
Music For Life 2014 

 

Op vrijdagnamiddag 28 november zamelden de leerlingen van 6 BV, 

200 € in voor de actie van Music For Life. De solidariteitsactie steunt dit 

jaar de Vlaamse Vereniging voor Autisme (VVA). Omdat onze leer-

lingen tijdens hun stage ook wel eens geconfronteerd worden met 

kinderen met autisme vonden ze dat ze hier zeker hun steentje moes-

ten bijdragen. Zo trokken 

ze vol goede moed door 

de straten van Gistel, de 

leerlingen spraken veel 

mensen aan en maakten 

hen duidelijk waarom deze 

actie hen nauw aan het 

hart ligt. De mensen waren 

erg te vinden voor het initi-

atief en haalden vlot een 

muntstuk van 2 € boven, ze 

wensten hen bovendien 

veel succes. Achteraf ge-

zien kunnen we met zeker-

heid stellen dat het een succesvolle namiddag was. In ruil voor de 2 € 

kregen de mensen een magneetbutton of een balpen van de VVA. 

Een pluim voor de meisjes van 6 BV voor hun hartverwarmende inzet 

en enthousiasme!  

Met de munten werd op vrijdag 12/12 een munttapijt in de vorm van 

het logo van de VVA gemaakt, dit door de leerlingen en cursisten van 

Campus Ghistelle. 
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Beste lezer,  

 

We hebben het alweer bijna gehad met 2014 en mogen binnenkort 

2015 verwelkomen. Een jaar waarin de wereldleiders moeten herinne-

ren aan de milleniumdoelstellingen die 20 jaar geleden werden ge-

steld. Een jaar waarin we in een grote klimaattop in Parijs tot een be-

langrijke opvolger voor KYOTO moeten komen. Als groene scholen 

liggen wij hier echt wakker van, dus zal u van ons op wereldwaterdag 

op 20 maart 2015 zeker nog horen! 

 

We kijken terug op een heel geslaagde eerste KTA-Atlas reünie, op 14 

november 2014. Een bandje kwam de keet opwarmen, en de DJ 

werkte het feestje vakkundig af. Het was een geslaagd feestje, waar-

op we enorm veel oud-leerlingen en oud-leerrkachten mochten ver-

welkomen. De reacties achteraf waren enorm lovend. Dus komt er in 

de toekomst beslist een tweede editie! 

 

Intussen naderen we alweer de jaarwisseling. Een tijd waarin we mo-

gen genieten van samenzijn met de familie, vrienden en we veel ple-

zier kunnen maken. Ik wil alle leerkrachten en leerlingen bedanken 

voor de fijne eerste maanden en hoop vanaf januari samen met hen 

verder te mogen schrijven aan ons mooie Atlas-verhaal. 

 

Ik wens u allen een fijne kerstvakantie toe, met vele gezellige en war-

me dagen! Geniet met volle teugen! En lees tussenin zeker dit krantje 

eens. 

 

Davy De Decker 

Directeur 



 Atlas Atheneum wordt trainingscenter domotica 

Vorig schooljaar bereikte het Atlas Atheneum een overeenkomst met 

de Belgische firma Qbus. De firma ontwikkelt hardware en software 

die de elektrische installatie van huishoudelijke gebouwen intelligent 

maakt. Je kan zo alles  bedienen met een schakelaar, smart Phone, 

PC en tablet.  

De leerkrachten elektriciteit Dhr. Wittesaele en Dhr. Depoorter  zijn mo-

menteel druk bezig met het bouwen van 8 didactische panelen, 

waarvan het materiaal uiteraard geschonken wordt  door de firma 

Qbus. De plannen krijgt de school van de firma Verhelst. “Omdat de-

ze klas nu volledig heringericht wordt, zorgen we tegelijk voor een 

grondige opfrisbeurt”, aldus Johan Spirinckx, technisch adviseur coör-

dinator van het Atlas atheneum. Er zal geschilderd worden, elektrici-

teit wordt vernieuwd en er worden di-

dactische internetgestuurde borden ge-

ïnstalleerd. 

“De QBUS-klas zal in eerste instantie voor 

de leerlingen elektriciteit een grote 

meerwaarde betekenen. Ze leren im-

mers werken met de nieuwste tech-

nieken, die door de consument meer en meer gevraagd worden”, 

aldus Davy De Decker, directeur van de school. “Daarnaast zal het 

lokaal door de firma QBUS zelf gebruikt worden om opleidingen te 

geven aan externe firma’s, en zal de het volwassenenonderwijs CVO 

CERVO-GO! Een opleiding domotica opstarten vanaf volgend school-

jaar. In de toekomst kunnen andere scholen ook bij ons terecht om 

een opleiding bij ons te volgen.” 

De school is enorm trots dat ze, als enige 

school in West-Vlaanderen, een trainings-

center van QBus mag inrichten.  

Frituur de Groene 62 

Nieuwpoortsesteenweg 2 

8470 Gistel 

Alle dagen (behalve woensdag) 
open 

Houtbewerking Atlas Atheneum investeert in 

gloednieuwe paneelzaag 

 

Het Atlas Atheneum te Gistel heeft een nieuwe paneelzaag aange-

kocht voor haar werkplaats van de 2e graad houtbewerking. De 

school tracht elk jaar de oudste machines preventief te vervangen 

door nieuwe 

exemplaren. 

“Met nieuwe 

machines is het 

immers makkelij-

ker en veiliger 

werken, en bo-

vendien vermij-

den we maan-

denlange stil-

stand en hoge 

herstelkosten 

door braak”, 

aldus Johan Spi-

rinckx, technisch 

adviseur coördi-

nator van de 

school. 

“Daarenboven werken de leerlingen met het modernste materiaal, 

wat later in de bedrijven waar ze zullen werken, niet anders zal zijn”. 

Het is al de vierde nieuwe machine dat de school vervangt in de 

werkplaats voor de tweede graad in 2 jaar tijd.  

Daarnaast beschikt de school over een nieuwbouw van 750 m² voor 

de derde graad houtbewerking, waar de machines allemaal gloed-

nieuw zijn.  


