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Voorwoord

Geachte lezer

Telkens wanneer u een nieuwe editie van ons school-
tijdschriftje in handen heeft, is een trimester voorbij. 
We mochten op 1 september 147 nieuwe eerstejaars 
in de VMS verwelkomen. We stellen hen verderop in 
Sleutel graag aan u voor. Voor de twaalfjarigen die vol-
gend schooljaar starten in het secundair onderwijs, zal 
er een en ander veranderen. 

Op 1 september 2019 wordt namelijk de modernise-
ring van het secundair onderwijs uitgerold in het eerste 
jaar. Ook in de VMS zijn we ons volop aan het voor-
bereiden op deze vernieuwing. Het lesrooster van de 
leerlingen die volgend schooljaar in de VMS starten, 
zal er dan ook iets anders uitzien dan dat van de hui-
dige eerstejaars. 

Bij de opmaak van het nieuwe lesrooster vertrekken 
we van drie uitgangspunten. Eén: waar wil de Vlaamse 
overheid naartoe met deze modernisering? Bedoeling 
is om elke leerling het beste onderwijs te bieden op 
maat van zijn of haar talenten, interesses en moge-
lijkheden. Twee: welke aspecten van de modernise-
ring zijn decretaal bepaald? Zo wordt gevraagd dat 
de leerlingen in de eerste graad een aantal keuzes 
kunnen maken. Drie: wat is het DNA van onze school 
en welk lessenpakket willen we aanbieden om de 
VMS’ers zo sterk mogelijk te vormen?

In de VMS willen we de klemtoon blijven leggen op 
wiskunde, Nederlands, Frans en ICT. We willen voor 
talen en wiskunde de leerlingen zowel remediërende 
als verdiepende leerstof kunnen aanbieden. Daar-
naast willen we de leerlingen via een keuze ook al 
laten kennismaken met onze drie afdelingen in de 
tweede graad: wetenschappen, economie en humane 
wetenschappen. 

De modernisering van het secundair onderwijs biedt 
ons de kans om een nieuwe invulling te geven aan 
het lesrooster en betekent een positief verhaal voor 
de leerlingen. We maken daarbij gebruik van de mo-
gelijkheden die ons decretaal geboden worden. De 
komende weken werken we verder aan de concrete 
invulling van het nieuwe lesrooster. Dit zal in het be-
gin van het tweede trimester dan voorgesteld worden. 
Het uiteindelijk doel is om de leerlingen een aantrek-
kelijk lessenpakket aan te bieden en hen maximaal 
voor te bereiden op hun studies aan de hogeschool 
of universiteit. 

Het nieuwe jaar biedt dus heel wat kansen en uitdagin-
gen. Daar willen wij ons met het volledige VMS-team 
elke dag opnieuw voor inzetten. Voor het zover is, kan 
iedereen nog genieten van de feestdagen. Maak er 
warme dagen van, samen met iedereen die u nauw 
aan het hart ligt. We wensen dat 2019 voor iedereen 
een jaar met een gouden randje mag worden.

Luc Vanrobaeys - Willy Phlypo - directie
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VMS’ers in debat met experts en 
politici: da’s KRAS!

Een 15-tal VMS’ers neemt dit schooljaar deel aan, 
KRAS, een discussie- en rollenspel voor jongeren 
uit de derde graad secundair onderwijs. In mei 
2019 gaan de VMS’ers naar het Vlaams en federaal 
parlement om er te debatteren met politici en 
experts. Wout Degryse (6MTWe) en Florian Veys 
(6HWa) vertellen over hun ervaring met KRAS. 

“Tijdens het eerste trimester vonden in Roeselare drie 
KRAS-debatten plaats”, vertelt Florian. “Bedoeling 
is om tijdens deze ontmoetingen te debatteren over 
mondiale thema’s. Het thema waarrond de debatten 
dit jaar draaien, is ‘machtsverhoudingen’. Tijdens zo’n 
debat kruipt elke jongere in de huid van een politieke 
partij, de regering van een bepaald land, de pers of 
een belangengroep. Dankzij de map die KRAS ter be-
schikking stelt, kunnen we ons voor onze rol voorbe-
reiden om op die manier met degelijke argumenten in 
gesprek te gaan.”

De rol van Rusland
“De debatten van de voorbije maanden vonden op 
school plaats, maar ook in het kenniscentrum ARhus 
en in de gemeenteraadszaal van het stadhuis”, vult 
Wout aan. “Florian en ik hebben tijdens die debatten 
de rol van Rusland vertolkt. Zo kregen we het serieus 
aan de stok met de mensen van Tony’s Chocolonely. 
Dat is een Nederlands merk dat strijdt voor 100 pro-
cent slaafvrije chocolade. Als grootmacht durven wij 
dan wat grof uit de hoek te komen, of proberen we 
onze gesprekspartners om te kopen. Zo hebben we 
tijdens het laatste debat onze gesprekspartners op 

chocolade getrakteerd, uiteraard niet van Tony’s Cho-
colonely, maar van Côte d’Or.”

Inleven in je rol
“Die debatten zijn echt superleuk om te doen”, zegt 
Florian. “Dit staat volledig los van school, we doen dit 
in onze vrije tijd. Ik vind het heerlijk om helemaal op te 
gaan in mijn rol. Je voelt je wel machtig als Rusland. 
We leven ons echt helemaal in, dragen berenmutsen 
en brengen een fles wodka mee. Er kwamen al ver-
schillende onderwerpen aan bod, zoals de oorlog in 
het Midden-Oosten en enkele economische thema’s.”
 
Je eigen mening
“Door zelf een mening te vertolken en te luisteren naar 
de insteek van de anderen, leer je veel bij”, gaat Wout 
verder. “In het tweede trimester staan nog twee de-
batten gepland in Roeselare. In mei trekken we dan 
naar Brussel. Tijdens deze laatste drie bijeenkomsten 
kruipen we niet meer in de rol van een bepaalde or-
ganisatie of land, maar mogen we onze eigen mening 
geven. We zullen dan overleggen met elkaar en met 
experts uit het werkveld over wat er moet veranderen 
in onze stad. In een slotzitting zullen we dit ook aan de 
lokale beleidsmakers voorleggen. Begin mei komen 
we met alle KRAS-groepen uit Vlaanderen samen in 
Brussel. In het federaal en Vlaams parlement krijgen 
we dan de kans om te debatteren met experts en met 
nationale politici.” 

(Vincent Vanhoorne) 
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Jubilerende directeurs: 
Luc Vanrobaeys (15 jaar) en Willy Phlypo (30 jaar)

Op 1 september was het precies 15 jaar geleden 
dat Luc Vanrobaeys startte als directeur eerste 
graad in de VMS. Op 1 januari 2019 is Willy 
Phlypo 30 jaar directeur eindverantwoordelijke. 
Justine Van Roose, Michelle Vancoillie en Noah 
Vanryckeghem van de leerlingenraad legden 
onze jubilerende directeurs enkele prangende 
vragen voor.

Wat is het belangrijkste dat jullie bereikt hebben 
op school?
Directeur Phlypo: “Het belangrijkste is dat we een 
goede sfeer hebben kunnen creëren op school en dat 
er een goede band is tussen directie, personeelsle-
den, leerlingen, ouders en oud-leerlingen. We vormen 
samen als het ware één grote familie. Ik denk dat we 
daar goed in geslaagd zijn. ‘One team, one family’ is 
de slogan van volleyteam Knack Roeselare, maar ze 
geldt eveneens voor de VMS. Iedereen kan hier zich-
zelf zijn. De school is ook sterk uitgebreid in de voor-
bije 30 jaar. We proberen de beschikbare middelen zo 
goed mogelijk te investeren in de schoolinfrastructuur. 
Toen ik startte als directeur stond het gebouw in de 
Blekerijstraat in de steigers. Ondertussen is ook de 
Steenkapperij erbij gekomen en de grote speelplaats 
met daarop onze nieuwe sporthal. We zijn erg fier op 
de sporthal die ook naschools wordt gebruikt door 
Knack volleybal en Knack handbal. 

Wat willen jullie nog bereiken?
Directeur Vanrobaeys: Wat goed is, willen we probe-
ren te behouden. Dat geldt zeker voor de sfeer die 
er is. Iedereen kan hier zichzelf zijn. En we willen ook 
zorgen dat er een toekomst is voor onze school. We 
werken daar elke dag aan. We hebben met de VMS 
een verhaal sinds 1935 en we willen dat dit verhaal 

verder kan gaan. Het is dan ook noodzakelijk dat we 
blijven investeren. 
Directeur Phlypo: Het is onze taak om de leerlingen zo 
goed mogelijk voor te bereiden op hogere studies. We 
willen onze leerlingen structuur en opvoeding bijbren-
gen en discipline meegeven, zodat ze goed voorbe-
reid zijn om hun plaats te ontdekken in de maatschap-
pij. We streven naar een goede onderwijskwaliteit in 
Roeselare. Daar werken we elke dag aan.

Hoe verloopt de samenwerking tussen u beiden?
Directeur Vanrobaeys: We werken al 15 jaar samen 
als directeurs. Willy is voor mij een professionele va-
der. We zijn wel twee verschillende mensen, maar we 
hebben een goede klik. We vormen samen een sterk 
team.
Directeur Phlypo: We hebben over veel zaken een ge-
lijkaardige visie, of het nu gaat over leerlingenbegelei-
ding of over bouwdossiers. Een voorbeeldje: als een 
leerling komt inschrijven in het derde of vijfde jaar en 
we moeten advies geven, dan zal het behoorlijk gelijk 
zijn wat we vertellen. Ook dat is het resultaat van een 
goede samenwerking van 15 jaar. 

Luc Vanrobaeys: “Willy is voor mij 
een professionele vader, 

er is een goede klik”

Wat is jullie mooiste herinnering aan de school?
Directeur Phlypo: Dat zijn er heel veel, maar de dag 
dat oud-leerling Frederik Deburghgraeve Olympisch 
kampioen zwemmen werd, was een heel mooi mo-
ment. 
Directeur Vanrobaeys: Dat zijn er echt heel veel. Ik 
denk onder meer aan een aantal mooie momenten 



/ 5

Jubilerende directeurs: 
Luc Vanrobaeys (15 jaar) en Willy Phlypo (30 jaar)

zoals de activiteiten die we deden voor 75 jaar VMS, 
De Grootste Chemieles, de Forzaweek, Awareness 
Day... Daarnaast vind ik het ook heel fijn om vast te 
stellen dat oud-leerlingen het heel goed doen in het 
verdere leven. Dit soort zaken komen natuurlijk minder 
in the picture dan pakweg een Olympisch kampioen, 
maar ze stemmen mij heel tevreden. En ze tonen aan 
dat ‘de sleutel op de toekomst’ geen holle slogan is.

Hoe zijn jullie directeur geworden?
Directeur Phlypo: Op 23 december 1988 werd ik ge-
vraagd om directeur Marcel Danneel ad interim te ver-
vangen. Ik kreeg die vraag van deken Godfried Oost 
die toen voorzitter van de inrichtende macht van de 
school was. Dat zou voor een periode van 3 maanden 
zijn, maar die kortstondige periode duurt nog altijd 
voort. Ik heb toen één dag bedenktijd gevraagd en 
heb na overleg met mijn vrouw beslist om de opdracht 
te aanvaarden. Waarom men die vraag aan mij stelde? 
Dat is moeilijk te zeggen, maar ik had vele jaren hard 
werk geleverd in de jeugdbeweging. Ik heb in de VMS 
de handelsafdeling mee opgericht als leraar. In de 10 
jaar dat ik leerkracht was, probeerde ik een vader te 
zijn voor mijn leerlingen. Dat zal de toenmalige direc-
teur en de inrichtende macht wellicht niet ontgaan zijn.
Directeur Vanrobaeys: Officieel ben ik directeur van 
de eerste graad, maar door de goede samenwerking 
voelt het voor mij gelijkwaardig aan. Toen we de kaap 
van de 600 leerlingen overschreden, hadden we recht 
op een directeur eerste graad. Op die manier kreeg de 
VMS 15 jaar geleden een tweede directielid. Na een 
selectieprocedure met verschillende kandidaten werd 
ik door de inrichtende macht aangesteld. 

Willy Phlypo: “Door 15 jaar 
samenwerking met Luc 

is onze visie vaak gelijklopend”

Wat deden jullie vóór jullie job als directeur?
Directeur Phlypo: We waren allebei leraar. Na de uni-
versiteit ben ik onmiddellijk begonnen als leraar eco-
nomie in Koksijde, in Antwerpen en dan naar de VMS. 
Na tien jaar werd ik gevraagd om directeur te worden. 
In het begin heb ik het lesgeven zeker gemist, want ik 
deed dat heel graag. Ik denk dat ik de leerlingen kon 
boeien met de materie. Ik was drie jaar lang titularis 
van dezelfde klas, in 4 Handel, 5 Handel en 6 Handel. 
De uitreiking van de diploma’s aan die klas was voor 
mij een speciaal moment. We deden veel samen met 
de klas. Ik was toen ook al veel op school. In mijn 

eerste jaar had ik maar 8 lesuren in dagschool en 9 
lesuren in de avondschool, maar ik was bijna altijd op 
school. Ik ken de leerlingen nu minder goed, omdat 
het er veel meer zijn dan vroeger. Als leraar geef je 
aan een viertal klassen les. Dat zijn een 80-tal leerlin-
gen die je moet kennen. Als directeur zorg je voor 670 
leerlingen.
Directeur Vanrobaeys: Ik heb vijf jaar in de privé ge-
werkt voor ik in het onderwijs ging. Die ervaring komt 
me nu nog altijd van pas. Daarna heb ik tien jaar les-
gegeven, eerst in het avondonderwijs. Toen Willy me 
vroeg om naar de dagschool te komen, heb ik de 
overstap gemaakt. 

Wat doen jullie om te ontstressen na een drukke 
dag op school?
Directeur Phlypo: Sinds 1982 ben ik scheidsrechter in 
het jeugdvoetbal. Ik heb het 36 jaar gedaan. En als de 
kleinkinderen bij ons thuis zijn, probeer ik wat vroeger 
naar huis te gaan. Daarnaast besteed ik tijd aan familie 
en werken in de tuin. 
Directeur Vanrobaeys: Met mijn vrouw en mijn twee 
kinderen praten we niet zo vaak over het werk. Ik 
sport graag. Tot vorig jaar ging ik lopen, nu speel ik 
vaak padel. Ik haal graag een frisse neus, zowel bij het 
sporten als tijdens de dagelijkse wandeling met mijn 
hond Vinz. 

Is de jeugd veel veranderd in al die jaren?
Directeur Vanrobaeys: Eigenlijk niet. Wat wel een in-
vloed heeft, is het feit dat er een nieuwe wereld is 
bijgekomen: de digitale wereld. We hebben hier op 
school heel voorname leerlingen. Die mentaliteit is de-
zelfde gebleven. Er is veel respect vanuit de leerlingen 
voor de personeelsleden en omgekeerd. 
Directeur Phlypo: Toen ik als directeur startte, waren 
er alleen jongens in de VMS. Door het feit dat er ge-
mengd onderwijs ontstaan is, is de sfeer wel veran-
derd en is het zeker wel rustiger geworden. Wij pro-
beren altijd te spreken met de leerlingen. We staan 
niet boven, maar tussen de leerlingen. Door te praten, 
kan je veel oplossen, niet door te roepen. Dat is mijn 
stijl niet. Niet als directeur en niet als scheidsrechter. 
Toen ik als directeur startte, heb ik gezegd dat ik voor 
de school en de leerlingen zou zorgen als een goede 
huisvader en dat proberen we nog elke dag te doen. 
Mijn deur staat – letterlijk en figuurlijk – altijd voor ie-
dereen open. 
Directeur Vanrobaeys: Om dezelfde reden sta ik elke 
ochtend aan de schoolpoort. We willen als directie be-
reikbaar zijn voor de leerlingen, ouders en collega’s. 
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147 eerstejaars: welkom in de VMS

1Aa
Boven: Bovenaan: Nathan 
Demeyere, Paul Valour, Warre 
Lemahieu, Emiliano Spillebeen 
en Louise Alleman.
Midden: Baziel Spaens, 
Thorsten Vanantwerpen, Bauke 
Rapol, Jorunn Horré, Tara 
Prinsier, Jason Kins, Robert 
Grumeza, Lieke Deceuninck, 
Léonie Verhelst, Mirthe Van 
Cauwenberghe en Sem Bonnier.
Onderaan: Lotte Himpe, 
Alyssia Claes, Marie-Laure 
Pannecoucke, Manon De Moor, 
Stien Deprez en klastitularis Hans 
Delafontaine. 

1Ab
Boven: Manon Vanden Eynden, 
Louise Deprez, Irene De Wulf, 
Sienna Opsommer, Marthe De 
Burghgraeve, Warre Neirinck en 
Noor Verhaeghe.
Midden: Klastitularis Jolien 
Vanhecke, Pauline Van den 
Bossche, Berre Alleman, Nicolas 
Bossuyt, Morris Bourdeau, 
Debora Craciun, Kyana Acke en 
Rémy Dick.
Onderaan: Ward Cardoen, 
Emiel Del’haye, Jasper 
Heemeryck, Louis Maelegheer, 
Amos Vandenbroucke, Maxim 
Rondelez en Mattis Kengne 
Chendjou. 

1Ac
Boven: Mathis Naert, Lukas 
Huysentruyt, Yoran Vandromme, 
Maikel Dedier, Margaux 
Vandoorne en Batiste Vancoillie.
Midden: klastitularis Lindsey 
Cneut, Louise Heyman, Joren 
De Cock, Victor Bejenari, Arne 
Vandierendonck, Gérôme 
Warlop, Warre Labeeuw, Jasper 
Coppé, Klajdi Imeraj en Debian 
Coppé.
Onderaan: Luna Dewachter, 
Maud Alliet, Zara Van Severen, 
Laurien Decloedt, Kyara Reyns 
en Amaury Ferret. 



/ 7

147 eerstejaars: welkom in de VMS

1Ad
Boven: Auke Mollij, Izaline 
Maertens, Marith Pattyn, Jade Tack, 
Angel Samyn, Iluna Rebry, Elise 
Callens en Lara Beernaert. 
Midden: Nell Kerkhof, Achilles 
Wybaillie, Xander Goeminne, Miel 
Vandenberghe, Ian Vandamme, 
Wout Desnyder, Victor Boucherie, 
Robin Soenen en klastitularis Saskia 
Vanderhaeghe. 
Onderaan: Matthias Delie, Cis 
Vanbrabant, Daniëlle De Vlaeminck, 
Remi Gheysens en Seppe Breems. 

1Ae
Boven: Lotte Kerkaert, Fleur 
Vierstraete, Jade Vermeulen, 
Josefien Decroix, Lara Verhelst, 
Maja Dopieralska en Lotte Van 
Lierop.
Midden: Ruben Vanwildemeersch, 
Milan Decneudt, Remi Dewitte, 
klastitularis Sabrine Gunst, Emely 
Anne, Laura Schapman, Michelle 
Geldhof, Janne Lievens, Kamil 
Ciepiela en Jones Horrie.
Onderaan: Ermal Zdrela, Milan 
Salembier, Kane Vansteenkiste, 
Louis Vanderstichele en Otis 
Claeys. 

1Af
Boven: Daan De Windt, Wout 
Vierstraete, Rune De Jonghe, Ibe 
Vangheluwe, Yorben Vandooren, 
Ibrahima Jalloh en Mauro Lips. 
Midden: Céleste Raes, klastitularis 
Friedl Roels, Stien Nyffels, Lucas 
Vandeputte, Janis Quaghebeur, 
Zende Hellebuck, Odré Detavernier, 
Amandine Decoopman, Emma 
Beeuwsaert en Jozefien 
Leenknecht. 
Onderaan: Fleur Deleu, Lien 
Pouseele, Indra Dewulf, Mihaela 
Frunza en Jaro Schoutteten. 
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1Ag
Boven: Jonas Knockaert, 
Quinten Demeersseman, Cédric 
Vanquathem, Ily Landuydt, Jolien 
Willemijn, Adian Albukadhim en 
Henri Anckaert.
Midden: Robbe Desaever, 
Dylano Bruyneel, Aden 
Vansevenant, Yana Smagghe, 
Yenna Oosterlynck, Michiel 
Vermeersch, Aukje Lucas, Lise 
Soenen en Milo Bossu.
Onderaan: René Cuyle, Kjenta 
Coopman, Alex Debeil, Febe 
Couckuyt en Noah Courtens. 

Jij bent goud 
waard!
Naar jaarlijkse gewoonte 
portretteerden we alle leerlingen 
en personeelsleden in een VMS-
kalender. We hebben allemaal 
een sterke binding met elkaar én 
met onze school. De foto’s in de 
kalender willen die verbondenheid 
uitdrukken. Elke foto kreeg ook 
een gouden toets, want voor ons 
zijn alle VMS’ers goud waard. 
Stefaan Beel nam de foto’s, Jolien 
Vanhecke en Vincent Vanhoorne 
werkten het concept voor de 
kalender uit. 

Afterschool
/Afterwork
Op vrijdag 15 maart 2019 pakt de 
OLB uit met een nieuw initiatief: 
een afterschool/afterwork party 
voor alle oud-leerlingen van 
de tien voorbije uitgangsjaren. 
We verwennen jullie die avond 
met drankjes en hapjes én met 
muziek van dj Exception (oud-
leerling Michiel Lecluyse). Hou 
de komende weken onze social 
media-kanalen in de gaten voor 
meer info!
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Emma in de cast van Ketnetmusical 
TROEP!
Na Kadanza, Kadanza Together, Unidamu en Team 
U.P. presenteren Ketnet en Studio 100 met TROEP! 
een gloednieuwe editie van de Ketnetmusical. Bij 
de 24 uitverkoren jonge dansers en acteurs zit 
ook Emma Raveschot uit klas 5MTWi. 

Ben je van jongs af al geïnteresseerd in zingen, 
dansen en acteren?
Ik dans al van in het derde kleuterklasje. Ik ben ge-
start bij de dansschool van Linda Danneels en in het 
vijfde leerjaar heb ik de overstap gemaakt naar Indi-
go. Tot het vierde middelbaar heb ik bij hen gedanst 
om daarna naar Schelle bij Antwerpen te verkassen: 
ik kon beginnen bij de dansstudio van Studio 100. Ik 
heb er gedanst tot een maand geleden, maar met de 
Ketnetmusical valt dit niet meer te combineren.

Het was anders best een heftige periode?
Het was superleuk maar ik moest een goede planning 
houden. Papa of mama moesten mij twee of drie keer 
per week naar Antwerpen voeren voor repetities en 
daar kwamen nog de optredens zoals de kerstshows 
bij. Ik studeerde en werkte dan altijd voor school in de 
wagen. Dat was ook nodig en op die manier was de 
rit geen verloren tijd. En dat lukte best, tenminste als 
de muziek een beetje stil stond (lacht).

Wat moet je precies doen in deze musical?
Iedereen moet zowel zingen, acteren en dansen. We 
zijn met 24 jongeren die gekozen zijn uit 1.200 kan-
didaten en daarnaast zijn er ook twee volwassen ac-
teurs.

Het wordt ongetwijfeld een ontzettend drukke pe-
riode tot de musicalpremière op 9 maart?
De hele kerstvakantie met uitzondering van Kerstmis 
en Nieuwjaar is het repeteren geblazen en daarna re-
peteren we iedere woensdagnamiddag van twee tot 
zeven en iedere zaterdag en zondag van tien tot zes 
uur.

En dan komt het grote moment: de première op 
9 maart!
Dat zal super worden. We treden op in het Plopsathe-
ater in De Panne, het Kursaal in Oostende, het Ethias 
Theater in Hasselt, het Capitole in Gent en de Stads-
schouwburg van Antwerpen. Normaal doen we twee 
à drie shows per dag en tot nu zijn er 26 shows gepro-
grammeerd. Maar dat kunnen er natuurlijk meer zijn.
Heel veel tijd voor school zal er niet meer zijn ?
Het zal een strikte planning vragen maar ik denk niet 
dat mijn schoolwerk heel veel te lijden zal hebben door 
de musical. Ik zal alvast ieder vrij ogenblik gebruiken 
om te werken voor school. In de wagen, tijdens pau-
zes van de repetities en tussen de optredens door.

Er wordt wel zeer goed voor jullie gezorgd?
Oh ja, er is een heel goede catering voor ons en tij-
dens de shows blijven we zelfs overnachten. Zo zijn 
we altijd op tijd voor de voorstelling en zijn de verant-
woordelijken ook zeker dat we op tijd in bed zitten en 
gezond eten en leven.

Nu je al een klein beetje van het showbizzleven 
hebt geproefd, is dit nu je grote droom?
Ik denk niet dat ik van de showbusiness mijn beroep 
zal maken. Het zal een hobby blijven maar wel één 
die ik altijd héél graag zal uitoefenen. Misschien kan ik 
later nog deelnemen aan een buitenlandse danswed-
strijd of zelf dansles geven. Nu is het echt genieten 
van ieder ogenblik van deze ongelooflijke ervaring.

 (Peter Soete)
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Ankerdag brengt hulde aan 
verdienstelijke oud-leerlingen

De Oud-leerlingenbond reikt elk jaar Ankers uit 
aan drie verdienstelijke oud-leerlingen. De An-
kers gingen dit keer naar Stijn Joye (professor 
aan de UGent), Bart Vandenbroucke (directeur bij 
de stad Roeselare) en postuum naar Frederik De-
paepe, leraar en bestuurslid van de OLB. 

Frederik Depaepe

Hoi, hoi! Dag Frederik. Mag 
ik jou even aanspreken op 
de manier zoals jij altijd de le-
raarskamer of de bar binnen-
kwam? Hoi, hoi! Een guitige 
verwelkoming die paste bij de 
uitdrukking op je gezicht. Het 
is bijna een jaar geleden dat 
we afscheid van jou moesten 
nemen, maar als we op vrij-
dagavond met collega’s aan 
de toog van de bar staan en 

plots zwaait de deur open, dan zou jij daar nog al-
tijd kunnen binnenkomen. De VMS was een belangrijk 
deel van jouw leven. Je hebt hier zelf school gelopen 
en je was bij ons aan de slag als leraar wiskunde, SEI 
en geschiedenis. En wat voor een leraar. Je omringde 
je leerlingen met zorg. Iedereen mocht en kon bij jou 
zichzelf zijn. Je slaagde erin om met jouw geduld en 
enthousiasme de sterke punten uit elke leerling naar 
boven te halen én deze te accentueren. Je leerde hen 
hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden. Je kon 
leerlingen motiveren. En wie bij jou een minder goe-

de beurt had gemaakt, kreeg altijd weer een nieuwe 
kans, en dat op een gemeende manier. 

Betrokken leerkracht
De leerlingen hadden graag les van jou. Je hield re-
kening met de jongeren die voor je zaten en belichtte 
een stuk leerstof waar nodig via een andere invals-
hoek. Dat kon je doen door jouw degelijke vakken-
nis en door jouw passie voor geschiedenis. Je genoot 
bij je collega’s dan ook veel waardering als een oer-
degelijke en betrokken leerkracht. Je zelfgemaakte 
cursussen waren pareltjes. Lessen en toetsen waren 
steeds tot in de puntjes voorbereid. En kreeg je een 
toets of examen van een collega waarmee je parallel 
samenwerkte, dan deed je daar graag nog wat aan-
passingen aan tot het volgens jou helemaal goed zat. 
Je streefde niet naar perfectie, maar je probeerde alles 
op jouw manier wel zo goed mogelijk te doen. Fré, jij 
had altijd een zekere rust over jou en slaagde er ook in 
om die rust over te brengen bij de mensen rondom je. 
Je kon ook goed luisteren. Je had altijd een bepaalde 
visie voor ogen en werkte daar rustig naartoe tot je 
jouw doel had bereikt. Daarbij volgde je de weg van de 
geleidelijkheid. Opgeven deed je niet. Je leefde voor 
de scholen waar je lesgaf, zowel bij ons in de VMS 
als in VISO. Want ook bij onze collega’s startte je een 
oud-leerlingenwerking op en je zat er in de campus-
raad. Net zoals alle andere zaken in je leven, deed je 
dat met heel veel passie. 

Een gids voor velen
De tweede zondag, de maandelijkse afspraak met 
de Oud-leerlingenbond, was heilig voor jou. Hoe laat 
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het de avond ervoor ook geweest was, tegen 10 u 
zagen we jou rustig over de speelplaats naar de bar 
lopen, sigaretje in de hand. Je had je woord gegeven 
als bestuurslid van de OLB en dat engagement kwam 
je plichtsgetrouw na. We hebben jou gekend als een 
mensenzot, Fré. Je had geen broers of zussen, maar 
je compenseerde dat door sterke vriendschappen aan 
te gaan. Je werkte daar actief en bewust aan. Jij was 
iemand die met iedereen kon praten. Je verstond de 
kunst om mensen met elkaar te verbinden. Je vrien-
den uit verschillende groepen werden door jouw toe-
doen ook elkaars vrienden. Je had over iedereen iets 
goeds te vertellen. Jij kon mensen enthousiast ma-
ken voor zaken, zonder zelf de uitgesproken leider te 
zijn. Je was een mensenmenner. Fré, bij reizen Fla-
mingo was je voor vele mensen letterlijk de gids. In de 
gesprekken die ik in voorbereiding op vandaag met 
Evelien en met collega’s had, blijkt duidelijk dat jij ook 
voor ons allemaal nog steeds een gids bent. We kun-
nen alleen maar een voorbeeld nemen aan de manier 
waarop jij in het leven stond: met humor, relativerend 
en altijd met een positieve ingesteldheid. Met dit Anker 
van de OLB-VMS willen we dan ook een ode brengen 
aan jouw warme persoonlijkheid en dankbaarheid uit-
drukken voor alles wat je voor de school en de Oud-
leerlingenbond hebt gedaan.

Stijn Joye

Voor Stijn Joye was het niet meer dan 
logisch dat hij na zijn lagere school de 
overstap maakte naar de VMS. Zijn 
oudere broers Peter, Wouter en Koen 
hadden het pad van Dadizele naar de 
Arme Klarenstraat immers al geëffend. 
En ook Ankerfiguur Dirk Decuypere, 
een neef van Stijn, liep bij ons school. 
Stijn vertelt dat hij zijn periode in de 
VMS als heel positief heeft ervaren. Een 
sociale school, waar je ook inhoudelijk 
veel leerde. Stijn is blij met de brede 

opleiding die hij hier genoot en de vele vrienden die hij 
maakte, ook in de andere richtingen. Zelf studeerde hij 
bij ons af in de Moderne Talen-Wetenschappen, een 
richting die volgens Stijn een goede basis was voor 
zijn universitaire studies.

Professor 
communicatiewetenschappen
Aan de universiteit van Gent volgde hij de opleiding 
communicatiewetenschappen. Tijdens die studies 
moest Stijn een aantal papers schrijven en onder-
zoekswerk verrichten. Hij merkte dat dit zaken waren 
die hij heel graag deed. De promotor van zijn thesis 
zag vervolgens een mogelijkheid om te doctoreren 
en vroeg hem om te kandideren als assistent. Stijn 

was zes jaar assistent en werd in 2013 professor in 
de Universiteit Gent, verbonden aan de vakgroep 
communicatiewetenschappen. Stijn doceert er de 
vakken communicatiewetenschappen, internationale 
communicatie en audiovisuele productietechnieken. 
Onze Ankerfiguur zegt dat hij geen geboren lesgever 
is, maar hij volgde een extra docentenopleiding en 
steekt ook veel energie in het lesgeven. In het eerste 
jaar geeft hij les aan een aula met 750 studenten. Ga 
er maar eens aan staan. Studenten die deze richting 
volgen, waaieren in het professionele leven uit naar 
heel wat diverse beroepen: functies in de media en 
communicatiefuncties in bedrijven of bij de overheid, 
of ze gaan aan de slag bij marktonderzoeksbureaus, 
redacties van kranten, radio- of televisiezenders of bij 
filmproducenten. Stijn deed ook ervaringen op in het 
buitenland. Zo doceerde hij een jaar aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam en was hij ‘Visiting Fellow’ 
aan de London School of Economics and Political  
Science. 

Onderzoek en publicaties
Naast het lesgeven besteedt Stijn ook heel wat tijd 
aan onderzoekswerk. Hij verricht onderzoek in het 
brede veld van audiovisuele beeldcultuur en culturele 
mediastudies. Daarbij spitst hij zich toe op internati-
onale nieuwsverslaggeving. Hij focust enerzijds op 
rampenberichtgeving en op de manier waarop lijden 
wordt getoond in de media. Anderzijds onderzoekt hij 
ook aspecten van nabijheid zoals domesticatie en het 
koloniale verleden. Een andere onderzoekslijn in zijn 
werk is het concept van artistieke imitatie binnen film 
zoals het maken van sequels en verfilmingen van boe-
ken. In zijn onderzoekswerk bekijkt Stijn ook Vlaams-
Nederlandse remakes. Wat zegt het over onze cultuur 
wanneer een Vlaamse film een Nederlandse remake 
krijgt, terwijl we toch dezelfde taal spreken. Stijn bege-
leidt doctoraatsstudenten die in deze niche onderzoek 
verrichten. Hij publiceert ook. Aanvankelijk waren dat 
een aantal publicaties rond zijn eigen doctoraat, nu is 
hij vaak promotor in co-publicaties. Daarmee kan Stijn 
zijn passie voor het geschreven woord uitdrukken. 
Een derde aspect van zijn job als professor is dienst-
verlening. Zo leest en beoordeelt hij academische 
papers en zetelt hij in de raad van een academisch 
tijdschrift. Vanuit het aspect dienstverlening wordt ook 
verwacht dat hij interviews en workshops geeft, func-
ties opneemt en een netwerk uitbouwt. In 2015 trad 
hij toe tot de raad van bestuur van ‘The Netherlands- 
Flanders Communication Association’, een academi-
sche community rond communicatiewetenschappen 
en in 2017 tot de raad van bestuur van vzw Sonder-
land, een collectief van jonge journalisten, fotografen 
en kunstenaars. Stijn is sinds februari van dit jaar 
voorzitter van de opleidingscommissie in de vakgroep 
communicatiewetenschappen van de UGent.  
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Bart Vandenbroucke
Net zoals bij Stijn Joye was er 
ten huize Vandenbroucke wei-
nig discussie over de school 
waar de twaalfjarige Bart aan 
zijn middelbare studies zou 
beginnen. Broer Fabian ging 
al naar de VMS en toen voor-
malig leraar Jacques Verhaeg-
he langskwam om Bart in de 
VMS-rangen in te lijven, werd 

het inschrijvingsformulier vlotjes ingevuld en onderte-
kend. Bart vertelt dat hij graag naar de VMS ging waar 
hij graag wiskunde deed. Het was leraar Luc Schotte 
die hem prikkelde voor dat vak en er was een goede 
klik tussen leerling en leraar. Bart denkt met plezier 
terug aan de 100-dagenshows in de feestzaal en aan 
studiemeester Patrick Van Colen en Ignace Dumortier 
die niet met hun voeten lieten rammelen. Na drie jaar 
in de VMS, besloot de 16-jarige Bart zijn humaniora 
af te werken aan de cadettenschool in Brussel. Zo’n 
avontuurlijke switch sprak Bart wel aan. Hij kreeg er 
44 uur per week les, in plaats van 32 uur hier, waarvan 
5 uur sport. Aan de cadettenschool combineerde hij 
een humaniora-opleiding met een militair regime en 
maneuvers. Het einddoel van deze opleiding was de 
leerlingen voor te bereiden op de toegangsproeven 
voor de Koninklijke Militaire School. 

Directeur volwassenenonderwijs
Bart ging vervolgens handelsingenieur studeren in 
Brussel, want hij wou voor een brede opleiding kie-
zen waarmee hij later nog alle kanten op kon. Hij ging 
ook een jaar op Erasmus in Schotland. Na zijn studies 
solliciteerde Bart in de VMS. Hij kon bij ons aan de 
slag voor 9 lesuren economie, recht en Nederlandse 
handelscorrespondentie. Enkele maanden later kon hij 
ook bij het volwassenenonderwijs aan het werk waar 
de informatica-opleidingen MS DOS, Windows 3.1 
en WordPerfect werden uitgebouwd. Bart werd na 
Luc Maeseele ook de ICT-coördinator voor de VMS 
en het CVO. Toen hij na zes jaar de kans kreeg om 
vastbenoemd te worden, nam hij afscheid van de 
VMS. Hij wou zich immers nog niet binden. Bart werd 
zelfstandige in ICT-toepassingen en combineerde dit 

met lesgeven in het CVO. In 2005 werd hij directeur 
van het volwassenenonderwijs in Kortrijk, een functie 
die hij drie jaar bekleedde. Toen de Roeselaarse CVO-
directeur Kurt Berteloot de overstap maakte naar Ka-
tholiek Onderwijs Vlaanderen, werd Bart directeur van 
CVO Roeselare. Hij vervulde deze functie van 2008 
tot 2015. Hij begeleidde in die periode de fusie met 
het stedelijk CVO en tekende de plannen uit voor de 
nieuwe CVO-sites Umami en Klara in de Blekerijstraat. 
Drie jaar geleden maakte hij de overstap naar de stad 
Roeselare. Als directeur Ondersteunende Diensten 
maakt hij deel uit van het managementteam van de 
stad dat een ploeg van 650 personeelsleden aan-
stuurt. 

In cyclussen naar de VMS
Bart noemt zichzelf geen uitgesproken leiderstype. 
Noch op school, noch in de jeugdbeweging was hij 
de voortrekker, zegt hij, maar hij neemt wel graag ver-
antwoordelijkheid op. Leiding geven om iets te berei-
ken, motiveert me, niet de status van het leider-zijn, 
zo stelt Bart. Hij zet graag dingen in gang en verza-
melt graag mensen rond zich om dat doel te bereiken. 
“Ik heb graag dat iedereen mee is”, zegt Bart nog. 
“Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Maar als je ver 
wil gaan, doe het dan samen.” Bij de stad Roeselare 
is Bart verantwoordelijk voor de personeelsdienst, de 
gebouwen, de logistiek, communicatie en ICT. Het 
zijn ondersteunde diensten die belangrijk zijn voor de 
werking van de organisatie en de dienstverlening naar 
de burger. Bart ziet heel wat parallellen tussen VMS & 
CVO enerzijds en de stad Roeselare anderzijds. Of je 
nu directeur bent in een school of in de stad, het gaat 
erom mensen te inspireren en te motiveren. Ook de 
schaalgrootte van de VMS en van de stad Roeselare 
zijn gelijkaardig, aldus Bart. School en stad zijn van die 
omvang dat ze toelaten om professioneel te werken, 
zonder de nadelen te ondervinden van een te grote 
organisatie die te zakelijk wordt. Doorheen zijn leven 
komt Bart in cyclussen terug naar de VMS. Eerst als 
leerling, daarna als leraar, vervolgens als partner vanuit 
zijn functie als CVO-directeur. En nu ook de kinderen 
Boaz en Amos in de VMS school lopen, komt Bart 
hier terug als ouder, als oud-leerling en als lid van de 
schoolraad van de VMS. 

(Vincent Vanhoorne)



/ 13

Word jij 
ook een  

Creo-cursist?  
Inschrijven kan 
vanaf dinsdag  

11 december

Opleidingen  
voor volwassenen

Klussen in en rond het huis
Klikken met de muis

Photoshop je rot
Fris je Spaans wat op

Herstel die laptop
Metsel zelf  je kot

Decoreer je eigen stek
Ontdek je smartphone of MAC

Leer het Italiaans of Spaanse alfabet
Haal meer uit je internet

Nederlands voor hij en zij
Gegevensbeheer voor jou en mij
Bites and drinks of Mediterraans

Vegetarisch of Italiaans. 
Kortom, een portie Fit en Pit,

Gespijsd met gigabit en megabit
Daarbij een snuifje TKO 

Je vindt het allemaal bij Creo!

Creo wenst u een prettige kerst  
en een fijn eindejaar!

techniek — talen — TKO — mode — culinair — NT2 — economie — creatief — ICT — logistiek — SLO 
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Om aandacht te vragen voor de mensenrechten namen de leerlingen 
deel aan de Schrijf-ze-vrijdag van Amnesty International.

In het kader van de lessen gedragswetenschappen gingen de 
leerlingen van 3 Humane Wetenschappen naar de crèche.

De oud-leerlingen van het jaar 1968 vierden hun 50-jarig vertrek uit de 
VMS met een verrassingsreis richting Westhoek.

De leerlingen van 4 Wetenschappen trokken naar het provinciaal domein 
De Gavers om er een biotoopstudie uit te voeren.

Ook dit schooljaar treden heel wat VMS-leerlingen aan in de 
schoolcompetities van onder meer volleybal en voetbal.

De eerstejaars gingen in het begin van het schooljaar op 
kennismakingsdag naar het natuurreservaat Het Zwin.

Fotofinish
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Tijdens de jaarlijkse Awareness Day deden de vijfdejaars 
vrijwilligerswerk. Ze gingen onder meer koken in het sociaal restaurant 
het Mannahuis. 

Elk van onze zeven klassen in het eerste jaar heeft twee meters of 
peters. Zij organiseren geregeld activiteiten met hun klas.

Tijdens de interactieve theatervoorstelling PeaceCraft leerden de 
zesdejaars hoe vluchtelingen een nieuwe toekomst proberen uit te 
bouwen. 

In de donkere wintermaanden controleren we de fietsen op goed
 werkende verlichting. Ook de leerlingen van het zesde jaar staken een 

handje toe.

Tijdens een excursie aardrijkskunde vergeleken de zesdejaars twee 
verschillende streken: de polders en Heuvelland.

In de polyvalente zaal van de sporthal kunnen de leerlingen van het eerste 
jaar over de middag gezelschapsspelletjes spelen. 
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VMS beloond voor Operatie Proper

De VMS heeft van MIROM Roeselare een cheque 
van 1.500 euro gekregen voor de inspanningen 
die het voorbije schooljaar werden geleverd 
in het kader van Operatie Proper, een actie 
van Mooimakers. Ook dit schooljaar zetten 
we ons in voor een nette school en een nette 
schoolomgeving.

Milieuzorg Roeselare en Menen (MIROM) heeft in sep-
tember 14 organisaties beloond voor hun inspannin-
gen die ze het voorbije schooljaar leverden in de strijd 
tegen zwerfvuil. Onder de noemer ‘Operatie Proper’ 
ondertekenden zij een engagement om leerlingen en 
bewoners aan te zetten om anders om te gaan met 
zwerfvuil. De acties varieerden van het net houden van 
de eigen schoolterreinen en omgeving tot het opzet-
ten van initiatieven om iedereen bewuster te maken 
van de zwerfvuilproblematiek. Een mooi engagement 
verdient een mooie beloning, zo redeneert men bij 
Mooimakers dat voor de zwerfvuilacties financiële 
middelen voorziet. De 14 organisaties werden dan 
ook beloond met een geldprijs voor de geleverde in-
spanningen. Voor Roeselare zijn dat basisschool De 
Plataan (1.050 euro), basisschool Sint-Lutgart (1.035 
euro), MPI Sterrebos (750 euro), VMS Roeselare 
(1.500 euro) en MSKA (1.500 euro). 

Afval vermijden
“We leverden het voorbije schooljaar heel wat inspan-
ningen om beter te sorteren”, vertelt leraar Frederik 
Lievens die Operatie Proper in de VMS leidt, samen 
met de zesdejaars seminarie wetenschappen. “Zo 
kwamen er in de gangen van het hoofdgebouw sor-
teereilanden voor een aparte inzameling van restafval, 
PMD en papier. We moedigden de leerlingen ook aan 
zoveel mogelijk afval te vermijden, door te kiezen voor 

een brooddoos in plaats van aluminiumfolie en voor 
herbruikbare drankflessen in plaats van blikjes of plas-
tic flesjes. De VMS fungeert ook als pilootschool voor 
MIROM voor het uittesten van een aantal projecten. 
Zo testten we vorig jaar enkele hoge tafels met vuil-
nisbakken uit. De definitieve versie van deze tafels met 
banken zullen in de loop van het huidige schooljaar 
een plaatsje krijgen op de twee speelplaatsen.”

Herbruikbare waterfles
“Ook dit schooljaar zetten we onze inspanningen voor 
een nette school verder. Zo werden in het gebouw in 
de Blekerijstraat eveneens sorteereilanden in de gan-
gen geplaatst. Het geld dat we van MIROM kregen, 
wordt geïnvesteerd in dergelijk materiaal. We willen dit 
schooljaar verder de klemtoon leggen op het vermij-
den van afval. Zo vind je sinds kort een proefopstelling 
van een watertapbar op speelplaats 2, waar iedereen 
een drankfles met water kan vullen. Op die manier 
vermijden we PMD-afval. We merken in de eetzalen 
trouwens dat heel wat leerlingen al kozen voor een 
herbruikbare waterfles.”

Batterijen inzamelen
“We zetten dit schooljaar ook de inzamelacties ver-
der. Zo werden in het eerste trimester 221 kilogram 
batterijen ingezameld. Voor die inspanningen werden 
we beloond met een zelfbouwpakket voor een wind-
molen. De windmolen wordt gebruikt voor het project 
milieu in het vak wetenschappelijk werk in het tweede 
jaar. Het geld dat we krijgen voor de inzameling van 
inktcartridges, wordt door de school aan een goed 
doel geschonken. Inktcartridges kan je afgeven op het 
onthaal.” 

(Vincent Vanhoorne)
Info: www.mooimakers.be 
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Familienieuws

Overleden

• Georges Decaestecker, grootvader van oud-
leerlingen Laura en Sara Vandewalle

• Hilaire Vanderhaeghe, vader van oud-leerling 
Ronny Vanderhaeghe

• Raf Dejonckheere, vader van leerkracht Lieven 
Dejonckheere, grootvader van oud-leerlingen 
Robbe en Bieke Verstraete en van Kobe 
Dejonckheere

• André Pecceu, grootvader van oud-leerlingen 
Bram, Daan en Giel Meersseman

• Henriette Deryckere, moeder van oud-leerling 
Ronny Vanderhaeghe

• Marcel Devos, schoonvader van oud-leerkracht 
Carl Walravens

• Jan Huyghe en Vicky Dewulf, ouders van oud-
leerling Wouter Huyghe

• Daniël Vanacker, oud-leerling van het uitgangsjaar 
1958

• Jean Vanderper, grootvader van oud-leerlingen 
Emiel en Arthur Deman en van leerlingen Oscar 
(5WW) en Jerome Deman (3WETa). 

• Lydie Van Gheluwe, moeder van oud-leerling Nick 
Vansteenkiste, grootmoeder van oud-leerlingen 
Brent Vansteenkiste, Jade Vansteenkiste en van 
leerlinge Naida Beernaert (4WETa)

• Noël Debusschere, oud-leerling van het 
uitgangsjaar 1955, grootvader van oud-leerling 
Sam Degryse

• Gerard Dewachtere, vader van oud-leerling Dave 
Dewachtere

• Bram Vantorre, neef van Rhune Vantorre (3HWc) en 
van oud-leerlingen Lander en Niels Vantorre

• Monique Leenknegt, grootmoeder van Meike 
Wittouck (3WETb)

• Georgette Denys, overgrootmoeder van Britt Buyse 
(3HWa)

• Marc Hanssens, grootvader van Arthur Hanssens 
(6WW)

• Eliane Devlaemynck, overgrootmoeder van Tara 
Prinsier (1Aa)

• Stefaan Bruwier, oud-leerling van het uitgangsjaar 
1982, broer van oud-leerling Philippe Bruwier, oom 
van oud-leerlingen Brian, Elke en Ian Bruwier

• Leona Fraeye, schoonmoeder van personeelslid 
Annemie Carrein

• Emma Degryse, oud-leerlinge, dochter van oud-
leerling Philippe Missiaen, zus van oud-leerling Bert 
Missiaen

• Paula Verstraete, overgrootmoeder van leerlingen 
Noa Clinckemaillie (2MWd) en van Madeleine De 
Scheemaeker (3HWc)

• Germaine Boussaer, moeder van oud-leerling Erik 
Reynaert

• Marcella Vandeputte, moeder van leerkracht Ann 
De Splenter

De hele VMS-gemeenschap biedt de families
haar medeleven aan.

Geboren

• Violette Phlypo, dochter van oud-leerling Stijn 
Phlypo, kleindochter van directeur Willy Phlypo

• Odette Kindt, kleindochter van Ria Termote 
(personeelsdienst Sint-Michiel)

• Lars Deroose, zoon van oud-leerlinge Sarah 
Vandamme

• Yasmina, zus van Emma en Lisa Matten (3HWc)

We wensen dat 2019 
voor iedereen een jaar
met een gouden randje 

mag worden. 
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100 Herkenbare Roeselarenaars, 
ook in de VMS

Zopas verscheen bij uitgeverij Bibliodroom het 
boek Honderd Herkenbare Roeselarenaars. Het 
boek portretteert 100 stadsgenoten die dag in 
dag uit de stad maken. Wij spotten bij de Honderd 
Herkenbare Roeselarenaars ook negen VMS’ers. 
Het boek is te koop bij Standaard Boekhandel, AD 
Delhaize, Deleye en De Zondvloed in Roeselare 
aan 26,95 euro. 

Willy Phlypo
directeur van de VMS, 
actief in de Sportraad 
van Roeselare

Vincent Vanhoorne 
secretariaats-
medewerker van de 
VMS, redacteur bij 
Roularta

Patrick Allewaert
oud-leerling
ondernemer, politicus 
en Erepoorter

Reinout Cloet
oud-leerling
Kanaalzwemmer die 
geen uitdaging uit de 
weg gaat

Geert Deraeve
oud-leerling
boegbeeld van Kloen, 
zet zich in voor de 
Ziekenhuisclowns

Yves Sanders
oud-leerling
voorzitter van het 
Gildemuziek Roeselare

Werner 
Vanbranthegem
oud-leerling, culturele 
duizendpoot en 
toneelschrijver

Emmanuel 
Vansteenkiste
oud-leerling
hoofdman van het 
jeugdkoor Vox Musica

Alain Verhelst
oud-leerling
voormalig directeur 
van de Vrije 
Centrumscholen 
Roeselare
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VMS
Vrije Middelbare School

Arme Klarenstraat 40 - 8800 Roeselare
T 051 20 42 48 - F 051 26 11 99

vmsroeselare@sint-michiel.be
www.vmsroeselare.be

facebook.com/vmsroeselare

twitter.com/vmsroeselare

www.sint-michiel.be 
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S E L F S E R V I C E  O F  B E D I E N I N G

Marino Deleu
san i ta i rUnizoDiensten

Roeselare-Izegem
www.unizodiensten.be

Schilder- en decoratiebedrijf
Gordijnen en overgordijnen

Verdeler lederen salons Durlet

BVBA

HEEMERYCK-
LAGROU

SANITAIR
051 22 15 87


