
Laatstejaars runnen eigen bedrijfjes 

 

In het kader van het behalen van een attest van bedrijfsbeheer ne-
men de leerlingen van 6 TLOS en 6 TEI deel aan Vlajo Studentenbe-
drijf.BE. Dit project wil de zin voor initiatief, creativiteit en verantwoor-
delijkheidsgevoel van jongeren stimuleren door hen de kans te ge-
ven een eigen bedrijfje op te starten op school. 

Jongeren maken op deze manier kennis met de echte onderne-
mingswereld waarin een aantal onder hen later misschien zal te-
rechtkomen. Het meewerken aan een Vlajo Studentenbedrijf.BE 
geeft de leerlingen de kans om de theoretische kennis die ze tijdens 
de lessen opgedaan hebben, aan te vullen met concrete praktijk-

ervaring. 

De leerlingen worden gedurende één schooljaar 
dynamische ondernemers. Elk team kiest zelf een 
product of dienst (binnen de eigen studierich-
ting). Die worden vervolgens gecommercialiseerd 
met inzet van personeel en startkapitaal. 

Enkele uren per week zijn de jongeren druk bezig 
met het beheren van hun bedrijf volgens de re-
gels van de kunst. Ze verko-

pen aandelen, doen een marktonderzoek, be-
rekenen de kostprijs, organiseren verkoopmo-
menten, voeren een boekhouding … De na-

druk ligt op het doen: eerst denken en dan ef-
fectief doen! 

Onze studentenbedrijven ‘Think Silk’ (6 TLOS) en 
‘ElectroLights’ (6 TEI) bieden u leuke eindejaarscadeaus aan. 

 

Champions League 

De poulefase van de Champions League is bijna gedaan. In poule A 

lijken AC milan (1A),  Atletico Madrid (4LOS) , Manchester City(6LOS) 

en Chelsea (5BH) zich te plaatsen voor de finaleronde. Hoewel PSG 

(4TEL) ook nog een kans maakt om door te gaan. In poule B zijn Man-

chester United (3LOS), Barcelona (4BH), Napoli (5LOS) en Real Madrid 

(6BH) goed op weg naar de 1/8 finales. Maar Dortmund (4LOS) kan 

zeker ook nog een ticket bemachtigen. Binnenkort volgt de loting 

voor de kwartfinales.  

Wielrennen 

Onze wielerafdeling blijft niet bij de pakken zitten. 

Om volgend schooljaar nog beter te kunnen wer-

ken hadden we een vergadering met P. De Smet, 

lid van Topsport Vlaanderen-Baloise.  Jarl Salomein, 

profrenner bij deze wielerploeg wordt de “Peter” 

van onze wielerafdeling. Bekende (ex-)wielrenners 

zullen in de toekomst met onze leerlingen meerij-

den. De begeleiding op gebied van training, voe-

ding, verzorging, materiaal, ……… wordt zo verder 

uitgewerkt.  

Tennisvoetbal 

Een sport die nog niet bekend in de oren klinkt voor velen onder jullie, 

maar toch zijn we nu bezig met de 10de speeldag. Voorlopig staat de 

ploeg van Larsen (6TEI) in poule A op kop met 1 verloren wedstrijd  en 

de ploeg van Sam (1A) in poule B op kop met geen enkele verloren 

wedstrijd.  



GOK 

Onze school neemt deel aan een onderzoek over buitenschoolse 

hulpverlening. Tijdens de maand november werd er aan de ouders 

van bepaalde klassen gevraagd een vragenlijst in te vullen over het 

al dan niet gebruik van deze hulpverlening.  

Via deze vragenlijst wil men meer inzicht krijgen in de mediaberich-

ten over een toegenomen vraag naar de buitenschoolse hulpverle-

ning. Het is een kans voor de ouders om hun stem te laten horen en 

mee te helpen aan het verbeteren van de zorg voor alle leerlingen 

in het Vlaamse onderwijs. 

Music For Life 

Dit jaar kan je zelf je goede doel kiezen voor 

music for life. Vanuit het Gemeenschapson-

derwijs werd er beslist om Bednet te steunen.  

Bednet zorgt ervoor dat langdurig zieke leer-

lingen toch betrokken blijven bij de lessen en 

hun klasgenoten. Dit via een multimediasys-

teem. Op deze manier kunnen ook langdurig zieke leerlingen hun 

schooljaar afwerken.  

Door de verkoop van pannenkoeken, warme chocomelk en zelfge-

maakte cupcakes werd er een bedrag ingezameld van 560�.  Een 

welgemeende dankjewel aan iedereen die dit initiatief gesteund 

heeft. 

Greyhounds 

Op maandag  4 november werd in de lessen PAV  van 2BEH en 
2BVVM  van mevrouw Coucke  een bijzondere "gast" verwelkomd : de 

windhond Theo . 

Theo is  een  mishandelde ras-

hond die door Marc Brasseur en 
zijn echtgenote geadopteerd 
werd in Spanje. Marc en Linda 
zijn namelijk vrijwilligers  bij de 
vereniging ' Greyhounds in 
Nood Belgium'.   

Met hun uiteenzetting maakten 

zij onze leerlingen  duidelijk dat 
veel rashonden ( Grey-
hounds )  in Spanje mishandeld worden. Via de vereniging proberen zij 
voor die honden een nieuwe thuis te vinden in België. Via allerlei ac-
ties ( sponsering, voordrachten, verkoop van kalenders, spaghetti 
avonden,... ) willen ze de mensen sensibiliseren  om die verwaarloosde 

en mishandelde dieren een betere toekomst te geven. 

De afdeling houtbewerking heeft het machinepark uitgebreid met 

een digitaal programmeerbare 

freesmachine. De freesbank 

kan een vorm of profiel frezen 

uit een stuk hout. Deze investe-

ring zorgt ervoor dat de leer-

lingen zich nog beter kunnen 

voorbereiden op de heden-

daagse vereisten van de ar-

beidsmarkt. 


