VOORAF
Het laatste anderhalf jaar is er al zoveel inkt gevloeid, ook in de Torenblazer
trouwens, over je-weet-wel-wat-19. Ik kan me voorstellen dat u als lezer nood
heeft aan iets anders: een vrolijke noot over, pakweg, uw favoriete school.
Dat treft. In deze editie gooien we het immers over een positieve boeg.
Van spelende lagereschoolkinderen tot een interview met een tovenaar, maar
ook een open gesprek over genderdiversiteit en een portret van een bijzonder
getalenteerde leerling; u vindt het in deze editie allemaal terug.
Veel leesplezier en alvast fijne feestdagen!
Jens Goetschalckx (eindredacteur)

1 september is voor iedereen een spannende dag, maar zeker voor onze
kersverse BimSem’ers, de eerstejaars! De klastitularissen stonden klaar om de
leerlingen te ontvangen en gaven verschillende opdrachten zodat de leerlingen
elkaar en de school beter te leerden kennen.
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Nagelnieuw directeur Gert Boey
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school, hun visie en hun samenwerking met BimSem.

Iedereen kent haar als ‘Tina van
de kuisploeg’; achttien jaar lang
was ze een erg geliefde, hard
werkende collega. Eind september
ging ze op welverdiend pensioen:
tijd voor een terugblik op de vele
mooie jaren op BimSem.
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BIMSEM IN BEELD
Een selectie van onze activiteiten
binnen en buiten de school.

Het einde van elk schooljaar is telkens opnieuw wat bitterzoet: het
is altijd een mooi moment, maar
het blijft wat het is - een afscheid.
Niet getreurd: wie de zesdes van
vorig jaar nu al mist, vindt in dit
artikel de klasfoto’s terug, begeleid door een terugblik op zes
jaar BimSem door Adnane Nassiri
(6HUWE 2020-2021).

GETALENTEERDE LEERLING IN DE
KIJKER: TESS VAN ROY (3NWEA)
Tess uit 3NWEA is niet alleen een
getalenteerde leerling op schoolvlak; buiten de schooluren staat
ze letterlijk in de spotlights door
te zingen, acteren en dansen bij
Studio 100.

OP DE COVER
EEN DUBBELINTERVIEW MET
VINCENT GIOT (CONCIËRGE
BIMSEM) EN ALCAZAER
(TOVENAAR BIMSEM)
Wie ‘Vincent Giot’ zegt, zegt
‘conciërge van BimSem’, maar ook
‘Alcazaer’ en ‘tovenaar’. Vincent
is twee-in-één, zeg maar. Verwarrend? Misschien. Een dubbelinterview? Ja en nee. Benieuwd? Lezen!
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LGBTQIA+ OP SCHOOL,
HOE PAK JE DAT AAN?
Leerlingen en
een leerkracht
in gesprek over
diversiteit

Dat de maatschappij in een razendsnel tempo diverser wordt, is geen nieuwtje meer. Zowel voor- als tegenstanders van (bijvoorbeeld) multiculturele diversiteit schreeuwen hun mening om het luidst. De kloof tussen
de zogenoemde boomers en Gen Z lijkt in dit debat alleen maar groter te worden. Ook het fenomeen woke – een
dubieuze term die al onrechtmatig geclaimd en toegewezen werd en vol tegenstrijdigheden zit – is voor velen
niet meer onbekend. Zo klinkt ook de verontwaardiging dat je ‘tegenwoordig niets meer mag zeggen’ ons allen
bekend in de oren. Dit alles staat de mogelijkheid tot een volwassen en open debat soms in de weg. Tijd om
daar verandering in te brengen! De diversiteit binnen het onderwijs groeit immers mee met die in de rest van de
samenleving en daarom leek het ons interessant om die veelzijdigheid eens van naderbij te bekijken, met een
focus op genderdiversiteit en de aanwezigheid van LGBTQIA+ op school. Hoe pakt onze school dit thema aan?
Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich thuis voelt? Wij, Aline Delmotte en Minne Wauters, twee leerlingen van
respectievelijk 6MTWE en 6ECWI, interviewden in dat kader enkele leerlingen en een leerkracht, en we geven
ook zelf onze mening. Maar eerst: wat is LGBTQIA+ nu juist?

EEN CRASH COURSE IN LGBTQIA+
Een eenduidige, sluitende en korte definitie van het
begrip LGBTQIA+ is moeilijk te formuleren. We wagen
toch een poging: het is een verzamelterm waarin
verschillende begrippen vervat zitten die verwijzen
naar personen die qua geaardheid of genderidentiteit
afwijken van wat lange tijd als ‘de norm’ werd aanzien.
Het is dus belangrijk te beseffen dat dit begrip veel
deelcomponenten omvat.
Om die deelcomponenten te begrijpen, is eerst kennis
van het verschil tussen gender en geslacht belangrijk.
Je geslacht zijn die biologische kenmerken waarmee
je geboren wordt, denk bijvoorbeeld aan lichamelijke
kenmerken die mannen en vrouwen onderscheiden.
Gender, daarentegen, is een sociaal construct. Ooit
hebben mensen beslist dat bepaalde interesses,
gedragingen, hobby’s … typisch mannelijk dan wel
typisch vrouwelijk zijn (overigens zonder een constructieve, wetenschappelijke verklaring daarvoor).
Daardoor leven wij nog steeds in de binair opgedeelde
wereld. Ergens is dat logisch: als mens steken wij graag
dingen in hokjes en geven we alles graag een naam en
een kleur, liefst een politieke. Op die manier worden
dingen gemakkelijker om te begrijpen. Maar het is nu
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"Het feit dat de binaire opdeling van
gender een construct is en daarom
per definitie imaginair, houdt
gelukkig in dat het doorprikbaar is.
We hoéven niet in een binair
construct te leven.”
eenmaal een feit dat je niet alles op aarde in een hokje
of onder een bepaalde noemer kunt plaatsen, zo ook
mensen. Het feit dat deze binaire opdeling van gender
een construct is en daarom per definitie imaginair,
houdt gelukkig in dat het doorprikbaar is. We hoéven
niet in een binair construct te leven. Sommige van de
letters in LGBTQIA+ bevestigen dat, zoals u hieronder
zult merken.
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We keren even terug naar LGBTQIA+. De ‘L’ en
de ‘G’ staan voor lesbisch en gay. Beide termen
worden tegenwoordig door elkaar gebruikt
en hebben min of meer dezelfde betekenis:
iemand die valt op personen van hetzelfde
geslacht, waarbij de ‘L’ uitsluitend voor vrouwen gebruikt kan worden. De ‘B’ staat voor
biseksueel. Oorspronkelijk ging dat om personen die zich aangetrokken voelen tot zowel
mannen als vrouwen, maar vandaag de dag
kan dat veel ruimer geïnterpreteerd worden.
Zo kan men zich ook aangetrokken voelen tot
non-binaire mensen en biseksueel zijn. De ‘T’
staat voor trans personen, mensen waarbij het
geboortegeslacht en de genderidentiteit niet
overeenkomen. Let op: iemand hoeft geen
chirurgische ingrepen hebben ondergaan
opdat die trans is. De tegenhanger van trans
is iemand die cisgender is, daarbij komen het
geslacht en de genderidentiteit dus overeen.
Simpel gezegd: een man die zich identificeert
als man, of een vrouw die zich identificeert als
vrouw. De ‘Q’ staat voor ‘queer’, een koepelterm
voor de hele LGBTQIA+-gemeenschap. ‘I’ staat
voor intersekse personen. Dit zijn mensen die
geboren zijn met zowel mannelijke als vrouwelijke biologische kenmerken. De ‘A’ staat
voor aseksueel. Dit verwijst naar personen
die zich niet seksueel (maar eventueel wel
romantisch) aangetrokken voelen tot anderen.
Tot slot is er de ‘+’ die wordt toegevoegd aan
de lijst omdat deze niet-exhaustief is. Er zijn
immers nog veel andere soorten genderidentiteiten en geaardheden, denk maar aan
panseksualiteit, non-binairiteit, omniseksualiteit …

L
G
B
T
Q
I
A
+
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Lesbisch
Gay
Biseksueel
Trans (<-> cisgender)
Queer
Interseks
Aseksueel
… en nog zoveel meer!

Aline (links) en Minne (rechts)
zijn trots dat de school toch
(letterlijk) kleur bekent door de
regenboogvlag uit te hangen in
de gang naast het onthaal.

We horen het u al denken: “Al die termen, dat
is toch veel te ingewikkeld? Waar is dat goed
voor?” Ten eerste: maak u geen zorgen, het
komt niet op de toets. En ja, u heeft gelijk, het
zijn veel termen. Zeker als het hele LGBTQIA+-debat zich ver van uw bed afspeelt,
kan het inderdaad overdreven of misschien
zelfs raar overkomen. Tegelijk betekent het
voor veel mensen een heuse bevrijding om
een woord of een label te vinden dat past bij
hoe ze zich voelen. Het bestaan van die vele
termen zorgt ervoor dat mensen zich ergens
mee kunnen identificeren en dat ze zo anderen vinden die op hen gelijken. Door die zaken
concreet te benoemen, maak je duidelijk dat
het bestaat en dat het oké is je onder zo’n noemer te plaatsen. Dit hoeft uiteraard niet voor
iedereen zo te zijn; niet iedereen is op zoek
naar een specifieke term en voelt juist vrijheid
in het niet benoemen van de zaken. Ook dat
is compleet normaal. Whatever works. Maak je
dus geen zorgen als je niet elk begrip meteen
helemaal begrijpt of als je voor jezelf het nut
niet ziet van al die termen. Dat verwachten we
ook niet. LGBTQIA+-mensen vragen slechts
erkenning en acceptatie; dat lijkt ons niet te
veel gevraagd.

Leerlingen en een leerkracht
in gesprek over diversiteit
Kan je jezelf zijn op school?
Sara: Ik heb niet echt het gevoel altijd helemaal mezelf te kunnen zijn op school. Een voorbeeld
daarvan is de dresscode, die het afgelopen jaar in veel scholen ter discussie stond. Het klinkt
misschien raar, maar dat is echt een stuk van je vrijheid dat afgenomen wordt door te bepalen wat
je wel of niet mag dragen. Naar mijn mening zijn er ook heel wat nutteloze regels, zoals het verbod
op neusdoorboringen, maar ook het hoofdoekenverbod. Doe je iemand kwaad als je je eigen geloof
op school beleeft?
Anoniem: Puur op vlak van seksualiteit, kan ik mezelf wel zijn op school. Qua gender ligt dat
moeilijker, misschien valt dat voor veel mensen nog iets moeilijker te begrijpen.

Aline Delmotte (6MTWE)

Mevr. Klerkx: Ik denk inderdaad dat helaas nog niet alle leerlingen 100% zichzelf kunnen zijn op
school. Dat is trouwens iets wat recent onderzoek ook heeft uitgewezen. Binnen een school en
onder leerlingen kan zich jammer genoeg groepsdruk of pestgedrag voordoen. Leerlingen die op
eender welk vlak niet volledig in het (zeer beperkte) maatschappelijk dominante beeld passen,
worden vlugger geviseerd. Daardoor zullen ze vaak geneigd zijn om bepaalde delen van zichzelf op
school te verbergen en dat is spijtig.
Voor leerkrachten is dit anders. Er is uiteraard een verschil tussen een leraar voor de klas of
diezelfde leraar onder collega’s, maar ik heb het gevoel dat leerkrachten zeker zichzelf kunnen zijn
in de leraarskamer en open over allerlei thema’s kunnen praten.

WIE ZIJN WIJ?
Om een beter beeld te krijgen van hoe het
thema LGBTQIA+ een belangrijke plek kan
gegeven worden op BimSem, interviewden
we enkele leerlingen en een leerkracht. We
spraken ten eerste met Sara Van de Poel. Zij zit
in 6SPWE en gebruikt niet echt een eenduidig
label om zich te identificeren. Een tweede
persoon die we interviewden, wenst anoniem
te blijven (wat misschien op zich al bewijst
waarom het zo belangrijk is dat dit debat een
prominentere plaats krijgt op school). Deze
persoon identificeert zich als biseksueel cisgender en zit ook in 6SPWE. De leerkracht die
we interviewden is mevrouw Klerkx, zij geeft
Nederlands, Lees(k)uur en Taalproject in het
derde en vierde jaar. Wijzelf, tot slot, zijn Aline
en Minne, twee leerlingen uit respectievelijk
6MTWE en 6ECWI.

Minne Wauters (6ECWI)
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Hoe gaat de school om met de actuele discussie rond het gebruik van voornaamwoorden?
Sara (zij/haar): Het feit dat de school nooit naar voornaamwoorden vraagt of gevraagd heeft, versterkt mijn gevoel dat nog niet iedereen zichzelf kan zijn. Zo laten sommige mensen zich aanspreken
met de foute voornaamwoorden, gewoon om niet uitgelachen te worden.
Anoniem (hij/zij/die): Ik denk ook niet dat ik 100% mezelf kan zijn. Volgens mij begrijpen veel
mensen niet dat er niet per se een verband hoort te zijn tussen je gender en je voornaamwoorden.
Ik voel me bijvoorbeeld cisgender, maar heb wel graag dat mensen alle voornaamwoorden (zijnde
hij/zij/die) voor me gebruiken. Mensen mogen dus kiezen hoe ze me aanspreken. Zo kunnen ze de
ene keer met ‘die’ naar me verwijzen en de andere keer met ‘hij’ of ‘zij’, dat is voor mij geen
probleem.
Minne (zij/die): Volgens mij snappen mensen het concept van de voornaamwoorden gewoon nog
niet helemaal. Ergens is dat logisch; voor velen ligt dat ver van hun eigen leefwereld, maar ik vind
het toch belangrijk – zeker voor leerkrachten – dat je ervoor zorgt dat iedereen in de klas zich
comfortabel en geaccepteerd voelt. Correct aangesproken worden, hoort daarbij.

WAT CONTEXT BIJ DE VOORNAAMWOORDEN
Ons taalgebruik reflecteert onze maatschappij en
is bijgevolg best binair. U moet er maar eens op
letten in een gesprek hoe vaak u of uw gesprekspartner woorden gebruikt die rechtstreeks gelinkt
zijn aan een bepaald gender. In veel gesprekken
is dat geen probleem, maar voor wie zich niet echt
thuis voelt in de hokjes ‘man’ of ‘vrouw’, of voor al
wie zoekende is, kunnen die gendergerelateerde
termen frustrerend zijn. Ze zijn voor sommigen te
binair, eenduidig of beperkend. De voornaamwoorden vormen een bekend voorbeeld. Hij/hem of
zij/haar zijn erg binair en laten geen ruimte voor
mensen die geen plek vinden in deze tweedeling.
Gelukkig bestaan er andere voornaamwoorden
die de laatste tijd steeds vaker beginnen opduiken. Naar al wie het wenst, kan nu ook verwezen
worden met de voornaamwoorden die/hen/hun.
Onderstaand voorbeeld bewijst dat dat heus niet
zo moeilijk hoeft te zijn:

Aline (zij/haar): Daarom is het misschien een
goed idee om in het begin van het schooljaar,
wanneer je gewoonlijk je naam en je hobby’s
zegt, meteen ook je voornaamwoorden te vermelden. Zo zijn alle verwarring en alle
ongemakkelijkheden van de baan voor de
rest van het jaar!

“Ik vind het belangrijk dat
leerkrachten ervoor zorgen
dat iedereen in de klas zich
comfortabel en geaccepteerd
voelt. Correct aangesproken
worden, hoort daarbij.”

Ken je Aster?
- Ja, die zit in mijn klas.
(In plaats van: Ja, hij/zij zit in mijn klas).
- Ja, ik zie hen daar.
(In plaats van: Ik zie hem/haar).
- Dat is hun boek.
(In plaats van: dat is zijn/haar boek.)
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Sara Van de Poel
(6SPWE)

Heb je het gevoel dat de school veel in het
werk stelt om openheid en acceptatie te
creëren?
Mevr. Klerkx (zij/haar): Ik vind dat onze school
de diversiteit van de leerlingen zeker erkent. Dit
is ook opgenomen in de schoolvisie, waar één
van de belangrijkste pijlers gaat over de leerlingen op maatschappelijk vlak klaarstomen tot
kritische burgers: openheid wat betreft diversiteit – op alle vlakken – valt daar zeker onder.
Aline: Ik ga zeker niet beweren dat de school
uitgesproken homofoob is, integendeel. Maar
dat er nog veel over gezwegen wordt en er hier
en daar nog hardnekkige stereotypen heersen,
dat staat voor mij vast. Pas sinds vorig jaar op
17 mei, niet toevallig IDAHOT (International Day
Against Homophobia, Transphobia and Biphobia) nam de school een duidelijk standpunt
in, vind ik. Dat was een enorm belangrijke stap
vooruit. Zo hingen er regenboogvlaggen en
kwamen heel wat leerlingen, leerkrachten en
ander schoolpersoneel in paarse kledij naar
school als teken van solidariteit en steun. Zelf
niet helemaal passende in de traditionele
hokjes, vond ik dat geweldig. Maar het is lang
niet genoeg.
Anoniem: Naar mijn mening gaat de school niet
actief genoeg aan de slag met de diversiteit. Het
gebeurt eerder passief: de leerlingencoach biedt
wel hulp als er problemen zijn, maar vaak is dat
te laat en is de drempel naar effectieve hulp,
ook preventieve, te groot.
Minne: Momenteel wordt het thema LGBTQIA+
bijna uitsluitend besproken op de Taboedag in
het derde jaar en krijgt heteroseksualiteit een
erg uitgesproken plaats tijdens de lessen RSV
(Relationele en Seksuele Vorming, nvdr). Dat
vind ik paradoxaal. Hoezo is homoseksualiteit
een ‘taboe’ en komt heteroseksualiteit zo nadrukkelijk aan bod tijdens seksuele vorming?
Aline: Wat Minne zegt. Als je LGBTQIA+ actief
labelt als ‘taboe’, hou je dan dat taboe niet juist
mee in stand? Daarnaast is één à twee uur in
een schoolcarrière van zes jaar wijden aan dit
thema verre van voldoende. Voor mij zou het
geïntegreerd moeten worden in alle lessen die
over relaties gaan. Daarbij ben ik er ook sterk
van overtuigd dat al wie zich niet echt verbonden voelt met het thema, ook veel baat heeft bij

zo’n lessen. Nu is het voor veel te veel mensen
nog een abstract en ver-van-hun-bed gegeven,
meer aandacht voor dit thema zou echter enkel
maar meer empathie, verdraagzaamheid en
begrip teweegbrengen.
Mevr. Klerkx: Ik vind dat er meer lessen rond
relationele en seksuele vorming mogen gegeven worden, met nog veel meer aandacht
voor diversiteit op alle vlakken (en dus zeker ook
niet-heteroseksuele relaties). Zo kan je voor elke
leeftijd relevante kennis meegeven en hier ook
steeds verder op bouwen. Een goed voorbeeld
van hoe RSV op een inclusieve manier gegeven
kan worden, vind je in de graphic novel Onder
Tussen In van Laïla Koubaa en Laura Janssens.
Hierin wordt over topics wat betreft seksualiteit
gepraat, op maat van jongeren. Een aanrader!
Ook zijn er nog andere onderwerpen die vaker
aan bod kunnen komen, denk maar aan
consent, wat is een gezonde relatie, zelfbeeld/
body image enz. Met een halve dag per jaar is
het natuurlijk onmogelijk om al deze belangrijke
onderwerpen in detail te bespreken, dus ik pleit
zeker voor meer ruimte hiervoor.
Ik ben het helemaal eens met Aline dat informatie over LGBTQIA+-mensen niet alleen relevant
is voor deze groep zelf. Ik hoef niet per se deel
uit te maken van een bepaalde groep binnen de
maatschappij om hen toch te willen begrijpen:
ze bestaan, dus we moeten hen leren accepteren. Daar is kennis voor nodig; onbegrip ontstaat
uit onwetendheid. Het is belangrijk dat we leren
luisteren naar mensen met een andere
levenservaring en -visie.

“Onbegrip ontstaat uit
onwetendheid. Het is belangrijk
dat we leren luisteren naar
mensen met een andere
levenservaring en -visie.”
Ook dienen er vraagtekens geplaatst te worden
bij de statistieken die er rondgaan over hoeveel
mensen behoren tot de LGBTQIA+-gemeenschap. Vaak worden die aangehaald om – ten
onrechte – aan te tonen dat dit onderwerp
weinig relevant is. De waarheid is echter anders.

Ondanks het feit dat onze maatschappij nog
vaak homo- en transfoob is, met 2021 dat nu
al het dodelijkste jaar is voor trans personen, is
er de laatste jaren een duidelijke culturele shift
bezig waarbij steeds meer mensen beseffen dat
ze niet passen in of het niet eens zijn met het
stereotype, heteronormatieve plaatje dat de
maatschappij ons voorschotelt.
Ervaar je homofobie en/of transfobie op
school?
Mevr. Klerkx: Aangezien een school een microkosmos is van de maatschappij, is dat helaas
vanzelfsprekend. Het is vooral te merken aan
hoe “homo” of “gay” nog vaak als scheldwoord
wordt gebruikt. Zelf spreek ik leerlingen daar
zoveel mogelijk op aan, om hen te laten nadenken over hun woordgebruik, maar het wordt nog
vaak weggewuifd als ‘gewoon een grapje’. Leerlingen beseffen niet dat dat onschuldig lijkende
grapje voor sommige mensen erg kwetsend kan
overkomen, het zorgt ervoor dat ze nog minder
zichzelf durven zijn.
Ik merk wel dat er steeds meer kennis over het
thema aanwezig is en dat leerlingen van een
steeds jongere leeftijd hiervan op de hoogte
zijn. Ik zie daarin de positieve invloed van sociale
media zoals TikTok en Instagram, waar op een
zeer laagdrempelige manier informatie over
complexe thema’s als LGBTQIA+ wordt gepraat.
Wat kan de school nog beter doen?
Aline: Naar mijn mening moet er meer
gelegenheid zijn voor debat en klasgesprek. Ik
merk dan ook dat dit thema, als het dan al eens
aan de oppervlakte komt tijdens een les, soms
subtiel weggelachen wordt door een leerkracht.
Ik vermoed dat dat komt omdat ze soms zelf niet
goed weten hoe te reageren. Misschien getuigt
dit van onwetendheid binnen het lerarenkorps?
Of misschien zijn leerkrachten bang dat de discussie zal uitmonden in conflict en polarisatie?
Ergens begrijp ik die ongerustheid wel, maar ik
vind dat net een reden om die moeilijke
gesprekken aan te gaan. Zaken zoals homofobie,
maar bijvoorbeeld ook racisme, seksisme en
dergelijke structurele ongelijkheden, zijn
effectief complex, maar daarom niet onbespreekbaar. Ik denk dan ook dat er geen eenduidige aanpak is om zo’n les aan te vangen.

Leni Klerkx (leraar Nederlands,
lees(k)uur en taalproject)

Wel denk ik dat leerkrachten op één of andere
manier beter geïnformeerd moeten worden
over het thema, bijvoorbeeld door bijscholingen, om op hun beurt de leerlingen correct te
kunnen informeren en sensibiliseren. Organisaties als Wel Jong Niet Hetero bieden heel wat
tools aan om leerkrachten te helpen hun klas
hierover kennis bij te brengen; laten we die gebruiken!
Vorig jaar gaf mijn leerkracht godsdienst me, na
een klasdiscussie, de kans om een les te geven
over dit thema. Die kans greep ik met beide
handen en ik ben die leerkracht nog steeds zeer
dankbaar daarvoor. Aan de reacties van de klas
te horen, was het duidelijk dat zo’n les nodig
en zinvol was. Ik hoop dan ook dat men in de
toekomst actiever hierop inzet. Een dergelijke
aanpak kan trouwens een meerwaarde zijn voor
ons onderwijs: maar al te vaak geeft de leraar
les en moeten de leerlingen dit slikken, terwijl
leerlingen (zeker bij dergelijke thema’s) vaak hun
medeleerlingen en zelfs hun leerkrachten heel
wat kunnen bijbrengen.
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“Leerlingen kunnen, zeker bij
dergelijke thema’s, vaak hun
medeleerlingen en zelfs hun
leerkrachten heel wat
bijbrengen.”
Mevr. Klerkx: Zaken als LGBTQIA+ kunnen op
zowel een expliciete als impliciete manier bespreekbaar gemaakt worden. Tijdens de lessen
RSV, bijvoorbeeld, kan er uitgebreid aandacht
aan gegeven worden, zodat leerlingen hier meer
mee in contact komen. Maar het kan ook impliciet door in cursussen niet alleen te spreken
over “Jan en Eva” die een huis kopen, maar ook
over “Eva en Sofie”, niet toevallig naast het huis
van “Ikram en Yassin”. We leven in een complexe
en diverse maatschappij, dat mag gerust meer
weerspiegeld worden in ons lesmateriaal.
Zijn de leerkrachten voldoende geïnformeerd?
Mevr. Klerkx: Ik merk bij veel collega’s een open
houding als het over dit thema gaat. Hoewel ze
van zichzelf beseffen dat ze misschien niet alle
kennis hebben, zijn ze zeker bereid hierover bij
te leren of vragen te stellen als ze situaties meemaken waarvan ze niet helemaal weten hoe ze
die moeten aanpakken.
Zelf zou ik het niet slecht vinden als er meer
workshops of nascholingen over dit thema georganiseerd zouden worden. Nu hangt het vaak
af van de persoonlijke interesse van een
bepaalde leerkracht of hij/zij/die er een nascholing over gaat volgen. Het zou een beter
idee zijn om een nascholing aan te bieden
waarbij meer of zelfs alle collega’s bereikt
worden. En nu we toch aan het dromen zijn: ook
workshops rond culturele diversiteit en racisme
zouden een meerwaarde kunnen bieden, en dit
voor alle scholen in Vlaanderen.

dat we dat het best kunnen verhelpen als leerkrachten zich meer inlezen en als we meer klasgesprekken hebben.
In welke lessen zouden zo’n klasgesprekken
concreet kunnen plaatsvinden?
Aline: Ik denk dat vakken zoals godsdienst en
MECCO (Media, Cultuur en Communicatie, nvdr)
zich daar wel toe lenen. Maar zeker ook bij taalvakken zou er plaats moeten zijn voor debat. We
moeten daarom niet enkel LGBTQIA+ in de enge
zin van het woord bespreken, dat kan ook zeer
breed zijn. Zo denk ik dat er ook nog enorm veel
te zeggen valt over toxic masculinity, een term
die verwijst naar een grimmige kant van
culturele normen en waarden rondom mannelijkheid. Ook zelfontplooiing is zo’n voorbeeld:
wie ben ik? Hoe vind ik een plek in de wereld?
Laat ons het ook hebben over discriminatie en
racisme, white privilege/supremacy & fragility,
ook daar valt nog heel veel over te zeggen. En
laten we plaats maken om te praten over
mentale gezondheid. De lijst is lang, maar veel
van deze thema’s overlappen en spelen een
enorme rol in de leefwereld van jongeren. Ik
hoop dat ons onderwijs in de toekomst daar
meer op inspeelt.

Zelf geloof ik heel erg in de invloed die leerkrachten kunnen hebben op leerlingen. Als ik
zelf terugkijk naar alle leerkrachten die ik gehad
heb, zijn er echt enkelen bij die me een grote
kennis van een klein stuk van de wereld hebben
bijgebracht, juist doordat ze durfden afwijken
van de leerstof omdat bepaalde gesprekken op
dat moment prioritair waren. Ook voor leerlingen die nog niet goed weten wie ze zijn, kan
het enorm helpen om te praten over dit thema.

Mevr. Klerkx: Uiteraard is het ook belangrijk om
rond andere thema’s binnen het grote begrip
‘diversiteit’ te werken. Er kan inderdaad nog veel
meer aandacht besteed worden aan thema’s
zoals antiracisme, islamofobie, ableism …
Essentieel hierbij is te denken vanuit een
intersectioneel kader: deze thema’s staan niet
los van elkaar, maar maken deel uit van het
grote begrip diversiteit en overlappen ook vaak.
De belangrijke rol van het onderwijs lijkt me in
dezen duidelijk.

“Als ik zelf terugkijk naar alle
leerkrachten die ik gehad heb,
zijn er echt enkelen bij die me
een grote kennis van een klein
stuk van de wereld hebben bijgebracht, juist doordat ze durfden afwijken van de leerstof
omdat bepaalde gesprekken op
dat moment prioritair waren.”

Bedankt, iedereen, voor dit belangrijke en
open gesprek!
We begrijpen het, beste Torenblazerlezer, als
het u na het lezen van dit gesprek duizelt van de
veelheid aan nieuwe informatie en ongekende
begrippen. Maar misschien toont dat net aan
dat er nog te weinig kennis over dit onderwerp
heerst onder de brede populatie, en u las al dat
onwetendheid kan leiden tot onbegrip. Het is
vanuit die insteek dat we dit artikel schreven: in
de hoop toch een klein beetje extra kennis over
dit onderwerp de wereld in te sturen. Ook hopen
we hiermee iedereen die zich hierin herkent, die
voelt dat hij/zij/die niet in een hokje past, een
hart onder de riem steken: je bent niet alleen en
wat je voelt is ook helemaal oké! BimSem is de
wereld in het klein, inclusief de diversiteit. Op
dat vlak zou iedereen volgens ons baat hebben
bij meer openheid en acceptatie. Dat is alles wat
we hiermee hopen te bereiken.
ALINE DELMOTTE (6MTWE) EN
MINNE WAUTERS (6ECWI)

Bent u na het lezen van dit artikel geprikkeld om meer te weten
te komen over dit thema? Dat maakt ons blij. Hieronder vindt u
alvast wat lees-, luister- en kijkvoer. We wensen u een leerrijke
ervaring toe!

Podcasts
- Is alles oké met de hetero’s? – KEIHARD
- Fleur Pierets: Vind je mij naïef? – Zwijgen is geen optie
- Jaouad Alloul: Een beetje beleefdheid – Zwijgen is geen optie
- Pride! – Flikker op
- Uit de Podkast – Marie Van Uytvanck

Boeken
- Onder Tussen in - Laïla Koubaa en Laura Janssens
- FAQ Gender - Mandy Woelkens & Thorn de Vries
- De geschiedenis van mijn seksualiteit – Tobi Lakmaker
- Julian – Fleur Pierets
- Untamed living: stop pleasing, start living – Glennon Doyle
- Girl, woman, other - Bernardine Evaristo
- Queer Baby - Marie Lotte Hagen & Nydia van Voorthuizen
- The ABC’s of LGBT+ - Ash Mardell
- s.e.x. the all-you-need-to-know sexuality guide to get you through your teens and
twenties - Heather Corinna

Organisaties
- Çavaria : https://www.cavaria.be/
- Wel Jong Niet Hetero : https://safetynotfound.weljongniethetero.be/

Documentaire/reeks
- Pride is Protest – VRT NU
- The Death and Life of Marsha P. Johnson – Netflix
- It’s a sin – VRT NU

Anoniem: Ik heb niet het gevoel dat alle leerkrachten voldoende geïnformeerd zijn. Dit gaat
niet alleen over LGBTQIA+, maar ook over
andere thema’s die veel bij jongeren leven.
Uiteraard wil ik niet alle leerkrachten over
dezelfde kam scheren en zeggen dat ze er
allemaal niets van kennen, maar ik merk helaas
maar al te vaak nog onwetendheid op. Ik denk
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KUNT U VOOR ONZE LEZERS EERST KORT UITLEGGEN WAT
DE WONDERTUIN PRECIES IS?

DE WONDERTUIN:
BIMSEM IN HET
KLEIN?
Dat BimSem de beste school van Mechelen en omstreken is, is een onweerlegbaar feit. Zoiets durf ik in een schoolblad dat haast uitsluitend door enthousiaste BimSem’ers gelezen wordt zonder gêne te stellen. Toch is enige
nuance bij deze schaamteloze schoolverheerlijking op z’n plaats: het is de
beste secundaire school van Mechelen en omstreken. Vele lezers denken nu
dat ik verwijs naar BimSem Lagere School, maar dat klopt niet. Die school
houdt immers aan het einde van dit schooljaar op met bestaan. Waarover ik
het dan wel heb? De Wondertuin, dát is de beste lagere school van Mechelen
en omstreken; tenminste, als ik directeur Gert Boey mag geloven.
Op een nog warme donderdagvoormiddag in het begin van oktober verlaat ik
het vertrouwde BimSem en steek ik de Bleekstraat over om terecht te komen
in een andere wereld: één van enthousiast krijsende minimensjes en schoenveter knopende meesters en juffen. Op een klein maar gezellig bureau word
ik verwelkomd door Gert Boey die me te woord staat om al mijn vragen omtrent De Wondertuin te beantwoorden en de relatie met BimSem en BimSem
Lagere School te verhelderen.
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Wij zijn een redelijk recent ontstane basisschool, bestaande
uit kleuterklassen en zes jaar lagere school. Het zesde leerjaar heet nu nog officieel ‘BimSem Lagere School’, maar sinds
het ontstaan van De Wondertuin enkele jaren geleden is die
school jaar na jaar aan het meegroeien met de leerlingen. Eind
dit jaar valt de volledige lagere school onder de noemer ‘De
Wondertuin’. We zijn een vrij kleine school van ongeveer 200
leerlingen, van elk leerjaar is er dan ook maar één klas. Het is
ook de bedoeling dat zo te houden, we kiezen er bewust voor
kleinschalig te blijven werken.
BIMSEM LAGERE SCHOOL WORDT DUS DE WONDERTUIN.
IS ER DAN NOG EEN LINK MET BIMSEM ZELF OF VERDWIJNT DIE SAMEN MET DE NAAM?
BimSem Lagere School wordt als naam wel afgebouwd in
functie van ons nieuwe project, de Wondertuin, maar dat
draait vooral om een inhoudelijke verandering. We werken in
De Wondertuin rond de visie van meervoudige intelligentie en
ambieerden daarvoor een specifieke aanpak, waardoor we besloten de hele school, inclusief de naam, in het teken daarvan
te stellen. Die aanpak is begonnen in de kleuterklas en werd
dan jaar na jaar verder uitgebouwd.
Dat betekent niet dat de link met BimSem ook afgebouwd
wordt. We maken nog steeds deel uit van eenzelfde scholengemeenschap, er is veel overleg tussen de directies, we gebruiken lokalen van de secundaire school en we werken in het
algemeen gewoon erg nauw samen. In de praktijk is er dus nog
een sterke link tussen de scholen.
WAAROM KOZEN JULLIE DAN VOOR ‘DE WONDERTUIN’
ALS PASSENDE NAAM VOOR DIE INHOUDELIJKE VERANDERING?
In ‘De Wondertuin’ zitten twee belangrijke zaken die onze
school typeren, namelijk ‘wonder’ en ‘tuin’. Het eerste element verwijst naar het feit dat elk kind voor ons een wonder is
met zijn eigen gaven en talenten. Dat hangt samen met het
concept van meervoudige intelligentie van Howard Gardner

dat ik daarnet al noemde. Gardner is een psycholoog die een
theorie ontwikkelde rond het bestaan van acht types
intelligenties. Elk kind bezit die acht intelligenties in mindere of
meerdere mate, iedereen heeft z’n eigen sterktes binnen die
intelligenties. Sommige leerlingen zijn – wat wij noemen – taalknap, muziekknap, natuurknap of beeldknap, maar je kan even
goed samenknap zijn, of zelfknap, beweegknap of
redeneerknap. Elke leerling is dus verschillend en leert bijgevolg het best op een andere manier. Als school willen wij daarop aansluiten. In de praktijk is dat misschien het
duidelijkst in de kleuterschool, daar werken we vaak echt in
eilanden die gelinkt zijn aan die verschillende intelligenties.
Daarnaast hebben we een uitgebreide projectwerking in de
kleuterschool en de lagere school waarbij we proberen in te
spelen op wat de leerlingen zelf willen leren. Uiteraard blijft
dat gelinkt met de doelen van het Katholiek Onderwijs, we
doen niet ‘zomaar wat’, maar we vinden het wel belangrijk om
in te spelen op de interesses van de leerling, naast diens
talenten. Ten slotte werken we ook veel met coöperatieve leerstrategieën: we proberen de kinderen veel te laten samenwerken om tot leren te komen. Deze drie grote pijlers – meervoudige intelligentie, projectwerk en coöperatieve leerstrategieën – definiëren onze school en zitten vervat in het
‘wonder’-deel van de naam.

“Elke leerling is verschillend en leert
bijgevolg het best op een andere manier.
Als school willen wij daarop aansluiten."
De ‘tuin’ in Wondertuin verwijst naar het belang dat wij hechten aan natuur. Onze speelplaats is dan ook een echte tuin,
een ontmoetingsplaats voor kinderen in een natuurlijke omgeving. Ook daar proberen we de theorie van de meervoudige intelligentie te laten terugkomen. Er zijn aparte plekjes voorzien
voor ‘zelfknappe’ leerlingen die even alleen willen zijn, maar er
is bijvoorbeeld ook een modderkeuken voor de ‘natuurknappe’
leerlingen. Het spreekt voor zich dat de hele speelplaats een
‘natuurknappe speelplaats’ is.
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HEEFT DIE SPECIFIEKE AANPAK OOK EEN GROTE IMPACT
OP DE CONCRETE DAGDAGELIJKSE ORGANISATIE?
We werken op dat vlak niet zo anders dan BimSem: er is een
vast uurrooster per klas, maar elke klas heeft natuurlijk slechts
één juf of meester. In de praktijk proberen we altijd de hoofdvakken in de voormiddag te plannen en is er in de namiddag
meer plaats voor projectwerk, artistieke vakken enz. We
starten pas om 8.45 u., vooral om de drukte van de start van
BimSem om 8.30 u. te vermijden. Er is een middagpauze van
11.55 u. tot 13.15 u., waarna er weer les is tot 15.30 u. Zowel
in de voormiddag als in de namiddag is er nog een korte speeltijd. Tijdens de lange middagpauze eten de leerlingen eerst in
de eigen klas, waarna ze kunnen gaan spelen. We richten ook
soms middagactiviteiten in, net zoals op BimSem: leerlingen
kunnen zich bijvoorbeeld opgeven voor een ‘stille middag’
waarbij ze een rustige activiteit hebben, zoals lezen, onder
leiding van een juf.
OP ENKELE KLEINE VERSCHILLEN NA LIJKT DAT INDERDAAD ERG OP EEN LESDAG IN BIMSEM, TOCH IS DE AANPAK WEL HEEL ANDERS. IS DAT ZONDE? ZOUDEN WIJ ALS
SECUNDAIRE SCHOOL OOK MEER MOETEN INZETTEN OP,
BIJVOORBEELD, DIE MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE?
Het uitgangspunt van de theorie van de meervoudige
intelligentie - dat ieder mens elke intelligentie in zich heeft,
maar hier of daar sterker in is en dat dus kan gaan gebruiken
om de rest te exploreren - stopt uiteraard niet aan het einde
van de lagere school. Ik heb zelf nooit in een secundaire school
lesgegeven en kan dus moeilijk zeggen of de lessen ook zo
kunnen vormgegeven worden zodat ze daarop aansluiten,
maar het lijkt me niet ondenkbaar dat een secundaire school
daarvan leert en daar ook probeert op in te zetten.
Andersom is er soms ook bij ouders van de kinderen van de
lagere school de bezorgdheid dat leerlingen van een M.I.school niet zouden meekunnen in een ‘gewone’ school. Zijn
ze dan wel klaar voor het secundair onderwijs? Voor mij is het
antwoord vanzelfsprekend ‘ja’. We gaan met onze manier van
werken slechts op zoek naar wat aansluit bij de interesses en
sterktes van de leerlingen, maar voor de hoofdvakken werken
we ook echt met bestaande methodes en handboeken om er
zeker van te zijn dat de leerlingen alle nodige leerstof
beheersen om voorbereid te zijn op het secundair onderwijs.
Het is dus dubbel: de verzuchting die je soms hoort dat het
lesgeven in secundaire scholen wat traditioneler of zelfs
achterhaald is, klopt volgens mij niet. Ook daar is men de laat14

ste jaren veel bezig met vernieuwing, projectwerk … Omgekeerd denk ik ook dat onze manier van werken niet zó
radicaal anders is dat onze leerlingen niet voldoende klaargestoomd worden voor het secundair onderwijs. Ik denk dus
dat er langs beide kanten een goede aansluiting is, al moet de
praktijk dat binnenkort nog bevestigen: nu is het zesde leerjaar
voor het laatste jaar nog BimSem Lagere School.
BEHALVE OP PEDAGOGISCH-DIDACTISCH VLAK, SPRINGT
DE WONDERTUIN OOK VISUEEL IN HET OOG. ELKE LEERLING EN LEERKRACHT DIE VIA DE BLEEKSTRAAT ONZE
SCHOOL BINNENKOMT, IS VERTROUWD MET DE TWEE
FIGUREN DIE HIER OP DE RAMEN PLAKKEN. WIE ZIJN DAT
PRECIES?
(Lacht) Dat zijn Marcel en Isabel! Het zijn de twee mascottes
van de school. Hun namen zijn geïnspireerd op de ‘M’ en de ‘I’
van ‘meervoudige intelligentie’. Het is een manier om dat concept toegankelijker te maken voor onze leerlingen en zo is het
ook overal voor iedereen zichtbaar.
ZIJN ER VERDER NOG ZAKEN DIE DE SCHOOL TYPEREN?
IK DENK DAN AAN BEPAALDE PROJECTEN OF SCHOOLUITSTAPPEN.
Elke twee jaar gaan de leerlingen op meerdaagse uitstap. In
de eerste graad gaan we drie dagen op boerderijklassen en de
tweede graad gaat op zeeklassen. In de derde graad hebben
we nog geen uitstap gedaan, want daar is De Wondertuin nog
maar net van start gegaan in het vijfde leerjaar, maar het is
wel de bedoeling dat daar ook een uitstap komt, wellicht bosklassen. Daarnaast willen we als school in het algemeen zoveel
mogelijk naar buiten gaan.
Ook ouderbetrokkenheid is een belangrijke focus: ouders
worden vaak uitgenodigd op toonmomenten, ze kunnen regelmatig mee helpen in de klas, gaan soms mee op uitstap, enz.
Dat is de laatste tijd wat moeilijker door corona, maar het is
wel de bedoeling hier weer meer op te gaan inzetten.
DAAR HAALT U HET ONVERMIJDELIJKE ONDERWERP AAN:
CORONA. HEEFT DAT OOK EEN GROTE IMPACT GEHAD OP
DE WERKING VAN DE LAGERE SCHOOL?

Dat was voor zowel de leerlingen als de leerkrachten moeilijk.
Er was ook erg weinig contact met de ouders op school en we
hebben een heel systeem moeten uitdokteren om de kinderen
veilig te kunnen laten ophalen. Ik hoop dat we dat in de toekomst niet meer moeten meemaken.

Isabel van 'Marcel en Isabel',
de mascottes van de school.

LATEN WE HET DAN OVER EEN POSITIEVERE BOEG GOOIEN: NAAR WELKE BELANGRIJKE TOEKOMSTPLANNEN
KIJKT U UIT?
De leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar gebruiken nu
nog tijdelijk het BLC van BimSem als lokaal. Dit jaar nog wordt
een stuk van het klooster boven de leraarsrefter verbouwd,
waardoor er daar twee extra klassen gecreëerd worden. Dat
worden dan de vaste klassen van het vijfde en zesde leerjaar
van De Wondertuin. Tegelijk blijven die klassen wel verbonden met onze school, al is hun klaslokaal aan de overkant van
de straat. Ze komen bijvoorbeeld nog naar hier om te spelen.
Daarnaast moet de speelruimte nog wat uitgebreid worden:
we hebben nu al een leuke tuin, maar die mag zeker nog wat
groter.
ZIET U OOK UITDAGINGEN IN DE TOEKOMST?
Een grote uitdaging, net zoals overal in het onderwijs, is het
lerarentekort. Het is erg moeilijk om aan een volledig team te
geraken. Zelfs nu staan er nog uren open wegens langdurige
ziekte van een collega. Een zorgleerkracht neemt die klas nu op
zich en doet dat erg goed, maar die situatie is verre van ideaal.
Daardoor kunnen immers enkele zorgonderdelen niet georganiseerd worden, want de klas krijgt prioriteit.
WERKT U ZELF AL LANG VOOR DE WONDERTUIN?
Nu exact anderhalve maand (lacht)! Ik ben vorig jaar begonnen als beleidsondersteuner van Greet Nauwelaerts, die toen
directeur was van De Wondertuin én De Luchtballon. Toen dat
opsplitste, zocht men een nieuwe directeur voor De Wondertuin.
WAT DEED U DAARVOOR?
Nadat ik afstudeerde als leraar lager onderwijs heb ik dertien
jaar lang in Antwerpen gewerkt als leerkracht in het eerste
leerjaar. Vervolgens ben ik daar een jaar zorgleerkracht
geweest en daarna beleidsondersteuner. Toen begon de
goesting om zelf directeur te worden te groeien. Door de
opsplitsing van De Wondertuin en De Luchtballon was die
mogelijkheid er en zo ben ik dus in Mechelen terechtgekomen.

De kinderen hebben niet zoals in het secundair mondmaskers moeten dragen en onze leerlingen mochten voltijds
naar school komen, maar toch was het een behoorlijk zware
periode voor iedereen. De kinderen moesten in bubbels spelen
en afstand houden, de speelplaats was met linten verdeeld
zodat de verschillende groepen niet konden samenkomen enz.
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EERST LERAAR EN DAN DIRECTEUR, IS DAT EEN GROTE
STAP?

WAAROM HEEFT U VOOR DE LAGERE SCHOOL GEKOZEN
EN NIET VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

Nu ik directeur ben, heb ik plots voor de hele school de pedagogische en organisatorische eindverantwoordelijkheid. Ik krijg
wel veel ondersteuning vanuit de scholengemeenschap en
word enorm geholpen door mijn collega’s, maar de algemene
coördinatie valt op mijn schouders. Het is een erg gevarieerde
job, maar dat maakt het dan ook zo boeiend.

Dat was iets waar ik eigenlijk niet lang over heb moeten nadenken. Die leeftijd ligt mij gewoon. Kinderen in de lagere
school, zeker in het eerste leerjaar, zijn altijd eerlijk. Als je
ergens leert hoe je een goede leerkracht moet zijn, dan is het
wel daar: bij alles wat je doet, krijg je onmiddellijk goudeerlijke
feedback. Kinderen hebben geen filter.

Ik ben erg veel bezig met het pedagogische luik, gelukkig ook
maar, want dat is veruit het boeiendst en het ligt het dichtst
bij de ervaring die ik heb als leerkracht. Ik vind het vooral fijn
om leerkrachten te coachen, bezig te zijn met de zorg van de
kinderen … Dat geeft me het meeste voldoening. Het is een
bewuste keuze om de voeling met de leerlingen te bewaren. Ik
wil dan ook iedereen op school bij naam kennen. Ook contact
met de ouders vind ik voor mezelf belangrijk. Ik wil steeds in
de buurt zijn, zichtbaar en aanspreekbaar.

DAT GEVOEL HEBBEN VEEL COLLEGA’S OP SECUNDAIRE
SCHOLEN NOCHTANS OOK, AL WORDT DAT OOK VAAK
NEGATIEF INGEVULD. COLLEGA’S MET WAT MEER
ERVARING DIE VERGELIJKEN MET VROEGER, STELLEN
VAST DAT LEERLINGEN STEEDS MONDIGER EN
KRITISCHER WORDEN. IS DAT OOK ZO IN DE LAGERE
SCHOOL?

Het andere luik, het organisatorische, is misschien de grootste
aanpassing. Als directeur word je vaak geconfronteerd met
‘logge systemen’ en de bergen administratie die daarbij komen
kijken. Dat kan soms frustrerend werken, maar het hoort
natuurlijk bij de job.
HEEFT U ALS KERSVERSE DIRECTEUR AL EEN DUIDELIJKE
VISIE VAN WAT VOOR DIRECTEUR U WIL ZIJN?
Ik heb jarenlang op een andere school onder een directeur
gewerkt. Je ziet daar dan diens sterktes en tekortkomingen, en
je leert daaruit: wat neem ik mee en wat wil ik anders doen?
Wat ik zeker wil meenemen zijn het empathisch vermogen van
mijn vorige directeur en hoe hij erin slaagde om echt deel uit
te maken van het team, samen met de leerkrachten. Oké, je
bent uiteindelijk de verantwoordelijke, maar je moet ook
tussen de mensen staan. Tegelijk is dat voor mij op dit moment
nog wat zoeken. Het is een nieuwe job waarbij het niet altijd
evident is een balans te vinden: ik maak inderdaad bewust
deel uit van het team, maar ik moet soms toch als eindverantwoordelijke moeilijke knopen doorhakken.

Dat gevoel leeft hier ook wel, ja. Leerlingen worden inderdaad
mondiger en klasmanagement wordt een steeds moeilijker
maar belangrijker aspect. Daarnaast verwachten ouders ook
steeds meer. Soms is dat terecht, maar het maakt het beroep
van leerkracht zeker niet gemakkelijker. Daarom is een goede
coaching van de leerkrachten vanuit de directie net zo belangrijk en dat is net zo boeiend aan mijn job.
DAAR WENS IK U ALS NIEUWE DIRECTEUR VAN DE
WONDERTUIN ALVAST VEEL SUCCES MEE!

FAMILIENIEUWS
GEBOORTES

OVERLIJDENS

11 mei 2021 | Mathis
Derde kleinkind van oud-leraar Dirk De Borger

21 maart 2021 | Eduard Jacobs
Grootvader van Peter Jacobs (graadcoördinator 1ste
graad)

8 juni 2021 | Kas
Zoontje van Kristien Maris, leraar BimSem
21 oktober 2021 | Olivia
Kleinkind van Roeland Vandersteegen, leraar BimSem
29 oktober 2021 | Elodie
Dochtertje van Arne Mannaerts, leraar BimSem
15 november 2021 | Lenn
Derde kleinkind van Christine Margriet,
secretariaatsmedewerker (onthaal)

8 mei 2021 | Mia Hendrickx
Grootmoeder van Jeroen Heremans (leerkracht BimSem)
13 september 2021 | Rosalia Grietens ‘Roza’
mama internaatsopvoeder Frank Wauters
10 maart 2021 | Georges Janssens
(oud-leerling reto '57)
11 maart 2021 | Rudy Boeyen
(oud-leerling reto '71)

RECHTZETTING VORIGE EDITIE

5 april 2021 | Ward Carmeliet (reto '48) oud-leerling Klein
Seminarie, professor in de fysiologie en hoogleraar aan de
K.U.Leuven

Geboortes

22 april 2021 | Jos Marivoet
(oud-leerling reto '57)

27 april 2021 | Mil
Zoontje van Jana De Winter en Jeroen De Meutter
Overlijdens

7 juni 2021 | Ivo Roesens
(oud-leerling reto '71) broer van Herman (reto 68) en
Johan (reto 73)

25 juni 2020 | Vandesande Carl
(oud-leerling reto '57)
27 juni 2020 | Cassiers Leon
(oud-leerling reto '57)

Ook de combinatie tussen werk en privé is niet altijd
gemakkelijk. Daar ben ik me van bewust en dat is al veel. Ik
probeer actief die grens te bewaken, want in theorie kan je 24
uur op 24 bezig zijn met deze job.

JENS GOETSCHALCKX (EINDREDACTEUR)
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Op 30 september is ‘Tina van de kuisploeg’ op
pensioen gegaan, een ideaal moment dus om
even terug te blikken. Ik sprak met Tina af in de
leraarskamer, drie dagen voor haar pensioen,
en kwam het volgende te weten.

NA VELE JAREN HARD WERK:
EEN
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TIEN VOOR TINA

Tina begon haar carrière in Georgië, in het
lager onderwijs; zeventien jaar lang stond
ze voor de klas. Dat is niet verwonderlijk
met ouders die ook allebei leerkracht waren. Wanneer ze naar België verhuist, komt
ze vrij snel terecht in BimSem: ideaal qua
ligging, want eerst vanuit de Grote Nieuwedijkstraat en later vanuit de Keizerstraat,
kon ze te voet naar haar werk gaan. Een
schoolomgeving voelde natuurlijk ook heel
vertrouwd aan. Achttien jaar geleden was
Tina’s Nederlands nog niet zo vlot, maar
dankbaar herinnert ze zich dat dat voor de
directie toen geen probleem was. Met de
paar woorden die ze kende, wat gebaren en
veel goede wil, werd ze vlot geïntegreerd in
de schoolploeg en Tina voelde zich meteen
welkom; zeker toen enkele jaren later ook
Jola de kuisploeg aanvulde. Ook over de
samenwerking met de huidige directie en
administratie, en in het bijzonder met Marianne van het secretariaat, spreekt ze vol

warmte: ‘Als een taak te moeilijk was, zorgde Marianne altijd voor een oplossing. Ze is
zo’n lieve vrouw.’ Elke werkdag, achttien jaar
lang, stond Tina op om 5 u., om stipt om 6
u. op school te beginnen. (Daar kunnen veel
BimSem’ers nog een puntje aan zuigen!)
Tijdens schoolvakanties mist Tina steevast
het vertrouwde geroezemoes van de leerkrachten in de leraarskamer en de geluiden
van de speelplaats. Dat zal dus een hele
aanpassing worden wanneer haar pensioen
begint. Gelukkig kan ze geregeld op een
‘Hallo, Tina!’ van leerlingen en leerkrachten
rekenen op straat in het Mechelse, zo vaak
zelfs dat haar kleinzoon zich verwondert
over haar ‘populariteit in België’. Tja, dat
krijg je als je ’s middags aan zoveel leerlingen soep uitdeelt en voor iedereen een
vriendelijke ‘goedemorgen’ over hebt!

België, volop te genieten van haar dochter
en twee kleinkinderen. ‘En daarna zien we
nog wel…’
Op donderdag 30 september is het dan
echt zover: met een speech van directeur
Huyghe, een groot gezelschap collega’s en
lekkere taart, werd Tina in de bloemetjes
gezet.
Tina, vanwege alle BimSem’ers groot en
klein: van harte bedankt voor je werk en je
vriendelijkheid, en veel geluk met je
pensioen. Je hebt het absoluut verdiend!
HILDE VENKEN (LERAAR LATIJN)

Wanneer ik naar haar plannen vraag voor
de zee van tijd die ze binnenkort zal hebben, kijkt Tina met een dubbel gevoel vooruit naar haar eerste pensioendag. ‘Ik weet
nog niet goed hoe ik me dan zal voelen’. In
ieder geval is ze van plan om haar familie
in Georgië te bezoeken en daarna, terug in
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VINCENT, HOE ZOU JIJ JEZELF OMSCHRIJVEN?
’t Is moeilijk bescheiden te blijven, wanneer je zo goed bent als ik … (lacht). Misschien
als één van de sympathiekste medewerkers van de school? Ik heb altijd tijd voor een
‘goeiedag’ en ik probeer dat elke dag vol te houden. Dat is natuurlijk niet altijd even
gemakkelijk, maar toch probeer ik steeds iedereen hartelijk te begroeten.
Vriendelijkheid genereert vriendelijkheid: het oude verhaal van actie en reactie.
VIND JE DAT DAT DE LAATSTE JAREN VERMINDERD IS?
Ik denk jammer genoeg dat dat inderdaad meer en meer uit het oog verloren wordt.
Ondanks alle communicatiemiddelen die we hebben, zijn we volgens mij nog nooit zo
eenzaam geweest. We zouden beter met z’n allen die gsm en computer even uitzetten
en wat meer écht met elkaar praten. De overdaad aan communicatiemiddelen brengt
een vereenzaming aan de gang in onze maatschappij: fake communication, zeg maar.
Jezelf anders voordoen dan je bent is dan ook maar een muisklik weg. En als je geen zin
meer hebt om te praten met iemand, hoef je je computer maar af te sluiten. In een echt
gesprek is dat natuurlijk allemaal heel anders.
NAAST DIE VRIENDELIJKHEID IS ER NOG IETS DAT JOU TYPEERT, LIJKT ONS. ALS
WE AAN JOU DENKEN, DAN DENKEN WE AAN EEN JONG, RUIMDENKEND PERSOON IN EEN IETS OUDER MAAR NOG EVEN ENERGIEK LICHAAM. DAT BRENGT
ONS BIJ DE VOLGENDE VRAAG: HOE OUD BEN JE?
Ik heb eigenlijk twee geboortedata. Ik ben meester magiër sinds 1238, maar ben als
Vincent Giot geboren in 1962. Dat zijn natuurlijk twee heel verschillende zaken, maar ik
ben dus ondertussen 59 jaar.

EEN DUBBELINTERVIEW MET

VINCENT GIOT 				

(CONCIËRGE BIMSEM) EN ALCAZAER (TOVENAAR BIMSEM)
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Het is begin november en wij (Benjamin
Vermeulen en Frank Wauters) zitten
gezellig in het leraarslokaal van BimSem.
De school is verlaten en haar belangrijkste
klanten genieten van een welverdiende
herfstvakantie. Waarom wij hier dan toch
aanwezig zijn? Omdat we vandaag een
van de opvallendste mensen van onze
school en ons internaat in de spotlight
willen plaatsen: conciërge Vincent Giot.
Dit markante figuur is vast geen onbekende voor vele BimSem’ers, maar toch zijn
wij ervan overtuigd dat deze veelzijdige
man een verhelderend interview verdient.

JE BENT DUS VAN DE JAREN ’60. HEB JE DIE BEWUST MEEGEMAAKT?
Ik was natuurlijk nog heel jong, maar ik herinner me wel dat we als kinderen veel meer
op straat speelden. We hadden al die technologie nog niet, misschien gelukkig maar.
Nu plaatsen mensen alles wat ze doen, drinken of eten op Facebook, Instagram, Snapchat ... Er is ook te veel informatie en veel meer druk om aan de normen van de maatschappij te voldoen. Mensen hebben door die constante prikkels geen tijd meer om
met zichzelf bezig te zijn en dat is ook belangrijk om af en toe eens op adem te komen.
NU WE DAN TOCH BEZIG ZIJN OVER JOUW PERSOONLIJK LEVEN: BEN JE
GETROUWD? EN HEB JE KINDEREN?
Ik ben getrouwd met Michèle en ik heb een zoon: Mouche. Het is een speciale naam.
In het Frans betekent het ‘vlieg’. Het zou ook afgeleid kunnen zijn van het Hebreeuws
(‘Moche’), wat ‘mooi’ betekent. Eigenlijk hebben we gewoon inspiratie opgedaan in een
geboortewinkel, daar zagen we het staan en we vonden het beiden een mooie naam.
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HOE LANG WERK JE AL OP ONZE SCHOOL?
Ik ben hier begonnen in 2008, bijna veertien
jaar geleden dus, en ik hoop dat er nog vele
mooie jaren mogen volgen. Ik heb eigenlijk
een opleiding in de hotelschool gevolgd als
chef-kok, wat ik erg graag deed. Daarna heb
ik nog een industrieel-wetenschappelijke
studie gevolgd, maar die heb ik niet afgewerkt,
waarna ik voor 30 jaar in de horeca beland
ben. Ik ben eerst begonnen als werknemer
in een paar restaurants en de laatste tien jaar
in de horecawereld heb ik een eigen zaak
gehad. De oudere lezers herinneren zich
misschien het drukbezochte en legendarische
café “Vadderik” op de Veemarkt in Mechelen.
Door mijn komst is dat dan bistro-resto-disco
“Vibrato” geworden. Die naam verwijst naar de
term uit de muziekwereld, maar het werd vaak
fout gelezen (lacht), dus om misverstanden
te vermijden hebben we die naam na zes jaar
veranderd in “De VIP”. We waren 24 uur op 24
en zeven dagen op zeven open. Dat was dus
een heftige periode. Door openbare werken
die lang aangesleept hebben, heb ik dat jammer genoeg moeten stopzetten. Dat heeft m’n
leven echt wel op z’n kop gezet, maar ik moest
verder en dat heb ik dan ook gedaan. Zo ben
ik uiteindelijk op BimSem terechtgekomen.
HOE IS DE OVERSTAP VAN HORECA NAAR
ONDERWIJS GEBEURD?
Een toenmalig directeur van het internaat
had me voorgesteld om conciërge te worden,
waarbij ik dan ook op de school zou komen
wonen. De eerste jaren waren wel wat moeilijk
omdat ik een heel ander beeld had van wat
dat inhield, maar ik heb me snel aangepast aan
het reilen en zeilen op de school en ondertussen ken ik BimSem als m’n broekzak.
WAT HOUDT JE JOB DAN PRECIES IN?
Het is een omvangrijk en vooral afwisselend
takenpakket dat moeilijk kort te omschrijven valt. Ik zorg er bijvoorbeeld voor
dat de vuilbakken op tijd binnen en buiten
geplaatst worden, ik ben verantwoordelijk
voor het groenbeleid op onze school (hagen
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“Als ik mensen kan
helpen, zal ik dat
altijd doen.”
snoeien, onkruid wieden, bladeren wegkeren,
planten verzorgen, daarbij samenwerkend
met de leerlingen van de MOS-groep (Milieu
Op School, nvdr) onder leiding van meneer
Cools, enz.), naar het containerpark rijden, met
het schoolbusje boodschappen doen voor
de school … Dit alles en veel meer behoort
tot mijn takenpakket. Ik heb in de beginjaren
daarnaast nog leerlingen vervoerd met onze
schoolbus. Veel last-minute problemen oplossen hoort er ook bij. Als collega’s een praktische vraag hebben, weten ze me ook altijd
te vinden: “Vincent, weet jij dat gereedschap
liggen?”, “Vincent, kan jij die gasten ontvangen
buiten de schooluren?” …
DAT LIJKT INDERDAAD ERG AFWISSELEND,
IS ER DAN OOK IETS DAT JE HET LIEFST
DOET EN IETS DAT JE MINDER GRAAG
DOET?
Waar ik niet van hou, is dweilen met de kraan
open. Zowel ikzelf als het poetspersoneel
en de werkmannen moeten constant zaken
opkuisen of herstellen die bewust vuil of kapot
gemaakt worden. Dat is nergens voor nodig
en het is enorm frustrerend. Er mag van de
leerlingen toch een minimum aan respect
verwacht worden voor het materiaal van de
school? Het kost immers allemaal enorm veel
geld. Dat heeft ook te maken met respect voor
de mensen die hier elke dag met hart en ziel
werken om onze school proper en aangenaam
te houden. Soms zie je dat er lijm aan de trappen gesmeerd is, dat er toiletbrillen kapot zijn,
dat er op nieuwe picknicktafels geschreven is,
dat er stickers op ramen en deuren kleven, dat
er buizen aan de groenperkjes kapotgetrapt
zijn enz. Dat is echt moeilijk te begrijpen.
Gelukkig is het maar een kleine minderheid
die zich hiermee bezighoudt. De meerderheid

van onze leerlingen is respectvol, maar zij zijn
daar natuurlijk mee de dupe van.
Wat ik het liefst doe, is collega’s en leerlingen
uit de nood helpen. Als ik de wanhoop in
hun ogen kan wegtoveren, doet me dat veel
deugd. Uiteindelijk is dat waarom we hier
allemaal op school zijn, hé: elkaar helpen. Dat
zit soms in de kleine zaken.
Nog een leuk aspect van mijn job: in BimSem
hebben we nog enkele zusters. Die breng
ik dagelijks een bezoekje en ik probeer hen
te helpen bij vragen of problemen. Dat doe
ik trouwens niet alleen, ook Joris De Bock,
ex-sportleerkracht van onze school en BimSem’er in hart en nieren, springt regelmatig bij
hen binnen. Zo dragen we ons steentje bij om
de zusters een aangename dag te bezorgen.
IEDEREEN KAN DUS BIJ JOU TERECHT,
MAAR ZORGT DAT ER SOMS OOK VOOR
DAT JE VOOR TÉ VEEL MENSEN EEN AANSPREEKPUNT BENT EN DAT ZE JE OOK
BUITEN DE SCHOOLUREN CONTACTEREN?
Dat is zo, maar dat is natuurlijk een keuze die
je maakt. De meeste collega’s hebben dan ook
mijn gsm-nummer. Als je conciërge wordt in
een school, weet je dat dat de consequenties
zijn, maar die neem ik er graag bij en mijn gezin begrijpt dat. Zij zijn een belangrijke steun
voor mij. Een van de vorige internaatsdirecteurs had op zijn bureau een spreuk
hangen waarin ik mezelf herkende: “Verantwoordelijkheid gaat nooit op rust”. Je hebt dat
of je hebt dat niet, en ik heb dat dus wel; als ik
mensen kan helpen, zal ik dat altijd doen.

wat allemaal prima verliep. Daarna mochten
ook de leerlingen van de middelbare school
de kinderboerderij betreden. Sommigen
wilden de theorie uit de lessen biologie testen
in de praktijk en de vrouwtjes- en mannetjeskonijnen elkaar laten ontmoeten om te zien
wat de natuur hiermee zou doen. Dat was wel
grappig. Het minder grappige gevolg was dat
de kinderboerderij een paar maanden later
serieus overbevolkt was…
JE BENT NIET ALLEEN CONCIËRGE OP
ONZE SCHOOL, JE HEBT ZELF OOK NOG
HOBBY’S. JE HEBT ER DAARSTRAKS AL
NAAR GEHINT, MAAR NAAST HOCKEY IS JE
GROOTSTE PASSIE ONTEGENSPREKELIJK
…
Euh… kajak? (lacht) Nee, alle gekheid op een
toverstokje: ik ben in mijn vrije tijd tovenaar.
Het valt eigenlijk geen hobby meer te noemen, het is wat uit de hand gelopen, vooral
omdat ik er blijkbaar wel goed in ben. Dat is
misschien vreemd om van jezelf te zeggen,

maar het is iets dat me echt ligt. Ik ben er per
ongeluk ingerold toen ik iemand uit de nood
moest helpen. Een vriend van me was een
clown die in een goochelclub zat. Hij had een
lift nodig omdat zijn auto kapot was. Ik mocht
mee naar binnen en zo heb ik mijn eerste
stappen in de goochelwereld gezet. Na een
drietal jaar ben ik eruit gestapt; iedereen
gebruikte dezelfde trucs en er was veel
jaloezie. Daarna heb ik me verdiept in de
toverwereld, die zoveel leuker is dan
goochelen.

“Ik ben liever een
tovenaar die betovert
dan een goochelaar
die ontgoochelt!”

NA BIJNA VEERTIEN JAAR HIER OP ONZE
SCHOOL, HEB JE VAST WEL WAT MEEGEMAAKT. IS ER EEN LEUKE ANEKDOTE
DIE JE KAN DELEN?
De huidige buitenklas op de speelplaats
Zandpoortvest was vroeger een kinderboerderij. Er leefden geiten, kippen en heel
veel konijnen. We hadden de mannetjes- en de
vrouwtjeskonijnen op een aparte verdieping
in het hok geplaatst. De leerlingen van de
lagere school mochten de dieren verzorgen,
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weten welke indruk ik nalaat bij veel mensen.
Van zoveel lovende recensies gaat een mens
soms zweven, maar dan is het belangrijk om
tijdig en veilig te landen!

UITERAARD HEBBEN WIJ JE AL AAN HET
WERK GEZIEN, ZOWEL OP HET INTERNAAT
ALS PRIVÉ. JE BRENGT DE TOESCHOUWERS TERUG NAAR DE MIDDELEEUWEN.
Tgoh, ik heb misschien een middeleeuwse
look, maar het is eerder tijdloos. Magie is van
alle tijden. Goochelen betekent de mensen
verbluft doen staan met je trucjes, toveren is
iemand even meenemen op een wonderlijke
reis om zo zijn of haar zorgen even te doen
vergeten. Als je iemand kan terugbrengen
naar zijn of haar jeugd, dan heb je je werk
goed gedaan. De hoofdrolspelers zijn de mensen waarvoor je tovert, je publiek. Ik ben liever
een tovenaar die betovert dan een goochelaar
die ontgoochelt!
Mijn collega-goochelaars verwijten me soms
dat ik altijd hetzelfde doe. In hoofdzaak is dat
ook zo, maar het is nooit hetzelfde omdat het
publiek steeds anders is, ze reageren elk op
hun eigen manier. Daardoor wordt het een
heel persoonlijke ervaring voor de toeschouwer. En net dat maakt het ‘tover-achtig’!
JE WERKT OOK MET MUIZEN?
Ja, want muizen zijn toverachtige wezens,
vooral de mijne! Ik heb voornamelijk witte
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muizen, ze heten Stinky, Winky, Pinky en Oscar.
Samen met de duiven en vlooien, zijn zij de
headliners in mijn act.
JE DEELDE AL EEN MEMORABELE ANEKDOTE OVER JOUW JOB ALS CONCIËRGE, MAAR HEB JE OOK LEUKE TOVENAAR-ANEKDOTES?
Een onvergetelijk moment speelde zich een
zestal jaar geleden af. Ik was aan het toveren
op Quondam, een middeleeuws-geïnspireerd
evenement in Berlaar. Ik moest toveren voor
een familie met drie dochters, de jongste was
een jaar of vier. Ze was helemaal in de ban van
Alcazaer – mijn tovenaarsnaam. Vier jaar later
kreeg ik een aanvraag om op te treden op haar
communiefeest. Het weerzien was ongelooflijk! Een kind van vier jaar dat dat optreden
nooit vergeten is en de impact dat het op haar
gehad heeft, dat blijft me voor altijd bij.
Nog een anekdote: ik werkte een tijdje in een
middeleeuws restaurant in Antwerpen, ‘De
Pelgrom’. Er was daar op een dag een koppeltje dat hun verlovingsfeest vierde. Negen jaar
later kreeg ik telefoon van hen met de vraag of
ik het communiefeest van hun kind wou
komen ‘betoveren’. Ook dat zal ik nooit
vergeten. Het doet echt veel deugd om te

HET IS DUIDELIJK DAT JE DAT MET HEEL
VEEL PASSIE EN MET JE HELE HART DOET.
ALS IK DENK AAN TOVENAARS, DENK IK
OOK AAN EEN GLAZEN BOL. VERTEL EENS:
KAN JE ONS ZEGGEN HOE DE TOEKOMST
ERUITZIET?
Absoluut: er komt een grote fietsenstalling op
school en het zwembad zal verdwijnen, maar
dat had ik vorig jaar al voorspeld (lacht).
Maar serieus: wat ik zou willen voorspellen?
Ik zou graag hebben dat alle jongeren die zo
hard inzitten met onze planeet en gaan
betogen voor het klimaat, ook hun papiertjes
en afval op de speelplaats in de juiste vuilnisbak gooien. Zo werken we samen, constructief,
aan een betere wereld. Die voorspelling moet
toch kunnen uitkomen, niet?

LAAT ONS HOPEN. HET AFSLUITEN
VAN DIT GESPREK LATEN WE AAN JOU
OVER, WANT ALS TOVENAAR HEB JE
VAST WEL ERVARING MET HET AFSLUITEN VAN EEN ACT.
Nadat ik het applaus in ontvangst
genomen heb, dank ik mijn publiek met
de woorden: “Jullie waren een fantastisch
publiek. En daar begint alles mee. Dank u
en graag tot een volgende keer!”
We zouden het zelf niet beter kunnen
verwoorden. Torenblazers: jullie zijn een
fantastisch publiek. En daar begint alles
mee. Dank u en graag tot het volgende
artikel!

BENJAMIN VERMEULEN (MEDEWERKER
UITLEENDIENST) EN FRANK WAUTERS
(OPVOEDER INTERNAAT)

Reactie aan
de redactie
Is er iets dat inhoudelijk niet klopt, hebt
u woorden van lof of wil u gewoon wat
bedenkingen kwijt? Brieven of korte
reacties op wat in Torenblazer
verschijnt, zijn zeer welkom.
U kan uw bevinden doorsturen naar
info@bimsem.be met als onderwerp
"reactie aan de redactie" met uw
opmerkingen.
Liever de klassieke, goeie ouwe Tante
Post? Stuur dan aan brief naar:
Berthoutinstituut Klein - Seminarie
T.a.v. Redactie "De Torenblazer"
Bleekstraat 3
2800 MECHELEN
Reacties die voor velen het lezen waard
zijn, nemen we op in onze rubriek Aan
de redactie...
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Het einde van de bouw van het
sportcomplex komt steeds dichterbij.
Vanaf volgend schooljaar kunnen
onze leerlingen terecht in het volledig vernieuwde gebouw.

De Dag van de Jeugdbeweging
was weer een succes: bijna 360
leerlingen kwamen in uniform
naar school.

Ook dit jaar heeft de
ouderraad gedacht aan
de veiligheid van de
leerlingen op school; ze
voorzagen alle fietsen van
de eerste- en tweedejaars
van spaakreflectoren.

Op donderdag 28 oktober vond de eerste
editie van ‘BimSemBakt’ plaats, waarbij de
leerlingen onder leiding van mevr. Van den
Driesschen heerlijke baksels maakten en
decoreerden.
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Onze eerstejaars werden
tijdens de campagne
‘Zorg dat je gezien wordt’
beloond met een fluorugzakhoes.
Op vrijdag 24 september
trokken onze eerste-,
tweede- en vierdejaars op
klasdag.

Onze leerlingen van 4LOSP en 5/6SPWE konden dit jaar opnieuw op watersportstage in
Montalivet, waar ze leerden surfen en konden
genieten van een prachtige omgeving.

Tijdens de les STEAM & Talent
mochten de leerlingen hun
naam én hun favoriete eten
uit legoblokjes bouwen.
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Bovenste rij (vlnr): Marie-Ange Ndayisaba,
Adnane Nassiri, Lieve Van der Veken, Joakim
Verdier, Kevin De Hert, Siebe Arnouts
Tweede rij (vlnr): Cato Boonen, Annelies
Torfs, Linde Michielsen, Aïya El-Guenouni,
Floortje Herstraets, Myriam El Hattab, Luka
Godts
Onderste rij (vlnr): Mevr. Hemeryck (titularis),
Mevr. Van Uffel (co-titularis), Maya Djelloul,
Luna Ceola, Luka Vanstalle, Salma Et-Talby,
Ines El Taher, Brent Van den Broeck

een straffe lichting

Het lijkt nog maar gisteren dat we de zesdes van ’20-’21 uitzwaaiden en toch zijn we al aan het einde van het eerste trimester van het volgende schooljaar beland. Dat betekent echter niet dat we de
recentst afgestudeerde lichting al vergeten zijn, integendeel. Daarom vindt u, naar goede jaarlijkse gewoonte, de klasfoto’s van de zesdes die hun middelbare schoolcarrière in juni op BimSem beëindigden.
Aansluitend leest u een tekst van Adnane Nassiri, die in vorig jaar afstudeerde in de richting 6 Humane
Wetenschappen. Hij deelt zijn ervaringen na zes jaar BimSem.

6BE
Bovenste rij (vlnr): Bilal El Ghoulbzouri, Turkiano Muslija, Matthias
Naeyaert, Teyrick Annor, mevrouw
De Neve (titularis)
Tweede rij (vlnr): Elias El Mokadem, Ouarda Ghanam, Sami
Zaghboub, Mamadou Diallo,
Vanessa Adikti, Ahmed Mohandiz,
Liam Pauwels
Onderste rij rij (vlnr): Raphaël
Ramirez, Leonie Rams, Lore Tahri,
Oona Callaert, Laura Michiels,
Rania Tijini
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6ECWI-LAWI-LAWE-WEWB
Bovenste rij (vlnr): Mevr.
Van Craenenbroeck (titularis), Jana De Smedt, Elena
Warsinki, Kilian Decraemer,
Matthijs Debaillie, Lowie
Clarysse, Loïc Van de Werve de Schilde
Tweede rij (vlnr): meneer
Van den Bossche (co-titularis), Youstina Hermez,
Louise Veys, Aida Princen,
Caro Monteney, Wout Van
Hemelrijck, Harut Sarko,
Jonas Van Aken
Onderste rij (vlnr): June
Coppens, Levke Crauwels,
Aucke Willems, Leen
Castermans, Fenna Baysa,
Joren Deckers, Jaro Van
Malderen
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6HUWB
Bovenste rij (vlnr): Brent Sweerts, Mathias
Mostinckx, Yana Claeys, Mana Mees, Marleen Herremans, Mats Moris
Tweede rij (vlnr): Alexandra Rens, Lies Hemeryck, Livia Fiocchi, Meryem Bouokkez, Birte
Stuer, Eleanor Marien, Khushi Narula
Onderste rij (vlnr): Tiernan O’Rourke, Cheyenne Larivière, Hajar Chahbouni, Yannick
Van de Ven, Hanna Van Belle, Mevr. Plessers
(titularis)

6SPWE
Bovenste rij (vlnr): Evelyn Diddens,
Emma Van Campenhout, Marie Laureys,
Mauro Delmé, M. Persijn (titularis)
Tweede rij (vlnr): Charlotte Nevens, Fenna Kooreman, Sofie Veugelen, Noor Van
Steen, Daan Wevers, Warre Pieters
Onderste rij (vlnr): Jarne Haan, Jarno
Rombauts, Thomas Van de Sompel, Elias
Neveux, Robbe Dom, Jorre Vrambout

6LOSA

6LOSB

Bovenste rij (vlnr): Gert Goethals,
Leonard Meyers, Ward Bovyn,
Wietse Van Deuren, Sime Van
Hoof
Tweede rij (vlnr): Sebastian Pirotte, Alexander Schoeters, Kiory
Pauwels, Olivia Ven, Yindi Van der
Beken, Ines Monteyne
Onderste rij (vlnr): Luca Gooris, Timothy Kluppels, Gregory
Slock, Jany Baetens, Angelo Van
Nieuwenborgh, Jari Jacobs, M.
Vergauwen (titularis)

Bovenste rij (vlnr): Lukas Vernie,
Chei’khamala Koita, Senne Vangrunderbeeck, Basile Van Oosterwyck, Jeroen Engelen, Ferre De
Schepper
Tweede rij (vlnr): Kilian Maes,
M. Van Aelst (titularis), Quinten
Van Aken, Ruben Verreth, Wigge
Daniels, Niels Van Rooij, Wannes
Verreycken
Onderste rij (vlnr): Lotte Bosmans,
Hayley Goossens, Noor Van Kerkhoven, Lotte Boodts, Cato Goiris,
Godfred Agbloe
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T
M
C
E
E
W
T
M
6
Bovenste rij (vlnr): Dries Haesaerts,
Tuur Hannon
Tweede rij (vlnr): Gabriël Okmen, Sam
Aeyels, Jakob Dejans, Berthold Shako
Dimandja, Otis Gruwez, Emmanuel
Rooms, Jelle Van Cauwenberghe
Derde rij (vlnr): Mevr. Van Gorp
(co-titularis), Lisa-Maria De Keyser,
Hakima Aouriaghel, Sanae Bentajar,
Estelle Prail, Heleen Van Caesbroeck,
Chaimae Mokhtari, M. Van Leeuwen
(titularis)
Onderste rij (vlnr): Alicia Mutalibova,
Tsaghik Galstyan, Eliz Aktas, Maxinne Roose, Mariem El Yagoubi, Eleni
Skentzou, Floria Eke, Nora Ursi

6WEWA
Bovenste rij (vlnr): Ilyass Jadi, Victor Helsen,
Sander Kalenga, Kobe Vermeylen, Guillian
Naster, Ybe Iroegbu, Stijn De Smet
Tweede rij: (vlnr): Mohamed Al-Sayed Rasul,
Amaury Dessain, Rik Verschaeren, Jef Pieters, Winter Maene, Senne D’Haens, Sander
Gillis, Luther Wilmaerts
Onderste rij (vlnr): M. Neefs (titularis), Lieke
Van Overbeke, Kirsten De Greef, Helena Symoen, Janne Van Horenbeeck, Elien Terryn,
Mila Smout, Timo D’Haese
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ADNANE NASSIRI BLIKT
TERUG OP ZES JAAR BIMSEM
De hemel is pikzwart gekleurd en het
gezoem van het leven lijkt even gestopt te
zijn. Het is een plakkerige zomernacht, en
ergens in Mechelen verliest een jongetje
van nog geen meter vijftig slaap door de
anticipatie van een nieuwe dag. Morgen is
het 1 september 2015, maar vandaag is het
31 augustus. Morgen gaat hij naar het middelbaar, maar vandaag ligt hij te piekeren
in bed. Morgen. Maar vandaag is het nog
maar vandaag, en hij kan maar niet in slaap
vallen. Door zijn hoofd spookt het advies
dat zijn grote broer hem de avond voordien
had gegeven: “Geniet er maar van, kleintje. De dag van je proclamatie gaat sneller
komen dan verwacht, en dan, dan pas, ga
je beseffen wat je achterlaat. Dan pas ga je
het missen.” En zonder dat advies te kunnen
laten vallen, valt hij in slaap.
Het is eind mei 2021. Ik ben inmiddels een
jongen van zo’n meter drieëntachtig en
ik verlies geen slaap meer door de eerste
schooldag, maar heel anders ben ik niet. Ik
heb het advies nooit kunnen laten vallen.
Zelfs nu niet, wanneer ik op het punt sta om
af te studeren. Ik denk vaak aan de woorden
die mijn broer zo nonchalant liet vallen. In
een normale schoolcarrière heb je ongeveer
1206 dagen school, en op het moment dat
ik dit artikel aan het schrijven ben, heb ik
er nog maar elf over. Soms, als de maan
hoog in de lucht staat, vraag ik me af of ik
mijn kostbare tijd op deze school niet heb

verspild. Dat is waarom ik dit artikel aan het
schrijven ben; als een soort laatste poging
uit wanhoop om mijn tijd hier permanent
vast te leggen. Een bloemlezing van de
meest onvergetelijke momenten van mijn
tijd hier. Een poging om erachter te komen
of ik het advies van mijn broer wel degelijk
heb opgevolgd.
Als puber leer je de tijd die je weg bent van
je familie (misschien iets te hard) appreciëren, dat is iets dat ik algauw leerde. De
jaarlijkse schoolreizen waren dus vanzelfsprekend het leukste deel aan elk jaar. Drie
dagen, soms een week, ver weg van huis en
omringd door je beste vrienden; kortom,
hemel op aard voor elke puber. In het eerste
middelbaar was dat een driedaagse naar
Voeren. Een geweldige uitstap, echt waar,
maar wat me het meeste zal bijblijven is
toch wel de onheilige afstand die wij te voet
moesten overbruggen. De vastenvoettocht
was er werkelijk niets bij. Na die eerste
driedaagse had ik de smaak te pakken en
het jaar daarop was ik weer van de partij, dit
keer naar Cadzand. Tegen het tweede
middelbaar stond ik bij een handjevol
mensen al bekend als een energieke
gangmaker en de fuif op het einde van de
uitstap gaf me de kans om zowel met oude
vrienden als nieuwe kennissen mijn beste
danspasjes boven te halen. Ik ben deze
uitstappen enorm veel verschuldigd, want
ze brachten me samen met mensen die ik,
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normaal gezien, nooit zomaar zou aanspreken. Eén van mijn beste vrienden heb ik
per toeval ontmoet omdat we aan de praat
raakten aan de ontbijttafel, en ik ben daar
enorm dankbaar voor. In het vierde middelbaar kregen we de kans om naar Engeland
te gaan en vanzelfsprekend stond ik te
popelen om te vertrekken. Ik stond te popelen omdat ik een hele week met mijn beste
vrienden kon rondlopen in een land waar
ik nog nooit was geweest. Het gaf me de
mogelijkheid om gewone vriendschappen
te veranderen in ijzersterke banden die de
tand des tijds zouden doorstaan, en dat is
me ook gelukt. Tot op de dag van vandaag
kijk ik met dankbaarheid terug naar die
reizen, want ik kan me niet voorstellen hoe
mijn schoolleven er anders had uitgezien.
Jammer genoeg was er maar één keer per
jaar een schoolreis en werden veel van die
1206 dagen besteed aan het daadwerkelijke
doel van een school: lesgeven. In het eerste
en tweede middelbaar was dat nog in de
richting Moderne Wetenschappen. Dat was
de eerste keer dat ik me verdwaald voelde
op school. Het voelde alsof ik vastzat in een
generieke richting waar ik niet kon doen
wat ik wou, waar ik niet de lessen kreeg die
ik wou krijgen. Daarom voelde het meer
bevrijdend dan ooit toen ik op het einde
van dat tweede jaar eindelijk kon kiezen
voor een richting die mij aansprak. Al vanaf
het begin van mijn schoolcarrière op BimSem wist ik dat ik zou kiezen voor Humane
Wetenschappen, en dat is een keuze
geweest die mijn leven op meerdere vlakken heeft beïnvloed. Als ik eind juni deze
school verlaat, dan zal dat met nieuwe
inzichten, nieuwe verhalen en vooral nieuwe
vrienden zijn, en daar is de richting Humane
direct verantwoordelijk voor geweest. In de
lessen gedragswetenschappen liep ik na
elke les de klas uit met een nieuwe term om
aan mijn ouders uit te leggen, en dankzij
de lessen cultuurwetenschappen heb ik
geleerd de media die ik consumeer op een
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kritische manier te bekijken. Ik heb de kans
gekregen om mijn eigen referentiekader
te creëren en ik kreeg daarbij de hulp van
meerdere leerkrachten die ik ontzettend
dankbaar ben. Ik weet wat u denkt, beste
lezer: “Dat is hier gewoon reclame voor
Humane, wat een riooljournalistiek!” Ik kan
u beloven dat dat niet het geval is. Hier bij
de Torenblazer zijn – en blijven – we strikt
objectief, maar net daarom vind ik het
belangrijk om te benadrukken dat het een
objectief feit is dat Humane me volledig
heeft veranderd.
Inmiddels zit mijn vierde jaar Humane er
al bijna op, en zo ook mijn zesde jaar op
deze school. Er rest me nog één stressvolle
examenperiode en een nog stressvollere
deliberatieperiode, en dan ben ik onherroepelijk, onvoorwaardelijk verlost van
deze school. Een groot deel van die 1206
dagen heb ik gespendeerd aan het
fantaseren over die dag. Er zijn vaak dagen
geweest dat ik met heel mijn hart wenste
dat die dag sneller kon komen, en op één of
andere manier lijken die wensen
aangehoord te zijn. De dag nadert met
rasse schreden, en de jongere ik had niet
gedacht aan wat ik in hemelsnaam zou
doen eens dat die dag zou komen. Hier sta
ik dan, aan de rand van een nieuw leven, en
toch voel ik me ontzettend verdwaald. Hier
staat Adnane Nassiri, geteisterd door de
vluchtigheid van zijn adolescentie, die niet
weet hoe hij het middelbaar niet moet missen. Misschien was dát de reden waarom
ik dit artikel wou schrijven, want schrijven,
dat blijft. Gesproken woorden zijn schuw
en wispelturig. Ze zijn zowel licht als zwaar;
moeiteloos te produceren en toch wereld-veranderend. Ze zijn vurig en wemelen
van de ijver van duizenden levens; zowel
hartverscheurend als hartverwarmend;
verheffen ons tot een exclusieve vorm van
communicatie; ze zijn een miljoen dingen,
maar bovenal zijn gesproken
woorden schuw en wispelturig.

Maar schrijven, dát blijft. Met een pen op
papier, met een vinger op het toetsenbord,
bevriezen mijn woorden de waarheden
van mezelf in de tijd zodat ik op elk moment kan terugkeren naar de jonge, naïeve
Adnane die ik ooit was. Al schrijvend kan
ik de zoetheid van een jongere ik vangen,
de warmte van een beste vriend wanneer
de wereld ijzig koud voelt, de slapeloze
nachten als die van 31 augustus 2015. De
onvergetelijke herinneringen verlies ik nooit,
maar de vergetelijke herinneringen schrijf ik
op en hou ik veilig bij. Al schrijvend kan ik
blijven leven.
Het is zondag 26 september 2021 en
morgen ga ik voor het eerst naar de universiteit. Toch verlies ik geen slaap, omdat ik
weet dat ik het advies van mijn grote broer
heb opgevolgd. Ik heb genoten. Bedankt
BimSem, en bedankt Torenblazer dat ik
mijn herinneringen een laatste keer mocht
vereeuwigen.
Adnane Nassiri (6HUWA ’20-‘21)
JENS GOETSCHALCKX (EINDREDACTEUR)

KRUIDIGE KERSTBROWNIES
GA THUIS ZELF AAN DE SLAG MET EEN VAN DE RECEPTEN VAN ONZE COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE EN LAY-OUTER VAN DIT BLAD JULIE VAN DEN DRIESSCHEN.
JULIE WON IN 2018 'BAKE OFF VLAANDEREN' EN HEEFT NOG ALTIJD EEN GROTE PASSIE
VOOR BAKKEN. ZE BRACHT IN OKTOBER 2021 HAAR TWEEDE BAKBOEK UIT: 'JULIE BAKT
Hartig en zoet'. MAAK ER EEN FIJNE, HUISELIJKE KERST VAN MET DEZE KRUIDIGE
BROWNIES MET KERSTSPECERIJEN.
Ingrediënten

• 200 g fondantchocolade
• 250 g boter
• 250 g donkerbruine suiker
• 30 g ahornsiroop
• 1 el kaneel
• 1 el gemberpoeder
• ½ el nootmuskaat
• ¼ el gemalen kruidnagel
• zeste van 1 sinaasappel
• 4 eieren
• 90 g patisseriebloem
• 50 g cacaopoeder

Bereiding

Smelt de boter samen met de chocolade in de
microgolf. Meng kort en voeg de donkerbruine
suiker en ahornsiroop toe. Doe er nu je
heerlijke kerstspecerijen bij: kaneel, gember,
nootmuskaat, kruidnagel en zeste van sinaasappel. Meng alles onder elkaar. Voeg de eieren
toe en meng tot een gladde massa. Zeef de
patisseriebloem en het cacaopoeder en spatel
voorzichtig onder je browniebeslag.
Vet een ronde bakvorm met diameter 26-28 cm
in met bakspray (of boter en bloem) en verdeel
je browniebeslag erin. Strijk mooi glad en bak
25 (tot 30) minuten in een voorverwarmde
oven van 175 graden (hetelucht).

JULIE BAKT HARTIG EN ZOET

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL EN ONLINE €29,99
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GETALENTEERDE LEERLING IN DE
KIJKER: TESS VAN ROY (3NWEA)

TESS, STEL JE EENS EVEN VOOR...

Ik ben Tess Van Roy. Ik ben veertien jaar en zit in het derde middelbaar natuurwetenschappen
(3NWEA). Ik studeer graag wiskunde, Nederlands en muziek.

DIE LAATSTE TWEE VAKKEN SLUITEN GOED AAN BIJ JOUW HOBBY,
HÉ. VERTEL EENS...

Dat klopt wel, want ik doe musical. Al van kleins af aan zei ik dat ik wou zingen. Daarom namen
mijn mama en mijn meter me mee naar een zangcoach. Hij vertelde me dat ik aanleg had en zo
belandde ik in een koortje. Via mijn zus, Fien (6HUWE, nvdr), kwam ik dan terecht bij Dansstudio Ijvi Hagelstein, dat heel veel dansers en zangers voor Studio 100 verzorgt. Mijn zus danste daar en liet me weten dat ze daar de recreatieve zangopleiding zouden oprichten. Ik heb me
dan ook heel snel ingeschreven. Bij de dansstudio bestond reeds de professionele opleiding
“zang en performance”. Dit wil zeggen: dansen, zingen en acteren, en kans maken op grote
podiumervaring. Daar heb ik dan auditie voor gedaan, maar ik was er helaas niet door. Ik ben
echter niet bij de pakken blijven zitten, maar ben recreatief blijven zingen bij de dansstudio. Zo
kreeg ik ook de kans om mee een CD in te zingen van Bumba. Ik ben dus één van de kindjes die
daarop meezingt. (lacht)
Blijkbaar waren ze best tevreden over mij, want ze hebben mijn papa naar de studio geroepen
om te zeggen dat ik toch nog eens mee zou moeten doen met een auditie voor de “zang en
performance”-groep. En jawel, die tweede auditie was een succes!

ALS JE DAN VIA DIE DANSSTUDIO BIJ STUDIO 100 BINNEN BENT
GERAAKT, NEEM JE DAN AUTOMATISCH OOK DEEL AAN AL HUN
PRODUCTIES?
U weet het al: op BimSem loopt er heel wat talent rond! Het lijkt alsof er op onze school
iets in de lucht hangt of in het kraantjeswater zit. Wij zouden best wel eens de school
kunnen zijn met de grootste groep getalenteerde leerlingen. Eén van die leerlingen stel ik
graag aan u voor. U zou me kunnen betichten van favoritisme, want deze leerlinge zit in de
klas waar ik titularis van ben, maar na het lezen van dit interview zal u begrijpen dat ze met
recht en rede dit plekje heeft gekregen.
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Tess (derde van rechts) aan
het werk bij Spotz On.

Neen, zo werkt het niet. Nadat ik was toegelaten, heb ik me meteen ingeschreven op een website waar je heel wat audities terugvindt. Zo heb ik me ingeschreven voor de auditie voor de
musical ‘40-‘45. Daar was ik bij en zo is eigenlijk de bal echt aan het rollen gegaan.
Ik heb ondertussen al aan heel wat audities deelgenomen. Die zijn natuurlijk niet altijd
succesvol, zoals je al wel begrepen had. Als je niet geselecteerd wordt, is dat niet zo fijn. Zeker
de eerste keer was ik toch even geschrokken. Dat is ondertussen drie of vier jaar geleden. Ik
herinner me alleszins dat er toch een paar traantjes bij waren. Nu kan ik dat al beter relativeren.
Ik ben dan misschien even triest, maar ik probeer mezelf meteen weer op te peppen. Er zijn
nog zoveel andere projecten!
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DAT MOET BEST WEL LEERRIJK ZIJN, OOK VOOR IN JE
DAGELIJKSE LEVEN.

Zeker, want je leert omgaan met tegenslag. Als dingen niet lukken, mag je daar niet te lang in
blijven hangen… Dat is maar zo, denk je dan. Ook als je een foutje maakt op een repetitie, vind
je dat niet zo erg. Als dat dan voor een publiek gebeurt is dat spannender, want dan denk je dat
iedereen dat heeft gezien. Dat geeft wel extra stress, maar anderzijds zorgt die stress ervoor dat
je extra alert bent. Je weet dat je in de spotlight staat en dat iedereen je kan zien. Daar fleur je
van op. In een klas is dat anders, want daar ken je iedereen. Als je bij een presentatie in de klas
iets gênants doet, blijft dat je je hele leven achtervolgen. (lacht)

HEB JE AL EENS EEN BLUNDER BEGAAN TIJDENS EEN SHOW,
MISSCHIEN?

Oh, ja! Dat herinner ik me zelfs nog heel goed. Ik moest aflopen bij de afscheidsshow van
Samson & Gert, dus ik draai me al huppelend om en ik bots superhard tegen Gert. De knal was
zelfs hoorbaar in de microfoon! (lacht) Ik werd natuurlijk helemaal rood van schaamte, ik had
hem totaal niet zien aankomen. Gert zelf was ook even geschrokken en wist niet goed wat er
gebeurde. Dat zal ongeveer twee jaar geleden in de krokusvakantie geweest zijn, toen ik in het
eerste middelbaar zat.

JE MOET DUS OOK DANSEN, ALS IK HET GOED BEGRIJP. DOE JE DAT
OOK GRAAG?

Dansen is toch net iets minder mijn ding dan zingen. Het is niet dat ik het niet goed kan, maar
ik zing en acteer gewoon liever. Ik spendeer wel wat uren in de gebouwen van Studio 100. Ik
volg de showkooropleiding bij Spotz on. Die opleiding focust niet alleen op zang, maar ook
dans is een belangrijk element binnen het showkoor. Twee keer per maand op zondag zijn er
ook nog de verplichte modules. Hier leren we a capella en meerstemmig zingen, krijgen we extra danslessen, leren we presenteren, krijgen we acteerlessen enz. Die acteerlessen vind ik ook
superleuk. Rollen spelen die ik niet in het dagelijks leven ben, zonder schaamte, dat is heerlijk!
Ook krijgen we één keer per maand de kans om workshops te volgen. Dit kan zijn: podiumpresence, leren vloggen, headshots laten nemen …

ALS JE ALLES OPTELT, SPENDEER JE DUS BEST WEL WAT TIJD AAN
HET REPETEREN, DE SHOWS EN NOEM MAAR OP. HOE BEWAAK JE
DE BALANS MET JE SCHOOLWERK?

De enige optie is om goed te plannen. Ik kijk week per week wat mijn taken en toetsen zijn.
Dan probeer ik in te schatten wat het meeste werk is, zodat ik daarmee start en er echt tijd voor
kan maken. Voor toetsen vat ik nu al alles samen, zodat ik dat niet meer met de examens moet
doen. Ik speel namelijk vier voorstellingen van Daens die pal in de examens vallen. Ik moet dus
goed voorbereid zijn. Dat wil ook zeggen dat ik mijn weekends slim moet invullen. Daarnaast
zorg ik ervoor dat ik goede afspraken maak met de school en met leerkrachten. Via mijn klasgenoten hoor ik dan wat ik allemaal gemist heb, zodat ik mijn notities kan aanvullen en kan
kijken of ik alles snap. Ik probeer zelf de oefeningen te maken om zeker te zijn dat ik het kan.
Daarnaast verbeter ik mijn toetsen nog. Dat vraagt toch allemaal wel wat tijd. Dat is het
voordeel bij Daens: daar is er een stille ruimte, dus bij elk vrij moment zit ik daar om bij te
werken.

HEB JE EIGENLIJK NOG TIJD OM ANDERE DINGEN TE DOEN?

Dat is best wel moeilijk. De hele zomervakantie heb ik moeten repeteren voor Daens en ook
al een heel aantal voorstellingen gespeeld, zowel in de week als in het weekend. Soms moest
ik ook eens invallen voor iemand die ziek was. Als ik dan eens een weekje vrij had, konden we
toch eens weg. Het valt niet te ontkennen: ik heb een hobby waar je echt wel veel tijd in moet
steken.

Toen Tess in het eerste middelbaar zat, deed ze mee
aan de musical ’40-’45.

Soms is dat wel een beetje jammer als je dan niet mee kan naar een familiefeest, bijvoorbeeld.
Gelukkig doet mijn papa ook mee met Daens als figurant, dus dan zijn we wel met twee.
Dat biedt wel wat troost.

JE PAPA DOET OOK MEE? DE FAMILIE VAN ROY IS GOED
GEREPRESENTEERD BIJ STUDIO 100!

(lacht) Mijn papa is er mee ingerold via mij. Hij had opgemerkt dat er plaatsen open stonden
voor volwassenen en daarom had hij zich ingeschreven. Zo deed hij eerst mee aan ‘40-’45, waar
ze hadden laten vallen dat ze nog mensen zochten voor Daens. Dus je ziet: eens je op te trein
zit, is het moeilijk om eraf te springen!

KOM JE NAAST JE FAMILIE NOG BEKENDE MENSEN TEGEN WANNEER
JE AAN DIE GROTE PRODUCTIES MEEWERKT?
Ik vermoed dat je het dan hebt over BV’s? (lacht) Je ontmoet die mensen niet echt. Soms loop je
hen wel eens tegen het lijf in de gangen. Bij de afscheidsshow van Samson & Gert komen
mensen als Van Leemhuyzen wel eens dag zeggen, maar je brengt je tijd eigenlijk door met
andere jongeren, leeftijdsgenoten. Bekende mensen zie je vooral bij producties, maar zoals ik
zei: ze lopen daar dan ook gewoon rond.
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JE HEBT ONDERTUSSEN AL AAN VEEL PRODUCTIES MEEGEWERKT.
JE HAD HET AL OVER DAENS, ‘40-‘45, DE AFSCHEIDSSHOW VAN
SAMSON & GERT… WELKE VOND JE TOT NU TOE HET LEUKST?

Dat was zonder twijfel de afscheidsshow van Samson & Gert. Daar kon ik echt zingen en
dansen, en dat is natuurlijk de reden waarom ik bij Spotz On zit. Dat maakte het dus best wel
jammer dat de shows stilgelegd zijn door corona. Zo zullen we dit jaar de afscheidsshows pas
afwerken. Normaal zou dat twee jaar geleden in de paasvakantie gebeurd zijn, maar toen was
het lockdown. We hadden zo hard gewerkt en elke keer werd het dan opnieuw uitgesteld…
Hopelijk kunnen we dit jaar dus effectief in de kerstvakantie afronden. Hoe leuk het ook is, het
wordt wel tijd.

EEN SHOW AFRONDEN ZAL WEL EMOTIONEEL ZIJN, NIET?

Zeker, ik kan me de laatste show van ‘40-‘45 voor de kinderencast waar ik bij zat nog heel goed
herinneren. Het aantal dagen dat we mochten werken waren op en we moesten stoppen. Net
zoals altijd moesten we buigen en wandelden we weg, maar de mensen van het ensemble en
de hoofdcast kwamen ons halen. Daar stonden we dan op het podium met z’n tienen keihard
te wenen. De mensen in de zaal zullen zich wel afgevraagd hebben waarom die kinderen daar
zo stonden te huilen. (lacht) Dat was natuurlijk omdat dat onze laatste show was en we daar zo
vooraan stonden. Dat was echt uniek, misschien is dat wel het mooiste moment dat ik tot nu
toe heb meegemaakt. Iedereen was speciaal voor ons aan het applaudisseren. Voor mij is dat
een mijlpaal.

IK HEB HET GEVOEL DAT JE DE SMAAK TE PAKKEN HEBT.
HEB JE AMBITIES BINNEN DE SHOWBIZZ?

Goh, ik zou het wel jammer vinden als het nu stopt bij de afscheidsshow van Samson & Gert. Ik
ben dus wel echt op zoek naar een nieuwe productie waar ik aan kan meedoen. Ik heb wel wat
audities gedaan waar ik niet bij was, maar dan zie je nieuwe kansen en dan schrijf je je daarvoor
in. Uiteindelijk geraak je er wel.

Tess denkt met veel plezier
terug aan de afscheidsshow
van Samson & Gert van
enkele jaren geleden.

DAT ZIJN NOGAL INZICHTEN VOOR EEN JONGEDAME VAN VEERTIEN
JAAR. KAN JIJ ME DAN EENS VERTELLEN WAT “TALENT” EIGENLIJK
IS, VOLGENS JOU?

Tess maakt zich klaar voor
haar optreden in Daens.

Voor mij is dat iets doen wat je graag doet. Doe je het dan ook nog goed, is het een extraatje.
Sowieso zal je goesting krijgen om verder te gaan en misschien te groeien.

ZOU JE DAN DURVEN ZEGGEN DAT JE ZELF TALENT HEBT?

Ja, misschien wel… Dat lijkt misschien wat arrogant, maar ik vind wel dat ik goed ben in wat
ik doe. En ik doe het ook vooral heel erg graag! Ik zou er niet mee kunnen stoppen, want
het is echt een groot deel van mijn leven geworden. Ik ben daar halftijds mee bezig, hé. Het
pop-uptheater is echt mijn tweede thuis geworden.

VOOR MIJ IS HET ALVAST DUIDELIJK DAT JE GETALENTEERD BENT.
ALS MENSEN DAT ZELF WILLEN ONTDEKKEN, WAAR KUNNEN ZE JE
DAN KOMEN BEWONDEREN?

Dan zullen ze snel moeten zijn! Daens zal vlak voor de kerstvakantie gedaan zijn voor mij. In de
kerstvakantie zal ik nog te zien zijn in de afscheidsshow van Samson en Gert. Na de kerstvakantie zal ik dus misschien wel in een zwart gat vallen… Tijd om wat slaap in te halen!

TESS, HEB JE NOG EEN LAATSTE BOODSCHAP VOOR ONZE LEZERS?

Als je twijfelt om eens aan een musical mee te doen, moet je je gewoon inschrijven! Als je dan
audities doet en het lukt niet, is het zo. Maar als het wel lukt, zal het moeilijk zijn om te stoppen.
Opstaan voor repetities kan hard zijn, maar als je er dan bent en met de shows kan meedoen,
en als je dan het applaus krijgt, dan is dat het echt wel waard. Daarnaast maak je superveel
nieuwe vrienden. Jong of oud: gewoon doen en maak er je hobby van!
LAURA VANBEVER (LERAAR NEDERLANDS EN ENGELS)

STEL NU DAT ZE OVER ENKELE JAREN NIEUWE AUDITIES DOEN VOOR
K2 ZOEKT K3, ZOU JE JE DAN INSCHRIJVEN?
Absoluut! In eerste instantie zou ik het doen voor de ervaring. Het lijkt me het verstandigst dat
je begint met de insteek dat je een ervaring rijker wil zijn. Hoe verder je geraakt, hoe meer je
het plaatsje natuurlijk zal willen. Als je dan gekozen wordt, ben je natuurlijk enorm blij, maar als
je gestart bent met het idee dat je moet winnen en het lukt niet, kan dat echt heel pijnlijk zijn.
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ONZE SPONSORS

Studiekeuze moeilijk?
Welnee!

Wij bouwden aan het
internaat van morgen voor
de kinderen van vandaag.
Aannemer
Projectontwikkeling
Hout & Interieur

Kom langs op een van onze infomomenten
en ontdek de campussen en opleidingen.
uantwerpen.be/infomomenten

Bekijk al onze projecten op

www.vanpoppel.be.

Bepaal mee de toekomst
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ijzerwaren

Beveiligen van uw woonst of bedrijf

TRENTELS

www.trentels.be
www.trentelswebshop.be
www.facebook.com/ijzerwarentrentels

Mechelen

Hoogstraat 12
Borzestraat 24
2800 Mechelen

015 | 200 980
Slotenmakerij | inbraakbeveiliging | veiligheidsdeuren | kluizen & brandkasten
brievenbussen | deurpompen & vloerveren | graveerwerk & stempels

COORDINAT-ED BVBA
Bouwbedrijf & houtskeletbouw

www.coordinat-ed.be
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International Building Organisation
Steenweg op Blaasveld 56a
2801 Heffen (Mechelen), België

E ibo@ibonv.be
w www.ibonv.be

F +32 (0) 15 27 70 07
T +32 (0) 15 27 70 36
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Check onze infodagen
www.kdg.be/infomomenten
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