat voor velen nog niet helder was wat de
financiële stand van zaken is.
Een aantal ouders heeft bijvoorbeeld gereageerd op de versterkte aanpak van de ouders-penningmeesters. Er waren
een aantal ouders die vonden dat de warmte van ons project
wordt bedreigd als we naar de vrijwillige bijdrage informeren.
Er waren een aantal ouders die vrezen dat er geen sociale benadering zit in de financiële aanpak. Er waren ouders die boos
waren omdat dit de eerste keer was dat ze van een bijdrage
hoorden. Respect voor al deze bekommernissen. We hebben
daarop trachten te antwoorden en zullen dit lopende schooljaar blijven communiceren over wat er met de middelen
gebeurt ten voordele van de kinderen. Maar we moeten ook
de feiten zien. Ons project kan niet vooruit als we geen financieel draagvlak hebben. Dat afkalvende draagvlak moeten we
herstellen. Ouders onder elkaar houden daarbij rekening met
de sociale omstandigheden van een gezin. Als iedereen die
vandaag nog niet aan het streefbedrag zit van de vrijwillige
bijdrage een stapje vooruit zet, halen we onze doelstelling.
Dat is waar het over gaat. En de penningmeesters nemen die
lastige taak op zich om in de beslotenheid van het persoonlijke contact daarover van ouder tot ouder te spreken.
Ik wil daar nog een element aan toevoegen. Blijkbaar bestaat er
bij sommige ouders een verkeerd begrip over de naschoolse

opvang. Deze wordt niet door de overheid vergoed. Die loonkosten moeten we dus aan de ouders doorrekenen. Vandaag
echter wordt er ruim 15.000 euro van de naschoolse opvang
niet betaald door de ouders. Die kosten wegen door op ons
budget. Uiteindelijk betekent dit dat we ten koste van de kinderen 15.000 euro minder in ons pedagogisch project kunnen
steken. Dat kan niet de bedoeling zijn. We gaan de facturen
naschoolse opvang dan ook veel nauwgezetter innen.
5. Een duurzaam pedagogisch project in een solidaire
inspanning
Vrije ouders beslissen om in een solidaire inspanning, en
samen met een groep leerkrachten, een eigen pedagogisch
project te realiseren voor hun kinderen. Die vrijheid hebben
we gelukkig in ons land. We organiseren dat zelf, en wat de
overheid niet wil financieren, betalen we dan ook zelf. Dat is
het echte benutten van onze vrijheid, om in broederlijkheid
en wars van alle betutteling gezamenlijk een project te maken
voor onze kinderen. Alleen het beste is goed genoeg.
De betrachting van dit bestuur is om deze school op volle
kracht te laten doorwerken en ze aan de volgende generatie
ouders, leerkrachten en leerlingen door te geven op de meest
kwalitatieve manier. Dat is wat ze van ons mogen verwachten.
Niet meer, maar zeker ook niet minder. Daarom hebben we
een weg te gaan, samen. Het motto moet hier, in de geest van
de steinerpioniers, zijn: wat kan ik voor de school doen? Wij
hebben elkaar nodig, het komt op ons allen aan.

Enkele algemene financiële gegevens
Aan onze kostenzijde zitten voornamelijk gebouwen (onderhoud, herstelling, aanpassingswerken, afschrijvingen,…)
en het pedagogisch project. Ons pedagogisch project kostte vorig jaar 165.000 euro. Volgend jaar willen we daaraan
195.000 euro uitgeven. Onze schenkingen bedroegen vorig jaar 175.000 euro.
De schenkingen hebben als streefbedrag 110 euro per kind en 160 euro voor twee of meer kinderen. Per kalendermaand.
Dus x12. Vraag meer uitleg aan uw penningmeester of via uw klasseouder.

Joost Germis,
voorzitter financiële werkgroep
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Gedachte

OVERGAVEGEBED:
WAT OOK KOMEN MAG, WAT MIJ OOK HET VOLGENDE UUR,
DE VOLGENDE DAG BRENGEN MAG:
IK KAN HET, ALS HET MIJ VOLLEDIG ONBEKEND IS, DOOR
GEEN ANGST VERANDEREN.
IK WACHT HET AF, MET VOLLEDIGE INNERLIJKE RUST, IN
VOLMAAKTE ZIELENRUST.
DOOR ANGST EN VREES WORDT ONZE ONTWIKKELING
TEGENGEHOUDEN;
WIJ STOTEN DOOR VLAGEN VAN ANGST TERUG,
WAT UIT DE TOEKOMST IN ONZE ZIEL OPGENOMEN WIL
WORDEN.
DE OVERGAVE AAN WAT MEN GODDELIJKE WIJSHEID IN DE
GEBEURTENISSEN NOEMT,
DE ZEKERHEID, DAT DATGENE WAT KOMT, KOMEN MOET
EN DAT HET OP DE EEN OF ANDERE WIJZE ZIJN GOEDE
WERKING ZAL HEBBEN,
HET OPROEPEN VAN DEZE STEMMING IN WOORDEN, IN
GEVOELENS, IN IDEEËN
DAT IS DE STEMMING VAN HET OVERGAVEGEBED.
R. STEINER
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Steinerdag

Een dag voor ouders, om je te laten onderdompelen in de pedagogie van onze school.
We willen jullie meenemen op een trip die 15 jaar loopt. Hij start wanneer je drie bent en
gaat door tot je jongvolwassen bent. Gedurende deze reis ontdek je de boeiende
essentie van het steinerproject.
De ouderraad

Midden september kregen alle ouders een uitnodiging voor
de steinerdag op zaterdag 1 oktober 2011. Een initiatief van
de ouderraad met de intentie een beeld te schetsen van
de steinerpedagogie. De ouderraad ging hiervoor ten rade
bij, en deed tevens een beroep op leerkrachten werkzaam
in het steiner-onderwijs zowel buiten als binnen de school.
De ouders konden op deze manier een keer terug zelf op
de schoolbanken zitten. Dezelfde plaats innemen als waar
hun kind(eren) nu zitten. Leerkrachten lichtten ieder op een
warme en gepassioneerde manier de steinerpedagogie in de
verschillende scholen (kleuter, lager en middelbaar) toe.
De steinerdag werd ingezet door Hans Annoot die, in de foyer,
over de fundamentele uitgangspunten van de steinerpedagogie vertelde. Na dit boeiend verhaal gingen we naar de
kleuterklas van juf Ilse. Juf Jorijn deed me even terug kleuter
voelen. Ze vertelde over de wonderlijke dag in de kleuterklas.
De liedjes, verhalen, het spelen, verwondering, bewondering,
warmte, doen, voelen, enz. Na het warme verhaal van juf Jorijn,
trokken we naar het klaslokaal van juf Marlies. Een prachtige
tekening op het bord trok de aandacht van alle ouders, waar
het verhaal van Sint-Michaël een mooie visuele invulling
kreeg. Luc Cielen doorliep er de lage schoolloopbaan met veel
enthousiasme en passie voor de steinerpedagogie. Hoe de 3
pijlers van de pedagogie: hoofd, hart en handen, in de lagere
school worden toegepast. Jonge kinderen die al spelenderwijs
leren lezen en schrijven, met getallen leren omgaan, samen
muziek maken en zingen, en nog zoveel meer.

Een loopbaan die ze doorlopen met één leerkracht, die de
kinderen mee ziet evolueren en ondersteunt in hun ontwikkeling waar het speelse plaats maakt voor het zelfstandig
worden / zijn.
Drie leerkrachten van de middelbare school sloten de voormiddag af. Ze dompelden ons kort onder in hun vakken waar
ze met veel engagement over vertelden. Guy Steegmans liet
ons waarnemen wat het vak Fysica inhoudt. Wilbert Lambrechts, leraar Nederlands en Duits, nam ons mee op reis. Een
reis van 1 week naar Parijs en Chartres die de 11de klassers
maken in het begin van het schooljaar. Hij vertelde hoe de
leerlingen het Parzivalverhaal en eigen reis- en levenservaringen bundelen in een zelfgebonden boek. Hij gaf ook een
beeld van hoe je als jongvolwassene de steinerschool afsluit.
Koen De Ceuleneer sloot de voormiddag af met warme
woorden over zijn vak houtbewerking en toonde aan hoe
verbindend de verschillende vakken in de bovenbouw op
elkaar inwerken.
Na een lekkere broodjesmaaltijd kregen we de kans om zelf
te proeven en voelen wat het is om een leerling te zijn in een
steinerschool. We kregen de keuze uit 3 workshops:
boetseren bij mevrouw De Schutter, vormtekenen bij juf
Marlies en nat in nat techniek bij juf Jorijn. Ik koos voor
boetseren, waar we de allereerste boetseeropdracht van de
leerlingen ervaarden: het boetseren van een bol. Moeilijker
dan ik dacht, en toch enorm rustgevend. Een mooie afsluiter
van de steinerdag.

Na deze dag heb ik alleen maar meer bewondering en respect gekregen voor heel het steinerproject. Het engagement dat de leerkrachten aangaan om de kinderen te laten ontwikkelen, ieder op zijn tempo, tot te worden wie ze zijn.
Onze zoontjes zijn nog jong, net een jaar hier op school, en deze dag heeft alleen maar bevestigd dat we een juiste bewuste keuze
maakten. Het steinerproject is uniek in al zijn facetten.
Inge, mama Ilya en Yuno (kleuters juf Ilse)

De steinerdag maakte me nostalgisch. Op één voormiddag beleefde ik heel de schoolloopbaan van mijn grote kinderen opnieuw. De
rustige zorgzaamheid van de kleuterklas. De veelzijdige leerschool van de lagere school. De vele wegen van kennis, vaardigheden en
beleven om zichzelf te ontdekken, van de middelbare school. De boog werd zo mooi gespannen. Ik genoot en beleefde het even opnieuw. Het boetseren bij mevrouw De Schutter werkte zo heerlijk rustgevend, hoewel ik het ook wel moeilijk vond. Plots zag ik ze daar
zitten, mijn kinderen, aan het werk, geconcentreerd. Wat een zegen toch!
Lut Van Daele
mama Jakob (8ste klas) en Emma en Lisa (reeds afgestudeerd)
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Magda, onze wandelende schoolbibliotheek
U kent haar wellicht van ziens, maar velen onder u zullen niet weten dat zij de drijvende kracht is achter de bibliotheek van onze lagere school.
Magda Celis neemt al 20 jaar lang de taak op zich van bibliothecaris, zolang als de
schoolbibliotheek zelf bestaat, en dat op volstrekt vrijwillige basis. Ooit zaten haar
eigen kinderen hier op school. Inmiddels zijn die echter volwassen en de schoolbanken al lang ontgroeid.
Al die jaren zakt Magda trouw twee namiddagen per week af naar de Volkstraat. Op
maandag verzamelt zij de gelezen boeken en rangschikt ze opnieuw in de kasten.
Op dinsdag mogen de kinderen een nieuw boek komen kiezen.

Ook het boekenaanbod van de bib is geëvolueerd. Naast klassiekers als de jeugdromans van Thea Beckman en de boeken
van Roald Dahl en Astrid Lindgren, die het overigens nog altijd
goed doen, werden in de loop der jaren vele nieuwe boeken
of boekenreeksen aangekocht, vaak op aanraden van de
juffen. Momenteel is de reeks van “De boze heks” van Hanna
Kraan (6 delen) erg populair onder de lezers van de 3de en
de 4de klas. In de 4de en 5de blijkt “De grijze jager” van John
Flanagan (10 delen) een topper. Ook gegeerd is de 4-delige
reeks van Annika Thor (o.a. Een eiland in de zee) en Julia’s reis
en Julia’s verdwijning van Finn Zetterholm.

Ik ging Magda opzoeken op een maandagnamiddag en had met haar een boeiend
gesprek. Vervolgens mocht ik toeschouwer zijn op een dinsdagnamiddag, als de
bibliotheek geopend is voor de kinderen.

En wat met boekenhits als Harry Potter en Geronimo Stilton?
Van die laatste zitten er wel een aantal in de kast, van de
eerste (nog) niet. Voor die keuze blijken goede redenen te
bestaan.
Voor de aankoop van nieuwe boeken wordt een budget
voorzien door de school. Dit budget wordt aangevuld door de
opbrengst van de verkoop van honing, eveneens bij Magda te
verkrijgen.
Voor de keuze van nieuwe boeken laat Magda zich voornamelijk leiden door suggesties van de juffen. Maar het gebeurt
ook dat kinderen vragen of een bepaald boek aanwezig is.
Mijn hoed af voor Magda. De rust en aandacht waarmee zij
elk kind ontvangt en de zorg waarmee zij omgaat met de
boeken, zijn werkelijk goud waard.

Waar is de bib?

Annemie Peiffer

De bibliotheek zit min of meer verborgen in de metalen kasten op de gang vlakbij
de klassen. In die kasten zitten de boeken gerangschikt volgens leesniveau.
Alle kinderen hebben een leeskaart waarop Magda zorgvuldig noteert welke boeken
zij reeds hebben ontleend. Ik stel vast dat Magda alle kinderen bij naam kent, en dat
zij ook van nagenoeg ieder kind precies weet welk leesniveau het heeft. Die informatie ontvangt zij deels van de juffen en deels uit de contacten met de kinderen
zelf. In principe kiezen de kinderen zelf een boek uit. Magda bevestigt deze keuze of
tracht in overleg met het kind een goede keuze te maken.

Hoe gaat alles in zijn werk?
Het ontlenen zelf verloopt alvast heel rustig, ja, zelfs wat plechtig. De boeken voor
de lezers tot en met de 3de klas liggen mooi uitgespreid op de banken en op de
vensterbank, gegroepeerd volgens leesniveau. De kinderen komen in groepjes van 3
en gaan spontaan naar de bank waar de boeken liggen van hun eigen leesniveau.
Soms geeft een kind aan dat zijn vorige boek een beetje te gemakkelijk was, of dat
het liever een wat avontuurlijker boek zou lezen. Dan bekijkt Magda samen met het
kind welk boek beter aan de verwachtingen en behoeften voldoet. Soms neemt zij
een kleine leesproef af, om toch maar zeker te zijn dat een geschikt boek wordt
meegegeven.

Is er een evolutie merkbaar in al die jaren?
De illustraties en tekeningen in de boeken zijn erg veranderd. De tekeningen in de
hedendaagse boeken zijn schetsmatiger, minder natuurgetrouw en minder gedetailleerd. Vaak artistiek en meestal ook wel erg smaakvol, maar daarom niet aantrekkelijker voor de jonge lezers. Dat tekeningen in een boek zeker niet onbelangrijk zijn,
stel ik nadien zelf vast: ik zie verschillende kinderen een aantal boeken blad voor
blad aandachtig bekijken vooraleer ze een keuze maken.
Hedendaagse kinderen lezen sommige boeken al op jongere leeftijd. Anderzijds
blijken er grote verschillen te bestaan qua leesniveau binnen eenzelfde klas.
Het is soms een zoektocht om een kind dat minder vlot leest, toch een inhoudelijk
interessant en niet te kinderachtig boek te kunnen meegeven.

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

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

van dinsdag tot en met zaterdag
+ 3 2 / 3 23 7 9 7 6 5
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214 0 B o r g e r h o u t
van 10 tot 18 uur

boeken.dekleinepr ins@gmail.com
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Sint - Michaëlsfeest

Het Michaëlsfeest in het middelbaar stond in het teken van migratie. In de voormiddag
kregen de leerlingen hierover verschillende lezingen te horen en 's namiddags konden
ze kiezen uit enkele films die nadien gezamenlijk werden besproken.
Hieronder vindt u de lezing van Wilbert Lambrechts.

Beste leerlingen,
Als het herfst wordt, en de uiterlijke krachten van de natuur
beginnen af te nemen, duikt ieder jaar weer voor onze geest
dat beeld op van Michaël die strijdt tegen de draak.
Dat wat de natuur ons misschien in de lente en de zomer gegeven heeft, verdwijnt langzaam en in onze ziel kan dat beeld
dat ervoor in de plaats komt, nu kracht en voedsel geven.
Michaël strijdt met de draak.
Er is een draak, een duistere macht, er is een speer waarvan
de kracht van boven naar beneden gaat en er zijn vleugels.
Vleugels wijzen op een kracht in ons die groter is dan wijzelf
zijn. Soms kunnen wij onszelf overstijgen. Soms kunnen wij
als de draak ons daartoe uitnodigt, dat wil zeggen als de situatie ons er bijna toe dwingt, als we willen, groter worden dan
diegene die we tot dan toe ooit geweest zijn. Als we willen.
Dat alles zit mogelijk in ieder van ons: een draak, een speer en
die vleugels. Iemand nu die die vleugels heeft gekregen, kan
verder zien dan zijn neus lang is. Hij kijkt verder dan zichzelf,
verder dan zijn eigen volk of land, zijn eigen tijd, hij heeft een
uitzonderlijk panorama en hij weet daardoor wat moet gebeuren. Zo iemand is Michael in ons. Hij ziet de gehele mensheid en hij overschouwt de tijd. Hij streeft vooruit in dienst
van een nog hoger licht dat op zijn gelaat afstraalt.
Op 22 juli van dit jaar, midden in de zomer, heeft een tweeëndertig jarige man gedacht iets te moeten doen wat hij als
'gruwelijk maar noodzakelijk' omschreef. Hij zag zichzelf als
een erfgenaam van de middeleeuwse tempeliers, ridders die
als hoofddoel hadden de pelgrims naar Jeruzalem te beschermen en die hij zag als profetische strijders tegen de islam
die Europa dreigt te veroveren. Als sinds 2002, bijna tien jaar
geleden, was hij aan de voorbereiding van deze dag begonnen, had er alles voor over gehad, geheel zijn leven stond in
dienst van die ene dag die ging komen. Geld, veel geld had
er voor verdiend, had een boerderij opgericht opdat hij grote
hoeveelheden kunstmest zou kunnen kopen, nodig voor de
plannen die had. Hij leidde een voor zijn vrienden en kennissen geheim leven, ging relaties uit de weg, offerde zich in
onvoorstelbare eenzaamheid geheel aan wat hij ging doen.
Je zou hem er bijna om kunnen bewonderen. Hij schreef op
het internet een boek van 1500 bladzijden waarin hij uitlegt
waarom hij ging doen dat hij deed. Dat boek stuurde hij naar
mensen in heel Europa enkele dagen vooraleer hij van start
ging met zijn actie. Met videogames had hij zich geoefend in
die gruwelijke maar volgens hem noodzakelijk daad.
Zijn naam: Anders Behring Breivik.
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Op 22 juli was het dan eindelijk zover. Hij liet in het regeringscentrum van Oslo een zelfgemaakte, van kunstmest vervaardigde bom ontploffen die een enorme ravage aanrichtte
zoals schokkende videobeelden bewijzen. Er vielen daarbij
acht doden. Doel was het kantoor van de eerste minister van
Noorwegen, leider van de socialistische partij. Die bleef echter
gespaard. Daarna begaf hij zich, voorzien van de modernste
wapens, onder andere een automatisch geweer waarmee hij
zeshonderd kogels per minuut kon afvuren, vermomd als politieman met insignes, gebruikmakend van de verwarring die
de bomaanslag veroorzaakt had, naar het in de nabijheid van
Oslo gelegen eiland Utoya waar op dat moment een zomerkamp van de socialistische jeugdbeweging AUF plaatsvond en
richtte daar een bloedbad aan waarin 69 slachtoffers vielen,
het overgrote deel jonge mensen onder de twintig, jullie
leeftijdgenoten. De socialistische partijen in Europa hield hij
verantwoordelijk voor de moslimmigratie op ons continent en
daartegen was hij in zijn eentje een oorlog begonnen. Hij was
een bewonderaar van de extreemrechtse bewegingen, maar
ook van Israël en van de Russische president Poetin. Toen het
nieuws van de bomaanslag bekend raakte, gingen er echter
in Amerika onmiddellijk stemmen op die zeiden dat er een
moslimorganisatie achter zat. Een misplaatste vergissing. Op
foto's die van hem verspreid zijn, opgenomen voor 22 juli, zie
je hem o.a. in een uniform, met een vreemde, triomfantelijke
glans op zijn gelaat. Hij heeft tot nu toe geen enkele spijt
betuigd en hoopte na zijn arrestatie publiekelijk propaganda
voor zijn zaak te kunnen voeren in de internationale media.
Deze man, beste leerlingen, heeft misschien gedacht dat hij
een draak zag, de moslims en de socialistische beweging die
voor een zogenaamd multicultureel Europa strijden, en hij
dacht dat hij er zijn speer in zette op 22 juli, misschien dat hij
een Michaëlische daad verrichtte. In werkelijkheid veroorzaakte hij alleen een gigantisch leed, een immens verdriet bij zovele families en nabestaanden, hij dompelde heel Noorwegen
en ik kan wel zeggen heel Europa en de wereld, voor wie niet
in een vakantieslaap verkeerde, in intense rouw. Zonder het
te beseffen was hij op tragische wijze zelf de draak geworden.
Wie echter groot werd op dit moment, iemand die plotseling
veel meer werd dan hij tot dan toe misschien geweest was,
was zonder enig triomfalisme en in grote eenvoud en duidelijkheid Jens Stoltenberg, de Noorse eerste minister, de man
tegen wie de aanslag gericht was en die zovele slachtoffers
persoonlijk kende. Hij richtte zich op en ging voor het oog van
de hele wereld midden in het verdriet staan en zonder aan

Breivik enige aandacht te besteden, had hij aandacht voor
de mensen die verslagen door verdriet waren, hij noemde de
namen van wie gestorven waren en zei dat er, in tegenstelling tot wat de angst dicteert, nu meer democratie moest
komen, nog meer openheid. Jens Stoltenberg bekleedde zich
in niets met het prestige van een eerste minister, maar hij
was een mens die op het juiste moment rechtop gaat staan,
groot wordt en met zijn speer, zijn woorden, de draak in zijn
duistere gebied terugdrijft. We zullen straks de beelden zien
van een toespraak die hij bij de herdenking van de slachtoffers hield.
Onze school, de steinerschool, staat niet direct bekend als een
school waar veel moslims naartoe komen, hoewel de eerste
hoofddoeken -bij de ouders- wel gearriveerd zijn. Maar toch
is ze honderd jaar geleden door Rudolf Steiner gezien als deel
uitmakend van een wereldschoolbeweging die moest komen,
in alle landen. Honderd jaar later kan men zeggen dat dat
internationale doel, zonder dat er een organisatie of een kerk
of een bedrijf achter zat, bijna gerealiseerd is: in alle continenten heeft dit soort school zich verspreidt, telkens vanuit een
lokaal initiatief. Die school heeft ook altijd willen openstaan
voor alle mensen en in de dertig jaar die ikzelf kan overschouwen, zijn er altijd kinderen met ouders uit andere landen en
continenten geweest. Koreanen, Chinezen en Japanners, Congolezen en iemand uit Kenia, er is eens een meisje helemaal
uit Lima gekomen, er zijn en waren kinderen uit Afganistan en
Kasachstan, uit Namibië, uit Amerika, uit Georgië en Rusland,
uit Polen, Finland en Duitsland, er hebben altijd Franstalige
kinderen op school gezeten die op een in deze tijd bewonderswaardige manier altijd Nederlands als voertaal niet alleen
hebben geaccepteerd maar ook gezocht, er zijn tot onze
grote vreugde altijd kinderen met een joodse achtergrond
geweest en ze zijn er nog, er zijn ook enkele kinderen met
Marokkaanse achtergrond geweest, niet veel, maar toch.

Laatst hoorde ik een moeder afscheid nemen aan de schoolpoort van haar zoontje. Afgaande op haar uiterlijk vroeg ik of
ze Farsi, de taal van Iran, sprak. Nee, antwoordde de moeder,
het was Zweeds, maar zelf kwam ze uit Indië. Timur van
de twaalde klas, wiens achternaam Michelashvili betekent
'Uit het huis van Michaël', heeft ons laten weten dat hij van
Georgische-Armeense-Joodse-Litouwse-Russische-Oekraiense-Turkse-Witrussische voorouders afstamt. Je wordt daar niet
perse een beter mens van, want eigenlijk is het eender van
waar je komt, je kan ook voor 100 procent uit de Kempen komen en voortreffelijk dienst doen, maar toch zijn we met die
veelvoud blij en we zijn daar altijd heel blij mee geweest, het
was en is altijd een verrijking. Als je in de klas over Indianen
of Afrikanen spreekt, is het beter wanneer er ook indianen en
Afrikanen in de klas zitten. Dat nodigt meer uit tot respect,
ja dat dwingt je ertoe. Dit kosmopolistisch karakter van de
steinerschool zou zeker nog groter kunnen en mogen zijn,
al is het geen hoofddoel van de steinerschool, is er eerder
een toch ook gehoopt neveneffect van. Het komt vanzelf.
In een tijd waarin je in elke tram die door de stad rijdt, bijna
de hele wereld kan tegenkomen, is er iets heel bijzonders en
kostbaars gaande. Het economische éénworden van de hele
mensheid heeft zeker ook verschrikkelijke neveneffecten,
maar daarin is iets aan het groeien, langzaam, maar wie
gevoelig is en er zich voor openstelt, iemand met vleugels,
kan het waarnemen als een toekomstige muziek, iets als wereldburgerschap, iets van het alle-mensen-worden-broeders
waarover Beethoven het in zijn negende symfonie heeft.
Tot slot wil ik dit zeggen: de Noorse eerste minister die we
gaan zien na de volgende bijdrage van mijnheer Willems, is
een oud-leerling van de steinerschool van Oslo. Van hem
vond ik de volgende uitspraak over de vraag wat dat voor hem
betekend had om op de steinerschool te hebben gezeten:
"Die school heeft me de wil leren ontdekken, om altijd een beter
mens te worden."

Wilbert Lambrechts
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Sint-Maartenfeest
In de basisschool
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De kleuters vierden het feest in het Te Boelaerpark. We maakten gebruik van het
scoutslokaal van waaruit we gezamenlijk vertrokken en later ook naar terugkeerden
voor de heerlijke soep.
Voor het eerst sinds drie jaar was het droog en de ouders en kinderen waren dit jaar
bijzonder uitgelaten. Er werd gezongen en nog meer gebabbeld (en dan vooral door
de ouders!).
De kleintjes werden betoverd door zoveel lichtjes en kaboutertjes, terwijl de groten
zich al heel dapper voordeden (en stiekem buiten het gehoor elkaar spannende
dingen vertelden die dan toch even bij de ouders geverifieerd moesten worden.)
De soep was als vanouds: heerlijk.

Chantal Ernens-Maes (mama van Yara, juf Ilse)

Klassieke snaarinstrumenten
Gereedschappen voor
instrumentenbouw
Exclusieve koffers
voor instrumenten

Atelier voor nieuwbouw
en restauratie

Sint-Maarten in de lagere school, indignado avant la lettre
Het was een beetje vreemd: terwijl ‘s middags de terrasjes in
de stad nog vol zaten, en de mensen zich laafden aan de late
zon van deze Indian Summer waar geen einde aan leek te
komen, zouden wij Sint-Maarten vieren, het feest van de nakende herfst, het feest dat onze winterharten zou verwarmen
met een troostend lichtje en een zoete aalmoes.
Maar toen de duisternis zachtjes viel en iedereen verzamelde
in de theaterzaal van de school, waar de kinderen Sint-Maarten
liedjes zongen en waar juf Lies en Juf Marlies vol vuur
vertelden over het feest van deemoed, van vrijgevigheid en
van licht, toen was de man met de rode cape plotseling heel
dichtbij. Het eeuwenoude verhaal klonk weer als nieuw, en
ik kon me ook geen actueler thema voorstellen, in tijden van
nieuwsberichten waarin de woorden ‘crisis’, ‘toekomst’ en
‘anders’ wel heel vaak samen voorkomen.
Sint-Maarten maakte de wereld een beetje anders, door te
delen wat hij had, door er te zijn voor wie hem nodig had,
door te dromen van een betere wereld. Sint-Maarten was
een ‘indignado avant la lettre’.

Na de mooie liedjes, aten we soep met brood en wachtten
we tot de duisternis echt bezit had genomen van de stad,
zodat we de kaarsen in onze lantaarntjes konden aansteken
en vertrekken om te zingen voor wie ons een ‘lekkertje’ wilde
geven. De zesde klas ging met de eerste klas, hand in hand,
de ene al een beetje wijs, de ander nog ietwat onbesuisd.
De vijfde klas ging met de tweede, de vierde met de derde.
Hun liedjes klonken warm en lief, hun handjes werden steeds
voller, hun gezichtjes straalden. Sint-Maarten is magisch,
telkens weer, telkens anders.
Op een gegeven moment verzamelden we met zijn alleen
rond een vrouwtje dat alvast nieuwsgierig naar ons stond
uit te kijken in het warme licht van haar deuropening. We
stonden allemaal in een grote kring, een paar kinderen hieven
alvast het eerste nummer van het repertoire aan, toen ze
ineens zei: ‘Wat komen jullie hier doen?’ Verbaasd keken de
kinderen haar aan. Ze kende het feest niet, ze zat niet mee ‘in
de afspraak’, ze was gewoon op het geluid afgekomen.
Ook dat is Sint-Maarten. Altijd een beetje humor.

Ilse, mama van Marieke en Quinten
21

WOW-acties

De dag begon toen we om 9u aankwamen op school en daar al een groepje
enthousiaste vrijwilligers stonden
die mee zouden gaan helpen op de
boerderij van de man die ook op het
Sint-Michaëls feest was komen spreken
(Pros Heylen van Het Wagenwiel). De
ene van dit groepje had misschien
gehoopt op een andere activiteit, de
ene was al iets gemotiveerder dan de
andere natuurlijk. Maar toch gingen ze
allemaal mee om een dag te helpen op
de boerderij.

Toen moesten klassen 7, 8 en 9 nog
beginnen aan hun WOW- actie. Zij hadden immers nog les tot 10u25 en wij
wachtten ze dan ook op in de foyer om
hen een hele dag te volgen. Ze hadden allemaal wel iets gemaakt: de ene
had kaarsjes gemaakt, de andere had
koekjes of gebak gemaakt, zelfs had
iemand sushi gemaakt. Iedereen had
er dus zin in om heel veel geld in het
laadje te halen voor de straatkinderen
van Colombia. Er hadden mensen hun
muziekinstrument meegenomen om te
musiceren op straat. Iedereen leek zeer
gemotiveerd.
Wij begonnen met onze reportage in
het sociale restaurant De 7 Schaken.
Zij waren daar echter al hard aan het
werken en hadden zelfs geen tijd om
op de foto te staan. Maar aan de reactie
te zien van de klanten in het restaurant
deden onze twee vrijwilligers, Trijn en
Frederik van de 10de klas, het zeer
behoorlijk, zij moesten namelijk opdienen. Zelf waren de twee leerlingen zeer
enthousiast hierover en vinden ze zelf
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Waldorf one World (WOW) is een jaarlijkse actie waar steinerscholen geld inzamelen
voor een sociaal project. Dit jaar vond de WOW plaats in een zonovergoten Antwerpen.
Alle leerlingen waren er klaar voor om er een mooie en leuke dag van te maken.
dat ze een ervaring rijker zijn door dit
te doen. Het was hard werken, maar dit
leken ze met veel plezier te doen.
We zetten onze tocht verder richting de
Wapper op de Meir waar de 8ste klas
had postgevat. Zij hebben de grootste klas. Hier kregen we te horen dat
het een zeer traditionele WOW- actie
was, er zijn zeer vrijgevige mensen
en mensen die niks over hebben. Het
goede weer werkte zeer motiverend,
kregen we te horen. Wat we ook te
horen kregen, was dat de 8ste klas een
grote zingklas was, vooral de meisjes
van deze klas zongen vlijtig de liedjes
uit het grote boek van mr. Steegmans
mee. Vooral de noten van ‘’Me and my
guitar’’ werden luidkeels meegezongen.
En dit bracht dan ook veel geld op. De
8ste klas zou uiteindelijk 1366 euro
inzamelen. Goed gedaan!!
Ondertussen stapten wij verder richting
de Wilde Zee waar de kleine 7de klas
stond. Hier zagen we zeer gemotiveerde leerlingen in hun eerste WOW-actie.
Het verhaal gaat echter dat de 7de klas
het beste verkoopt en dat wilde we
wel eens uitzoeken of dat nu werkelijk
zo was. En werkelijk waar de 7de klas
was erg goed bezig, vooral Arafa werd
geprezen als verkoopsprins. Maar heel
de 7de klas verraste met hun verkooptrucs, jongens en meisjes die eerder stil
en teruggetrokken waren, ontplooiden
zich nu helemaal tot 1ste klas verkoper.
Het enthousiasme van de 7de klas was
gewoon weg zalig. Zowel de pannenkoeken die werden gemaakt door de
keukenprinsesjes van deze klas als de
chocomelk vlogen erdoor. Het leverde
de 7de klas ondanks dat ze met zo
weinig zijn een zeer fraaie 744 euro op.
Proficiat!
Na lang zoeken vonden we de 9de klas.
Zij stonden op de Groenplaats klaar om
de mensen te overtuigen het project
van dit jaar te steunen. Bij deze klas
was het soms wel zoeken naar gemoti-

veerde leerlingen, of waren ze aan het
pauzeren? Zij deden het veeleer rustig
aan met een luidruchtig muziekje op
de achtergrond. Toch verkochten ze
hier en daar zeer goed, met hun 3de
WOW hadden ze al wat ervaring hoe en
wat ze moesten doen. En zij wisten ons
dan ook te vertellen dat je vooral oude
mensen en toeristen moest aanspreken als je veel wilt verkopen. Maar ook
oud-leerlingen kwamen hier langs en
tastten diep in de geldbuidel voor het
goede doel. Deze klas durfde soms ook
wel eens zelf iets te nuttigen van al dat
lekkers. De 9de klas leverde toch een
aardig centje extra op, zo haalden zij
300 euro binnen. Goed gewerkt!

Onderweg kwamen we nog enkele gemotiveerde muziekspelende leerlingen
van klas 11 en 12 tegen, deze werden
ondersteund door wat aardige Nederlandse toeristen. En ook hier zaten er
een aantal euro’s in het potje.
Zo heeft de Steinerschool Antwerpen
zijn steentje bijgedragen aan de straatkinderen in Colombia. In totaal werd er
door de verkopers en de muzikanten
2430 euro binnen gehaald. Een bedrag
waar iedereen zijn steentje heeft aan
bijgedragen. Goed gedaan allemaal!!!

Hazel Engels en Nathaniël Dubois

Asielcentrum te Broechem
Met enkele leerlingen van de 11de en 12de klas trokken we, onder leiding van mevrouw Roux, naar Broechem voor de WOW-actie.
We hadden geen idee wat ons te wachten stond.
Na een rondleiding was ieder van ons verstomd en onder de indruk. We zagen allerlei mensen: mannen, vrouwen en kinderen.
Deze laatsten hebben ons hart gestolen met hun blikken. Allemaal zijn ze gevlucht uit onmogelijke situaties en hier terecht gekomen. Nu logeren ze in containers die in hangars geplaatst zijn. Deze omgeving lijkt wel een andere wereld. Sommige van hen
zijn gevlucht omwille van politieke of economische redenen, discriminatie, of godsdienstige druk, anderen om oorlogssituaties te
ontlopen. Enkel wie in zijn eigen land niet meer veilig is, wiens leven echt in gevaar is, wordt in ons land toegelaten. Bij al deze
mensen lees je de hoop op een betere toekomst in hun ogen.
Wij hebben ’s namiddags meegedraaid in het centrum: er werd speelgoed uitgezocht voor Sinterklaas, kleren gesorteerd enz…

Op onze terugweg naar school zeiden we tegen elkaar: “Al de mensen die hier op straat lopen, hebben misschien totaal geen
weet van wat er zich daar in het asielcentrum in Broechem afspeelt. Dan moet je ook niet vreemd opkijken als sommige mensen
erg zwart-wit denken over asielzoekers …”. Dit illustreert dat het bezoek een diepe indruk op ons heeft nagelaten. We willen
daarom graag iets doen voor dit centrum en de mensen die er verblijven.
We gaan zoveel mogelijk kleren, schoenen en speelgoed (geen knuffels) inzamelen. Vooral naar kinder- en mannenschoenen
is er veel vraag. Daarom hopen we op jullie! Heb je nog spullen liggen die niet meer gebruikt worden, twijfel dan zeker niet om
deze uiterlijk op vrijdag 6 januari aan de 12e klas te bezorgen (3e verdieping)! Wij zijn u alvast dankbaar.

Lien Bekkers, 12de klas

De WOW-idee in Nepal
Op vrijdag 11 november, de feestdag van Sint-Maarten, organiseerde een oudleerling van ons een benefietconcert. Ze woont halftijds in Kathmandu, waar ze als
vrijwilligster werkt in een opvangtehuis voor straatkinderen. Binnenkort vertrekt ze
om er fulltime te verblijven en haar leven te wijden aan het werken met deze kansarme kinderen. Wie alsnog wil steunen: chittamaya@gmail.com
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School is Cool
Op onze school
In de aanloop op de MIAs (Music Industry Awards) waarbij School is Cool genomineerd werd voor de categorieën beste groep,
live act, videoclip, rock/alternative en doorbraak van het jaar, gaf de groep (met oud-leerlingen Johannes Genard –zanger- en
Andrew Van Ostade -toetsenman- die er die middag helaas niet bij kon zijn) een akoestisch concert in onze feestzaal.
Ambiance, warmte en schoonheid waren ons deel.
Met dank aan Marie De Schutter, voor de mooie herinnering, zie: http://vimeo.com/32600556
Een dag later waren zij samen met Bent Van Looy (Das Pop, eveneens een oud-leerling) te zien en te beluisteren op de radio1sessies: http://www.radio1.be/programmas/radio-1-sessies/woensdag-23-november-das-pop
En de dag nadien, op diezelfde radio1-sessies, oogstte alweer een oud-leerling, Ruben Block (Triggerfinger), enorm veel succes
met een nummer dat hij samen met Salvatore Adamo zong:
http://www.radio1.be/programmas/radio-1-sessies/vrijdag-25-november-hooverphonic.

Op tv! Een goede reden om op kerstdag naar televisie te kijken
Het tv-productiehuis Sultan Sushi maakt een programmareeks omtrent het fenomeen ‘musical’. De eerste aflevering gaat op
antenne op 25 december en zal volledig focussen op de musical "Fiddler on the Roof", die in Antwerpen in première ging op
18 december. In die aflevering krijg je te zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar ook grappige en originele weetjes, een niet voor de hand liggende invalshoek, enz. En het is voor dit laatste dat je naar televisie moet kijken op zondag, want in
de eerste aflevering komen ‘onze’ jongens van School is Cool in beeld, die naar eigen zeggen volledig gek zijn van het verhaal.
Ze hebben Sultan Sushi ook verteld dat ze tijdens hun laatste jaar Steinerschool Antwerpen meespeelden in de schoolversie van
"Fiddler on the Roof" alias "Anatevka". Regisseur van dienst was Bert Willems en voor de gearrangeerde en deels nieuw geschreven muziek stond Jan Melaerts.
Allicht komen er in het kerstdagprogramma foto's en filmpjes met Johannes Genard als kleermaker Mottel en Andrew Van Ostade
als slager. Beide sterren van School is Cool rondden hun twaalfde klas bij ons tijdens schooljaar 2006-2007.
De reportage wordt uitgezonden op 25 december rond 22u op één.

En zowaar diezelfde dag was er nog een oud-leerling van ons op de radio te horen: Tristan Driessens, met zijn ûd (Arabische luit):
http://www.cobra.be/cm/cobra/cobra-mediaplayer/muziek/1.1161744

24

25

Uit de kindermond

"Mama, een mannetjeskip is een haan
, toch?"
"Ja, lieverd, dat klopt."
"En een vrouwtjeskip?"
"Dat is een hen, schatje."
"Ja, en een kuiken is een babykip, hé
mama?"
"Heel goed, van jou."
"Mama, maar wat is nou eigenlijk een
kip................?"
(een kleuter van drie op een kinderbo
erderij!)
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voor haar jongere zus: "Je
voor het raam."

Sinterklaas

Op dinsdag bakken we brood in onze
klas.
De kleuters mogen dan mee deeg kom
en kneden.
Geregeld hoor ik een driejarige in de
klas luid en
enthousiast aankondigen:
"Wacht juf, want ik kom ook mee 'mel
en' (mailen?)."

Juf Mirjam
neushoorn.
Olivia-Lena (3,5 jaar) is bang van een
ver, in Afrika.
heel
en
won
ze
,
niet
hoeft
Mama: Dat
je zie?
eent
Olivia-Lena: Maar wat als ik er toch
t een
wan
n,
lope
ten
Mama: Dan moet je in boch
.
niet
dat
neushoorn kan
bochten in
Olivia-Lena: Maar zijn er wel genoeg
Afrika?

bakken ...
Tijdens het koekjes
ekjes bakken.
pijnboompittenko
Ik: En nu gaan we
pijn?
boom dan nu veel
Kleuter: Heeft die

Wat heb je aan als je op
het strand in de zon ligt
?
Een bakpak! (Lola-Emilia
)

Kerstknutsels
Kerstvakantie! Da's lekker veel tijd om met je kinderen te knutselen.

Als ik later groot ben, ga
ik lekker op het plattelan
d
op een boerderij wonen
. En iedere ochtend rus
tig
pap eten.

Ik wou dat ik het alfabet al kende,
dan kon ik het boeren.
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Kerstschelpjes

Ecokandelaar

Staat er nog een strandwandeling op
het programma? Ga dan meteen ook
schelpjes zoeken! Schelpjes doen niet
meteen aan Kerstmis denken, maar hun
kleuren en vormen spreken vaak tot de
verbeelding. Je kunt ze met goudverf of
zilververf beschilderen en ze gebruiken
als tafeldecoratie of zelfs in je kerstboom hangen!

Het wordt even zoeken, tijdens de boswandeling, maar het resultaat mag er
zijn. Verzamel enkele takken die zich in
drieën splitsen. Zaag of knip ze op maat
en zorg dat ze rechtop kunnen blijven
staan in een vaas. Plak er met kaarsvet
een kaars bovenop. Opgelet! Laat deze
'kandelaars' niet onbewaakt achter en
blaas de kaarsen tijdig uit!

Home made geurkaars
Kaneel en rozemarijn zijn geuren die
horen bij winterse gezelligheid. Maak
je eigen geurkaarsje met kaneelstokjes en rozemarijn. Bind een bundeltje
kaneelstokjes met een dun elastiekje
bij elkaar. Zet er in het midden een
langere kaars in. Stop een paar takjes
rozemarijn vooraan onder het elastiekje
en verberg het elastiekje onder een
kleurrijk lint. Hang er een mooi kaartje
aan, dat jullie zelf tekenen.
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Herinnering aan de grondsteenlegging

Op zaterdag 28 september 1991 -de dag voor het Michaëlsfeest, exact twintig jaar geleden dus- vond op school een
bijzondere ceremonie plaats. Toen werd namelijk een
grondsteen neergelaten in de vloer van de kelder van het
schoolgebouw in aanwezigheid van alle leerlingen, leraren,
ouders, genodigden. Een eerste steenlegging kon men het
niet noemen want het schoolgebouw stond er natuurlijk.
Het was in een zekere zin een grondsteen voor een nieuwe
school.
Tot dan toe had de school die al veertig jaar bestond of
daaromtrent, gehuisd in oude burgerhuizen, in afgedankte
schoolgebouwen van het katholiek onderwijs, in kelders,
op zolders, in fabrieksloodsen, enz. Vooral na de brand van
1980 die in de Prins Albertlei woedde tijdens de zomervakantie werd onze middelbare school in de catacomben
teruggedreven (Rodestraat, Kattestraat, Prinsesstraat).
De school vormde inhoudelijk een eenheid van kleuterklas
tot twaalfde klas, de leraren kwamen, ondanks de versnippering en de afstand tussen de gebouwen (Prins AlbertleiRodestraat), wekelijks samen voor studie en overleg: kleuterschool, lagere school en middelbare school. Dat bracht
ook spanningen mee: in het lerarencollege, in de raad van
bestuur, in de algemene vergaderingen van de vzw. Toch
was het samenhorigheidsgevoel groot. Iedereen hoopte op
een gebouw dat de hele school zou verenigen.
Dat werd gevonden -na een lange zoektocht langs vele
terreinen en gebouwen in alle hoeken van Antwerpen- in
de jaren tachtig in de Volkstraat: het volkomen door industrie verwoestte Volkshuis stond leeg en was te koop. Het
duurde enige jaren voor alles klaar was voor de restauratie.
Architecten moesten gezocht worden, plannen gemaakt
waarmee iedereen kon leven, dossiers ingediend, bouwfirma's aangetrokken, restaurateurs (voorgevel) geëngageerd.
b0b van Reeth werd eindverantwoordelijke architect (toen
ouder van de school), voor de school volgde Sjiel Janssen
(eveneens ouder van de school) de werken van dag tot dag
op (hij kampeerde ongeveer ter plaatse). Ouders en leraren
gingen aan de slag voor het schilderen en het aanbrengen
van houten plafonds.
Vooraleer deze werken van start gingen werd een grondsteen in de kelder neergelegd. Een mooie stenen plaat kan
men in de keldervloer ter hoogte van het huidige atelier van
de werkmannen nog steeds bewonderen die herinnert aan
het gebeuren. De datum en het feit staan er in gegraveerd.
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Deze grondsteenlegging was diepgaand voorbereid door een werkgroep die de vorm ervan bepaalde (een koperen dodecadodecaëdron, vervaardigd door Mark van Spaendonk, leraar van de lagere school), de datum vastlegde (in overeenstemming met
bijzondere sterrenconstellaties, onderzocht door Jos Verhulst, wiskunde- en natuurkundeleraar van de school), de tekst van de
oorkonde koos, de spreuk die in de grondsteen zou worden opgeborgen en die voorafgaand aan de feestelijke dag een voordrachtenreeks organiseerde in de feestzaal van de Prins Albertlei. Sjiel Janssen kwam de eer toe om de put waarin deze vorm
(twaalf vervlochten vijfhoeken, zinnebeeld van de microkosmische en de macrokosmische mens: twaalf het getal dierenriem, vijf
het getal van de fysische mens) neergelaten werd, dicht te metselen.
Dit alles sloot historisch aan bij de grondsteenlegging van het eerste Goetheanum door Rudolf Steiner op 20/9/1913 en bij de
grondsteenlegging voor de nieuwbouw van de eerste Waldorfschool in Stuttgart -enkele jaren na haar ontstaan- op 16 december 1921. Toen gaf Rudolf Steiner een spreuk die op dezelfde wijze in het schoolgebouw verankerd is als bij ons. Wij hebben
namelijk voor dezelfde spreuk gekozen, die dan ook in een zekere zin de spreuk van onze school geworden is. De leraren hebben
deze spreuk tijdens de plechtigheid voor het neerlaten van de grondsteen samen gereciteerd.
Deze spreuk luidt als volgt:
Es walte, was Geisteskraft in Liebe,
Es wirke, was Geisteslicht in Güte
Aus Herzenssicherheit
Und Seelenfestigkeit
Dem jungen Menschenwesen
Für des Leibes Arbeitskraft,
Für der Seele Innigkeit,
Für des Geistes Helligkeit
Erbringen kann.
Dem sei geweiht diese Stätte.
Jugendsinn finde in ihr
Kraftbegabte, lichtergebene
Menschenpflege.
In ihrem Herzen gedenken
Des Geistes, der hier walten soll,
Die, welche den Stein
Zum Sinnbild hier versenken,
Auf dass er festige die Grundlage,
Auf der leben, walten, wirken soll,
Befreiende Weisheit,
Erstarkende Geistesmacht,
Sich offenbarendes Geistesleben.
Dies möchten wir bekennen
In Christi Namen,
In reinen Absichten,
Mit gutem Willen.

Wat geesteskracht in liefde,
wat geesteslicht in goedheid
door zekerheid van hart
en vastheid van ziel
kan bewerkstelligen
in het jonge mensenwezen
voor de werkkracht van het lichaam,
voor de innigheid van de ziel,
voor de helderheid van de geest,
dàt heerse, dàt werke.
Daaraan zij gewijd deze plaats.
Jeugdzin vinde er
krachtbegaafde, aan het licht gewijde
zorg voor de mens.
De geest, die hier moet heersen,
gedenken in hun hart,
diegenen, die de steen
als zinnebeeld hier neerlaten
opdat hij verstevige het fundament,
waarop leven, heersen, werken moet
bevrijdende wijsheid,
versterkende geestesmacht,
zich openbarend geestesleven.
Dit zouden wij graag willen belijden
in Christus' naam
vanuit zuivere bedoelingen,
vanuit goede wil.
vertaling Wilbert Lambrechts 1991
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Deze spreuk, die hier commentaarloos moet weergeven worden -hij vraagt uiteraard om uitleg-, kon ieder die wilde ondertekenen. De namenlijst van degenen die dit ondertekenden is mee in de kelder dichtgemetseld en daardoor in het fysieke en
geestelijke lichaam van de school ingeschreven. Naar ik meen is daar geen afschrift ergens van bewaard.

Restauratie van ons schoolgebouw

Het was een aangrijpend en ontroerend moment en wie er nu bij stilstaat zal dit nog steeds kunnen navoelen, ook al was hij
toen niet aanwezig. Een nieuwe school werd gefundeerd, een gelofte werd uitgesproken tegenover de geestelijke wereld omtrent de intenties die de school had met het schoolgebouw.

van liberaal volkshuis tot vrije school

In de hiernavolgende pagina’s kunt u een gedeelte van de
historiek lezen van ons schoolgebouw.
De fraai uitgegeven brochure, met het volledige verhaal, is
gratis verkrijgbaar aan het onthaal.

Een beknopte geschiedenis van het merkwaardige pand aan de Volkstraat 40 in Antwerpen
Het was een nobele daad, alleszins, die anderzijds viel in de meest tragische tijd die de school ooit meegemaakt heeft. Bruno
Skerath, die de gelegenheidsredenaar was, mede-stichter van de school en voorzitter van de Antroposofische Vereniging van
België, waarschuwde tijdens zijn toespraak ervoor dat deze daad ook de tegenmachten wakker kon maken, wakker zou maken.
En dat is ook zeer fel gebeurd. Nog voor wij een jaar later in het schoolgebouw trokken, voltrok er zich in het lerarencollege en
de oudergemeenschap een machtige scheuring die uiteindelijk tot het verlies van vele leerlingen en tot de oprichting van De Es
in Berchem aanleiding gaf.
Volgend jaar, in 2012, is deze dag eenentwintig jaar geleden. Nog veel passender dan nu dit jaar, zou het zijn die dag met
bewustzijn tegemoet te gaan. Eenentwintig jaar is het jaar van de ik-geboorte, van de volwassenwording. De nieuwe school
waarvoor toen de grondsteen gelegd werd, wordt dan eenentwintig. Het Ik van de mens is het wezen dat het geheel draagt en
de delen ritmisch met elkaar doet ademen, het is ook het ruggengraat-wezen dat rust in zichzelf bij alle ontwikkeling en dat van
daaruit inspireert.
Het zou mooi zijn indien de school een ademende eenheid zou hervinden -van kleuterschool tot middelbare school- die opnieuw groei en bloei zou mogelijk maken en daardoor in staat is om het ander Ik te accepteren niet alleen, maar ook het kan
bijstaan, helpen en zelfs liefhebben. Een tijd om oude wonden te helen en verder te gaan.

Wilbert Lambrechts

GRAMMA CONSULTANCY
GRAMMA deSiGN
GRAMMA iMPLeMeNTATiON
GRAMMA COMMUNiCATiON

RESTAURATIE VAN DE GEVEL
Om de restauratie van de voorgevel tot een goed einde te kunnen brengen, werd eerst een grondige voorstudie, uitgevoerd. Dit
vooronderzoek bestond uit twee delen: enerzijds het verzamelen van bouwhistorische gegevens zoals archiefdocumenten, oude
foto 's en ander iconografisch materiaal, en anderzijds een technisch onderzoek, zowel ter plaatse als, waar nodig, in laboratoria.
Ondanks de verschillende bestemmingswijzigingen en de
daarmee gepaard gaande verbouwingen, is de voorgevel vrij
gaaf gebleven, zo heeft het onderzoek aangetoond. In de
loop der tijden zijn slechts een paar ingrepen gebeurd. De
centrale toegangsdeur werd naar rechts verplaatst en nadien
terug open gekapt. Het glas-in-lood en de kleinhoutverdelingen in de ramen zijn verdwenen. De bovenste glasmozaïek is overpleisterd en de centrale balkondeur werd tot raam
gewijzigd. Deze ingrepen zijn allemaal weggerestaureerd.

Het onderzoek op het houtwerk in de voorgevel, uitgevoerd
door de Nationale Plantentuin van Belgie, bracht aan het
licht dat het schrijnwerk eertijds werd vervaardigd in 'nauc1ea diderichii', ook wel 'nauc1ea trillesii' genoemd.
De 19de-eeuwse benaming was 'sarcocephalus', wat
verwijst naar het gebruik ervan in het oude Egypte voor
het aanmaken van sarcofagen . Het bijzonder mooi gele tot
geelbruine kernhout heeft immers een buitengewone duurzaamheid. Bovendien laat het zich goed bewerken.
Dit hout, dat momenteel onder de handelsnamen 'bilinga' of
'opepe' wordt geleverd, is afkomstig uit tropisch WestAfrika.
Het werd gedurende het laatste decennium van de 19de
eeuw in Belgie systematisch gepromoot onder impuls van
Leopold II in het kader van de propagandapolitiek voor zijn
'Onafhankelijke Congostaat'.

CORPORATe ideNTiTY
MATTeRS

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

GRAMMA helpt u om die typische eigen
schappen – die net het verschil kunnen
maken met uw concurrenten – haarscherp
te definiëren en concreet vorm te geven.

De ramen en de deuren op het grote dakterras aan de voorgevel werden gerealiseerd in een eveneens zichtbaar gepresenteerd
dennehout (pitch-pine), dat hier een aangename wisselwerking oplevert met de tweekleurigheid van de afwisselend witte en
rode gevelsteen.

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.

De blauwe hardsteen, prachtig uitgewerkt met beeldhouwwerk, heeft zich over het algemeen goed gehouden. Plaatselijk werd
scheurvorming veroorzaakt door spanningen in de ingesloten metaalconstructies. Al deze beschadigingen werden polymeerchemisch hersteld.

ONe GOAL. MULTiPLe STRATeGieS.

Van de verdwenen elementen, zoals het balkon bovenaan rechts, waren voldoende gegevens bekend om ze te reconstrueren.

www.gramma.be
Een aanzienlijk deel van de gevel werd uitgewerkt in witte kunststeen. Die heeft zich minder goed gehouden dan de rode baksteen, die niet zichtbaar is vanaf de straat. Vooral aan de bovenste geleding van de toren en aan de geveltoppen was deze witte
steen sterk geërodeerd. Petrografisch onderzoek aan de R.U.Gent wees uit dat de steen is samengesteld uit hoogovenslakken,
gebonden met kalk. De ijzerresten corroderen, waardoor interne spanningen ontstaan en talrijke haarscheurtjes optreden.
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De beschadigde stenen werden verwijderd en vervangen door
nieuwe. Het uitgangspunt was dat ze dezelfde drukvastheid,
porositeit en vorstbestendigheid moesten hebben als de
bestaande. Er werden geen hoogovenslakken meer gebruikt.
De nieuwe steen is hoofdzakelijk gemaakt met kalk en tras.
Het smeedwerk heeft zich zeer goed gehouden dankzij de
twee lagen loodmenie en loodwit die het bij de oprichting
van het gebouw heeft gekregen. De enige enigszinds ernstige
schade die aan de metaalconstructies voorkwam, was die aan
de ondersteuning van het balkon op de eerste verdieping,
veroorzaakt door waterinsijpeling. De balustrade moest worden verwijderd om deze constructie te kunnen herstellen.
Onderzoek van de afwerkingslagen heeft aangetoond dat alle
ijzerwerk eertijds licht grijsgroen gekleurd was, doch later
zwart overschilderd werd. Deze recentere verflagen lieten zich
verwijderen zonder de originele loodwit- en loodmenielagen
aan te tasten. Vervolgens werden de lacunes bijgeschilderd
zodat het ijzerwerk terug de originele lichtgroene kleur kreeg.
Tijdens de restauratie werd grote zorg besteed aan het
dichten van alle naden langswaar het water kan binnendringen en voor corrosie zorgen. Andere openingen werden
behouden om een optimale ventilatie tussen de constructies
onderling te bekomen.
Het vooronderzoek heeft niet alleen aangetoond met welke
verfijning, met welk vakmanschap en met welke kwalitatiefwaardevolle materialen deze gevel tot stand kwam, maar
er was bovendien voldoende informatie voorhanden om de
restauratie tot in de kleinste details oordeelkundig te laten
uitvoeren.
Hierdoor kon tot reconstructie worden overgegaan om de
(weinige) verdwenen elementen terug aan te brengen, vooral
de details die het geheel verlevendigen. De voorwaarde
was dat hierover onbetwistbare informatie bestond. Iconografische gegevens en getuigen ter plaatse moesten elkaar
aanvullen om een exacte uitvoering te kunnen garanderen.
DE rEconstructiE VAn dE gEvElmoZAiEkEn VAn HEt
VolksHUis
Het zijn de negen dochters van Zeus die hun naam geven aan
de mozaïekkunst, de versiering van het Museion, het heilig
oord gewijd aan de Muzen. De mozaïekkunst kan dus adelbrieven voorleggen van uit de oudste tijden.
Een van de eerste hoogtepunten beleefde ze in de laatRomeinse tijd: de beroemde San Vitale en het Mausoleum van
Galla Placida in Ravenna dateren uit de 5de en 6de eeuw na
Christus. Later schitterden de Byzantijnse koepels in het Constantinopel (nu lstanbul) van de 10de, 11 de en 12de eeuw en
in Venetië.
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Bij ons kende deze kunst een heropleving op het einde van de
19de eeuw, toen Jugendstil en Art Nouveau gebruik maakten
van deze rijke en duurzame oppervlakteversiering.
Het bovenfries van het Volkshuis ging echter verloren,
vermoedelijk door waterinsijpeling. Bij de restauratie van de
gevel werd gedacht aan een mogelijke reconstructie. Daar
de afbeeldingen zeer summier waren (een tekening naar een
foto in een architectuurtijdschrift van 1902) werd begonnen
met de verwijdering van de cementbepleistering. In deze
mortellaag waren voldoende sporen aanwezig van de verdwenen versiering om een coherente tekening te maken.
Eerst werden de gevonden afdrukken op transparante folie
doorgetekend en de bijhorende kleuren -voor zover nog te
achterhalen- werden genoteerd. Met deze gegevens kon een
eerste tekening gemaakt worden op ware grootte. Na een
vergelijking van deze schetsen met de archiefbeelden, begon
de eigenlijke reconstructie. De tekening werd in spiegelbeeld
op papier gebracht. En dan begon het monnikenwerk:
meer dan negentig kilogram Venetiaanse glasstukjes (ca.
15x10x5 mm) met meelbrij op de tekening kleven. Vervolgens
werd het papier in handzame stukken verdeeld (ca. 30 x 30
cm), waarbij de tekening zo goed mogelijk werd gevolgd, en
in de nog weke pleister gedrukt. Om het vlak (een hyperbolische paraboloïde) te bepleisteren, werd geopteerd voor
hydrolise kalkpleister, omdat deze beter de beweging van
de metaalconstructie voIgt. De onderlaag, soms 12 cm dik,
bestond uit hydrolise kalk, wit zand en chamotte. Ze werd in
verschillende lagen aangebracht, omdat een deel van het vlak
horizontaal is. De laag waarin de mozaïek wordt gedrukt, is
samengesteld uit hydrolise kalk en wit zand.
Na het aantrekken van de mortel werd het 'dragerpapier'
afgeweekt en de mozaïeken opgevoegd. Ook konden er dan
nog kleine veranderingen aangebracht worden. Tenslotte
werd de mozaïek opgepoetst.

EEN NIEUWE VORM VOOR HET INTERIEUR
Het schoolgebouw, de ruimte achter de gevel, werd ingericht
door de Antwerpse Architecten Werk Groep (AWG) van bOb
Van Reeth, met als projectleider Geert Driesen. In haar conceptnota omschreef AWG de opdracht als volgt:
"Het bouwen van een Steinerschool, of beter, het inrichten ervan op een plek, in een gebouw dat er destijds en gedurende
de tijd niet voor bestemd werd. Het is dus zaak de bruikbaarheid van de structuur te onderzoeken op haar mogelijk
"schools" gebruik."
In het centrale hoofdgebouw, achter de Art Nouveaugevel,
was enkel nog een betonnen structuur aanwezig. Drie huizen
aan de Scheldestraat (de nrs. 62 t.e.m. 66) werden gesloopt
om plaats te maken voor een nieuwbouw. Ook de grote zijvleugel, waar vroeger de paardestallen en ateliers van 'Help U
Zelve' waren ondergebracht en die sinds 1966 dienst deed als
opslagplaats van de v.z.w. Spullenhulp, moest weer met het
hoofdgebouw tot een geheel versmolten worden.
Om in dit ruimtelijke keurslijf een school in te richten, koos
Van Reeth resoluut voor een functionele herinrichting: geen
knipogen naar de stijl van het oorspronkelijke interieur. Het
ganse interieur en ook de gevel van de nieuwbouw in de
Scheldestraat zijn uitgewerkt volgens een actueel concept: "in
hedendaagschen stijl", zoals De Nieuwe Gazet van 1901 het
toen eveneens gloednieuwe Volkshuis karakteriseerde.
De beperkingen die door de vele eisen van de opdrachtgever
worden opgelegd (o.a. een grote oppervlakte aan lokalen in
een relatief beperkte ruimte), ziet bOb van Reeth, naar eigen
zeggen, als de echte uitdagingen aan de inventiviteit van de
architect. Hij wil de mogelijkheden van de fysische ruimte
aftasten, om toch een goede oplossing te vinden.
Op de begane grond en op de eerste verdieping valt zo goed
als geen licht binnen, en ook boven kan het niet overal goed
opgevangen worden. Dit heeft consequenties voor de plaatsing van de lokalen, ook al zag de opdrachtgever sommige
lokalen aanvankelijk liever elders.
Soms werd dan toch maar gekozen voor een grotere loopafstand om daardoor goed verlichte, verluchte en akoestisch
goed geïsoleerde ruimten te kunnen benutten. Gedwongen
door fysische omstandigheden werden echter oplossingen

bedacht, die de nieuwe inrichting toch weer wat dichter bij
de oorspronkelijke brengen.
Zo bracht Van Reeth de feestzaal opnieuw onder in het
hoofdgebouw, over de volledige hoogte van de eerste en
tweede verdieping. De klaslokalen vinden we op de derde
en vierde verdieping. In de nieuwbouw vinden we, boven de
administratie met duplexlaag en een overdekte ruimte van
dubbele hoogte, tien klaslokalen (van de tweede t.e.m. vierde
verdieping) met telkens per verdieping een ruime 'inkom'.
Zowel bovenop het hoofdgebouw als op de nieuwbouw is
een dakspeelplaats voorzien.
In de zijvleugel bevinden zich opnieuw 'ateliers': voor schrijnwerkerij en houtbewerking, boetseren, handwerk... Op de
hoogste verdieping, met een enkel door de muren gedragen
dakconstructie, bevindt zich de turnzaal. Drie trappenkokers,
een vooraan in het hoofdgebouw, een tussen het hoofdgebouw en de nieuwbouw en een achteraan de zijvleugel,
verbinden de verdiepingen.Ook per verdieping zijn de verschillende vleugels met elkaar verbonden, met een lage trap
hier en daar.
Wanneer men langs de Volkstraat het gebouw betreedt, komt
men in de ruime 'foyer', een polyvalente ruimte met twee
rotondes: een keuken/toog en vestiaire/balie. Twee indrukwekkende, open wenteltrappen, aan weerszijden van de
hoofdingang, leiden ons van de foyer naar de feestzaal.
In het -niet volledig uitgevoerde- concept voor de nieuwbouw-gevel in de Scheldestraat, werd een subtiele analogie
nagestreefd met de gevel in de Volkstraat, om dat deze gevel
'bij het gebouw wil horen'.
Zo vinden we o.a. de drieledigheid, die nadrukkelijk aanwezig is in de Art Nouveau-gevel, terug in de ramen van de
Scheldestraat-gevel (die in zijn totaliteit echter een tweeledigheid vertoont). De betonnen structuur die de verdiepingen
met klaslokalen schraagt, doet ons denken aan de pui met
balkon die eveneens over bijna de hele breedte van de gevel
het laagste niveau markeert. Het niet camoufleren van dergelijke structuurelementen is trouwens een niet onbelangrijk
stijlkenmerk van de Art Nouveau (cf. Horta). In beide gevels is
dit eerste niveau aangezet met blauwe hardsteen ...
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KLEUR EN INRICHTING
Het gebouw werd omgevormd tot een schoolgebouw voor
de Antwerpse Rudolf Steinerschool. Steinerscholen zijn in
Duitsland gekend als Freie Waldorfschulen en in Nederland als
Vrije Scholen. De naam 'Waldorf' is sedert de oprichting van
de eerste school in 1919 te Stuttgart, voor de kinderen van
de arbeiders van de Waldorf-Astoria-sigarettenfabriek, steeds
verbonden gebleven met deze scholen die zich inspireren op
de door Rudolf Steiner uitgewerkte inzichten in de menselijke
ontwikkeling. De betekenis van de toevoeging 'vrij' is zeer wezenlijk. Wat als leerstof wordt aangeboden, op welke leeftijd
en hoe, kan enkel zinvol gekozen worden op strikt pedagogische gronden, vrij van politieke en economische belangen.
"Het geven van kleur aan een gebouw is de meest geavanceerde en totale vorm
van schilderkunst", volgens Heiner Nienhaus, beeldend
kunstenaar en ontwerper van het kleurenprogramma in het
gebouw van de Antwerpse Rudolf Steinerschool. Het ideaal
om architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst in een
groot 'Gesamtkunstwerk' te verenigen is voor velen -en reeds
lang- een hoogstaand streefdoel geweest.

In onze eeuw bijvoorbeeld hebben de Bauhaus-beweging, de
groep De Stijl en ook Rudolf Steiner getracht dit te realiseren.
Door het inbrengen van kleur in een gebouw wordt tussen
het ontwerp en de materiële werkelijkheid een gebied geschapen waar architectuur gevoelsmatig kan worden ervaren.
De kleur geeft het gebouw een ziel.
Nienhaus ging in de eerste plaats uit van de vraag hoe een
'vrije school' gehuisvest wordt. Ook de kenmerken van de
plaatselijke schoolgemeenschap, getypeerd door de culturele,
geografische en historische achtergrond, speelden een rol bij
de keuze van de kleur.

De vormgeving van het gebouw met zijn sobere en monumentale architectuur stelde uiteraard haar eisen. En tenslotte
bleef er ruimte over voor speelse invallen en onverwachte accenten. Die veelheid aan gegevens belet niet dat er toch een
kleurharmonie ontstaat. Nochtans moet men het esthetische
aspect van de kleur hier als een meerwaarde beschouwen en
niet als het streefdoel. Op het kunstzinnige vlak is het controversiële vaak boeiender dan het mooie.
De complexiteit van de kleur in de verschillende lokalen
roept bij de toeschouwer die zich in deze ruimte verplaatst,
een innerlijke beweging op vergelijkbaar met die van de
choreografie. Sommige ruimten nodigen uit om goed toe te
kijken en fijne nuanceringen waar te nemen, andere dienen
als tussenstap naar een nieuwe, intensievere kleurervaring.
Bovendien worden door de werking van de transparante kleur
de wanden in zekere zin opgelost. Het tastbare karakter van
de wanden wordt visueel ongrijpbaarder. De toeschouwer
moet de ruimte innerlijk opnieuw laten ontstaan. Zo wordt hij
betrokken bij het kunstzinnige proces van de architectuur.
Reeds voor het begrip kleurenpsychologie algemeen ingang
vond, wees Rudolf Steiner op het belang van de kleur, onder
meer als steunend element voor de functie van een gebouw.
Voor de eerste 'vrije scholen' werkte hij een concept uit dat
de ontwikkelingsbehoefte van de opgroeiende mens centraal
stelde. Hij zag een duidelijke overeenkomst tussen de opeenvolging van de ontwikkelingsfazen en die van de regenboogkleuren.
Yoor het gebouw van de Antwerpse Rudolf Steinerschool is
Heiner Nienhaus van dezelfde vraagstelling uitgegaan, maar
hij heeft het ritme en de schakering van de regenbooggamma
afgestemd op de plaatselijke situatie. Hij heeft getracht door
een tempowisseling in de kleurfazen een harmonisch evenwicht te bereiken.

De warme en dynamische kleuren rood, oranje en geel (eerste
tot en met vierde klas) worden snel verlaten ten voordele van
het blauw (zevende, achtste en negende klas).
De overgang van geel naar blauw verloopt doorheen het
groen (in de vijfde klas) en het blauwgroen (in de zesde klas).
De blauwe kleur stimuleert het naar zelfstandigheid neigende
kind immers tot denken. Na de negende klas evolueert het
blauw naar warmte en verfijning om in het lokaal van de
twaalfde klas in een verstild lila op te lossen.
De vergaderzaal van de leraren is orgelpunt en bindteken tegelijk: een sterk magentarood maakt de cirkelbeweging naar
het rood van de eerste klas rond. De kleuren in de gangen, de
gemeenschaps- en vaklokalen zijn bepaald vanuit hun functie
en de vormgeving van de ruimten.

De natuurvriendelijke materialen die daarbij zijn toegepast,
werden niet in de eerste plaats gekozen op milieu-ideologische gronden maar eerder vanuit hun eigen artistiektechnische kwaliteiten. Gedeeltelijk om dezelfde reden werd voor
geboende, houten vloeren geopteerd (lamellen op kant). De
plafonds werden afgewerkt met ruw hout.
De kleuren in het hekwerk (ingang Scheldestraat en dakspeelplaatsen) verlevendigen de metalen constructie. Hierdoor
winnen ze aan zelfstandigheid, doch zonder dat dit hun
integratie in het geheel bemoeilijkt.

Zo is de turnzaal bijvoorbeeld een combinatie van blauwe
luchtigheid en rode dynamische toetsen, heeft het foyer op
het gelijkvloers van het centrale gebouw aan de Volkstraat
aan gedrongenheid ingeboet dank zij de gele wand en, de
turkooise zuilen en de witte zoldering. De neutrale tinten van
de gangen hebben als taak de bezoeker te versluizen naar
een nieuw kleurenbad.
De ondergrond bestaat uit een sierpleister samengesteld uit
minerale stoffen, zand en kalk, om een goede hechting te
geven. Daaroverheen wordt een witte grondverf van hars
en caseïne gezet. De eigenlijke kleur is een samenstelling
van pigmentpoeder, was, caseïne en veel water. Drie tot vier
lagen transparante verf laten toe om de kleur in elke fase
bij te sturen. Daardoor ontstaat ook een diepe, briljante en
genuanceerde glans.

De fraai uitgegeven brochure, met het volledige
verhaal, is gratis verkrijgbaar aan het onthaal.
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heeft.

Mijn eerste schooljaar in de steinerschool
Op 1 september 2010 stapte ik als nieuwe leraar binnen in de
Steinerschool van de Volkstraat, Antwerpen. Met dit artikeltje
wil ik nu even terugblikken op dat eerste schooljaar en wat
het voor mij als leraar en als mens betekend heeft. Toen ik op
onze school begon, had ik al 14 jaar onderwijservaring, met de
Steinerschool was ik ongeveer aan mijn 11de school toe. Ik
heb in uiteenlopende scholen gewerkt: ASO, TSO, KSO en BSO.
Nergens kreeg ik echter het gevoel dat er nagedacht werd
over de essentie van lesgeven en opvoeden. Vooral de laatste
7 jaren voor ik besloot mijn kans te wagen in het steineronderwijs waren een ontwikkelingsweg die zeer duidelijk maakte
dat ik in het reguliere onderwijs niet op mijn plaats zat.
Toen ik solliciteerde, voor mij een soort laatste kans om nog
in het onderwijs te blijven, had ik nog totaal geen antroposofische achtergrond. In mijn lerarenopleiding hadden we ooit
een paar artikels gelezen over alternatieve onderwijsvormen:
Freinet, Montessori, Dalton en Steiner. Eén artikeltje over elk
en een summiere bespreking, meer niet. Maar vooral Steiner was ergens in mijn achterhoofd blijven hangen. Toen ik
ongeveer uitgerangeerd was in het reguliere onderwijs kwam
Steiner als enige weer opborrelen. Ik werd aangenomen en
besefte zelf nog niet goed waaraan ik begonnen was, maar de
beslissing voelde wel aan als de juiste.

Sven Abbeloos, leraar Nederlands, Engels, Biologie in
de zevende en achtste klas + jaarwerkbegeleiding in
de achtste klas

Naar mijn ervaring wil men in het reguliere onderwijs vooral
‘in orde’ zijn. Er heerst vaak een soort boekhouders mentaliteit
die weinig inspirerend is. In de steinerschool mocht ik eindelijk
luidop denken en zelfs dromen. Veel zaken die op mijn vorige
school ‘onmogelijk’ waren gebeurden hier als vanzelfsprekend.
Bijvoorbeeld bomen planten met leerlingen, groen aanplanten op de speelplaatsen, toneel spelen (zeer veel zelfs), de
jaarfeesten, de reis naar Chartres, de persoonlijke werken van
de leerlingen … hier gebeurt zoveel meer dan alleen lesgeven.
Elke school heeft ergens op papier een mooi opvoedingsproject, maar in deze school leeft het ook écht. Dat verschil merk
je meteen. Heel opvallend is de afwezigheid van cynisme. Dit
vergif dat bij mensen binnensluipt vanuit frustratie, woede en
een gevoel van onmacht kunnen we zien als een symptoom
dat erop wijst dat mensen in hun levenslust zwaar aangevallen
zijn. In mijn vorige school zag ik het cynisme elk jaar oprukken,
zelfs al bij 12-jarigen, dat is een beangstigende vaststelling.
In het steineronderwijs krijgen leerlingen een positief levensgevoel aangeboden door inspirerende voorbeelden o.a. via
biografieën en door zeer veel kansen om zich creatief te uiten
en hun eigen ontwikkelingsweg te gaan. Cynisme krijgt hier
weinig kans.

De tweedaagse aan zee was het begin van een jaar waar ik
altijd met veel plezier en warme herinneringen aan terug zal
denken. Het was keihard werken, de nachten waren zeer vaak
te kort, maar het werk dat voor me lag was zo uitdagend en
vervullend dat ik altijd ergens nog wel de nodige energie vond
om door te gaan. Tijdens dit eerste jaar op deze school voelde
ik me vaak als een klein kind dat met grote ogen in een nieuwe
wereld keek, hoe inspannend het allemaal ook was, het was
heerlijk… Ik had het gevoel thuisgekomen te zijn, eindelijk.

Het absolute topmoment van vorig schooljaar was voor mij de
periode ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens in de 8ste klas.
We versierden de klas, zongen elke morgen een kerstliedje,
lazen en bespraken het verhaal en reciteerden stukken van de
tekst. Nog nooit leefde de kerstsfeer zo sterk in mijn hart, ik
droeg Kerstmis echt met me mee en bracht het dus ook meer
dan ooit tot leven in mijn eigen gezin. Het was van mijn eigen
kindertijd geleden dat het commerciële gedoe rond Kerstmis
me helemaal niet meer stoorde of zelfs niet opviel. Zonder
scrupules gaf ik me over aan de gezelligheid van de kerstdagen waartoe Dickens mij inspireerde. Ik besefte niet eens
meer dat ik hard aan het werken was, het was gewoon leuk!
Het verhaal maakte ook een diepe indruk op mij. Ik kende het
natuurlijk wel al, maar door er drie weken intensief rond te
werken ben ik echt in het verhaal gedoken en het verhaal in
mij. We dragen allemaal een ‘Scrooge’ in ons en ik kwam de
mijne op het spoor. Sindsdien is A Christmas Carol een bron
van inspiratie geworden voor mijn leven die zich niet beperkt
tot de kersttijd. Dit kerstverhaal is eigenlijk een bekeringsverhaal en het heeft in mij gewerkt, ik ben er dan ook vrij zeker
van dat het ook bij de leerlingen zijn werk gedaan heeft.

Wat maakte dan het grote verschil met mijn vorige onderwijservaringen? Het viel onmiddellijk op dat hier de ontwikkeling van de mens centraal staat, een punt waarover ik in
mijn vorige scholen vaak heb willen nadenken met directie en
collega’s en bijna even vaak op muren ben gestoten.

Ik weet dat ik nog heel veel te leren heb, er ligt een levenslange scholingsweg voor me open, ik kijk er naar uit. Ik ben heel
dankbaar voor het geweldige schooljaar dat ik mocht beleven
en alle verrijkende indrukken. Ik wil ook alle collega’s, ouders
en leerlingen bedanken voor het gegeven vertrouwen.

Mijn eerste kennismaking met de leerlingen gebeurde tijdens
de schoolreis met de 7de klas, aan zee. Spelletjes spelen op
het strand, een nachtspel, sterren kijken, … Ik was leerlingen
van 16 tot 19 jaar gewend uit het BSO, dus het was wel even
aanpassen aan het nog kinderlijke enthousiasme van de 7de
klassers. Ik verbaasde me over hun openheid, nieuwsgierigheid en zin voor discussie. Vol verbazing hoorde ik op de
kusttram sommigen van deze 12-jarigen discussiëren over de
kosmos, het getal pi, bijzondere historische gebeurtenissen …
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Middelbaar

De weg van wilskapitaal via gevoelskapitaal naar denkkapitaal
Over de doelstelling van de steinerschool, in het bijzonder van het middelbaar.

heeft.

Uit de klassieke voorstelling van de veranderingen die de menselijke lichaamsproporties doormaken in de loop van de groeitijd
(van foetus tot 25 jarige), kan men een diep mysterie afleiden dat met het wezen van het pedagogisch concept van de steinerschool te maken heeft.

Fig.1: Klassieke voorstelling van de veranderingen in lichaamsverhoudingen in de loop van de groei.
		
(Verhulst, 1999, p.83)

Op het eerste gezicht lijkt het erop -wanneer men fig. 1 bekijkt- dat in de loop van die groeiperiode het hoofd van de mens
steeds kleiner wordt. Het is alsof het hoofd van de mens in de loop der jaren verschrompelt. Dit is natuurlijk optisch bedrog:
het hoofd wordt in werkelijkheid natuurlijk alleen maar groter. Alleen is het in het begin proportioneel reusachtig en neemt de
proportie alleen maar af ten opzichte van het geheel: de rest wordt gewoon nog veel, veel groter. Proportioneel gezien komt
de mens ter wereld als hoofd-mens, zou je enigszins overdreven kunnen zeggen. Op het eind van de ontwikkeling is het echter
omgekeerd: dan lijkt de mens voornamelijk een ledenmaten-mens geworden te zijn. Terwijl in het midden van de ontwikkeling
(proportioneel gesproken tussen zes en twaalf jaar) de mens in een soort evenwichtstoestand verkeerd tussen hoofd-rompledematen, je zou hem dan een romp-mens kunnen noemen. Van hoofdmens evolueert de mens naar ledematenmens in de
loop van zijn groeifase. De grote plaats die eerst het hoofd inneemt in het geheel van de menselijke vorm wordt op het eind
ingenomen en proportioneel zelf overtroffen door de ledematen. Het hoofd wordt ledemaat, zou je vereenvoudigend kunnen
stellen. Dit mysterie dat je de omstulping van hoofd naar ledematen zou kunnen noemen, is het onderliggende anatomischFig.1 : Klassieke voorstelling van de veranderingen in lichaamsverhouding
fysiologische basisproces van de gehele kleuter-, kinder- en jeugdtijd. Van het mensworden tout court.

de tijd van de tandenwisseling,
de tweede
in de loop van de groei. (Verhulst, 1999, p.83)
in de tijd van de geslachtsrijpheid of
puberteit.

Dit groeiproces gebeurt niet altijd even snel. Er zijn zogenaamde groeispurten. Het merkwaardige is dat deze groeispurten een
soort zevenjarenpatroon vertonen: een groeispurt rond het zevende, een tweede rond het veertiende levensjaar. (Bij jongens en
meisjes weliswaar iets verschillend). Tussen de eerste en de tweede speelt zich de lagere schooltijd af, de middelbare schooltijd
heeft vooral met de tweede te maken. De eerste gebeurt in de tijd van de tandenwisseling, de tweede in de tijd van de geslachtsrijpheid of puberteit.

Fig.1 : Klassieke voorstelling van de veranderingen in lichaamsverhoudingen
in de loop van de groei. (Verhulst, 1999, p.83)

Fig.2: Schematische voorstelling van de groeirichtingen bij de mens.
		
(Verhulst, 1999, p.100)
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Fig. 2 laat zien dat deze twee groeispurten van elkaar verschillen in richting. De eerste (zeven jaar) gaat voornamelijk uit
vanuit het hoofd: van boven naar beneden, vertrekt van het
hoofd en straalt uit naar de voeten; de tweede (veertien jaar)
van beneden naar boven, vertrekt van de voeten en straalt uit
naar het hoofd. De gehele beweging zou je kunnen beschrijven als een afdalende lijn (zeven jaar) die wordt omgezet in
een stijgende lijn (veertien). In een beeld uitgedrukt: het gaat
om vallen en opstaan, om neerdalen en zich verheffen. Om
incarnatie en excarnatie, zo je wil, om belichaming en daarna
bewustwording.
Hoe kan deze basislijn van de ontwikkeling door onderwijs en
opvoeding ondersteund worden? Op het eerste gezicht zou je
denken: je begint bij het hoofd en wat het hoofd nodig heeft,
want dat is reeds het meest ‘af’, daarna komt alles wat de
romp nodig heeft en tenslotte geef je een kind wat zijn ledematen willen en behoeven. In werkelijkheid is het natuurlijk
juist omgekeerd. Goede pedagogie volgt de indirecte weg.
Vermits het hoofd reeds bijna ‘af’ is, ga je zoveel mogelijk
ondersteunen wat nog niet ‘af ’ is, wat het minst ‘af’ is.
Daarom is de eerste zevenjaarsfase tot aan de eerste groeispurt, gewijd aan het leren ontwikkelen van alles wat met
de ledematen samenhangt. Het kleine kind hoeft zijn hoofd
daardoor niet groter maken dan het al is, maar leert juist thuis
komen in zijn eigen lichaam. Gezond is alles wat te maken
heeft met beweging, evenwicht, lichaamsgevoel, vitaliteit en
motoriek. Dat is als fundament veel belangrijker dan alles wat
met het hoofd samenhangt (vroegtijdig leren lezen en schrijven bij voorbeeld). Alles wat deugt, zit vervat in het woord
‘spelen’. Het heilige spel van het kleine kind is de echo van
de wereld in zijn ledematen. In het natuurlijke spel bootst het
kind de volwassen wereld en de omgeving na. Het kernwoord
is dan ook nabootsing. Als het kind een wereld aantreft waarvan het veel tot in zijn bewegingen, tot in zijn lichaam kan
nabootsen, zal het gezondheid ontwikkelen. Nabootsende
krachten zijn opbouwende krachten, des te meer wanneer
datgene wat na te bootsen is de gehele mens omvat, van het
morele tot in het fysieke. Dat is voor het kind een eenheid.
Het ontwikkelt hierdoor ‘wilskapitaal’. Nabootsen is vooral
doen. Het lichaam wordt een actief instrument van de wil.
Het speelt met zin, met overgave, met lust. Waar de wil enkel
alleen maar aan banden gelegd of gedwongen wordt , zal het
kind angstig worden. Waar de wil geen voorbeelden gevonden heeft en zich zonder voorbeelden is gaan uiten, zal het
kind chaotisch of destructief-agressief worden. Een wilsleven
dat zichzelf echter al spelende heeft leren kennen (aan de natuur, aan de actieve volwassene, aan zijn spelende leeftijdsgenoten), en daardoor zelfvertrouwen ontwikkeld heeft, krijgt
een basis voor alle verdere leren in het leven. De diepste natuur van het spel is de nabootsing, dat wonderlijke vermogen
in ons dat je ‘het kind in mij’ zou kunnen noemen.
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De tweede zevenjaarsfase is dus aan de ontwikkeling van de
romp gewijd, de midden-mens. Het wilskapitaal dat in de eerste zevenjaarsfase ontwikkeld is, door het natuurlijke, heilige
spel, door de rijke nabootsing, kan nu omgezet worden in een
rijk en diep gevoelskapitaal. Alles wat het zich via de zintuigen
(ogen, oren, mond, neus, handen) opneemt, leert het omvormen tot iets moois. Uit beelden vormt het letters, het kan
een instrument leren spelen, het kan al zingend de wereld tot
klinken brengen, het staat open voor eindeloze verhalen, de
bewondering en verwondering voor de natuur kent, indien
goed gestimuleerd, geen grenzen, het wordt gevoelig voor
taal en woorden, voor vreemde talen. Het ontwikkelt graag
een gevoel voor verhoudingen en getallen, voor harmonie.
Alles spreekt tot het hart en alleen wat tot het hart spreekt
wordt echt opgenomen.
Wordt in de eerste zevenjaarsfase de opgenomen wereld nog
nagebootst in het min of meer gratuite spel, nu wordt dat
spel omgevormd tot iets wat al het verlangen kent om het
wezen van de wereld tot uitdrukking te brengen of weer te
geven: kunst. De kunst is een weg om de wereld intuïtief,
gevoelsmatig te begrijpen. Dat kan het kind nog niet echt uit
zichzelf. Het wil erin geleid en begeleid worden. Het heeft
daarvoor een persoon nodig naar wie het vererend kan
opkijken en die hem voorgaat in het meest veelzijdige kunstbeoefening: de meester. Hoe rijker die de wereld van het
kind via het kunstzinnige oefenen kan maken, hoe groter het
gevoelskapitaal zal zijn dat het kind kan aanleggen voor de
rest van zijn leven. Het spel wordt kunst, de wil wordt verrijkt
met gevoel.
Wanneer de ledematen de basis geworden zijn van veel
wilskapitaal, wanneer het hart, de longen, de romp de basis
worden van het rijk ontwikkelde gevoelskapitaal, dan is het
tijd rond het veertiende levensjaar, om eindelijk rechtstreeks
het hoofd aan te spreken: de kracht van het denken. Het
wilskapitaal dat in gevoelskapitaal omgezet is, kan nu gebruikt
worden om een denkkapitaal te ontwikkelen. Het zal een
denken worden, dat niet eenzijdig is, dat niet uitsluitend abstract en los van de wereld is, maar dat veel verder kan gaan
dan een denken zonder ondersteuning van een gezonde wil,
zonder voeding vanuit de ervaring en het gevoelsleven. Onnodig te zeggen dat met een wilskapitaal en een gevoelskapitaal dat op de beschreven manier gevormd en omgevormd
is, ondersteund door de fysieke ontwikkeling, er omvattender
en rijker denken mogelijk wordt. Naast analytische en causale
denkvormen, worden ook denkvormen of denkgebaren mogelijk waarin het gevoelsleven en het rijke wilsleven kunnen
heropleven: imaginatieve vormen van denken (zogenaamd
beeldend denken, denken met het hart) en intuïtieve denkvormen (globaal of synthetisch denken, begrippelijk denken,
denken als wilsactiviteit). Niet allemaal ineens, maar stap
voor stap oefenend. Vier jaar lang. En dan kan het denken
een groeiende vorm van licht zijn dat de donkere tijd die men
puberteit noemt, kan steun geven en ruggengraat.

in de aanloopjaren van de zevende en achtste klas (eerste en
tweede jaar middelbaar), maar komt pas echt tot bloei vanaf
de negende klas (derde jaar, vanaf het veertiende levensjaar).
Komt aan de steinerkleutertijd en de Steiner-lagere-school
geen steinervervolg in de middelbare school dan gaat al dat
extra ontwikkelde kapitaal hopelijk niet geheel verloren, maar
toch zal het vermoedelijk eenzijdiger aangewend worden. Het
zal dan een aanpak zonder deze doelgerichtheid en inzichten moeten ontberen en op toeval moeten rekenen ofwel
verloren gaan. Het is dan doodzonde dat het niet volgens zijn
innerlijke logica zich verder kan ontwikkelen om levenslang te
kunnen renderen.

Het denken zal in zijn verruimde vormen de mogelijkheid
bieden tot sociale verbondenheid, tot identificatie, persoonlijke betrokkenheid, tot morele verantwoordelijkheid en tot
handelen, tot engagement. Hierdoor zal op een gemetamorfoseerde wijze juist het gevoelsleven gevoed worden op de
manier die nu passend is en eveneens het wilsleven geweldig
kunnen versterken. De jonge mens zal een initiatiefmens kunnen worden. Het nabootsende spel dat tot kunst omgevormd
werd, wordt nu inzichtelijke kennis die handelen mogelijk
maakt vanuit een persoonlijk oordeel: de basis van de vrije
persoonlijkheid en echte wetenschap. Kunst en ambachtelijk
werken zullen bovendien blijven bijdragen tot de ontwikkeling van de beschreven denkgebaren.
Dit alles is de kern van de middelbare school. Van het in de
kleutertijd ontwikkelde wilskapitaal en van het in de kindertijd
ontstane gevoelskapitaal economisch gebruik maken door het
om te zetten in renderend denkkapitaal. Dit wordt voorbereid

Hoe dit alles nu in de praktijk kan gebracht worden en gebracht wordt, is stof voor een volgende beschouwing.
Ref. voor fig. 1 en fig. 2 : Jos Verhulst, Der Erstgeborene. Verlag
Freies Geistesleben, 1999.

Wilbert Lambrechts,
leraar Nederlands Steinerschool Antwerpen middelbaar en
docent menskunde voor de Federatie van Steinerscholen.

Waar zijn de twaalfdeklassers van vorig jaar naartoe?
Ze waren met velen vorig jaar, de twaalfde klas. We kregen dan ook een imposante lading eindwerken voorgeschoteld op het
einde van het schooljaar. Toen vroegen we ons af wat ze zouden gaan studeren en of ze al een tip van de sluier hadden opgelicht.

Nu weten we waarvoor ze kozen, ziehier het overzicht:
1.
		
2.
3.
4.
5.
6.
		
7.
		
8.
		
9.
		
10.
		
11.
		
12.
13.
		
14.
		

Talia Van Overberghe: theaterkostuum
(academie Artesis Antwerpen)
Laure-Anne Van Maele: vroedkunde (KDG Antwerpen)
Eva Knollenburg: burgerlijk ingenieur-architectuur (UGent)
Freya Weekers: sociologie (Ugent)
Anaïs Bollansée: kunstwetenschappen (Ugent)
Matthijs Van Loock: interieurvormgeving
(Artesis Antwerpen)
Zino Moons: drama-acteren
(conservatorium Artesis Antwerpen)
Laszlo Thiry: muziek-klassiek-fagot
(conservatorium Artesis Antwerpen)
Bavo Coeman: internationaal ondernemen
(KDG Antwerpen)
Levi Engels: taal- en letterkunde: Engels – Theater-, Film-,
en Literatuurwetenschappen UA
Quinten Van Cauwenberge: lerarenopleiding zedenleergeschiedenis (Artesis Antwerpen)
Kevin De Maeyer: ICT (Gent)
Nele Van Thillo: bio- en landbouwkunde: optie dierenzorg
(KAHO Sint Lieven Sint-Niklaas)
Ellen Vanderstraeten: taal- en letterkunde: Engels –
Theater-, Film-, en Literatuurwetenschappen UA

15.
		
16.
17.
		
18.
19.
20.
21.
22.
23.
		
24.
25.
26.
27.
		
28.
		
29.
		
30.

Maxime Suykerbuyk: lerarenopleiding Plastische opvoeding – Project kunstvakken (KDG Antwerpen)
Danse Depraetere: zes maanden naar Ecuador met AFS
Lisa Willems: muziek-klassiek-zang
(conservatorium Artesis Antwerpen)
Elisa Eberlein: vroedkunde (KDG Antwerpen)
Henri le Grelle: een jaar met AFS in Amerika
William Covents: sinologie (Ugent)
Jacoba Van Regenmortel: ruitersport in Nederland
Ruth Ferket: kunstwetenschappen (Ugent)
Dominique Adriaensen: interieurvormgeving
(Artesis Antwerpen)
Rhe Suykens: kunstwetenschappen (Ugent)
Charline Van Haaren: psychologie (Ugent)
Sam Robeyn: geschiedenis (Ugent)
Charlotte Van Ruiten: gezinswetenschappen
(KDG Antwerpen)
Bas Bodénan: productontwikkeling
(academie Artesis Antwerpen)
Caroline Kleinmann: drie maanden werken in Engeland en
dan naar Ghana
Aleksandra Koroleva: ergotherapie (Artesis Antwerpen)

We wensen ze natuurlijk alle succes toe!
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Onze oud-leerlingen: een overzicht
Op school zijn we met een zeer ambitieus plan gestart: het contacteren van onze oud-leerlingen.
Steinerschool Antwerpen
Wat hebben ze gestudeerd? Welk beroep oefenen ze momenteel uit?
Een intensief en tijdrovend werkje, waarvan we u nu al een eerste (onvolledig) overzicht willen geven.

Steinerschool Antwerpen

1998

1996
BEHAALDE VOLGENDE DIPLOMA’S

MOMENTEEL ACTIEF ALS

BEHAALDE VOLGENDE DIPLOMA’S

MOMENTEEL ACTIEF ALS

Bachelor beeldende kunsten

Theatertechnieker Toneelhuis

Licentiaat Germaanse talen

Leerkracht Nederlands

Culturele antropologie

Riskmanagement

Gegradueerde in de orthopedagogie

Clustercoördinator en kaderlid DVC Sint-Jozef

Syntra-opleiding vastgoedmakelaar

Makelaar

RITS (regie)

Regisseur, scenarist bij studio A

Sociale en culturele antropologie

Projectmedewerker Stichting Lezen

Biomedische wetenschappen

Postdoctoraal navorser Medische Biochemie (UA)

Gegradueerde in de orthopedagogie

Opvoedster Monnikenheide

Tolkenschool (NL, E, F), daarna verpleegster

Verpleegster

Lerarenopleiding secundair
(Nederlands – Zedenleer – Geschiedenis)

Projectcoördinator district Borgerhout

Lerarenopleiding

Kleuterjuf steinerschool
Teamverantwoordelijke en familiaal bemiddelaar

Trainer en instructeur paarden,
gecombineerd met bachelor gezinswetenschappen

Licentiaat klinische psychologie, bemiddelaar in
familiezaken, Masterclass social proﬁt management

Zelfstandige (paardeninstructeur)

Onthaal en administratief bediende,
medewerker personeelszaken

Service center (Syntegro)

Master cultuurmanagement

Communicatieadviseur

Pedagogiek

Social worker in ProSentret (Oslo)

Licentiaat politieke en sociale wetenschappen,
gecombineerd met lerarenopleiding

Verantwoordelijke lokale projecten (11.11.11)

Master graﬁsche- en reclamevorming

Graﬁsch ontwerper

Kinesitherapie, manuele therapie

Fysiotherapeut en docent aan de hogeschool (NL)

Industrieel ingenieur

Projectleider hoogspanningsstations

Bachelor of Science in Finance (US)

Gedelegeerd bestuurder Value Square

Licentiaat biologie, doctor in de wetenschappen

Lector (bachelor chemie en labotechnologie)

Germaanse (Duits – Zweeds),
gecombineerd met lerarenopleiding

Manager administratie (Acerta)

Licentiaat kunstwetenschappen,
optie theaterwetenschappen

Culinaire en educatieve rondleidingen
(stad Gent)

Bachelor cultuur en wetenschap en bachelor
culturele en maatschappelijke vorming

Debiteurenbeheer/boekhouding (Acerta)

Toegepaste informatica

Functioneel tester van software (Syntigo)

1997
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1999
BEHAALDE VOLGENDE DIPLOMA’S

MOMENTEEL ACTIEF ALS

Lerarenopleiding Helicon, shiatsu-therapie

Workshops dragondreaming en poppentheater

Licentiaat Romaanse, master in conﬂict and
development, beroepsopleiding lederbewerking,
momenteel opleiding cranio-sacraal therapie

Bediende bij Plan International en zelfstandige
in bijberoep (babysloefjes in leder)

BEHAALDE VOLGENDE DIPLOMA’S

MOMENTEEL ACTIEF ALS

Architectuur

Projectarchitect (a3bw-architecten)

Verpleegster

Verpleegster bij Geneeskunde voor het Volk

Sociaal-agogiek, gecombineerd met
psychopedagogische counseling

Consulent opvoedingswinkel Gent

Vertaler Frans en Spaans, Master na master
internationale politiek en diplomatie

Management Assistent bij de Royal Golf Club

Graduaat bouw

Zelfstandig aannemer

Licentiaat rechten, licentiaat psychologie,
licentiaat criminologie

Partner gevolgd naar het buitenland

Interieurvormgeving, meubelmaker

Zaakvoerder

Bachelor logopedie

Zelfstandig logopediste

Design Academy

Zaakvoerder

Vertaler/tolk (S-E), antropologie

Management assistent bij IDEA Consult
en vertaler MO*magazine
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Lerarenopleiding
Steinerschool Antwerpen

2000
BEHAALDE VOLGENDE DIPLOMA’S

MOMENTEEL ACTIEF ALS

Master revalidatiewetenschappen, kinesitherapie,
lerarenopleiding

Onderzoeker VUB

Industrieel ingenieur

Chief surveyor (DEME)

Master ﬁlmregie, diploma hypnotherapie
(Schotland), nu onderweg naar master in
psychotherapie (Australië)

Bachelor leerkracht F-N-E

Huismoeder

Master muziek (viool), lerarenopleiding

Begeleider muzikale workshops, lesgever DKO
(muziekinitiatie en viool), violist en orkestmeester
bij diverse orkesten en ensembles

Complementaire gezondheidszorg,
Cranio-sacraaltherapie

Zelfstandig therapeut cranio-sacraaltherapie
(bij mensen en paarden)

Bachelor elektronica

Assistent werﬂeider bij Infrabel

Bachelor lichamelijke opvoeding

ASV-leerkracht BSO en sportmonitor in bijberoep
Steinerschool Antwerpen

2003

/
BEHAALDE VOLGENDE DIPLOMA’S

MOMENTEEL ACTIEF ALS

Master klinische en gezondheidspsychologie

Werkzoekend

Master beeldende kunsten (fotograﬁe),
lerarenopleiding, verkorte opleiding leerkracht
lagere school (nu bezig)

Studeert en werkt 6 u per week in een jeugdatelier

Geen afgewerkte studie

Shiftleader PizzaHut

Culturele antropologie, fotograﬁsche vormgeving

Freelance documentairefotograaf

Master in de schilderkunst, lerarenopleiding, master
na master Filmstudies en beeldcultuur

Cameravrouw, schilderen

Toegepaste psychologie, bachelor wijsbegeerte

Studieloopbaanbegeleider (Artesis)

Beroepsopleidingen netwerkbeheerder
en verzorgende

Thuiszorg bij bejaarden

Lerarenopleiding Helicon + opleiding muziekdocent
Helicon

Steinerschool

Bachelor PO-Engels

Eerst interims gedaan als leerkracht, studeert nu
Master Engels

Kunstwetenschappen en archeologie,
illustratieve vormgeving

Administratief bediende (stad Antwerpen)

Werkt in een biotuinbouwbedrijf

Conservatorium (sax-jazz)

Saxofonist, bandleider, componist, docent

Bachelor politieke wetenschappen, Master
antropologie, Master politieke wetenschappen
(internationale betrekkingen)
Bachelor communicatiemanagement

Werkt in een reclamebureau

Bachelor interieur en vormgeving

Verkoper/ontwerpster

Bachelor hout, bouw en technologische opvoeding

Leraar hout en bouw (BuSO)

Master in de journalistiek

Werkt in de administratie en werkt vrijwillig als
journaliste in afwachting op werk in de branche

Bachelor orthopedagogie, ambachtelijk
chocoladebewerker

Leefgroep- en persoonlijk begeleider CAW

Orthopedagogie

Opvoedster (DVC Sint Jozef)
Steinerschool Antwerpen

2002

4

Dovenorganisatie

BEHAALDE VOLGENDE DIPLOMA’S

MOMENTEEL ACTIEF ALS

Lerarenopleiding

Klasleraar steinerschool

Master geschiedenis

Man gevolgd naar Jordanië – geeft er Nederlands

Bachelor boekhouding, bachelor Beeldende kunst
(mode)

Werkt bij Levi Strauss

Bachelor lichamelijke opvoeding

ASV-leerkracht en tennisleraar in bijberoep

Master journalistiek

Stafmedewerker cultuurantenne Deurne

BEHAALDE VOLGENDE DIPLOMA’S

MOMENTEEL ACTIEF ALS

Bachelor maatschappelijk werk –
studeert nu master rechten

Gewerkt als maatschappelijk werkster

Bachelor orthopedagogie

Thuisbegeleidster Begeleid Wonen Herentals

Geen afgewerkte studie

Tuinarchitect

Tolk Vlaamse Gebarentaal (halfweg)

/

Master klinische psychologie

HR-assistent Gemeentelijk Havenbedrijf

Bachelor Germaanse Talen, Journalistiek

Zelfstandig journaliste/copywriter

Bachelor hotelmanagement, afgestudeerd
als osteopaat en heilpratiker

Zelfstandig osteopaat en als osteopaat ook verbonden
aan het Sint-Vincentiusziekenhuis

Geen afgewerkte studie

Muziek spelen, werken bij de biobakker,
plaatopname in Canada

Lerarenopleiding

Educatieve medewerker bij de Federatie Vlaamse
Dovenorganisatie

Master productontwikkeling

Industrieel ontwerper

Bachelor leerkracht F-N-E

Huismoeder

Bachelor sociaal-cultureel werk

Kringwinkel Antwerpen (trajectbegeleidingen)

Geen afgewerkte studie

Verkeersleider

Master muziek (viool), lerarenopleiding

Begeleider muzikale workshops, lesgever DKO
(muziekinitiatie en viool), violist en orkestmeester
bij diverse orkesten en ensembles

Industrieel ingenieur elektromechanica

Ingenieur energietechnieken op een studiebureau,
in bijberoep: energiedeskundige

Complementaire gezondheidszorg,
42 Cranio-sacraaltherapie
Bachelor elektronica

Zelfstandig therapeut cranio-sacraaltherapie
(bij mensen en paarden)
Assistent werﬂeider bij Infrabel

5

Master in de Beeldende kunst (Beeldhouwkunst)
Occasionele medewerker sociaal-artistieke projecten
Steinerschool Antwerpen

2004
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Slavoj Žižek

De derde klas op tocht doorheen de tijd

De meesten onder jullie vragen zich nu waarschijnlijk af wat de woorden in de titel van dit artikel betekenen. Laat ik het voor
u opklaren, het is een man. Om correcter te zijn een cultfilosoof en hoewel hij er zelf een hekel aan heeft, wordt hij door vele
mensen de “Elvis” van de filosofie genoemd. Om een redevoering van deze man te zien, komen er mensen van heinde en verre
afzakken naar volledig uitverkochte zalen. In de zaal zitten mensen van alle culturen, nationaliteiten en achtergronden … In de
zaal zijn tientallen verschillende talen te ontwaren, het Engels als gemeenschappelijke tussentaal, soms het Frans misschien.
Iedereen gaat zitten. De lichten gaan uit. Er zitten overal mensen, alle stoelen zijn bezet. In kleermakerszit bevindt zich volk op
vloer, volk dat geen stoel kon vinden. Zelfs op het podium zijn stoelen bijgezet. Ineens klinkt er een daverend applaus, de man
waar iedereen op heeft gewacht komt de zaal binnen. In sjofele kleding met warrig haar en wel wat meer als een “drie dagen”
baardje, is het al een verschijning op zich. Twee andere filosofen in zijn kielzog, beide zullen zij door de gehele voorstelling vrij
weinig inbreng kunnen hebben. De heren gaan zitten, niet veel later klinkt er vanuit het publiek: “We want a Revolution!”
Die uitroep zet de toon voor de rest van de avond.
Na een korte inleiding door één van de twee Vlaamse filosofen, komt de man voor wie iedereen eigenlijk kwam aan het woord.
Hij zal de rest van de avond spreken over de toekomst van Europa.
Het wordt direct duidelijk dat je snel verbanden moet kunnen leggen en dat je je niet kunt permitteren ook maar een seconde
niet op te letten. Zijn uitspraken razen over het publiek. Even controversieel als begrijpelijk filosofisch klinkt zijn speech.
De Marxistisch-Libertijnse denker gaat van start. Hij begint met een klein gesprek over het onofficiële Europese volkslied, de “ode
an die freude”. Hij spreekt over hoe deze in verband staat met Europa, en over het schriel contrast dat in het stuk ontstaat na
maar 331, waarbij het Turkse element erin komt. Klaarblijkelijk, zo beargumenteerd hij, hoort dat laatste element er niet bij. Maar
dan stelt hij het publiek de vraag: “en wat als alles ervoor nu fout was?”
Geen seconde respijt krijgt men door zijn filosofisch betoog. De hele rechterzijde van de samenleving wordt vakkundig door het
slijk gehaald. Deze man verenigt in zich enkele schijnbaar onverenigbare begrippen. Een overtuigd atheïst zijnde, verdedigt hij de
Christelijke begin gedachten. Uit een ooit Communistisch land komende (Slovenië), verdedigt hij desondanks het idee van het
Communisme.
Zijn idee komt hierop neer: “De twintigste eeuw is gedaan! De fouten die gemaakt zijn geweest met de denkbeelden in die eeuw
zijn voorbij. De tijd is gekomen om een volledige democratie uit te bouwen, en te bouwen naar gelijkheid van de individuen.
Geen enkel individu mag daarbij uitgesloten worden, wat de filosofie van dat individu ook is. We moeten eindelijk af geraken van
onze twintigste eeuwse manier van zaken afhandelen. Open alles voor de democratie, en laat het volk vrij. Als we niet dringend
onze koers veranderen, zou ik echt niet graag willen leven in het Europa dat eraan zit te komen!”
Hij stelt eveneens ook dat de grootste vijand om dit te bereiken absoluut niet zoals sommigen beweren in het oosten ligt, of
buiten de joods-christelijke landen, neen, het grootste gevaar ligt in Europa zelf, en in de fanatiekelingen ( bv. Anders Behring
Breivik) die de Europese democratie willen beschermen, maar op de wijze dat zij ze beschermen, enkel de democratie doden.

deel 1: Bokrijk (30 september 2011)
Het was een vroege dag voor alle derdeklassers en hun ouders: om 7.15 u verzamelden we al aan het Antwerpse station.
Met goedgevulde rugzakjes (veel water, want het zou een warme dag gaan worden) gingen we de trein op en onze reis in de tijd
kon beginnen.
Na twee uur treinreizen en een kleine wandeltocht stonden we dan toch aan de ingang van het domein: 26 kinderen, 7 ouders
en een juf boordevol verwachting en nieuwsgierigheid. Na een toiletbezoek, wat hapjes en drankjes en het strekken van de
benen, verdeelden we ons in 2 groepen. De ene groep ging touwslaan, de andere pottenbakken. Aangezien een juf zich niet in
tweeën kan splitsen, kan ik enkel over de pottenbakkers vertellen. Wat was het heerlijk om de kinderen te zien toveren met klei.
Nog het meest tot hun eigen verbazing (te zien aan de openvallende monden en opengesperde ogen) ontstonden onder hun
eigen handen de prachtigste potjes, vaasjes en kannetjes. Het was trouwens ook hard werken: met de voet moest de draaischijf
stevig worden aangetrapt; van slabakken kon geen sprake zijn!
Na een uurtje stonden 13 potjes te drogen in de nog warme septemberzon en niet veel later kwamen 13 andere kinderen met
lachende gezichten en uitbundige kreten aangerend: “Juf, juf, juf! We hebben een cadeautje voor u!” En daar verscheen een
zelfgeslagen lang en stevig touw. Dat dit niet veel later meteen werd ingewijd als springtouw voor de klas, mag voor zichzelf
spreken. Het plezier spatte er in dergelijke mate af, dat ook kinderen van andere scholen mee kwamen springen!
Ook de kleinere zelfgeslagen touwen op kindermaat werden meteen in allerhande spelen geïntroduceerd. En wij weten nu ook
wat je precies kwijt bent als ze het over een ‘kluts’ hebben!
Na een deugddoende middagpauze, verdeelden we ons in drie groepjes en trokken zo op verkenning in het park. En wat een
belevenissen! De smid smeedde speciaal voor ons een hoefijzer en zetten hete afdrukken op houten plaatjes, bij de bakker
mochten we proeven van zelfgebakken brood, bij de viltster maakten we zelf een armband en bij de wolspinster werd luidkeels
informatie gewisseld over wolsoorten en breien (Met dank aan juf Ietjes deskundige lessen en het werk in de kleuterschool,
waren de open monden deze keer niet van de kinderen!). Ook bezochten we een boerderij, een molen, etc. Dat het de laatste
openingsdag van het park was en vele ambachtslieden enkel aan het opruimen waren, ging gelukkig aan veel kinderen voorbij,
zodat we, toen we om 18.30u weer aankwamen in het station, wel moe waren, maar vooral héél tevreden!

Al bij al was de speech een vlammend betoog tegen de (extreem-)rechtse denkbeelden en ideologieën. Hij weigerde te accepteren en te geloven dat er geen linkse manier was om uit de crisis te geraken. Žižek riep ook alle jongeren in de zaal op om niet te
gaan zitten bij wat de vorige generaties hebben bereikt, neen, ze moesten strijden, strijden voor een betere, gerechtere samenleving. En als daarvoor de standpunten van de vorige generaties moesten sneuvelen, dan was dat maar zo.
Ik zal het artikel afsluiten met een quotatie :
“Tolerantie tegenover de andere is zoals decafeïne koffie drinken. Het is een verzwakte versie van de cultuur van de andere. We
moeten overgaan van een cultuur van tolerantie naar een cultuur van emancipatie!”

Timur Michelashvili

44

45

deel 2: het schrift
Stel, er is geen schrift. Er heeft gewoon nog niemand aan gedacht. En doorvertelde verhalen, dat weten we allemaal, veranderen
onderweg. Toch wil je graag iets doorvertellen voor je achterkleinkinderen en je wil natuurlijk graag dat er niets aan het verhaal
verandert wordt. Dus wat doe je dan? Tekenen! Met stokjes in het zand (maar dat wordt weggespoeld met de regen of weggetrapt met achteloze voeten), met steentjes gelegd of met steen in andere stenen gekrast. Tot er een slimmerik een mengeling
van plantenextracten maakt en ermee op een afgeschermde rotswand aan het werk gaat. Het allereerste schrift was geboren!
Zo zwierven de derdeklassers verder doorheen
de tijd. De Sumeriërs, Egyptenaren, Feniciërs,
Grieken, Romeinen … allen zorgden ze voor een
eigen ontwikkeling in het schrift. Bij de monniken aanbeland, vonden we plots in Meester
Christophe een zielsverwant. Op een mooie
vrijdagochtend wijdde hij ons in, in het maken
van een rietpen en het schrijven met een ganzenveer. Ook de galappeltjes die we tijdens de
herfstmaanden verzamelden, bleken plots een
bestanddeel van inkt te zijn. De twee gecombineerd, katapulteerden ons terug in de tijd. Met
engelengeduld en een scherp gehoor (want als
de pen kraakt, moet je van richting veranderen)
gingen ze aan het schrijven.
Het bezoekje aan het Plantin- en Moretusmuseum bracht ons in contact met een echte drukker, die voor ons op een echte drukpers de hele
gang van zaken doorliep.
Toen in de klas ook nog echte typemachines te
voorschijn kwamen uit mysterieuze dozen, kon
de pret helemaal niet op! Maar wat moet je hard
duwen op zo’n letters! En wat een lawaai!
Het leek ons toch geen goed idee om nu allemaal met zo’n typemachine in de klas te zitten,
dus haalden we de computer erbij. Een veelheid
aan lettertypen voor handen en ook een stuk
stiller werken. Maar ook veel stopcontacten nodig, en het doet zo’n pijn aan je ogen, en je kan
eigenlijk niet meer echt zélf schrijven!
Dus besloten we aan de Sint een vulpen te vragen. Om te laten zien dat we er goed voor zouden zorgen, naaiden we een écht ‘pennenzakje’
en legden die als hint op onze banken klaar.
En, wat een geluk! Als perfecte afsluiter van de
periode kreeg elke derdeklasser een eigen gepersonaliseerde vulpen cadeau! De schrijfpareltjes zullen talrijk zijn, daar ben ik van overtuigd!

Juf Marlies
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De avontuurlijke vijfdaagse van de zesde klas

Dag 1
Om 9 uur kwamen we aan in het
Centraal Station. Omdat onze trein was
afgeschaft, moesten we nog een uur
wachten op de volgende trein. Eindelijk
konden we vertrekken richting Charleroi.Daar moesten we overstappen op
de trein naar Mariembourg.
Daar aangekomen, ontmoetten we
onze monitors. Ze heetten Joris, Simon
en Brenda.
Na enkele leuke kennismakingsspelletjes vertrokken we met kaart en
kompas naar het bivakhuis. Het was
wel 12 km stappen. Daar stond ons een
koninklijke maaltijd te wachten.

Lyssa, Montana, Anaïs

Dag 2
’s Ochtends werden we verdeeld in 3
groepen. Met onze groep gingen we
eerst naar de openluchtgrot. We moesten al meteen
op handen en voeten door een donkere
tunnel. Een hele voormiddag hebben
we geklommen en geklauterd. Het was
heel belangrijk dat we elkaar altijd en
overal hielpen. Sommige plaatsen hadden ook een bijzondere naam o.a. de
knuffelrots, het zadel,... We aten onze
boterhammen op een berg op.

Zohra
Met onze groep gingen we eerst naar
de brug. Eerst kregen we een heel
moeilijke opdracht waarbij we al zwierend met een koord met de hele groep
op één pallet moesten terechtkomen.
Daarna moesten we met ons allen een
steile muur beklimmen. Dit leek eerst
onmogelijk, maar we gaven niet op en
het is ons uiteindelijk toch gelukt.

Samina

Dag 3
We stonden op. Ondertussen hadden we twee superdagen achter ons.
Na een stevig ontbijt vertrokken we.
Iedereen kreeg een helm en klimuitrusting mee.We keken uit op een steile
rotswand. Nu moesten we onze zintuigen op scherp zetten. We vormden
groepjes van drie. We bestonden uit
twee zekeraars, waar je echt vertrouwen in moest hebben en een klimmer.
Het klimparcours gingen van moeilijk
naar nog moeilijker.
Imke: “Eerst moesten we de klimmer
zekeren, daarna kwam een begeleider
checken en dan kon je zeggen ‘départ’!
Als je niet meer kon of als je helemaal
boven was, moest je ‘block’ roepen.
Dan kon je gewoon recht tegen de rots
gaan staan en je rustig laten zakken”.
Toen we boven waren, daalden we
terug naar beneden voor een volgende
activiteit. We moesten bakken stapelen en erop klauteren. Dat was niet zo
simpel als het leek.
Chaska: “Eerst gaf Joris bakken aan.
Daarna moest ik het zelf doen. Toen ik
de elfde bak voorzichtig wilde aanpakken, vielen de andere bakken om. Ik
bleef daarboven hangen. Toen lieten ze
me zakken.”
Eénmaal terug in het bivakhuis, moe en
voldaan, kregen we een lekker avondmaal van de lokale kokkin.

Dag 4
Hallo, mijn naam is Shalini en dit is dag 4 van mijn schoolreis.
We begonnen de dag met een stevige maatijd. We maakten
een flinke wandeling van 3 km naar een oude steengroeve.
We werden verdeeld in drie groepen.
Groep 1 begon met klimmen tegen een steile rotswand met
behulp van een touwladder en 2 mini-ladders die je met haken om de beurt moest vastmaken om zo boven te geraken.
Groep 2 begon met een afdaling in rappel. Je moest langs een
steile rotswand naar beneden.
Groep 3 deed tyrolienne. Dat ging met drie touwen die ze
horizontaal over een kloof hadden gespannen.

Dag 5
Met onze topografische kaart volgden we de route naar het
station in Mariembourg. Onderweg werden we in de gaten
gehouden door de begeleiders. Als je getikt werd, strafte je de
hele groep. Maar je kon dit vermijden door zo snel mogelijk in
een hoepel te gaan staan. In totaal zijn we twee keer getikt.
We waren net op tijd voor de trein. Toen we terug in Antwerpen waren, was het fantastisch om onze ouders terug te zien.
Het was een superreis!

BartJan, Lukas

Shalini
Na een spannende belevenis kwamen we aan bij het
bivakhuis. Toen iedereen gedoucht had, maakte iedereen
zich klaar. (De meisjes zagen er beeldschoon uit). De bonteavond kon beginnen. Marieke kwam als eerste op met een
superdans. Daarna volgde Shalini met een stand-up comedy.
Iedereen lag krom van het lachen.
Toen kwam de actie-komedie van Qwerty toetsenbord.
Als vierde kwamen Chloë en Ottilie met Taylor Swift.
Het was toen de beurt aan Tristan en Robbe E. met hun wetenschappelijke act. Wim leidde een leerrijke quiz waarbij je
zo snel mogelijk de bel moest laten rinkelen.
Samina en Zohra dansten op het liedje Soulja boy dat ze ons
aanleerden. Toen volgde de dans op het liedje I need a dollar.
En dan fuiven maar.

Robbe E, Merlijn, Wim, Bavo

Tristan
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De zevende klas ontdekte elkaar aan zee

De zevende klas startte het schooljaar traditioneel met een verwelkoming door
de hele middelbare school en vervolgens het vertrek op tweedaagse naar zee. Het
werd een ontdekkingsreis naar ongekende gebieden: de nieuwe klasgenoten.
Impressies van Amber Slabbinck, Besmullah Azimi, Renée Van den Bergh en
Piet Reyniers.
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Chartres
Toen we rond het kampvuur zaten, had ik echt een familiegevoel. Warmte (weet niet of dat door het vuur kwam) en
begrip voor elkaar. Zelfs als we stil waren, vond ik het niet
onaangenaam. We waren er allemaal en dat is wat er telde op
dat moment. Ik vond het allemaal goed georganiseerd. Ik had
eigenlijk niet verwacht dat ik aan alles wat we gedaan hebben zo snel zou wennen en ik vond het heel jammer dat het
maar vijf dagen duurde. Het was een heel leuke en leerzame
ervaring die ik niet snel zal vergeten.

Adriana Blazewicz

Uitrusten bij de kathedraal met “Michelle ma belle” in mijn
hoofd. Inne en ik waren net op zoek naar souvenirs en hadden een winkel met muziekdoosjes ontdekt waar ik een
muziekdoosje heb gekocht dat “Michelle ma belle” speelde.
Het paste goed bij de sfeer van de stad en van Frankrijk.
Ik vond de reis een zeer speciale ervaring, zodanig dat ik
mij nu wat verloren voel. Ik heb het gevoel dat alle interessante dingen in Chartres gebeuren, niet hier. Ik zou graag
teruggaan. Ik heb veel geleerd op deze reis, maar heb vooral
genoten van de vele indrukken die ik heb opgedaan.

Rafaël van Herck
’s Avonds, de tweede avond toen we aan het restaurant
kwamen. Ik had honger en dorst. Ik was moe en mijn benen,
voeten en rug deden pijn. Maar om alles dan te laten ontspannen en de heerlijke sfeer op te zuigen, was geweldig. Na
dit moment werd ik eraan herinnerd omdat alles mogelijk nog
meer pijn deed toen ik opstond. Maar die pijn was ik even
later vergeten toen we voor de kathedraal stonden.
Het was een bindende reis. Ik denk dat onze groep nog
nooit zo stevig is geweest. Ik heb eigenlijk met iedereen uren
gesproken en omgegaan, wat ik hiervoor niet kon. Het was
super en ik weet nu wie ik ben in de klas. Ik voel mij dankbaar
tegenover mijn klasgenoten, maar ook tegenover de twee
leerkrachten die met ons zijn meegegaan.

Wat vond je het leukste aan de Chartresreis?
Toen we op de gotische toren waren waar het heel hard
waaide. De toren was zo mooi en gedetailleerd zelfs zo ver
in de top waar je zou denken dat het niet zou baten omdat
men het toch niet ziet. Het was heel mooi om een overzicht
te hebben over de kathedraal en het was er heel gezellig. Ik
had overal foto’s van gemaakt. De smalle trap om boven te
geraken vond ik wel een beetje griezelig. Er leek geen einde
aan te komen en het was zo smal, ik werd er duizelig van.
Het leek wel een gedeelte uit een droom. Ik vond dit wel het
leukste schoolreisje, of hoe je het ook wil noemen, dat ik ooit
heb gehad. Wat we zagen in de kathedraal was heel overweldigend en de wandeling was zeker de ervaring waard. Ik ben
heel blij dat ik hem heb meegemaakt. Maar het leukste en het
mooiste voor mij was om echt het gevoel te hebben deel uit
te maken van de groep en er helemaal in passen. Dat gevoel
had ik daar het sterkst gevoeld sinds ik hier twee jaar geleden
op school ben gekomen. Sinds ik verhuisd ben, was dat het
moment dat ik wist dat ik hier hoorde te zijn.

Tsjêbbe van Damme
In die donkere imposante kathedraal waar er zoveel verdriet
heerste en iedereen zich verdrong om zo snel mogelijk bij
God te geraken, voelde ik me geheel niet op mijn plaats. Uit
de eeuwenoude glasramen sprak iets van een oneindige melancholie en er huilden mensen om een overledene. Woorden
van lof galmden van grote stenen muur naar grote stenen
muur. En de bogen leken zich te willen strekken om nog meer
verloren zielen te overkoepelen. Er was spijt, pijn en ongelooflijk veel tranen terwijl ik een perspectieftekening probeerde te
verwezenlijken. Helaas ontbrak mij de moed.
Het was een uitputtende reis, op de manier dat er erg veel tijd
was om na te denken en zo dieper te graven in jezelf. Het was
haast alsof we allemaal een beetje Parzival werden en op zoek
moesten naar onze eigen graal.

Dagmar Tratsaert

Ik had mijn wekker gezet om half 6, maandagochtend. Mijn
mama kwam mijn kamer binnen, nam mijn temperatuur en
zag dat ik niet meekon door mijn hoge koorts (39°c). Ze had
de dokter zaterdag geraadpleegd en hij constateerde dat ik
een neuspoliepen-keel-en oorontsteking had. Ik vond dit
heel jammer, maar ik was erg ziek. Ik heb er heel de week aan
gedacht.
Ik vond het niet leuk om thuis te zijn. Ik had het gevoel dat
ik vanalles aan het missen was. Ik denk dat ik het gemist heb
om de andere leerlingen buiten de schoolbanken te leren
kennen. Ik denk ook dat ik meer ervaring zou hebben opgedaan tijdens de reis en zelfstandiger zou zijn geworden door
de wandeling die we alleen gingen doen met enkel kompas
en kaart. Ook het kamperen, want ik heb maar 1 of 2 keer in
mijn leven in een tent geslapen.

Toen we onze wandeling aan het doen waren, hadden we na
3/5 van de weg een verkeerd pad ingeslagen. Wij kregen als
cadeau een snoepreisje van 8 km door een beeldschoon veld
vol bloemkolen as far as the eye could see! We waren dus
genoodzaakt om de lokale bevolking aan te spreken en Ezra
haar franse-weg-vraag-skills te laten demonstreren. Wij zijn
bij een bompake, bommake en 2 tuinventen de weg gaan
vragen die ons alle drie de verkeerde weg wezen. Stoute
Fransjes… Toen we eindelijk terug aan dat @#&! Kruis waren,
kwamen we een loslopende Milan, Suganya en Dagmar tegen.
We konden nu samen lekker gezellig de hele weg terugwandelen naar die afslag die we verkeerd hadden genomen en
superstoer zeggen dat we naar LINKS moesten en niet naar
RECHTS!
Ik wou langer in het Louvre en het Rhodin-museum blijven…
en mijn “l’art du boire” poster kopen van die coole kleine
groene bakwinkeltjes aan de stinkie-seine…
Het eten was enorm lekker met uiteraard de eervolle vermelding van de uitstekende geïmproviseerde vegetarische pasta!
De camping was superchic! Stopcontacten, volwaardige
kokend hete douches, zéér vriendelijk personeel (teehee…
mademoiselle…ikke…=w=) en onze supergrote tent! Dank u,
Alletaartje :3! De crypte was ook super! Goede uitleg ook…
Diepe putten zijn altijd leuk, en live concertjes van orthodoxe
Rusjes zijn ook altijd goed meegenomen!
Tekenen, eten, zingen, dakloze clowns met knikkers… Ik zeg:
een geslaagde schoolreis ^w^!

Sophie Moons

Yasmin Passieux
Aletta Goudzwaard
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Onze aankomst in Chartres tijdens de wandeling toen we er
bijna waren. We kwamen op een drukke baan terecht die ons
recht naar Chartres leidde, maar vanaf dat moment waren we
ook de GR-route kwijt. We wisten niet waar de camping was
maar wel dat we er vlakbij waren. Het gevoel dat ik kreeg nadat
we aan iemand de weg hadden gevraagd en het laatste onbekende deel van de tocht duidelijk werd, was onbeschrijflijk.
Het was een speciale reis die ontzettend goed verlopen is. Parijs was indrukwekkend, maar wel een beetje kort en Chartres
was een mooi stadje. De kathedraal was groter dan ik me
had voorgesteld. Het groepsgevoel, het weer, enz. waren zeer
goed. We zijn zowel persoonlijk, als in groep een belangrijke
ervaring rijker.

Milan Van Overberghe

De heerlijke soep met spek. Ook al is het koud, nat en mis je
je geliefden, spoken niks anders dan drama’s door het hoofd;
veel kan je er niet aan doen. Door zeuren en klagen zijn nooit
menige problemen opgelost; er valt zoveel te beleven! We zijn
hier op een unieke plaats, uniek moment, doe er iets mee, geniet ervan! Een onbekende stad, hier valt zoveel te ontdekken!
Links, rechts, rechts, links. Kleine steegjes en smalle straatjes
doorkruisen tot de plek waar rust en voldoening samensmelten. Een open deur, een warme thuis. En zo geschiedde,
althans voor ons.
Het was een hele belevenis, heel anders dan andere reisjes.
Soms overhaast, soms erg veel tijd; het contrast was groot,
maar begon wel stilaan te wennen. Toch, over de gehele lijn,
veel gedaan, veel gezien, gehoord en gevonden. Ik vond het
heel erg leuk.

Emma De Meulenaer
Na de grote dagwandeling, kwamen we in de namiddag eindelijk op de campingplaats aan. De zon scheen, het was warm
en in de schaduw van de bus rustte ik samen met Sarah, Inne
en Tsjêbbe uit. Na een warme douche en propere kleren,
zaten we te wachten op de andere groepen. Toen ik ze om de
hoek zag verschijnen rende ik dolblij, alsof ik ze voor eeuwen
niet meer had gezien, naar ze toe en begroette hen met een
omhelzing.
Ik heb waarschijnlijk dingen gezien en gedaan waarover niet
veel mensen kunnen meepraten. Ik heb unieke momenten
beleefd die ik meeneem voor de rest van mijn leven. Momenten die ik iedereen zou toewensen die ze ook kunnen
beleven. Ik had mijn verwachtingen van de Chartresreis
aan de kant gezet, wetend dat ik het echte niet zou kunnen nastreven. Ik zou moeilijk kunnen vertellen over de reis
aan iemand die het niet zelf heeft meegemaakt, maar ik zou
oneindig lang kunnen praten met iemand die het wel heeft
meegemaakt. Over momenten die zo ongelofelijk waren dat
je ze eerst gevoeld moet hebben om ze te begrijpen, want dat
gevoel druk ik moeilijk uit in woorden.

Manon Misonne
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“We zijn vrijdag. We hebben net het labyrint gelopen en zijn
allemaal een beetje opgelaten. Buiten aan de kathedraal, voor
de engel, zitten Suganya, Dagmar, Emma en ik op de grond.
Op een bepaald moment begint iemand van ons halleluja te
zingen, en dat leek zo goed bij dat moment te passen dat we
alle drie meezongen. Toen hebben we eigenlijk, totaal zonder
reden, ongestoord uit volle borst halleluja zitten zingen. Misschien deden we het onbewust om afscheid te nemen van
Chartres.

Op het moment dat ons groepje op de camping aankwam
en we de bus zagen. We gilden naar Philip of we de eerste
waren, hij zei ja! We renden al juichend en gillend naar onze
bus. Philip keek ons verward aan omdat de leerkrachten er
nog niet eens waren. We waren dus echt eerst! Het gras van
de camping zorgde voor een verfrissend welkom.
Het opvallendste vond ik onze klas als groep. Ik heb ons nog
nooit zo sterk weten te staan. We maakten deze reis echt
samen, waardoor het “magische” (ik vind er nu geen ander
woord voor) niveau werd opgetild. Ik had op voorhand veel
vragen in mijn hoofd over de reis, maar toen ik er was, leek
het allemaal zeer logisch. Natuurlijk moesten wij hiernaartoe!

Inne

Op de wandeling naar Chartres kwamen we bij een onafgewerkte brug. Een man gebaarde ons dat we over de horizontale buizen moesten kruipen. Voorzichtig kropen we naar
de overkant, Aletta wandelde door het riviertje. We hadden
allemaal veilig de overkant bereikt.

We zaten allemaal in de kathedraal. Niet bij elkaar. Ieder had
een plekje gekozen dat voor hem het mooiste was. Maar, er
galmde een stem door de ruimte. Een stem die het potloodgekras en het gefluister overstemde. Het was de zoon van een
overleden vrouw. Hij zong afscheid. Ik kon niet anders dan
luisteren. Zijn Frans kon ik niet vertalen, maar 1 ding verstond
ik wel: zijn verdriet. Terwijl hij deze zware last droeg was ik
(en dat besef ik nu pas) aan Jezus aan het denken die zijn
kruis droeg. De man deelde zijn verdriet met de hele wereld,
want er waren verschillende nationaliteiten aanwezig op dat
moment.
Toen ze me vroegen hoe het was, zei ik: Leuk, gezellig. Ik was
niet overenthousiast omdat ik het niet vind passen bij de
sfeer van de reis. Toch wil ik niets liever dan teruggaan.
Zelfde tijd, plaats, mensen. Ik was er altijd van overtuigd dat
we 1 groep waren, deze week twijfelde ik daar toch wel aan.
Maar 1 ding verbindt ons nu wel: Chartres.
En daar word ik nu blij van ☺.

Suganya Chandrasekaran

Het was misschien geen plezierreisje maar de Chartresreis
was een leuke ervaring. Vooral omdat we alles bezochten op
een heel andere manier dan ik dat normaal zou doen. Het
tekenen liet je de dingen ook beter bekijken.

Lucas Annoot

Het was een reis die me hoofdzakelijk tot 1 ding aanzette,
namelijk het denken. Ik heb over zoveel nagedacht die week,
zoveel op een rijtje gezet. En dat denken ging dan samen met
het stappen. Het stappen naar Chartres, het stappen naar het
labyrint, enz. Misschien komt het door de monotone manier
van wandelen: stap, stap, stap… Ik weet het niet, maar het
zorgde ervoor dat er eerst een storm en daarna rust in mijn
hoofd plaats vond. Het is wat ik nodig had, het heeft me
gelukkiger en rustiger gemaakt.

Sarah Van Maele
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De twaalfde klas ging naar een ‘fusion’show

Bezoek van de elfde klas Steinerschool Brugge
Het was in de les Nederlands dat we hoorden dat de 11de klas van de Steinerschool van Brugge in Antwerpen zouden zijn.
Ze zouden ’s avonds naar een voorstelling in de Singel gaan en vroegen zich af of ze dan een bezoekje aan onze school zouden
mogen brengen. Wij, de 11de klas van de Steinerschool in Antwerpen, zouden dan een avondmaal klaarmaken. Het leek ons een
leuk idee om achteraf ook mee te gaan naar de Singel. Toen bleken de kaarten van de voorstelling al uitverkocht te zijn ...

Op dinsdag 22 november kregen we met de 12e klas al een voorsmaakje van volgend jaar. Nadat we de vorige dag een inleidende les hadden gekregen, gingen we die dinsdag naar de universiteit van Antwerpen om er een ‘show’ over kernfusie bij te
wonen. Na (heel lang) gewacht te hebben, een busrit en een kort wandelingetje, kwamen we aan bij de ingang van de campus.
We waren al bijna te laat en snel keken we op de borden waar we moesten zijn: blok Q, tegenslag.

Uiteindelijk brak de dag aan waarop onze gasten in Antwerpen zouden aankomen, 10 september. Voor de meesten van ons was
het WOW-actie en deze gingen dan ook naar de afgesproken plaatsen om geld te verdienen of voor het goede doel te werken.
Een aantal van ons hielpen de lagere klassen met het opzetten van de kraampjes en gingen dan in school koken.
Om 5 uur kwamen we bijeen om kort te bespreken wat we zouden doen. Meneer Lambrechts hielp ons bij het uitkiezen van een
tekst uit ons Pârzivalboek dat we zouden voorlezen. Hierna gingen we de tafels en stoelen en het servies en bestek klaarzetten
in onze klas. Het zag er feestelijk uit. Toen onze gasten arriveerden, toonden we ze de weg naar het euritmielokaal waar er een
diavoorstelling werd getoond met de foto’s van de Chartresreis en waar we onze teksten en gedichten voorstelden. Ook konden
ze een kijkje in ons boek nemen.

Maar toen we dan uiteindelijk aankwamen, na (heel veel) gewandel en een (grote) omweg, bij het gebouw hadden we nog ruim
de tijd om een groepsfoto te laten nemen en naar binnen te gaan. Wow, wat een grote aula, dat waren we niet gewoon. De
zaal deed een beetjes denken aan, weliswaar een heel klein, theaterzaaltje. Na een inleidend woordje van een mevrouw van het
departement fysica ging de ‘show’ van start. Kernfusie, de energie van de toekomst. De technische details zal ik jullie besparen,
maar wat wel leuk is om te weten is dat ze hiervoor een temperatuur moeten bereiken die 10 (!) keer zo hoog is als die op de
zon, ze een massa in rondjes laten vliegen en het geen CO2-uitstoot veroorzaakt. De Nederlandse professor liet een tol zweven,
stak een TL-lamp in de microgolfoven (waardoor de buis licht gaf) en liet ringen rook de zaal in vliegen. Hij presenteerde kernfusie in een zeer toegankelijke vorm. Achteraf kon men in de hal nog verschillende proefjes doen en kregen we een dvd'tje mee. Ik
vond het heel leuk om zo al eens in een universiteit te zijn geweest en meer over kernfusie te weten te komen.

We gingen hierna naar de klas waar er dampende potten met spaghetti en allerlei sauzen stonden. Het was heerlijk! Daarbij
vond – denk ik – iedereen wel gezelschap vanuit de andere klas. Achteraf namen we afscheid en wasten een aantal van ons in
recordtempo af, met hulp van Meneer Willems.
Al bij al vond ik het een zeer leuke ervaring. Ik heb ondertussen contact met een aantal mensen. Het was een toffe ervaring om
onze Pârzivalboeken met andere mensen te delen.

Nadat we nog (lang en aan de verkeerde halte) op de bus hadden gewacht klommen we op de bus terug naar school en genoten we, samen met de rest van het middelbaar, van een akoestisch en geweldig optreden van School is Cool.

Lauren, 12e klas

Tsjêbbe Van Damme
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Voor foto’s en info over de show:
http://www.ua.ac.be/fusieshow
Voor info over kernfusie:
http://www.iterbelgium.be/nl/kernfusie

LOHENGRIN en ANTWERPEN

Het boek bevat een heel aantal historische verkenningen die
de platgetreden paden van de officiële geschiedschrijving vaarwel zeggen. Vooral over de verloren gegane Sint-Michielsabdij,
maar ook over het belang van een figuur als Godfried van Bouillon voor Antwerpen, over de Semini-legende en talloze andere
onderwerpen komen we hier verrassende dingen aan de weet.
Minstens even vernieuwend is de link die wordt gelegd tussen
de historische, sacrale en religieuze elementen en de economie
van vandaag en van morgen!

Rika Heymans (red.)

«Op Antwerpen rust tot op vandaag de opdracht: zoek de concrete coöperatie met de Graal, het Heilig Bloed, het onzelfzuchtige, broederlijke offer van Christus. Zoek bewust de weg
van de duizend jaar oude stadscultuur naar de cultuur van de
wereldeconomie. Hou de lamp brandende.»

Foto:
Vincent Jauniaux / Danielle Verbueken,
Universiteit Antwerpen

Rika Heymans (red.)
Ludo De Schutter
Werner Govaerts
Hilde Maas
Francis Peeters
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2840 Reet (Rumst) (( Antwerpen))
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ANTWERPEN: de stad waar graalsridder Lohengrin aanmeerde
In het laatste boek van het Parzivalepos van Wolfram von Eschenbach
wordt verteld hoe Lohengrin in Antwerpen aanmeerde en hoe hij later
weer vertrok.
Voormalig Hibernia-lerares Rika Heymans nam in 2003 het initiatief om
samen met Ludo De Schutter, Werner Govaerts, Hilde Maas, Francis Peeters
en anderen dit thema grondig te onderzoeken.
Het resultaat is een boek waarin zowel geschiedenis, cultuur als
maatschappij aan bod komen. Onmisbare achtergrondkennis voor al wie
geboeid is door het Parzivalthema!

ISBN 978 90 77611 16 6

21,50 euro
+ verzendingskosten

in de boekhandel of rechtstreeks via info@via-libra.be
vzw Via Libra, Gitschotellei 188, 2140 Antwerpen
www.via-libra.be
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Componisten
In de lessen PO hebben de leerlingen van de twaalfde klas componisten getekend. Deze tekeningen zullen ingekaderd worden
en in een tijdslijn in het muzieklokaal worden opgehangen. Wordt volgend jaar vervolgd!
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New York Times

Gelezen in de New York Times van 24 oktober, dat de managers en andere hoge pieten
van IT-bedrijven hun kinderen naar een steinerschool sturen omdat ze daar tenminste
leren zonder computer.
Te lezen op http://www.nytimes.com/2011/10/23/technology/at-waldorf-school-insilicon-valley-technology-can-wait.html?_r=1&ref=gradingthedigitalschool
Hieronder volgt de vertaling.

Voor hoogtechnologische families werkt een laagtechnologische school
IT-ouders vinden dat computers in de klas de leerlingen afleiden.
Het hoofd van de afdeling technologie van Ebay stuurt zijn
kinderen naar een school met negen klasjes hier. En dat doen
de werknemers van Silicon Valley-reuzen zoals Google, Apple,
Yahoo en Hewlett-Peckard ook.

Op het middelbaar staan leerlingen in een kring tijdens
taalvaardigheid en herhalen de dichtregels die de leraar hen
voorzegt terwijl ze tegelijkertijd een stressballetje naar elkaar
overgooien. Deze oefening is bedoeld om lichaam en hersenen op elkaar af te stemmen. Zowel in dit lokaal als in de
andere klassen kan de dag beginnen met een voordracht of
een gedicht over God waaruit een niet-confessionele nadruk
op het goddelijke blijkt.

Maar de middelen die de school gebruikt zijn allesbehalve
hoogtechnologisch: pen en papier, breinaalden en soms ook
modder. Geen computer te zien. Nergens een scherm. Ze zijn
niet toegestaan in de klassen en de school moedigt gebruik
thuis ook niet aan.
Overal in de Verenigde Staten lopen scholen storm om hun
klassen van computers te voorzien, en veel beleidsmakers
zeggen dat het dom zou zijn om dit niet te doen. Maar het
tegenovergestelde van deze gedachte is te vinden in het
kloppend hart van de technologische economie, waar sommige ouders en leerkrachten een boodschap verkondigen:
computers en school gaan niet samen.
Dit is de Waldorf School of the Peninsula, een van de ongeveer 160 Waldorfscholen in het land die een leerfilosofie
aanhangen die gericht is op fysieke activiteiten en leren door
creatieve, ervaringsgerichte taken. Aanhangers van deze
aanpak menen dat computers creatief denken, beweging,
menselijke interactie en aandacht remmen.

Andies leerkracht, Cathy Waheed, die vroeger als computeringenieur werkte, probeert om het leerproces zowel onweerstaanbaar als zeer tastbaar te maken. Vorig jaar leerde ze de
kinderen breuken door hen eten te laten snijden -appels,
pitabroodjes en cake – in kwarten, helften en zestienden.
‘Drie weken lang aten we ons een weg door de breuken’,
vertelt ze. ‘Toen ik genoeg breukdelen van de cake had om
iedereen een stukje te geven, wat denk je, had ik hun aandacht?’

‘Ik verwerp het idee dat je technologie nodig hebt om te
leren,’ zegt Alan Eagle, 50, wiens dochter, Andie, een van de
196 kinderen is op de Waldorf lagere school; zijn zoon, William
13, zit op het nabijgelegen middelbaar. ‘Het idee dat een applicatie op een Ipad beter is om mijn kinderen te leren lezen
en rekenen is belachelijk.’

pas begint te leren. (Vanaf het tweede middelbaar laat de
school een beperkt gebruik van gadgets toe). Driekwart van
de leerlingen heeft ouders met een uitgesproken hoogtechnologische baan. Meneer Eagle, en vele ouders met hem,
zien dit niet als tegenstelling. Er is een plaats en een tijd voor
technologie, zo zegt hij: ‘Als ik voor Miramax zou werken en ik
zou goede, artistieke naaktfilms maken, zou ik ook niet willen
dat mijn kinderen die zouden zien voordat ze 16 waren.’
Terwijl andere scholen in de regio snoeven met de wifi in hun
lokalen, omarmt de Waldorfschool een simpele, ouderwetse
stijl – zwarte schoolborden met gekleurde krijtjes, boekenplanken met encyclopedieën, houten banken gevuld met
werkschriften en potloden HB2.

En meneer Eagle weet wel wat van technologie. Hij behaalde
een graad in computerwetenschap aan het Darmouth College
in New Hampshire en hij werkt op de communicatieafdeling
van Google. Hij gebruikt een Ipad, en een smartphone.
Maar hij vertelt dat zijn dochter, die in de vijfde klas zit, ‘niet
weet hoe ze Google moet gebruiken’, en dat zijn zoon het nu

Nog niet zo lang geleden hielden Andie en haar klasgenootjes
uit het vijfde zich op een dinsdag bezig met breien, kruisten houten naalden en maakten van bolletjes wol kleurrijke
lappen. Het is een bezigheid waarvan de school zegt dat die
bijdraagt tot probleemoplossend denken, meetkundig inzicht
en coördinatie. Het einddoel: sokken breien.

De Waldorfmethode is bijna een eeuw oud, maar doordat
de methode een stevige voet aan deze digitale grond heeft
gekregen, laait de discussie over de rol van computers in het
onderwijs weer hevig op.
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Verderop in de gang hamert een leerkracht op vermenigvuldigen door de derdeklassers zich te laten inbeelden dat hun
lichamen bliksemschichten zijn. Ze vraagt hen een rekensom
– vier maal vijf- en eensgezind klinkt het ‘20’ terwijl ze met
hun vingers naar het cijfer op het bord wijzen. Een lokaal vol
menselijke rekenmachines.

Sommige leerexperts zeggen dat de druk om klaslokalen
met computers uit te rusten onterecht is, omdat studies niet
duidelijk aantonen dat dit leidt tot betere resultaten of andere
meetbare vooruitgang.
Is leren met behulp van cakebreuken en breien dan zo veel
beter? De voorstanders van Waldorf maken een vergelijking
moeilijk, ook al omdat deze privéscholen geen standaardtoetsen op lager schoolniveau hebben. En ze zullen de
eersten zijn om toe te geven dat hun lagere schoolleerlingen
misschien niet zo goed zouden scoren op die toetsen omdat,
zoals ze zeggen, er niet gehamerd wordt op de eindtermen
van rekenen en lezen.

Dit cijfer is uiteraard geen verrassing als je bedenkt dat deze
leerlingen uit families komen waar voldoende waarde aan
onderwijs wordt gehecht om een exclusieve privéschool op
te zoeken, en dat deze school ook betaald kan worden. Het is
ook moeilijk om de laagtechnische aanpak van andere factoren te scheiden. Zo vertellen bijvoorbeeld ouders van leerlingen van de Los Altos school dat deze lesmethode geweldige
leerkrachten aantrekt, die allemaal worden opgeleid volgens
de Waldorfmethode; hierdoor ontstaat er een sterk gevoel
van roeping, dat misschien in andere scholen ontbreekt.
Zonder duidelijk bewijs draait het hele debat om subjectieve
invulling, ouderlijke keuze en een andere mening over een
enkel woord: engagement. Voorstanders van scholen met
technologie beweren dat computers juist de aandacht van
leerlingen verbeteren en dat jonge mensen die zijn grootgebracht met elektronica gewoonweg niet zonder kunnen.
Ann Flynn, directeur van de afdeling onderwijstechnologie
van de National School Boards Association, zegt dat computers essentieel zijn. ‘Als scholen toegang tot en fondsen
voor deze hulpmiddelen hebben, en dan deze middelen niet
gebruiken, doen ze onze kinderen tekort’, zo zegt mevrouw
Flynn.
Paul L. Thomas, voormalig leraar en onderwijsprofessor aan
de Furman Universiteit in South Carolina, met 12 boeken over
openbare schoolmethodes op zijn palmares, is het hier niet
mee eens, en zegt ‘een sober aanbod van technologie in het
klaslokaal zal altijd in het voordeel van het eigenlijke leren
zijn.’
‘Lesgeven is een menselijke ervaring’, zegt hij, ‘Technologie
leidt af, terwijl er juist behoefte is aan geletterdheid, rekenkundig inzicht en kritisch denken’.

Toen gevraagd werd om de doeltreffendheid van de school
aan te tonen, verwees de Association of Waldorf Schools
of North America naar een onderzoek van een aangesloten
groep waaruit bleek dat 95 procent van de leerlingen die afstudeerden aan een Waldorf middelbaar tussen 1994 en 2004,
verder gingen studeren aan gerenommeerde instellingen
zoals het Oberlin College in Ohio, Vassar College in New York
en de Universiteit van Californië, Berkeley.
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En Waldorfouders hanteren het argument dat echt engagement gedragen wordt door geweldige leerkrachten met
interessante leerplannen.
‘Engagement gaat over menselijk contact, het contact met de
leerkracht, het contact met hun leeftijdgenootjes’, zegt Pierre
Laurent, 50, nu werkzaam bij een 'hightech startup', vroeger
bij Intel en Microsoft. Hij heeft drie kinderen op Waldorfscholen, die een zodanige indruk maakten op het gezin, dat
zijn echtgenote, Monica, er in 2006 als leerkracht begon te
werken.
En terwijl voorstanders van nog meer technologie in klaslokalen beweren dat kinderen tijd met de computer nodig hebben
om vooruit te kunnen komen in de moderne wereld, zeggen
Waldorfouders echter: waarom al die haast, als je ziet hoe
makkelijk het is die vaardigheden onder de knie te krijgen?
‘Het is supergemakkelijk. Alsof je moet leren hoe je tandpasta
gebruikt’, zegt meneer Eagle. ‘Bij Google ontwerpen we juist
technologie die zo makkelijk is dat je er niet eens bij hoeft
te denken. Er is geen enkele reden waarom kinderen dit niet
kunnen begrijpen als ze wat ouder zijn.’
Er zijn ook behoorlijk wat hoogtechnologische ouders in een
Waldorfschool in San Francisco en net ten noorden daarvan
in de Greenwood School, die weliswaar geen onderdeel vormt
van het Waldorfnetwerk, maar wel de principes ervan hoog in
het vaandel draagt.
Californië telt ongeveer 40 Waldorfscholen, bijna een oververtegenwoordiging, - misschien omdat de beweging hier vaste
voet aan de grond heeft gekregen, zegt Lucy Wurtz die samen
met haar echtgenoot Brad, de Waldorfschool in Los Altos
hielp oprichten in 2007. Meneer Wurtz is de directeur van
Power Assure, een bedrijf dat computercentra helpt om hun
energieverbruik terug te dringen.
De Waldorfervaring is niet goedkoop: het jaarlijks schoolgeld in de scholen in Silicon Valley bedraagt $ 17.750, - voor
kleuterschool tot en met het tweede middelbaar, en $24.400,
- vanaf het derde middelbaar, hoewel mevrouw Wurtz vermeldt dat financiële tegemoetkoming mogelijk is. Ze vertelt
dat de typische Waldorfouder, die uit een breed aanbod van
elite privé- en openbare scholen kan kiezen, meestal ruimdenkend en goed opgeleid is, met een uitgesproken mening
over opvoeding. Bovendien weten deze ouders, op het moment dat ze hun kinderen technologie willen aanleren, dat er
thuis een ruim aanbod en kennis voorhanden zijn.
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De leerlingen beweren ondertussen dat ze niet verlangen
naar technologie, maar ze zijn ook niet volledig afgekickt. Andie Eagle en haar klasgenootjes uit het vijfde kijken soms naar
films. Een meisje wier vader bij Apple werkt, wordt soms door
hem gevraagd om spelletjes te testen. En een andere jongen
speelt op zijn vluchtsimulatorprogramma in het weekend.
De leerlingen vertellen dat ze gefrustreerd raken als hun ouders en andere gezinsleden helemaal opgaan in telefoon- of
andere toestellen.
Finn Heilig, 10, wiens vader bij Google werkt, zegt dat hij het
fijn vindt om met pen en papier te werken – liever dan op
computer – omdat hij zijn vooruitgang zo beter kan overzien.
‘Je kan terugbladeren en zien hoe lelijk je handschrift was in
de eerste klas. Dat kan je niet met computer doen, want alle
letters zijn hetzelfde’, vertelt Finn. ‘Trouwens, als je op papier
kan schrijven, kan je gewoon doorwerken als er water op de
computer komt of de elektriciteit uitvalt’.

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
karton 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.

Feestelijke
geschenken
met
uw foto,
tekening
of tekst
Vermelde prijzen zijn voor één stuk
korting voor grotere aantallen

