
7Bi naar FFO14. 

7Bi startte het PAV-jaar met het thema mensenrechten. 

Hieraan kon de film '12 years a slave' gekoppeld worden. 

"1841. Solomon is 

een vrij man en 

woont met zijn 

gezin in New 

York. Wanneer 

zijn gezin de stad 

uit is, wordt hij 

door twee man-

nen ontvoerd. 

Vastgebonden 

wordt hij naar 

het zuiden ge-

bracht en ver-

kocht als slaaf. Solomon beweert een vrij man te zijn, 

maar niemand gelooft hem. Als slaaf wordt Solomon ja-

renlang afschuwelijk behandeld." 

Deze film werd vertoond tijdens het Filmfestival Oosten-

de.  

 

GOK 

GOK heeft in het verleden aangetoond dat het in het algemeen een meer-

waarde betekent voor een school. Projecten werden uitgewerkt, er is onder-

steuning voor de leerkrachten en vooral worden doelgroepleerlingen die het 

moeilijker hebben beter begeleid.  

Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe GOK-cyclus 5. Deze cyclus zal 

iets anders aangepakt worden als de voorgaande. We zullen alle vergaderin-

gen, afnames en evaluaties samen met het Da Vinci Atheneum laten door-

gaan e.o. Daarmee bedoelen we dat het afwisselend in Koekelare en Gistel 

zal doorgaan. Gezien er vele leerkrachten op beide scholen werkzaam zijn, 

zal dit voor minder (tijds)last zorgen en zal er ook mogelijkheid zijn om mekaar 

als collega’s beter te leren kennen. We willen met de GOK-werking de twee 

scholen meer en meer op mekaar afstemmen, maar wel met het behoud 

van de eigenheid van de school.  

De twee trekkers, GOK-leerkrachten zijn Claudine Hollevoet (werkzaam in het 

Atlas Atheneum Gistel) en Sonia Boeve (werkzaam in het Da Vinci Atheneum 

Koekelare en het Atlas Atheneum Gistel). Beiden zijn reeds actief in de GOK-

werking sedert de start van het Gelijke Kansenonderwijs. Deze twee dames 

samen zetten kan alleen maar vuurwerk geven (herinner ook het project rond 

kansarmoede, waar het Atlas Atheneum de eerste prijs behaalde en mevr. 

Maggie De Block vorig schooljaar op de campus mocht ontvangen). 

Planning voor het eerste semester van GOK5: 

Op 14 oktober 2014 was er een infosessie voor de nieuwe leerkrachten in het 

Atlas Atheneum. Wat is GOK? Waarrond werd er gewerkt in beide scholen, 

waar willen we naartoe voor deze nieuwe cyclus? Op een aangename ma-

nier werd GOK voorgesteld en hadden de leerkrachten de mogelijkheid om 

vragen te stellen. 

Op 10 november 2014 komen alle leerkrachten van beide scholen samen in 

het Atlas Atheneum om de beginsituatieananlyse (BSA) in te vullen. Er zal op 

een aangename manier (met een doorschuifsysteem) stilgestaan worden bij 

alle mogelijke thema’s waaruit de GOK-kernteams dan zullen moeten beslis-

sen met welke thema’s de scholen verder willen (ook rekening houdend met 

de eindevaluaties van vorig schooljaar).  

Voila, dit was in een korte notendop de start voor dit nieuw schooljaar voor 

GOK…  

Sonia en Claudine  



Sportnieuws 

Het schooljaar is net gestart en we hebben reeds aan 4 SVS activitei-

ten deelgenomen. De veldlopen staan traditioneel in oktober gepro-

grammeerd. Heel wat leer-

lingen namen deel en met 

Jeroen Deschepper, Aloïs 

Gevaert en David Danneel 

behaalden we zelfs 3 podi-

umplaatsen. 2x zilver en 1x 

brons.  

Proficiat aan alle deelne-

mers. 

Adventure Trophy, mini-voetbal, badminton, tafeltennis staan zeker 

ook nog op het programma. 

Onze wielerafdeling groeide in zijn tweede jaar naar 6 leerlingen. On-

der begeleiding van Johan Museeuw (ex-wereldkampioen op de 

weg en oud-leerling van de school) vind je onze renners elke dinsdag

- en donderdagnamiddag ergens op de Vlaamse wegen. Duurtrai-

ningen, krachttrainingen, rompstabiliteit, …. Alles komt aan bod. 

Donderdag 11 september bracht onze voltallige sportafdeling een 

bezoek aan het “Rising Star Tennistornooi” te Middelkerke.  Dit unieke 

evenement op een prachtige locatie aan de Zeedijk, waar de top 

200 van de wereld aanwezig was, leerde de leerlingen hoe tennis op 

een hoog niveau gespeeld wordt. 

Afdeling voeding - verzorging 

In de week van 

13 t.e.m. 17 okto-

ber werkten alle 

leerlingen van de 

afdeling verzor-

ging-voeding 

rond het thema 

kansarmoede, dit 

naar aanleiding 

van de Dag te-

gen armoede op 

vrijdag 17 okto-

ber.  

De leerlingen hebben in de lessen bereidingen klaargemaakt 

voor kansarmen en maakten een vergelijkende studie bij het 

halen van boodschappen.  

Op vrijdag 17 oktober hiel-

pen de leerlingen van 5BV 

bij de organisatie van een 

ontbijt voor de klanten van 

het OCMW Gistel. Zo ho-

pen we er de leerlingen at-

tent op te maken dat heel 

wat mensen leven in kans-

armoede alsook welke in-

vloed dit heeft op hun da-

gelijks leven.  

 


