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Regio Berlaar
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Is Integrale Opdrachten

IO-QUIZ!

zie pag. 37

Nieuwe landen leren kennen
pag. 22

FOOD ART zie pag. 9
“ Het sociale aspect van
de richting STW sprak
me vooral aan.”
De leerlingen van het vijfde jaar kregen in de lessen IO uitleg van Liesbeth Leysen rond gezonde voeding en maakten enkele gerechten. Pag. 29

De leerlingen van het vierde jaar gaan
op tweedaagse naar de Ardennen.

Creatief aan
de slag met
emoties
zie pag. 8
“ In onze school kent iedereen, iedereen.”
Op observatiestage in 6 IO

Zie pag. 40
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HHvMB de school die leeft!
Beste leerlingen en ouders, welkom
in het Heilig Hart van Maria Berlaar.
Hier ben je vanaf dag één welkom,
dat merk je op de speelplaats en in de
klas. Op onze school kent iedereen

iedereen. In deze school leer je veel
meer dan formules, natuurwetten en
grammatica.
Er staat een heel team voor jouw paraat om te helpen als je moeilijkheden ondervindt. Op de studiebegeleiders kan je rekenen om je bij te benen binnen een bepaald vak. Onze
leerlingbegeleiders staan altijd klaar
met een luisterend oor als je het
moeilijk hebt op persoonlijk vlak.
Elke klas krijgt een klastitularis toegewezen. Deze leerkracht volgt de
leerling- en oudercontacten op en

Buitenlandse reis Roemenië

“In onze school kent
iedereen iedereen.”

zorgt voor een goede sfeer in de klas.

Ook is er de mogelijkheid om in de

Iedereen hier op school doet er alles

derde graad op buitenlandse reis gaan.

aan om jullie zo goed mogelijk te

Echt iets om naar uit te kijken! Zo kan

helpen en jullie hier thuis te laten

je bijvoorbeeld naar het romantische

voelen.

Parijs, het grootse Londen, het hippe

Berlijn of het magische Barcelona. Naast citytrips geeft onze
school de leerlingen ook de kans
om in Roemenië of Marokko één
week vrijwilligerswerk te gaan
doen en zo hun handen uit de
mouwen te steken voor de mensen die het moeilijker hebben.

Binnen onze school hechten we niet
alleen belang aan onze lessen maar

doen we ook enkele leuke activiteiten. Zo worden er verschillende klasdagen georganiseerd waardoor er
gewerkt wordt aan de klassfeer.
Leerlingen trekken hiervoor naar zee
of net naar de andere kant van het
land. Ze gaan met hun klas op tweedaagse naar de Ardennen, waar ze
samen hun grenzen leren verleggen.
Onthaaldag 1 september 2019
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Elk jaar doet de school ook zijn jaar-

Ook zetten we ons sportiefste been

lijkse veldloop. Jong en oud worden

voor en organiseren we ‘The run for a

aangemoedigd door de rest van de

better life’. Hiervoor halen de tweede-

school. Iedereen loopt op zijn eigen

en derde graad hun mooiste verkleed-

tempo en het typische gezegde is

kledij boven en lopen ze zoveel moge-

hier meer dan waar: deelnemen is

lijk rondjes voor het goede doel. De

belangrijker dan winnen. Het is een

leerlingen worden gesponsord door
ouders, familieleden en vrienden. Het
ingezameld geld doneert de school aan
een goed doel dat de leerlingen zelf
gekozen hebben. ‘The run for a better
life’ wordt afgewisseld met de kerstScholenveldloop 2019
sportief gebeuren waar iedereen samenkomt en een leuke
sfeer te voelen is.

happening. Voor deze activiteit wordt
de school omgetoverd tot een echte
kerstmarkt vol lekker eten, drank of
leuke spelletjes. Waarbij de opbrengst
gaat naar ‘Music For Life’.

Gitte Pluym

Van STV naar STW? Hoe doen we dat?
STW staat voor Sociale en Technische

de ene week twee leerkrachten acht uur

thema. IO is opgedeeld in componen-

Wetenschappen en wordt gegeven bin-

lang voor je hebt terwijl je de andere

ten of vakken en in elk component

nen TSO. Typisch voor deze richting

week de twee andere leerkrachten ziet.

wordt er aan een bepaald onderdeel

zijn de vakken IO, Sociale Weten-

De leerlingen werken dus een hele dag

gewerkt.

schappen en Natuurwetenschappen.

aan hun groepswerk rond een bepaald

IO staat voor Integrale Opdrachten

hierbij gaan de leerlingen telkens aan
de slag met één thema waar ze hun

“De leerlingen gaan telkens aan de slag met
één thema waar ze hun
creativiteit de vrije loop
kunnen laten.”

creativiteit de vrije loop kunnen laten.
Tijdens de lessen IO werken de leerlingen ook vaak in groep. Zo leren ze
samen te werken met alle leerlingen uit
de klas en dit is groepsbevorderend. IO
wordt acht uur per week gegeven met
een vast team van leerkrachten die
steeds afwisselen. Het kan zijn dat je

hechte vriendengroep
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In de 1ste graad koken de leerlingen

lingen in de bundel ‘WOI’ met ver-

componenten steeds door elkaar lo-

binnen STV, dit wordt verdergezet

schillende bewaartechnieken geëxpe-

pen.

tijdens IO-voeding in de 2de en 3de

rimenteerd en in ‘Festivalitis’ leren

graad. Het grote verschil tussen ko-

ze een enquête opstellen en de resul-

ken tijdens STV en koken tijdens IO

taten te interpreteren.

is dat er tijdens IO telkens rond een

Last but not least: IO SW. Hier gaan

thema wordt gewerkt. Zo bereiden
leerlingen oorlogskost tijdens de
bundel ‘WOI’ en gaan ze exotischer
te

werk

tijdens

de

bundel

‘Festivalitis’. Ook leren ze bijvoor-

de

leerlingen

onder

Goed presenteren is een must voor
later! Tijdens ‘WOI’ presenteren de
leerlingen een oorlogspersonage op

meer

op

onderzoek in de literatuur en maken
ze presentaties op allerlei originele
manieren.

“Goed presenteren is
een must voor later.”

beeld hoe ze best de koelkast indelen

Goed presenteren is een must voor

een originele manier. Zo leven ze

en wat gezonde voeding net inhoudt.

later! Tijdens ‘WOI’ presenteren de

zich in en gaan ze op zoek naar een

leerlingen een oorlogspersonage op

originele locatie. Voor de bundel

een originele manier. Zo leven ze

‘Festivalitis’ onderzoeken de leer-

zich in en gaan ze op zoek naar een

lingen hun zelfgekozen cultuur en

originele locatie. Voor de bundel

gaan ze op zoek naar typerende han-

‘Festivalitis’ onderzoeken de leer-

delingen,

lingen hun zelfgekozen cultuur en

gerechten. Jullie merken dus dat bin-

gaan ze op zoek naar typerende han-

nen de opdrachten de verschillende

delingen,

componenten steeds door elkaar lo-

“Bij IO– expressie
gaan leerlingen met
hun handen aan het
werk.”
Bij IO-expressie gaan leerlingen
met hun handen aan het werk. Zo
schilderen of tekenen ze iets dat past
bij hun project. Tijdens de bundel
‘WOI’ maken de leerlingen een dubbele pagina over een bepaald oorlogspersonage zoals een verpleegster, een soldaat of een oorlogswedu-

we.

Tijdens

de

lessen

van

‘festivalitis’ ontwerpen de leerlingen
een festivalkraampje dat typerend is
voor een bepaald land. Hier draait
het dus om de creativiteit en de originaliteit van de leerlingen.
Tijdens de lessen IO NW doen de
leerlingen meestal een wetenschappelijk project. Zo hebben de leer-

geloofselementen

en

gerechten. Jullie merken dus dat binnen de opdrachten de verschillende

pen.

geloofselementen

en
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Een ander belangrijk vak binnen

een volwassene om tot slot de per-

fysica en chemie. Een fijn en leer-

STW is Sociale Wetenschappen. In

soon in zijn laatste levensfase te be-

rijk, maar niet te onderschatten vak.

dit vak bespreken de leerlingen elk

studeren. Tijdens de leerstof ga je

Ze krijgen veel informatie, maar the-

jaar specifieke onderwerpen. In het

ook jezelf een beetje beter leren ken-

orie alleen zou niet fijn zijn, toch?

derde leren de leerlingen bijvoor-

nen als we het hebben over de puber-

Daarom doen ze soms experimenten

beeld naar zichzelf te kijken in het

tijd. Hoe cool is dat?

bij de leerstof om deze wat levendi-

deel ‘wie ben ik’ en leren ze ook

over communiceren.

In het zesde jaar gaan de leerlingen

de motivatie vanuit zichzelf en de

Hoe leuk is het om eens te kijken

omgeving bekijken. Jezelf motiveren

hoe hard mensen van elkaar kunnen

om voor school te werken klinkt

verschillen en te observeren dat toch

makkelijk, maar het is veel meer dan

iedereen zichzelf kan blijven? Waar-

dat. Op naar het zesde jaar dus om

nemen en observeren spelen een be-

hierover meer te weten!

sant jaar!

de jaar cellen van voedingsmiddelen
onder de microscoop onderzoeken
en in het zesde jaar DNA uit een
ajuin halen. Het DNA van de ajuin
kan je op onderstaande foto zien.
Werk jij graag in groep? Ben je soci-

langrijke rol in het vierde jaar. Hou
jullie dus klaar voor een zeer interes-

ger te maken. Zo gaan we in het vijf-

aal en handig? Dan is STW de per-

“Hou je dus klaar voor een
zeer interessant jaar!”

fecte richting voor jou!

In het vijfde jaar gaan de leerlingen

de ontwikkeling van de mens bekij-

Een laatste hoofdvak binnen deze

ken. Zo gaan ze het leven van de

studierichting is natuurwetenschap-

mens van heel dichtbij mee beleven.

pen. Ongetwijfeld herkennen jullie

Ze leren de baby kennen als hij net

dit vak wel. Hier leren de leerlingen

geboren is, zien hem opgroeien tot

zowel elementen uit biologie, als uit

Werk jij graag in groep? Ben je sociaal en handig?
Dan is STW de perfecte richting voor jou!

DNA ajuin.

Zoek de 5 verschillen in
de IO knutselwerken
-

Lis Van Weert & Gitte Pluym
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IO? Een onbekende term maar zeer interessant vak!
De leerlingen die in het tweede jaar
STV (Sociale en Technische Vorming) zitten, maken volgend jaar
een nieuwe studiekeuze voor de
tweede graad. Vanaf de tweede
graad heet de studierichting niet
meer STV, maar wordt het STW.
De richting verandert lichtjes. STW
staat voor Sociale en Technische
Wetenschappen. In de tweede
graad komen er dus een aantal
nieuwe vakken bij. Zo krijgen de
leerlingen SW (Sociale Wetenschappen) en IO (integrale opdrachten). IO is een vak dat de leerlingen acht uur per week volgen. In
dit artikel krijgen jullie daar wat
meer informatie over.

IO bevat vier competenties: onderzoeken, organiseren, presenteren en eigen studieloopbaan in
handen nemen.
De eerste competentie waar we
dieper op ingaan is onderzoeken.
De leerlingen krijgen een opdracht
en zoeken over dat onderwerp zelfstandig informatie op om meer te
weten te komen over het thema. Zo
volgen bijvoorbeeld de leerlingen
van het vijfde jaar een project rond
de Eerste Wereldoorlog. Hiervoor
moeten ze tijdens de competentie
onderzoeken informatie zoeken op
het internet, in boeken of in films.
Op die manier worden ze helemaal
ondergedompeld in het thema.

spectaculaire creaties gemaakt. We
hebben grote maquettes gezien
over de oorlog, een toneel en een
zelfgemaakt verhaal gebaseerd op
literaire bronnen. Ook wordt er
gekookt in de lessen IO. Organiseren in de keuken is een heel belangrijke competentie. Zo moet je
er bijvoorbeeld op letten dat tijdens het koken je keuken helemaal
in orde is. Dat wil onder andere
zeggen dat je propere en vuile middelen van elkaar gescheiden moeten worden.

“In de competentie organiseren gaan de leerlingen hun
creatieve ideeën realiseren.”
De derde competentie is presenteren. Na lang werken en veel opzoekwerk, gaan de leerlingen eindelijk hun kunsten mogen bovenhalen om hun onderwerp goed te
kunnen voorstellen. Stap soms
eens uit je comfortzone en doe
eens wat anders dan een Power-

Point-presentatie maken om onderwerpen voor te stellen. PowerPoint
is goed voor een zakelijke presentatie maar voor het thema rond de
oorlog mag het bijvoorbeeld wat
meer zijn. Tover de klas om in een
loopgraaf, waar luide muziek
speelt met de knallen van bommen
en granaten, vertel jouw verhaal op
een spelende wijze en leef je helemaal in in je rol.
Tot slot hebben we nog onze eigen
studieloopbaan. Misschien een
heel onbekende term voor velen,
maar niets vreemds. Des leerlingen
moeten zichzelf en eventueel hun
groepsleden, evalueren. Jezelf kunnen evalueren is heel belangrijk, zo
kan je duidelijk zien wat je goed
en niet goed gedaan hebt en wat je
de volgende keer anders moet
doen. Dit is heel belangrijk om je
eigen evolutie te zien doorheen het
jaar. Ook omgaan met feedback,
stiptheid of samenwerking horen
thuis in deze competentie.
Lis Van Weert

De tweede competentie is organiseren. In deze competentie gaan de
leerlingen hun creatieve ideeën
realiseren. Zo werden er tijdens de
bundel ‘WOI’ heel wat mooie en
Schema over de competenties.
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“ Hatsjoeeee ”
Er zijn in de wereld heel veel
bacteriën, je kan ze niet zien
maar ze zijn er wel. Het is onmogelijk om ze volledig te
vermijden maar we kunnen het
wel proberen. Je kan dit bijvoorbeeld doen door voeding
goed te bewaren. In deze bundel vinden we hiervoor een
aantal tips.

“Kippenvlees en eieren
extra voorzichtig bewaren
en bereiden.”
Voedsel juist bewaren in de koelkast
Eén van de bacteriën die in
voeding te vinden is, is salmonella. Het is een veel voorkomende bacterie in de darmen
van pluimvee, vandaar dat
kippenvlees en eieren voedingsmiddelen zijn die je extra
voorzichtig moet bewaren en
bereiden. Daarnaast leren de
leerlingen ook over kruisbesmetting. Wat is het en wanneer ontstaat het, én vooral:
hoe kan je het voorkomen?
Nadat de leerlingen al deze
informatie hebben opgezocht
gaan ze panelen maken.

voedsel kan bewaren en hoe je
de koelkast juist indeelt. Op
deze panelen worden kernwoorden, begrippen en slogans geschreven. De leerlingen gaan ook gebruik maken van beeldmateriaal die ze
zelf hebben gemaakt. Om de
panelen echt in het oog te laten springen, gaan ze werken
met kleur.

Op die panelen staat alle informatie over de verschillende
bacteriën. Daarnaast worden
er antwoorden gegeven op een
tal van vragen zoals hoe je
best je handen wast, hoe je

Nadien geven ze een kleine
presentatie voor de klas en
worden deze panelen in de
gangen van de school geplaatst. Dat doen we om de
medeleerlingen ook bewust te

Cartoon bacteriën

“ Panelen worden geplaatst in de gangen
van de school. ”

Yinthe Heylen 6A1

Pictogram handen wassen
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“ I feel very comfy ”
Gevoelens zijn een onderdeel van
de communicatie en het omgaan
met elkaar. Je laat zien wat je binnenin ervaart. Het is zichtbaar in je
non-verbaal gedrag wanneer je
lacht, huilt of sip kijkt. Je kan je
emoties ook weergeven door er
over te praten, dit kan zeer verrijkend zijn.
In deze bundel gaan de leerlingen
hun gevoelens bespreken ten opzichte van anderen, dit doen ze via
workshops. Ze maken kennis met
verschillende
expressievormen,
namelijk met muziek, beweging,
geschreven woorden, beeld en drama. De leerlingen kiezen welk expressievorm bij hun past en zoeken
hiervan de voordelen, de nadelen
en de kenmerken.

De leerlingen kiezen één emotie
uit de zes basisemoties: verdriet,
vreugde, angst, woede, verbazing
en walging. Deze emotie gaan ze
weergeven in hun gekozen expressievorm voor een vernissage. Die
toepassing kan een schilderij of
tekening zijn, maar het kan ook
een dans of een liedje zijn. Dit kan
de leerling zelf bepalen.
Een vernissage is een kleine tentoonstelling waarbij de leerlingen
hun werk laten beoordelen door de
medeleerlingen en de leerkrachten.
Tijdens de vernissage worden er
ook hapjes en drankjes geserveerd.
De hapjes en drankjes maakten de
leerlingen zelf in de keuken. Bij
deze vernissage zijn er geen ouders
aanwezig zoals dat wel het geval is
in de volgende jaren, de leerlingen
moeten eerst alles rustig opbouwen.

Schilderij van een bepaalde emotie

Vernissage van emoties

“ Comfortfood is eten waarvan je blij wordt.
Het is eten waarmee je met je vrienden en
familie op de bank ploft. ”
In de lessen voeding gaan de leerlingen werken
rond comfortfood. Comfortfood is eten waarvan
je blij wordt. Het is eten waarmee je met je vrienden en familie op de bank ploft, dus superleuk om
te maken! Ze bespreken allereerst wat het inhoudt. De leerlingen gaan vervolgens een aantal
gerechten maken die voorgeschreven staan in de
IO-bundel en die gelinkt kunnen worden aan
comfortfood. Tot slot gaan ze eigenhandig een
gerecht samenstellen.
Yinthe Heylen 6A1
De emoties: vreugde, verdriet en woede

AdIOs
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Afbeelding van “het Croque-ventje”

Altijd gewone boterhammen eten
op school wordt saai… Daarom
gaan de leerlingen in deze bundel
op zoek naar leuke manieren om
de schoollunch creatief te presenteren, zodat het leuk wordt om je
lunch op te eten. De leerlingen creëren een eigen ‘Bento-box’ die
kleuters aanspreekt. Een Bentobox is bedacht in Japan om een
lunch overzichtelijk voor te stellen.
Hiervoor maken ze een receptenfiche.

Allereerst denken de leerlingen na
hoe ze een gerecht kindvriendelijk
kunnen maken. Kleur en variatie
spreken hen aan en dit is dan ook
een must in de Bento-boxen. Als
alles is voorbereid op papier, kunnen de leerlingen de keuken in.
Tijdens het koken moeten ze rekening houden met een aantal voorschriften zoals de hygiëneregels
van de keuken. Hun Bento-box
wordt uiteindelijk voorgesteld aan
de klas met een kleine presentatie.

Op de afbeelding hierboven ziet u
“het Croque-ventje”. Het is een
croque-monsieur, waarvan de bril
van het ventje komkommers zijn
en de ogen olijven. De neus is een
wortel en de mond is een rode paprika. Zijn beentjes zijn getoast
brood met ketchupstreepjes en de
voeten zijn rode kerstomaatjes. Hij
ligt ook op een bedje van sla en
geraspte wortels. Op deze foto van
het “Croque-ventje” ziet u dus dat
er veel wordt gewerkt met kleur.

“Kleur en variatie spreken hen
aan en dit is dan ook een must
in de Bento-boxen.”
Het is zeer belangrijk dat ze in de
receptenfiche met kleuren werken
en dat er veel plantaardige producten aanwezig zijn. Achteraf
stellen de leerlingen hier ook een
bestelbon voor op.
Yinthe Heylen 6A1
Afbeelding van een bestelbon

Afbeelding van een receptenfiche
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Hoe moet je presenteren?
In de eerste IO-bundel van het
derde jaar leren de leerlingen hoe
ze zo goed mogelijk moeten presenteren. In de loop van je
schoolcarrière ga je heel wat presenteren, dus het is best dat je dit
snel onder de knie krijgt. De leerlingen beginnen met een brainstorm over wat presenteren voor
hen is. Daarna kijken ze naar iemand die aan het presenteren is
om een beeld te krijgen wat goed
is en wat minder goed is.
Aan het zelf geven van een presentatie gaat heel wat werk vooraf. De leerlingen gaan eerst hun
informatie uitschrijven. Dit doen
ze middels een vaste structuur:
inleiding - midden – slot.
In de inleiding kondig je je onderwerp aan, in het midden leg je
je onderwerp volledig uit en in
het slot vorm je een besluit of
korte samenvatting van je informatie. Ze gaan hiervoor gebruik
maken van Stapstenen. Dat is een
klein groen boekje waarin je alle
informatie rond de onderzoekvaardigheden kan vinden. Het
biedt zowel ondersteuning bij het
onderzoeken van een onderwerp,
maar ook bij het presenteren. Om
dit zo goed mogelijk te doen zijn
er natuurlijk een aantal regels en
afspraken waar leerlingen zich
aan moeten houden. Deze regels
zijn terug te vinden in vier categorieën, namelijk binnen houding, taalgebruik, inhoud of hulpmiddelen.

Leerlingen in actie tijdens het presenteren

In de loop van je schoolcarrière ga
je heel wat presenteren, dus het is
best dat je dit snel onder de knie
krijgt.

Leerlingen leren al deze regels kennen door een spel. Ze
gaan beurtelings een kaartje
te trekken met daarop een
regel. Die regel moeten ze bij
de juiste categorie leggen.
Concreet vinden we bijvoor-

beeld regels rond oogcontact,
Algemeen Nederlands spreken
of PowerPoint-gebruik.
Annelien Segers
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Een driehoek die je
gezondheid bepaalt

Gevisualiseerde productgroepen
De voedingsdriehoek toont aan hoe je
zo gezond mogelijk kan leven op vlak
van voedsel. Hij geeft richtlijnen die
iedereen kan naleven. Deze driehoek is
bedacht door het Vlaams Instituut Gezond Leven. Zij hebben hiervoor een
uitgebreide wetenschappelijke literatuurstudie gedaan.

Daarnaast gaan ze op diezelfde site drie
tips zoeken over hoe je die uitgangspunten concreet kan toepassen op je

In deze IO-bundel gaan de leerlingen

eetstijl. Vaste eetmomenten en het niet

door hoekenwerk te weten komen hoe

overslaan van maaltijden zijn voorbeel-

deze voedingsdriehoek in elkaar zit. Zo

den van een goede eetstsijl. De voe-

komen ze in de ene hoek te weten dat

dingsdriehoek bestaat uit verschillende

de voedingsdriehoek onlangs is aange-

productgroepen met een bepaalde kleur.

sche werk alle

past naar een ander en beter model. De

Productgroepen zijn bijvoorbeeld: groe-

informatie sa-

twee voedingsdriehoeken worden met

ten, fruit, eieren, melk, noten en zaden.

menvoegen om

elkaar vergeleken om zo verschillen en

De vorm van de driehoek en kleur ge-

zelf een gezon-

gelijkenissen op te merken. In een ande-

ven aan hoeveel er van een bepaald pro-

re hoek leren leerlingen ook over de

de maaltijd te

duct mag gegeten of gedronken worden.

drie uitgangspunten voor een gezonde

Als kers op de taart gaan ze na het theo-

bereiden.

en evenwichtige eetstijl. Deze puntjes

retische werk alle informatie samenvoe-

zoeken ze op via de website van

gen om zelf een gezonde maaltijd te

‘Gezond leven’ en lichten ze kort toe.

bereiden.

Als kers op de
taart gaan ze
na het theoreti-
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Regisseur voor 1 dag!
Op het einde van het derde jaar

Als ze al hun beeldmateriaal

toegevoegd. Het filmpje begint

gaan de leerlingen op uitstap

hebben verzameld, komt het

natuurlijk met een intro en ein-

naar Antwerpen. Daar gaan ze

leuke werk. Alle foto’s en vi-

digt met een generiek. Om ze-

onder andere het fotomuseum,

deo’s die de leerlingen hebben

ker te zijn dat hun klasgenoten

maar ook andere trekpleisters

gemaakt, voegen ze samen tot

alles begrepen hebben, wordt

van de stad Antwerpen bezoe-

een informatief filmpje. Ze

er een kleine quiz aan toege-

ken. Ze worden verdeeld in

gebruiken hiervoor Windows

voegd. Nadat het filmpje ge-

groepjes en elke groep krijgt een

Live Movie Maker. Het vijf

maakt is gaan de leerlingen

aantal trekpleisters die ze uitein-

minuten durende filmpje zit

een tekst uitschrijven. Alle

delijk moeten voorstellen aan de

vol informatie over de trek-

informatie die ze gaan vertel-

rest van de klas. Hiervoor moe-

pleisters die ze bezochten.

len bij het filmpje moet neer-

ten ze beeldmateriaal maken. Ze

Voor de sfeer worden er mu-

geschreven worden. Als dat

krijgen tips over hoe ze dit zo

ziek en leuke beeldwissels aan

achter de rug is, kunnen ze hun

goed mogelijk kunnen doen:

topfilmpje tonen aan de rest

wees altijd beleefd en respectvol,

van de klas.

andere mensen niet storen, probeer zo weinig mogelijk te bibberen, film beter te veel dan te

Het vijf minuten durende
filmpje zit vol informatie
over de trekpleisters die
ze bezochten.

Annelien Segers

weinig en ga zo maar door.

Annelien in het MAS

Museum aan de stroom in Antwerpen
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Een Leerling van
4 STW aan het woord
In dit artikel hebben we Lauren Hellebaut van het 4de jaar STW geïnterviewd, zo worden we op de hoogte gebracht hoe hij het derde jaar STW ervaren heeft en hoe het is verlopen.
Hoe komt het dat je voor STW
hebt gekozen?
Het leek mij een leuke richting. Het
sociale aspect van deze richting trok
mij vooral aan.

“Het sociale aspect van
deze richting trok mij
vooral aan.”
Wat vond je de leukste opdracht
van het 3de jaar IO?
Ik vond het filmpje over de uitstap
naar Antwerpen maken heel leuk
omdat ik graag creatief bezig ben.
Het was leuk omdat je zelf je beeldmateriaal mocht maken en met die
beelden aan de slag mocht gaan.
Wat heb je bijgeleerd na het eerste jaar IO?

Ik heb geleerd hoe je het best moet

Het labo

Jente Van Den Bergh

presenteren en hoe ik in het labo
moet werken, want dit was helemaal
nieuw voor mij. Het was vooral leuk
om de eerste keer een eigen proef te
mogen uitvoeren.
Hoe ervaarde je de kleuterobservatie?
Persoonlijk was dat niet echt mijn
ding want ik voelde niet meteen een
klik met de kleuters. Ik vond het wel
interessant om te zien hoe de leerkrachten met de kleuters omgingen.
Het observeren zelf van de kleuter
ging wel goed, het was een hele
nieuwe ervaring.

Lauren Hellebaut

Wat vond je ervan om te werken
in het labo?
Dat vond ik interessant om te doen,
vooral het maken van de voedingsbodem was fijn. We moesten deze
helemaal zelf maken en als dat klaar
was gingen we stalen halen van
plekken waar je dacht dat er bacteriën zaten. Ik had stalen van de toiletten genomen. Het uiteindelijke resultaat vond ik wel super om te zien,
maar ik vond het ook een beetje
vies.

“Het was vooral leuk om
de eerste keer een eigen
proef te mogen uitvoeren.”

Een labokast met bunsenbrander,
proefbuisjes, maatbekers en gedestilleerd water
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Kiekeboe

Jente Van Den Bergh

In het derde jaar gaan de leerlingen
observeren bij kleuters, meer specifiek: ze kiezen één kleuter uit de
kleuterklas en houden die de hele
dag in de gaten. Uiteraard moet dit
bezoek voorbereid worden in de
klas.

Allereerst worden de observatietechnieken bijgebracht door te oefenen aan de hand van een filmpje.
Waar moeten ze op letten? Wat is
er het noteren waard? Ze worden
gestimuleerd om na te denken
waarom een kleuter specifiek gedrag vertoond. Na het oefenfilmpje komen rollenspelen aan de
beurt. Op voorhand krijgen de leerlingen een papier met voorbeelden
hoe een kleuter zich kan gedragen
in de klas zoals ‘de kleuter is enthousiast in groepswerk’ of ‘de
kleuter kan goed dingen delen met

Cartoon rollenspel

Leerlingen observeren de kleuters

“Na het rollenspel
komt natuurlijk het
echte observeren!”

andere kleuters’. In dit rollenspel
moet iedere leerling een rol aannemen van kleuter, in deze rol
moeten ze een gedrag dat op het
observatieblad staat naspelen. De
medeleerlingen mogen op voorhand niet weten welk gedrag zij
gaan uitvoeren, zij moeten dit namelijk zelf proberen te achterhalen.
Na het rollenspel komt natuurlijk
het echte observeren! Tijdens deze
observatie kunnen de leerlingen
de lessen meevolgen in de kleuterklas en meedoen met de activiteiten. Dit is een zeer leuke ervaring
voor hen. Kleuters zien spelen met
anderen, knutselen of zelfs ruziemaken is erg interessant om waar
te nemen. De leerlingen krijgen
ook de kans om enkele vragen te
stellen aan de juf, zo krijgen ze
nog meer informatie over de kleuters en de school.

AdIOs
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Allemaal beestjes
Jente Van Den Bergh

Er zijn in de wereld miljarden bacteriën die je niet kan zien, in het
derde jaar gaan we deze toch tevoorschijn laten komen. Dit doen
we in het labo! Om de bacteriën te
laten verschijnen, gaan we een
proefje doen. Dat is natuurlijk één
van de leukste dingen om te doen
tijdens IO. Het belangrijkste element om de bacteriën tevoorschijn
te laten komen is het maken van
een voedingsbodem, hierin kunnen
schimmels, bacteriën, planten en
dieren gekweekt worden. Nu moeten de leerlingen alleen nog maar
de bacteriën zoeken.
Dit doen ze door stalen te nemen
op plekken waar ze denken dat er
veel bacteriën zijn zoals toiletten,
een deurklink of een vuilbak. Dit
kan soms tot verbazende resultaten
leiden. Daarnaast leren ze ook over
Voedingsbodem voor bacteriën

“Dat is natuurlijk één van

de leukste dingen om te
doen tijdens IO. “

voedselverspilling. Dit kan heel
interessant zijn omdat ze te weten komen hoe ze minder voedsel moeten verspillen en tot
wanneer ze producten mogen
gebruiken zonder er ziek van te
worden. De leerlingen gaan ook
meer te weten komen over salmonella. Wat is het en waar
komt deze bacterie vooral voor?
Zo leren ze bij over hoe ze eten
het best kunnen bewaren zonder
dat de bacterie salmonella eraan
te pas komt.
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Is biologisch gezonder?
Biologisch eten is tegenwoordig een

Op een creatieve manier zetten de

De leerlingen maken in de keuken

actueel onderwerp en juist daarom

leerlingen biologisch eten in de kij-

ook zowel een biologische als een

heeft men er ook een integrale op-

ker. Zo kleden de leerlingen het lo-

niet-biologische appelcake waar de

dracht van gemaakt. De leerlingen

kaal mooi aan zodat de leerlingen uit

leerlingen van de lagere school mo-

komen tijdens deze bundel meer te

de lagere school zich meteen wel-

gen van proeven om zo het verschil

weten over biologisch eten en of het

kom voelen.

te zien tussen de twee. Na de appel-

nu gezonder is of niet.

cake krijgen ze ook nog biologische

De leerlingen van het vierde mid-

en niet-biologische appelsap te drin-

delbaar leren over biologische
voeding door verschillende opdrachten. Zo maken ze soep, appelcake en confituur met uitsluitend biologische producten. De
kennis die de leerlingen zelf op-

doen tijdens deze lessen brengen
ze ook over naar de leerlingen van

Op een creatieve
manier zetten de
leerlingen
biologisch eten
in de kijker.

de lagere school.

ken.
De leerlingen van het vierde middelbaar maken van deze dag een super
leuke dag mede dankzij alle voorbereidingen die er aan vooraf zijn gegaan.
Tijdens deze bundel leert men veel
over biologisch eten, maar of biologisch eten nu effectief gezonder is:
dat is aan jou om te ontdekken.
Fien Van den Broeck

Leerlingen van het 4de geven info aan de kinderen van de lagere school.

Het lokaal en de tafels zijn aangekleed

AdIOs
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Is biologisch gezonder?
Mocht je niet kunnen wachten om het biologische thema te
ontdekken dan hebben we hier al het recept van de biologische soep die de vierdejaars tijdens dit thema maken.

Groentesoep:
Materialen (2 personen = 0.5l):
•

12 g vetstof (margarine voor de keuken)

•

1/2 biologische ui (12g)

•

1/4 biologische prei (12g)

•

1/4 biologische selder (bleekselderij)

•

1/2 biologische wortel (12g)

•

0.5 liter water (Belgisch bronwater)

•

2 biologisch groentebouillonblokjes (10 g)

•

24 g biologische vermicelli (deegwaren extra gekookt)

•

1 g peper / zout / laurierblaadje

Methode:
1.

Klaarzetten van middelen en materialen.

2.

Reinig en was de groenten.

3.

Snij de groenten: ui en selder in brunoise, prei in julienne, wortel in tranches ( of maak gebruik van
kleine uitsteekvormpjes).

4.

Laat de groenten glazig worden in hete vetstof + kruiden.

5.

Voeg de bouillon toe en laat koken tot de groenten mals zijn..

6.

Voeg de vermicelli toe en laat gedurende enkele minuten koken in de soep ( zie verpakking).

7.

Breng de soep verder op smaak.

8.

Werk jouw eigen tasje soep creatief af met een boterham of door enkele kruiden toe te voegen.

AdIOs
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Het fantastische kookboek
Vegetarisch eten: of het

dit creatief uit. De leerlingen

nu gezonder is of niet,

gaan dit recept verschillende

blijft een groot vraagte-

keren oefenen in de klas en op

ken. Veel mensen vinden

het einde gaan ze een mooi en

tegenwoordig dat een ve-

creatieve presentatie neerzet-

getarische levensstijl heb-

ten.

ben, beter is voor het milieu, maar ook gezonder is
dan vlees eten. Deze stelling zoeken de leerlingen
van het vierde middelbaar
verder uit. Wanneer ze
alle informatie gevonden

Nadien gaan ze
zelf met de potten en de pannen
aan de slag

hebben gaan ze met de

volledige klas een kookboek samenstellen.

Deze presentatie gaan ze fotograferen om nadien in het
kookboek te plaatsen. Het is de
bedoeling dat de volledige klas

Om

een

vegetarisch

samen een mooi kookboek

kookboek te maken, moe-

samenstelt waarin elke leerling

ten de leerlingen begin-

een eigen pagina heeft met zijn

nen bij het begin. Om

of haar recept, samen met een

meer te weten te komen

foto van het gerecht. De pagina

over vegetarisme, nemen

die de leerlingen zelf maken is

de leerlingen een inter-

creatief en kleurrijk waardoor

view af met iemand die

je een aantrekkelijk kookboek

ervaring heeft met de ve-

krijgt. Een opdracht met een

getarisch keuken. Nadien

fijn eindresultaat!

gaan ze zelf met potten en
pannen aan de slag: ze

Enkele voorbeelden uit het kookboek

zoeken zelf een vegetarisch gerecht en werken
Fien Van den Broeck
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Op stap naar de Bioboer!
Is biologisch eten nu effectief
gezonder? Worden er écht geen
pesticiden gebruikt? We vragen
het aan de man in de straat én
aan een professional.

“ Op een creatieve
manier zetten de leerlingen biologisch eten
in de kijker.”

brengen de leerlingen nog een
bezoekje aan de winkel van de
bioboer,

waar enkel en alleen

biologische producten worden
verkocht. Dat er zo veel verschil-

Om leerlingen een andere kant

lende biologische producten be-

van voeding te laten bekijken

staan, is voor de leerlingen vaak

hebben de leerkrachten van Inte-

een verrassing.

grale Opdrachten gekozen om

Dat bio-eten centraal staat in het

het te hebben over biologische

gezin van de bioboer is een evi-

voeding. Vandaag de dag leeft

dentie. Maar is dat ook zo bij

er veel rond biologisch eten. Om

anderen? Om dat te weten te ko-

de leerlingen onder te dompelen

men trekken de leerlingen van

in de biowereld gaan ze op be-

het 4de jaar hun stoute schoenen

zoek bij een boer die uitsluitend
op een biologische manier te
werk gaat.

Leerlingen bij de bioboer in de appeltuinen.

dens de lessen, verder aan de slag
gaan.

In Koningshooikt worden de
leerlingen jaarlijks met open
armen ontvangen. Er wordt duidelijk gemaakt hoe biologische
groenten en fruit geteeld worden, welke natuurlijke bestrij-

Ze leren bij over pesticiden en biologische manieren om groenten en fruit zo min mogelijk te beschadigen. Om
het bezoek af te sluiten

aan en fietsen ze naar Lier om
een enquête af te nemen bij de
man in de straat.
Door het thema “Biologisch, Beter Bekijken!” werd de kennis
van onze leerlingen over
biologische
verder

voeding
uitge-

breid.

dingsmiddelen ze gebruiken en
wat nu net de verschillen zijn
tussen

biologische

en

niet-

biologische producten. De leerlingen krijgen een rondleiding in
de velden en tuinen waarbij ze
verschillende soorten groenten
en fruit te zien krijgen.
De meeste informatie krijgen de
leerlingen over appels omdat ze
met deze informatie later, tij-

Leerlingen bij de bioboer: slaplantage
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Babbeluurtje?
Om onze leerlingen een echt cultuurbad te geven, organiseerden we het project Festivalitis.
We laten Sarah Verlinden aan het woord met haar ervaringen:
Was het fijn dat er familie aanwezig was om je werk te bewonderen?

Sarah Verlinden
Wat vond je het leukst aan de opdracht?
Er zijn heel wat aspecten die ik
leuk vond. Het eerste was dat je
zelf een land kon kiezen waarbij je
een passend gerechtje maakte en
zo kook je eens iets dat je niet elke
dag eet. Hierbij kom je ook veel
informatie te weten over je land.
Ook de dag waarop we ons kraampje mochten voorstellen aan onze
gasten, zoals grootouders of andere familieleden, was super. Het
leuke aan deze opdracht was dat je
mensen echt eens kon laten zien
wat je allemaal doet tijdens de lessen Integrale Opdrachten .

Ja, dat vond ik zeer fijn want dat
was eens iets anders. Het was leuk
om te zien hoe de genodigden genoten van de hapjes die we voor
hen hadden gemaakt. Dat maakte
het echt compleet omdat je er heel
wat energie had ingestoken en om
het dan tot een mooi eindresultaat
te laten brengen was echt top. We
hadden niet enkel en alleen familie
uitgenodigd maar ook leerkrachten
die niet direct in contact staan met
Integrale opdrachten. Hierdoor
hadden zij ook een beeld hoe het er
aan toe gaat als je zo’n opdracht
uitvoert. Zo zag je ook de leerkrachten eens op een andere manier. Anders kom je ze tegen in de
les of in de gangen van de school
maar nu mocht je er echt eens iets
voor presenteren en dat was wel
heel fijn.

Heb je veel bijgeleerd?
Op de dag van uitvoering stelde we
ons hapje ook voor aan de genodigden en dat was toch wel voor mezelf
een grens die ik heb verlegd. Omdat
je normaal gezien niet voor zo’n
grote groep moet presenteren maar
eerder voor je klas. Dat was toch
wel even aanpassen omdat je familie
er ook mee op staat te kijken en je
toch wel hoopt dat je geen fouten
maakt. Er waren ook heel veel onbekende gezichten en dat maakte het
ook wel spannend.
Vond je deze IO een aanrader?
Waarom wel/niet?
Ik vond het een toffe bundel omdat
je kennis maakt met andere culturen
en eetgewoontes. Langs de andere
kant is het jammer dat als de gasten
vertrekken, je alles moet afbreken.
Je werkt zo lang naar iets toe, treft
heel veel voorbereidingen, en dan is
het plots afgelopen .

Voor welk onderdeel heb je het
hardst moeten werken?
Absoluut het kraampje. Het was
een heel gepuzzel om zowel iets
leuks als iets origineels te vinden,
je moest ook iets zoeken waar je
leerkrachten blij meer waren want
het werd tenslotte wel voorgesteld
aan heel wat mensen. Je moet er
wel voor zorgen dat je iets haalbaar kiest anders moet je er te lang
aan bezig zijn en je moet er ook
nog wel altijd plezier aan beleven.

Kraampje Thailand
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Stem jij ook mee voor vegetarisch?
Er is al enkele jaren veel te doen
over vegetarisch eten. Maar
waarom zou je nu vegetarisch
gaan eten? Ten eerste kruipt er
veel productie in het maken van
vlees, wat maakt dat er duizenden
liter water in de productie verwerkt is om een paar stukjes
vlees te maken.

Een tweede aspect waarom je voor
vegetarisch eten zou kunnen kiezen
is omdat je dan veel vitaminen binnenkrijgt waardoor je je veel beter
gaat voelen. Natuurlijk kan de mens
niet zonder eiwitten die in vlees verwerkt zitten, maar je kan ook kiezen
voor een vleesvervanger.

In de paarse cartoon wordt er een
beeld geschetst dat mensen zonder vlees kunnen maar niet zonder water. Water is nodig voor de
productie van vlees maar ook
voor elk levend organisme op
aarde.
Wat moeten we nu doen?
We kunnen proberen om één of
meermaals in de week vegetarisch te eten, zo draag je toch je
steentje bij.

“ Eet vegetarisch voor het
welzijn van
jouw leven en
dat van anderen!”

Binnen Integrale opdrachten
kom je van alles te weten over
vegetarisch koken en ontdek je
zelf dat vegetarisch eten helemaal niet zo slecht is.

Probeer het zelf
zeker ook eens!

Nori Kockaerts

Doolhof
Wie het doolhof tot een goed einde brengt
vindt een woord dat bij een IO-bundel uit
het vierde jaar hoort.

Fien Van den Broeck
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Nieuwe landen leren kennen
Het is belangrijk om niet alleen je
geboorteland te leren kennen maar
ook een brede kennis te hebben
over andere landen. We kennen
natuurlijk onze eigen cultuur door
en door, maar wat met tradities,
voeding en bepaalde handelingen
in andere culturen?
In deze opdracht gaan de
leerlingen van het vierde
jaar eerst brainstormen in
groep over welk land ze
willen bespreken. De bedoeling is dat er een
kraampje wordt gemaakt
waarin ze de tradities, de
eetgewoontes, de bepaalde handelingen en de kleBinnen de component
voeding zoeken ze samen
in hun groep een klein
hapje uit dat in het kraampje geserveerd wordt.
Het kraampje wordt helemaal versierd met typische elementen uit het
gekozen land. Op een bepaalde datum, als alles
uitgewerkt is, komen er
leerkrachten, ouders en
andere familieleden langs
op school om te komen
kijken naar de kraampjes
en te proeven van de hapjes van alle verschillende landen.
Er wordt dan bijkomende informatie gegeven over welke ingrediënten het hapje bevatten, welk drankje erbij geserveerd wordt en waarom er gekozen werd voor bepaalde
versieringen en foto’s.

“Wat met de tradities,
voeding en bepaalde
handelingen in andere
culturen?”

enquête opgesteld met bepaalde
vragen zoals: “Welk kraampje is
volgens jou het creatiefst versierd?” of “Welk hapje was volgens jou het lekkerst”. Deze enquête wordt afgenomen op het moment
van de uitvoering. Op deze
manier worden niet alleen de
leerkrachten betrokken
bij de evaluatie,
maar ook de ouders
en andere familieleden.

Leerlingen hebben bijvoorbeeld
gekozen
voor ‘Marokko’. Het
onderste deel van het
kraampje werd geschilderd in de Marokkaanse vlag, het bovenste
deel stelde een tajine
voor met hierop veel
foto’s van Marokkaanse thee, belangrijke
Marokkaanse gebouwen en geloofselementen. Als gerecht kozen
ze voor krokante driehoekjes van br.ickdeeg
met walnoten en geitenkaas. De tajine was
kleurrijk geschilderd
en versierd met typische tegels die ook te
vinden zijn in MaHet Marokkaanse kraampje.
rokkaanse huizen.
Het lokaal waarin alle kraampjes
komen te staan wordt helemaal
ingericht door de leerlingen zelf.
Tijdens de lessen wordt er ook een

Op de volgende pagina vindt u het
recept.

Fleur Haemels
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Een typisch Marokkaans gerecht
Krokante driehoekjes van brickdeeg met walnoten en geitenkaas
Materialen (4 personen)
- 1 appel
- een paar vellen brickdeeg
- 100 g geitenkaas
- 1 handvol walnoten
- kaneel
- peper
- zout
- 2 el olijfolie
- 2 el honing

Middelen:
- afvalkom
- bord met bestek
- mengkommetje
- snijmes
- garde
- bakpapier
- bakplaat
- oven

Methode
1.

Maak eerst de ‘lijm’: meng de olijfolie, de peper en het zout met de honing goed onder elkaar.

2.

Snij het brickdeeg in repen van 6 à 7 cm breed.

3.

Wrijf in met de ‘lijm’.

4.

Snij een appel in kleine blokjes.

5.

Klop alle geitenkaas los en breek walnoten in kleine stukjes.

6.

Leg de walnoot, geitenkaas en fijngesneden appel in de hoek van een reep brickdeeg. Blijf een beetje van de
rand.

7.

Kruid met peper.

8.

Plooi dicht en rol op tot een driehoekje.

9.

Leg op bakpapier op een bakplaat.

10.

Bak 10 minuten in een voorverwarmde oven op 180 graden Celsius of tot ze mooi goudbruin zijn.

11.

Serveer dadelijk.

12.

Smakelijk!

Naast een bredere blik op de verschillende landen, krijg je na het uitvoeren
van deze opdracht ook veel inspiratie om thuis zelf aan de slag te gaan in de
keuken. Jaarlijks wordt deze opdracht als een succes ervaren!

Fleur Haemels
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Helpen kunnen we
Iets doen voor anderen is heel beNadien wordt het boek voorgeleAls de leerlingen bij bejaarden
langrijk en vaak niet moeilijk. In
zen met de nodige mimiek, er
gaan voorlezen moeten ze rekedeze bundel gaan de vierdening houden met moeilijke
jaars iets doen voor anderen,
woorden die voorkomen in
meer specifiek gaan ze iets
het boek. Ze zorgen erdoen voor ouderen. Wat ze
voor dat ze voorlezen op
gaan doen is iets makkelijk,
een rustige plek, vertellen
iets kleins maar het wordt wel
vooraf kort iets over het
enorm geapprecieerd. De
verhaal, lezen langzaam,
vierdejaars gaan namelijk een
luid en duidelijk en stellen
boek naar keuze voorlezen in
vragen over het verhaal.
het woon-zorgcentrum. Nog
Op die manier kunnen de
geen stress, je wordt voldoenouderen nog eens vertellen
de voorbereid om te gaan
over hun ervaringen van
voorlezen. De leerlingen gaan
vroeger.
De leerlingen
Uitnodiging van Marie Daans, Noa Van Looy en Lauren Hellebaut
in groep op zoek naar een
Om de luisteraars te beboek dat ideaal is voor oudedanken
gaan de leerlingen wafels
ren, meestal worden hier makkelijke
wordt gelet op taal, alsook op inbakken om mee te nemen naar het
sprookjes en verhalen gekozen, maar
leving. Na het voorlezen mogen
woon-zorgcentrum.
ook een non-fictieboek is een optie.
de bewoners van het WZC nog
vragen stellen, ervaringen delen
Het mooie aan deze opdracht is
Ook gaan ze een uitnodiging madat de bejaarden elk jaar opnieuw
ken voor de ouderen die ze ophanbereid zijn om te komen luisteren
gen in het woon-zorgcentrum. Zo
naar onze verhalen. De bejaarden
is iedereen op de afdeling meteen
zien we ook genieten van de
op de hoogte. Hier moet zeker de
komst van de leerlingen. De leerdatum op staan, het uur, waar ze
lingen zelf vinden deze opdracht
moeten zijn en ook zeker dat ze
ook leuk omdat ze dan voelen dat
niet verplicht zijn maar dat het
ze iets kunnen betekenen voor
wel leuk zou zijn als ze komen
anderen en dat de anderen er ook
luisteren.
van genieten.
De leerlingen gaan het gekozen verHet boek moeten de leerlingen
haal of sprookje eerst zelf lezen, kijFleur Haemels
ken waar het boek precies over gaat,
thuis inoefenen en in de klas voorlezen aan de leerkracht. Er moet
wat er allemaal gebeurt en hoe het
afloopt. Als de leerlingen het boek
gelet worden intonatie, taal, stemwisselingen en het mag zeker niet
hebben uitgelezen gaan ze hierbij bepaalde voorwerpen zoeken die het
saai overkomen. De leerlingen
zullen laten zien dat ze kunnen
verhaal versterken. Tijdens de uitvoering gaat het groepje eerst de kaft van
voorlezen met hun voorwerpen
erbij.
het boek bespreken en in het kort vertellen waarover het gaat om de luisteraar al wat nieuwsgierig te maken.

“Iets doen voor
anderen is heel
belangrijk en
vaak niet moeilijk.”
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Lekkere afsluiter
Lilse wafels

Materialen (2 personen)
- 275 g bloem
- 25 g vanillebloem
- 1 koffielepel bakpoeder
- 2 eieren
- 150 g boter
- 120 g kristalsuiker

Methode
1. Klaarnemen van middelen en materialen, inrichten van de werkpost.
2. Vetstof zacht en wit mixen.
3. Helft van de suiker onder de vetstof mixen.
4. Eerste ei onder het deeg mixen.
5. Andere helft van de suiker onder het deeg mixen.
6. Tweede ei onder het deeg mixen.
7. Bloem, vanillebloem, bakpoeder mengen en over het deeg zeven.
8. Vervolgens onder het deeg spatelen.
9. Het deeg verdelen in worstjes van 40 g, op bakpapier leggen.
10.Bakken met wafelijzers.

Fleur Haemels

Wat is uw droomjob?
In deze IO bundel gaan de leerlingen op zoek
naar een job waar ze graag één dag stage zouden lopen. Op de stagedag zelf gaan ze allerlei foto’s nemen om er nadien in de klas een
filmpje rond te maken. Op deze foto’s laat de
leerling op verschillende momenten doorheen
de dag duidelijk zijn of haar emoties zien
door middel van mimiek. Op die manier kunnen de andere leerlingen van de klas in het
filmpje zien of het een leuke, boeiende of
vermoeiende dag was. Op de stagedag krijgt
de leerling uitleg over wat deze job inhoudt,
hoelang de opleiding duurt en noem maar op.
Bij sommige stageplaatsen mag de leerling
zelfs participeren, maar dat is uitzonderlijk.
In de volgende woordzoeker vindt u woorden
die met deze dag te maken hebben.
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Fleur Haemels
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Back to basics
Om onze geschiedenis niet te

Maar wat als je voedsel over-

vergeten behandelen de leer-

had in die tijd? IJskasten en

lingen van het vijfde jaar de

diepvriezers bestonden toen

Eerste Wereldoorlog. Binnen

nog niet en het was zonde om

deze bundel gaan ze zich

het voedsel weg te gooien, ze-

verdiepen in de eetgewoon-

ker omwille van de voedsel-

ten van toen.

schaarste.
houden,

voedselschaarste. Ingevoerde
niet voorhanden dus moest
men op een creatieve manier
aan de slag. Onze leerlingen
worden uitgedaagd om een
budgetvriendelijke

maaltijd

klaar te maken, ze krijgen een
vrije keuze, zolang hun gerecht maar binnen de voedingsdriehoek past.

werden

gebruikt om voedsel koel te

Tijdens de oorlog was er
en bewerkte producten waren

Kelders

De voedingsdriehoek

voedingsmiddelen

werden in een pekelbad ge-

Na dit interview komt de uitdaging: ze

legd om ze langer te kunnen

maken het lievelingsgerecht van de geïn-

bewaren. De leerlingen gaan

terviewde maar met een hedendaagse

terug in de tijd en gaan voed-

toets. Denk aan gehakballen met krieken

sel bewaren zoals ze het vroe-

en pistolets of bloemkool in bechamel-

ger deden. Dit doen ze met de

saus.

hulp van enkele bewaarmiddelen zoals suiker, zout, alco-

De leerlingen gaan terug in de
tijd en gaan voedsel bewaren
zoals ze het vroeger deden.

hol of azijn.
Charissa Van Ostaeyen

De leerlingen verdiepen zich
ook in de recepten van vroeger.
Dit doen ze door een interview

af te nemen met personen
van 70 jaar of ouder, dit kunnen grootouders, buren of andere familieleden zijn. Op die
manier willen ze graag te weten komen wat ze te vertellen
hebben over hun eetgewoontes
en beweeggewoonten toen ze
tieners waren.
Gerechten van leerlingen gemaakt tijdens IO WO1
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Interview met Julie Rymen
vragen gesteld waar ze met veel plezier op antwoordde.

Je hebt meer verantwoordelijkheid en je
moet ook meer zelf organiseren

Wat vind je al van het IO jaar tot

Wat wil je nog bereiken dit jaar?

Wat is tot hiertoe je favoriete bun-

hiertoe?

Julie: Over de bundel van de oorlog

del doorheen de jaren en waarom?

heb ik al veel goede dingen gehoord

Julie: Toen we in het derde jaar

dus daar wil ik wel meer over te we-

naar Antwerpen gingen en er een

ten komen en natuurlijk doorgaan

filmpje over moesten maken, dit

naar het 6de.

vond ik het leukst omdat je leerde

Om te weten te komen hoe Integrale Opdrachten in het 5de jaar
aanvoelt voor de leerlingen hebben we iemand geïnterviewd die in
het 5de zit, namelijk Julie Rymen. We hebben haar een aantal

Julie: Ik ben al zeer tevreden over
het IO jaar tot hiertoe, we zijn momenteel bezig met onze ecologische voetafdruk, wat ik persoon-

hoe je mooie professionele foto’s

lijk heel interessant vind omdat dit
zeer actueel is.

moest nemen en hoe je een filmWat

heb

je

al

nieuw

geleerd?

Wat is het grote verschil tegenover

Julie: Ik heb geleerd wat de ecolo-

vorig jaar?

gische voetafdruk juist inhoudt en hoe-

Julie: Je hebt meer verantwoordelijkheid en je moet ook meer zelf
organiseren. Dit jaar zijn er ook

pje in elkaar steekt.
Charissa Van Ostaeyen

veel voedselverspilling er is in België
en dit is meer dan ik had verwacht,
daar stond ik wel versteld van

wel leukere onderwerpen dan de
vorige jaren.
Wat verwacht je van het komende
jaar?
Julie: Ik ben heel nieuwsgierig
naar wat het komende jaar ons nog
zal brengen. Ik heb mezelf al horen
vertellen dat het jaar nog moeilijk
en druk zal worden, hier heb ik wat
stress voor, maar ik zie het wel
zitten. De vorige jaren heb ik ook
vlekkeloos doorlopen.
Julie Rymen
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De schoonheid van de
straat
De leerlingen van het 5

de

jaar gaan

even de taak van de leerkrachten

Brugge. Uiteraard kunnen de leer-

Het jenevermuseum in Hasselt is al

lingen zelf ook nog leuke ideeën aan-

eens een keer gekozen, gecombi-

brengen. Elk schooljaar zitten er ande-

neerd met een street art wandeling.

re leerlingen in het vijfde jaar waar-

De leerlingen gingen toen van het

door er een groot gamma van uitstap-

ene kunstwerk naar het andere en

pen de revue passeert.

lieten zich steeds weer verbazen. De

overnemen en gaan zelf op zoek naar
een leuke daguitstap. Ze nemen de
naam van deze IO ‘Op stap’ letterlijk
en trekken de wijde wereld in. Ze
kunnen uit allerlei interessante plaatsen kiezen zoals het modemuseum,
het MAS of het chocolademuseum in

leerlingen werden echte vloggers

Ze nemen de naam van
deze IO ‘Op stap’ letterlijk en trekken de wijde
wereld in.

want ze gingen zichzelf filmen met
het kunstwerk en vertelde wat meer
over het kunstwerk.

Charissa Van Ostaeyen

Foto van Jens Van Doorslaer bij een kunstwerk in Hasselt.

Street art in Hasselt
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Doorbreek het zwijgen!
De leerlingen in het vijfde middelbaar liggen soms nog een beetje in
de knoop met zichzelf en weten nog
niet helemaal wie ze zijn. Daarom
gaan ze tijdens de eerste lessen van
de IO bundel ‘taboe’ wat meer leren
over hun emoties. Welke emoties
zijn er, welke gebruiken we wanneer en wat met onze lichaamstaal?

‘We horen het zo vaak: te dik
zijn mag zeker niet, maar te
dun is ook weer ongezond.
Wanneer is het goed?’
Foto: Liesbeth Leysen komt mee gezond koken, een echt smulfestijn!

Ook in onze voeding kan men bepaalde taboes terugvinden. We horen het
zo vaak: te dik zijn mag zeker niet,
maar te dun is ook weer ongezond.
Wanneer is het goed? Daarom komt de
enige echte Liesbeth Leysen (ja, die
thriathlete) wat meer vertellen hoe zij
gezond, maar lekker kookt, écht de
moeite waard!

Na deze lessen vliegen de leerlingen er
helemaal in. Ze gaan zelf aan de slag
door in groep rond een taboe te werken: eetstoornissen, discriminatie of
lichamelijke handicaps, de leerlingen
hebben een vrije keuze. Om meer te
weten te komen over de verschillende
onderwerpen worden er enquêtes afgenomen bij de verschillende doelgroepen. Zo krijgen de leerlingen de informatie uit eerste hand door persoonlijk
contact. Nadien komt de klasgroep
tijdens een presentatie meer te weten
over de verschillende taboes die hun
klasgenoten onderzochten.

Eline Sluyts

AdIOs

31

Ben jij ene producer of acteur? Of monteur?
Altijd al gedroomd om een eigen
product te lanceren of als acteur in
een reclamefilmpje te spelen? Dan is
dit je kans! In de IO bundel
‘reclame’ slaan de leerlingen de handen in elkaar en ontwerpen ze zelf
een kant–en–klaar maaltijd.
Nu de leerlingen in het vijfde middelbaar zijn beland, houden de leerkrachten wel van een uitdaging! De leerlingen zoeken een speciale doelgroep,
zoals zwangere vrouwen, professionele sporters of mensen met diabetes, die
aangepaste voeding moeten opnemen
waarvoor deze kant–en–klaar maaltijd
bedoeld is. Al snel vliegen de leerlingen er in. Wanneer ze een gerecht
hebben samengesteld kruipen ze in de
rol van filmproducers en regisseren ze
samen een reclamefilmpje over het
gemaakte gerecht.

Foto: Charissa Van Ostaeyen en Eline Sluyts tijdens het opnemen van hun reclamefilmpje

‘Nu de leerlingen in het vijfde middelbaar
zijn beland, houden de leerkrachten wel
van een uitdaging!’

Een gerecht voor de doelgroep ‘zwangere vrouwen’

Inkleding, decor, scenario, filmen,
monteren, geluid… het komt er allemaal bij kijken en het eindresultaat
mag er zijn! Tot slot breken de leerlingen hun hoofd over de perfecte
slogan die past bij hun gerecht. De
leerlingen laten op het einde van de
opdracht vol trots hun eigen reclamefilmpje zien aan de andere regisseurs
en acteurs.
Eline Sluyts
Het monteerprogramma ‘Movie Maker’ waarin de leerlingen
hun reclamefilmpje monteren.
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Schoenen klaar, stappen maar!
In de IO bundel ‘op stap’ komen
de kunstenaars in onze leerlingen
van het vijfde middelbaar naar
boven. De leerlingen kiezen een
thema waar ze graag rond willen
werken. Dit kan gaan over waterschaarste, de studieloopbaan doorheen het middelbaar, holebi’s en
nog zoveel meer.

De zelfgemaakte beeldjes van twee leerlingen.

‘Wordt het een jongen of een meisje, een rode
broek, of toch een gele? Het kan allemaal zelf gekozen worden!’

Dit mannetje is gemaakt in het thema ‘waterschaarste’.

Wanneer ze een thema hebben gekozen
laten ze hun creatief brein aan het werk
gaan. Ze baseren zich op de street art
voorbeelden die ze in de les hebben gezien. De leerlingen gaan actief aan de
slag met ijzerdraad, beginnen deze in
verschillende vormen en hoeken te
plooien, tot ze uiteindelijk een ruw mannetje bekomen. Daarna nemen ze even
de taak van dokter over, want ze gaan
werken met gips. Het mannetje komt
steeds meer tot leven, het krijgt volume
en een echte vorm. Daarna kruipen de

leerlingen ook even in de huid van een
schilder. Ze gaan aan de slag met verf en
geven hun mannetje een persoonlijkheid,
wordt het een jongen of een meisje, een
rode broek, of toch een gele? Het kan
allemaal zelf gekozen worden. Tot slot
zetten de leerlingen hun eigen creatie op
een openbare plaats op school zodat alle
leerlingen van de school mee kunnen
genieten van hun kunstwerk.
Eline Sluyts
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Een blik op de Eerste Wereldoorlog
Een leuke opdracht die in het 5de jaar
op de agenda staat is een opdracht
rond WOI. De leerlingen zullen deze
oorlog vanuit verschillende standpunten bestuderen. Om de leerlingen

helemaal onder te dompelen in het
thema komt er iemand spreken die
veel kennis heeft over de leefgewoontes tijdens WOI. In
deze opdracht zullen de leerlingen verschillende personages voorstellen die leefden tijdens de
oorlog en dit doen ze aan de hand
van hun persoonlijk verhaal. Zo komen er verpleegsters, soldaten, kinderen of huismoeders aan bod. De
geschiedenis van deze mensen, hun
levensloop en hun verhalen brengen
deze personen weer even tot leven.

“Je ontsnapt en vlucht in
een fantasiewereld waar
dromen centraal staan.”
Samen

met

hun

groepsgenoten

schrijven de leerlingen een tekst

Uitwerking presentatie WO1

Naast deze presentatie is er ook een Dit is een kunststroming waarin je
creatieve opdracht, namelijk het ma- ontsnapt en vlucht in een fantasieweken van een dubbele pagina. Hierin reld waar dromen centraal staan.
verwerken de leerlingen het levens-

verhaal van hun gekozen personage
op een originele en creatieve manier.
Op het linker gedeelte van de dubbele pagina gaan ze op zoek naar een
gepast tekstfragment zoals een gedicht of een monoloog dat past bij

Infomoment over WO1

het leven van hun personage. Op de Tijdens de oorlog leefden de mensen
rechterpagina komt een illustratie die erg sober en soms in wrede omstangebaseerd is op het tekstfragment digheden, met als gevolg dat ze bevan de linker pagina.

gonnen te fantaseren over een ideale
wereld. Deze avontuurlijke opdracht

waarin ze hun personage voorstellen.

zal je zeker niet vergeten.

Aan de hand van deze tekst werken
ze een presentatie uit waarbij de toeschouwer het gevoel heeft even in
het leven van het gekozen personage
te hebben gekeken. De presentatie
wordt boeiend gemaakt door gebruik
te maken van muziek, sfeerelementen of een bijpassende locatie. De
leerlingen nemen hun publiek dus
mee op pad.

Dubbele pagina

Deze illustratie wordt gebaseerd op
het surrealisme.
Mandeep Singh
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Het taboe rond voeding
“Wist je dat gezond leven je tien extra levensjaren kan opleveren?”
Veranderingen aanbrengen in de le-

In 2017 werd de nieuwe actieve voe-

vensstijl van mensen is vaak moeilijk.

dingsdriehoek voorgesteld. Het doel

We weten allemaal wel min of meer

van een voedingsdriehoek is om de

wat we zouden moeten doen om ge-

Vlaming met haalbare en praktische

zond te leven maar toch is het vaak

adviezen bewust te maken en te motive-

moeilijk of houden we het niet lang vol.

ren om evenwichtiger te eten.

Eetfestijn organiseren
Binnen IO zullen er taboes in de voeding worden besproken. Er komt een
coach op bezoek waaraan vragen ge-

steld kunnen worden over haar job.
Ook zal er samen met de coach een
buffet georganiseerd worden met aller-

Eetfestijn organiseren

lei gezonde maaltijden die snel en ge-

Het is duidelijk dat het aanpakken van

makkelijk zijn, en uiteraard ook heel

gezondheidsproblemen

lekker!

door

middel

van veranderingen in voeding en le-

Wist je dat gezond leven je tien extra

vensstijl veel inspanningen vraagt van

levensjaren kan opleveren?

mensen en hun omgeving.

Tijdens de lessen zal er grondiger naar

Het brengt fundamentele veranderingen

de voedingsdriehoek gekeken worden.

met zich mee in de dagelijkse routines

Op basis van dat model stelt men een

en bestaande overtuigingen.

recept op.

Mensen richten zich vaak tot een ge-

Dit is zeker heel interessant, want zo

zondheidscoach, die probeert mensen

zullen de leerlingen meer kennis ver-

met elkaar te verbinden, en hen te bege-

werven rond gezonde voeding.

leiden om hun persoonlijk doel te bereiken.

Mandeep Singh
De actieve voedingsdriehoek
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Ecologische voetafdruk: groot of eerder klein?
Al eens gehoord van een ecologische voetafdruk? Ecologie is één van dé grote thema’s van deze tijd. Jullie bestuderen de
impact van het menselijk gedrag op het
milieu, maar gaan ook zelf ecologisch aan
de slag. Je maakt in groep een kunstwerk

uit recyclagemateriaal en stelt je kunstwerk
tentoon op een echte vernissage. Om deze
opdracht tot een goed einde te brengen is
een goede samenwerking van groot belang.
Je zal initiatief moeten tonen tijdens de
lessen wanneer het gaat over het bepalen
van de strategie en het plan van aanpak.
Voorbereiden van de gerechten
Rond het thema ecologie zal je een
schriftelijke neerslag of literatuuronderzoek maken. Dit onderzoek verloopt op een systematische methode

volgens een aantal vaste stappen. Dit
zou een mooie voorbereiding kunnen
zijn als je gaat verder studeren want
ook in hogescholen zal je zulke onderzoeken moeten uitvoeren.
Kunstwerk uit recyclagemateriaal

Kunstwerk uit recyclagemateriaal
De informatie zal je uiteindelijk creatief

“We hopen dat jullie ook zo

verwerken tijdens de vernissage. Zo bren-

Ook wanneer je in je subgroep aan de slag

hard naar deze opdracht

gen jullie de bezoekers op de hoogte van

gaat zal je je verantwoordelijkheid moeten

uitkijken net zoals wij dat

jullie onderzoek. We hopen dat jullie ook

nemen en zal je ervoor moeten zorgen dat

deden.”

zo hard naar deze opdracht uitkijken net

je jouw deeltaak tot een goed einde brengt.

Maar vergeet niet dat iedereen verantwoordelijk blijft voor het geheel. Uiteraard worden er ook gerechten gepresenteerd op de
vernissage die ecologisch verantwoord zijn,
je houdt dus rekening met seizoensgebonden producten of plastic zakken die misschien overbodig zijn. Om de ruimte van
de vernissage aantrekkelijk te maken wordt
deze ook door jullie gedecoreerd.
Vernissage

zoals wij dat deden.

Mandeep Singh
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De laatste loodjes van het 6de jaar IO
Tijdens het laatste jaar IO zullen
de leerlingen van het zesde jaar
aan de slag gaan voor een groot
project,

namelijk

hun

GIP

(geïntegreerde proef). Omdat het
een grotere opdracht is dan anders
zullen ze ook meer attributen nodig hebben. Daarom moeten ze,
vooraleer ze hun GIP kunnen starten, geld inzamelen om het te kunnen financieren. Hiervoor zullen
de leerlingen een sponsoractiviteit
organiseren om zo het nodige geld
GIP voorstellen aan het tweede jaar

in het laatje te brengen. Om te weten te komen hoe het er tijdens de

werkelijke uitvoering aan toe gaat,
hebben we een paar vragen gesteld
aan een oud-leerlinge. Dit is hoe
zij terugkijkt op deze opdracht.

Voluit voor een groot project!
Het was wel jammer dat er veel tijd

is het uiteindelijk allemaal goed

in de voorbereiding kroop in verhou-

gekomen.

Kan je in het kort vertellen wat

ding met de dag van het uitvoeren.

een GIP inhoudt?

Natuurlijk was deze voorbereiding

We kregen de opdracht om in een

wel nodig om de dag goed te laten

groep van drie een dag te organi-

verlopen. Het was wel zeer leuk dat

Soms was het lastig om alles in

seren waarbij de leerlingen van

de leerlingen van het tweede jaar

groep te moeten doen omdat

het tweede jaar konden proeven

heel enthousiast waren over de op-

iedereen een ander visie en ma-

van de verschillende vakken bin-

drachten die we hadden opgesteld.

nier van werken heeft. Ook was

nen IO. Op deze manier leerden ze
de richting al een beetje kennen.
Het thema waarrond wij werkten
was topsport.
Vond je het leuk om aan de opdracht te werken?
voorbereidingen vond ik moeilijk
maar de dag zelf vond ik heel leuk.

Wat vond je minder leuk aan
de opdracht?

het minder leuk dat bij de opWat dacht je toen je de opdracht

dracht die we toen hadden om

voor het eerst te horen kreeg?

geld in te zamelen (wafeltjes

Dat het erg veel werk was! De plan-

verkopen) niet iedereen zijn

ning leek erg krap en ik dacht niet

taak goed had uitgevoerd, wat

dat we alles op tijd zouden rond krij-

natuurlijk de leerkracht ook

gen. Maar dankzij een goede plan-

niet zo gelukkig maakte.

ning en taakverdeling in mijn groep
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Heb je iets geleerd uit de op-

vak IO in het algemeen. Ik denk

dracht?

ook wel dat dit afhangt van de
richting die je kiest. Ik denk dus

Dit was voor mij een zeer goede oe-

wel dat deze opdracht zeker nuttig

fening in planning en taakverdeling;

kan zijn, al naargelang welke keu-

iets wat ik in mijn verdere school-

ze je maakt na het zesde jaar.

loopbaan zeker heb kunnen gebruiken.

Koken met de tweede jaars

Met dank aan Eline Gils

Heb je er na het zesde jaar nog
voordelen aan gehad dat je deze
opdracht hebt uitgevoerd?
In de studierichting die ik na het
zesde heb gekozen, heb ik niet
echt voordeel gehad aan specifiek
deze opdracht, maar wel aan het

GIP voorstellen aan het tweede jaar

GIP voorstellen aan het tweede jaar

Maxine Welters

De IO QUIZ!
Wil je weten of IO wel echt iets voor jou is? Doe dan nu de Quiz!

Quiz je door
je keuze !

Duid aan in hoeverre de volgende stellingen bij jou passen.

1. Ik ben geïnteresseerd in voe-

Ik ben zeer sociaal en ben

3. Actief bezig zijn is mijn ding, ik

ding en maak graag mijn

graag omringd door anderen.

ga graag zo veel mogelijk zelf

handen vuil in de keuken.

In een groepswerk werk ik

aan de slag.

Wanneer ik een lekker re-

graag met iedereen samen en

ceptje zie wil ik het meteen

neem ik tegelijk vaak het ini-

uitproberen, zeker wanneer

tiatief.

0 Akkoord

0 Dit ben ik helemaal

0 Geef mij maar gewoon les

het iets nieuws is!
0 Helemaal akkoord

2.

0 Soms kan ik sociaal uit de

0 Niet echt akkoord

hoek komen

0 Dit ben ik totaal niet

0 Ik werk liever op mezelf

0 Helemaal akkoord
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4. Het vak natuurwetenschappen is
echt mijn ding! Zeker wanneer we dit ook in de praktijk
kunnen toepassen.
0 Dit geldt zeker voor mij

Tel je antwoorden van elke kleur

0 Niet echt mijn ding

en lees hieronder het tekstje dat
voor jou van toepassing is:

0 Totaal niets voor mij

Meestal groen: IO is echt iets voor
jou! Je werkt graag met anderen
5. Mijn creativiteit de vrije loop

en zit er niets mee in om je han-

laten en me inleven in een

den vuil te maken in de keuken of

andere rol is wat ik graag

tijdens een creatieve opdracht.

doen. Bij knutsel- of tekenop-

Ook voor een groep spreken is

drachten ben ik altijd zeer

voor jou geen probleem en af en

enthousiast.
0 Klopt helemaal

toe een practicum zie je ook wel
4de jaar ‘Festivalitis’

0 Af en toe sta ik hier wel
voor open

0 Toch liever niet

6. Voor de klas staan is voor mij
geen probleem. Misschien heb
ik soms wel stress maar eens ik
bezig ben verdwijnen deze
zenuwen meestal wel.
0 Helemaal akkoord

7. Ik zit er niets mee in om

zitten. Laat je vooral gaan en veel
plezier!

voor een langere tijd achter

Meestal rood: Misschien heb je er

de computer te zitten en

niet elke les evenveel zin in, maar

mijn eigen artikel, werk-

toch ga je er altijd voluit voor!

stuk of verslag te schrijven.

Sommige opdrachten zullen je

0 Laat maar komen
0 Zit ik niets mee in
0 Niets voor mij

waarschijnlijk beter liggen dan
andere, maar dit houdt je niet tegen om het te proberen en wie
weet wordt IO echt nog iets voor
jou!

0 Akkoord

Meestal Blauw: Op het eerste

0 Voor mij liever geen presen-

zicht lijkt IO niet echt jouw vak,

taties

maar laat je hierdoor zeker niet
afschrikken. Misschien heb je wel
verborgen talenten en komen
sommige opdrachten wel verrassend uit de hoek. Laat je hoofd

Buffet van het vierde jaar

Maxine Welters
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Gezonde toast met spread en avocado
De leerlingen van het zesde jaar gaan op stage. Daar kunnen ze eens een kijkje nemen op de werkplek van hun dromen. Ze krijgen de opdracht om voor hun stagebegeleider een gezonde lunch te bereiden. Na eerst een paar keer te
oefenen in de les, zijn de leerlingen klaar voor het echte werk. Een echte topper dit jaar was een gezonde toast met
spread en avocado. Laat het smaken!

Materialen (2 personen)

Methode

Deelrecept 1: spread

Klaarzetten van materiaal en middelen.

- 175g wortelen

Inrichten van de werkplek. Verwarm de oven voor
op 180 graden Celsius, boven- en onderwarmte.

- 75g honingtomaatjes
- ½ sinaasappel
- ½ rode ui
- 1 eetlepel olijfolie
- Peper
- Zout

Snij de wortelen, de sinaasappel en de honingtomaatjes in dunne schijfjes.
Snij de rode ui in halve maantjes.
Doe de wortelen, honingtomaatjes, sinaasappel en
ui in een ovenschaal en besprenkel met olijfolie.
Kruid af met peper, zout en ras el hanout.

- Ras el hanout

Bak 30 minuten in de voorverwarmde oven en laat
even afkoelen.

Deelrecept 2: afwerking

Verwijder daarna de schil van de sinaasappel en
mix de groenten met een scheutje olijfolie. Kruid
af naar smaak.

- 2 sneetjes volkorenbrood
- 50g radijsjes
- ½ avocado
- 20g feta

Middelen:
- Snijplank
- Aardappelmesje
- Afvalkom
- Oven
- Ovenschaal

Ine Vanden Plas

Beleg de toast met de spread en werk af met de
radijsjes, avocado en feta.
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Studiekeuze in de verf
Na zes jaar werken is het voor de laatstejaars bijna tijd om uit te vliegen. Het
hoger onderwijs lonkt om de hoek. De
tijd begint voor hen te dringen en ze

gaan stilaan een keuze maken voor hun
verdere studies. Deze keuze gaat niet
vanzelf en daarom werken ze rond deze
moeilijke opdracht tijdens de lessen
Integrale Opdrachten. Om het voor hen
wat gemakkelijker te maken, gebruiken
de leerlingen de onderwijskiezer. Dit is
een website waar leerlingen een vragenlijst invullen en waar aan de hand van
hun antwoorden de meest gepaste arbeidssectoren worden gegeven.
Met deze arbeidssectoren kunnen de

Annelien Segers volgde 2 dagen les aan Thomas More Mechelen.

Het hoger onderwijs

leerlingen op zoek gaan naar een

Over deze twee stagedagen maken de

studierichting die het best bij hen

leerlingen een digitaal dagboek. In dit

lonkt om de hoek.

past. Geen gemakkelijke keuze als je

dagboek vertellen ze over hun gevoe-

het mij vraagt…

lens, hun indrukken en ervaringen tij-

Met veel moed vliegen de leerlingen
erin en maken ze een verslag waarin
ze hun studiekeuze verder uitdiepen.

dens de stage. Dit gaan ze samenbrengen in een filmpje dat nadien in de klas
wordt getoond. Hiervoor halen de leer-

Met al deze informatie kunnen de
leerlingen aan de slag met het meest
uitdagende deel van de opdracht: ze

gaan op zoek naar een stageplaats!
Deze stageplaats is voor velen een
kans om hun droomjob eens te beoefenen en zo te zien of ze dit in het
verdere leven ook willen doen. Dit
wordt een heuse zoektocht.

Leerlingen uit de GOEZO!

Tijdens deze zoektocht nemen ze
contact op met mensen die al langer
Maxine Welters liep 2 dagen stage in de

in het vak zitten om zo een blik te

GOEZO!

kunnen werpen op hun beroepsleven.

Ine Vanden Plas
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Het zesde is gedaan! Wat nu ??
Het zesde zit erop… Wat nu? Niet
panikeren, wij helpen je uit de nood.
Na de richting STW is verder stude-

ren eigenlijk een logische keuze. Ben
je iemand die graag met sociale wetenschappen bezig is dan kan je bijvoorbeeld verder in de richtingen
orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie of gezinswetenschappen. Ben je liever bezig met
Eén van de vele mogelijkheden is leerkracht.

mensen en natuurwetenschappen dan

is verpleegkunde of vroedkunde mis- den aangereikt om uiteenlopende Op de derde plaats staat ‘journschien een goede keuze voor jou. groepen te begeleiden in gespeciali- alistiek’. In deze studie leer je jourVoel je je echter als een vis in het seerde situaties.
nalistieke vaardigheden maar daar-

water als je met kindjes kan omgaan
dan kies je best voor kleuterjuf of
lagere schoolleerkracht. Ook voedings- en dieetkunde behoort tot de

Na de richting STW
is verder studeren
eigenlijk een
logische keuze

Op de tweede plaats vinden we
‘lager onderwijs’, ‘secundair onderwijs’ en ‘verpleegkunde’. In de lera-

naast krijg je ook een theoretische
achtergrond zodat je als journalist
sterk in je schoenen staat.

renopleiding ‘lager onderwijs’ ko- Tot slot hebben we nog kleuteronmen alle vakken van de lagere derwijs,

toegepaste

psychologie,

school aan bod zoals Nederlands, voedings- en dieetkunde, vroedkunwiskunde maar ook muziek, motori- de en bedrijfsmanagement op de
sche vorming en pedagogie. De lera- vierde plaats.
renopleiding ‘secundair onderwijs’
maakt je klaar om aan de slag te

STW- gaan als leerkracht in het secundair
opleiding. Hieronder vind je een top onderwijs met lesbevoegdheid voor
vier met de studiekeuzes die onze twee vakken die je zelf kiest. In de
mogelijkheden

na

de

laatstejaars vorige jaren maakten.
Op de eerste plaats staat ‘orthopedagogie’. In deze opleiding krijg je
zowel theorie als praktijk aangeboden. De nodige vaardigheden wor-

vierjarige

opleiding

‘verpleeg-

kunde’ ga je voortdurend schakelen
tussen theorie en praktijk. Zo bestudeer je in het eerste jaar onder andere
de gezonde mens en hoe je moet
handelen in eenvoudige zorgsituaties.

Eén van de vele mogelijkheden is journalistiek

Ine Vanden Plas
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