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Voorwoord

Beste lezer

Uitkijken naar iets moois of naar iets nieuws. Doen we 
dat niet allemaal bijzonder graag? Uitkijken naar iets, 
zorgt ervoor dat je kunt verlangen. Dat je zicht hebt op 
een nieuw doel, hoe klein of hoe groot ook. Uitkijken 
naar iets, geeft je energie. Het stuwt je vooruit. In de 
VMS hebben we de komende maanden alvast heel 
wat om naar uit te kijken. 

Op 1 september start de modernisering van het se-
cundair onderwijs in de tweede graad. De voorbije 
maanden hebben we hard gewerkt om de afdelingen 
Natuurwetenschappen, Economische wetenschap-
pen en Humane wetenschappen een vernieuwde in-
vulling te geven. Wie straks naar het derde jaar gaat, 
kan voor het eerst ook kiezen voor onze nieuwe afde-
ling Moderne talen. Verderop in Sleutel lees je hoe we 
deze vier afdelingen op een sterke manier vorm ge-
ven en welke klemtonen wij leggen. We kijken ook uit 
naar de lancering van het nieuwe keuzevak ‘De VMS 
als GPS’ in het vijfde jaar dat onze leerlingen wil doen 
groeien als persoon in de samenleving. 

De sterke stijging van ons leerlingenaantal de voorbije 
jaren heeft ervoor gezorgd dat elke ruimte op onze 
school optimaal benut wordt. We kijken dan ook uit 
naar de start van twee bouwprojecten voor de VMS. 
Langs de Blekerijstraat verrijst straks een nieuwbouw 
met zes klaslokalen zodat we het pedagogisch com-
fort van leerlingen en leerkrachten nog kunnen verho-
gen. Een uitbreiding van het onthaal met bijkomende 
werk- en gespreksruimtes zal ervoor zorgen dat we 
leerlingen en ouders in optimale omstandigheden 
kunnen ontvangen. Nog door ons groeiende leerlin-
genaantal wordt het VMS-team vanaf 1 september 
versterkt met een adjunct-directeur. Als nieuw direc-
tieteam kijken wij er al naar uit om met onze nieuwe 
collega samen te werken en ons samen in te zetten 
voor onze school. 

Het derde trimester is traditioneel de periode waarin 
we kandidaat-leerlingen en ouders laten kennismaken 
met onze school. We kijken er naar uit om een nieuwe 
groep jongeren te verwelkomen. We zijn elk jaar trots 
dat heel wat twaalfjarigen de overtuigde keuze ma-
ken voor de VMS. Ook deze nieuwe generatie zullen 
wij zes jaar lang zo goed mogelijk begeleiden zodat 
ze klaar zijn voor hoger onderwijs. Verderop in Sleu-
tel lees je de resultaten van onze oud-leerlingen aan  
hogescholen en universiteiten. Deze afgestudeerden 
kijken ongetwijfeld uit naar de job van hun dromen. 

We kijken ten slotte ook uit naar het moment waarop 
onze 732 leerlingen en 80 personeelsleden weer alle-
maal samen, op hetzelfde moment, op school kunnen 
zijn. We hopen dat dit al kan in het derde trimester. 
We werken momenteel aan een vernieuwde invulling 
van de traditionele schoolreizen. Even een dag lang, 
samen met je klasgenoten en los van het lesgebeuren, 
onbezorgd een activiteit doen, de vriendschapsban-
den aanscherpen, het klasgevoel versterken, een ge-
zamenlijk doel bereiken, samen lachen, de tijd nemen 
om bij te praten… Kijken we daar niet allemaal naar 
uit?  

Nele Goethals - Dries Vandergunst
directie
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VMS-Challenge zet hele school 
in beweging / 3

Leerlingen, personeelsleden, oud-leerlingen en 
ouders van de VMS zijn momenteel helemaal in 
de ban van de VMS-Challenge. Met dit initiatief 
willen we iedereen in coronatijden een sportief 
doel geven. In vier weken tijd gingen we al twee 
keer de wereld rond. 

“Door de coronacrisis kunnen heel wat jongeren niet 
of minder sporten”, vertelt Bart Raveschot, leerkracht 
LO. “Er waren minder trainingsmomenten en compe-
tities vielen weg of werden stopgezet. Ook heel wat 
volwassenen moeten het al maanden stellen zonder 
hun vaste uurtje in de fitness of het zwembad, hun 
wekelijkse wedstrijd zaalvoetbal of dansles. Daar wilde 
het VMS-team graag verandering in brengen. We wil-
den alle VMS’ers opnieuw het gevoel geven dat ze 
weer een sportief doel hebben. Daarom daagden we 
iedereen uit om deel te nemen aan de VMS-Challenge 
op Strava.”

Punten verzamelen

“De VMS-Challenge startte in de krokusvakantie en 
loopt nog tot het einde van de paasvakantie. Vier 
groepen VMS’ers nemen het hier tegen elkaar op: de 
leerlingen, de ouders, de oud-leerlingen en de perso-
neelsleden. Doel is om in negen weken tijd zoveel mo-
gelijk afstand af te leggen door te fietsen, te wandelen, 
te lopen of te skaten en die activiteiten te registreren 
via de Strava-app. Om één punt te verdienen, moet je 
1 kilometer wandelen of lopen, 3 kilometer skaten of 
5 kilometer fietsen. De resultaten worden elke avond 
verrekend en zijn voor alle deelnemers zichtbaar op de 
website sport.vmsroeselare.be.”

Langs alle VMS-huizen

“Iedereen is vrij om te kiezen waar hij of zij wandelt, 
loopt of fietst, maar we helpen ook een handje. We-
kelijks stippelen we twee wandelingen uit: een korte 
route van 7 kilometer en een langere route van 12 
kilometer. We bieden ook fietstochten aan (30 kilo-
meter en 75 kilometer). De deelnemers kunnen deze 
routes downloaden en op hun eigen smartphone of 
gps plaatsen. De routes zijn zo uitgestippeld dat we 
na negen weken langs het huis van elke VMS’er ge-
passeerd zullen zijn.”

Twee keer rond de wereldbol

“Na vier weken maakten we een eerste tussenstand 
op. Het enthousiasme is heel groot. We tellen 544 ac-
tieve deelnemers. Alles samen is er tijdens de eerste 
vier weken van onze Challenge al 85.000 kilometer 
gesport. We gingen dus al twee keer rond de aard-
bol. Tot de sportieve uitschieters die de meeste kilo-
meters malen, behoren enkele leerkrachten, maar ook 
oud-leerling Piet Allegaert die profrenner is bij Cofidis. 
Maar elke bijdrage wordt uiteraard gewaardeerd. We 
zijn blij om vast te stellen dat heel veel VMS’ers aan 
deze sportieve uitdaging deelnemen. Heel wat ou-
ders geven ook complimentjes over de wandelingen 
en fietstochten die we uitstippelen. Dat doet uiteraard 
deugd!”

De VMS-marathon

“Tijdens de paasvakantie vindt de apotheose van de 
VMS-Challenge plaats. Dan bieden we een marathon 
aan die je zowel kunt wandelen, fietsen als lopen. Het 
traject vormt de letters VMS en eindigt aan de school. 
Daarnaast stippelen we een oriëntatieloop van 15 ki-
lometer uit in het Polygoonbos in Zonnebeke. Zowel 
aan de marathon als aan de oriëntatieloop kan men 
de hele paasvakantie deelnemen.” 

(Vincent Vanhoorne)
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Nieuw project laat VMS-leerlingen 
groeien als persoon in de samenleving

Vanaf volgend schooljaar kunnen de vijfdejaars 
kiezen voor het nieuwe vak ‘De VMS als GPS’. “Het 
gaat om een ervaringsgericht project waarbij de 
leerling groeit als persoon én waarbij een soci-
ale organisatie geholpen wordt met een concreet 
probleem waarmee zij worstelen”, vertelt leer-
kracht Virginie Buyse die dit nieuwe seminarie-
uur momenteel volop voorbereidt. De VMS als 
GPS wordt ontwikkeld met de steun van de pro-
vincie West-Vlaanderen. 

Waarom we dit vak belangrijk 
vinden 

Onze leerlingen verwerken in onze school veel theorie 
die ze in latere opleidingen of zelfs in het beroepsle-
ven kunnen gebruiken. Werken op taal- en rekenvaar-
digheden is sterk aanwezig in ons onderwijssysteem 
en is zeker noodzakelijk. Maar er bestaan ook andere 
vaardigheden die in ons leven belangrijk zijn en waar 
het onderwijs minder aandacht voor heeft. Het gaat 
dan over jezelf kunnen motiveren, empathie tonen, 
bewustzijn over eigen emoties, jezelf kunnen beheer-
sen en uitdrukken in bepaalde situaties… Meer en 
meer komt het besef dat ook hier moet over ‘geleerd’ 
worden, wat in het klassieke onderwijs nog niet vol-
doende aan bod komt. Onderzoek toont bijvoorbeeld 
aan dat succesvolle mensen zich vaak net met deze 
vaardigheden onderscheiden van anderen. 

Toen de provincie West-Vlaanderen een campagne 
lanceerde voor flankerend onderwijsbeleid, zijn we op 
de kar gesprongen. We dienden een projectaanvraag 
in met ons voorstel dat goedgekeurd werd voor sub-
sidies. Dit geeft ons de mogelijkheid een degelijk pro-
ject uit te werken waarmee we volgend schooljaar van 
start kunnen gaan. 

Een nieuw vak

De aandacht voor emotionele vaardigheden komt in 
een keuzevak (seminarie-uur) dat vanaf volgend jaar 

aan alle vijfdejaars aangeboden zal worden. We ver-
trekken vanuit het systeem van CSL. Deze letters 
staan voor Community Service Learning, een onder-
wijsvorm die zeer ervaringsgericht werkt. Er wordt 
enerzijds vertrokken vanuit wat de leerling in de les-
sen geleerd heeft én anderzijds van wat de noden zijn 
vanuit de praktijk. Bedoeling is dat de leerling groeit 
als persoon, maar dat er ondertussen een organisatie 
geholpen werd met een concreet probleem waarmee 
zij worstelden. Theorie en praktijk ontmoeten elkaar 
als het ware en alle betrokken partijen worden er beter 
van. 

met de steun van

Als school die voorbereidt op hoger onderwijs is er
binnen onze leerplannen heel veel aandacht voor
abstracte leerstof. Onze leerlingen verwerken veel
theorie die ze later in hun beroepsleven kunnen
gebruiken. En dat is zeker noodzakelijk. Toch zijn we
ervan overtuigd dat leerlingen ook nood hebben aan een
meer doelgerichte
ontwikkeling van soft skills. Zowel professioneel als in
het dagelijkse leven, is de noodzaak van emotionele
intelligentie niet meer weg te denken.
Aangezien het hier om vaardigheden gaat die gevormd
kunnen worden en kunnen evolueren, willen we hier met
de VMS extra op inzetten.

Daarnaast zijn we ons als school meer en meer bewust
van de groeiende kwetsbaarheid van diverse individuen
en groepen in onze complexe samenleving. De
uitdagingen voor sociale organisaties die zich inzetten
voor (kwetsbare) anderen worden steeds groter. Vaak
zijn er immers onvoldoende middelen beschikbaar om
hun noden aan te pakken. Als school willen we hier
graag met onze leerlingen een klein, maar (hopelijk)
betekenisvol steentje aan bijdragen.
De VMS wil haar studenten opleiden tot geëngageerde
wereldburgers met een brede waaier aan competenties
die nodig zijn om te functioneren in en bij te dragen aan
een complexe samenleving. Vandaar de keuze om
Community Service Learning op te starten in onze
school.

Community Service Learning of CSL is een
ervaringsgerichte onderwijsvorm waarbij je
maatschappelijk engagement verbindt aan theoretische
kennis en waar -in elke fase van het proces-leerlingen
kritisch reflecteren. In Vlaanderen zijn het vooral de
universiteiten die hiermee aan de slag gegaan zijn en
hier en daar loopt in het secundair -vooral in technische
scholen- al een (proef)project. Wij willen dit
jaar het project bij ons op school op poten zetten zodat
leerlingen van het 5e jaar op vrijwillige basis met CSL
kunnen starten in september.

CSL bevat 3 kerncomponenten: theorie, praktijk en
reflectie. Er is de praktijkcomponent die plaatsvindt in de
vorm van engagement in een maatschappelijke context
en die studenten de kans biedt hun theoretische kennis
te testen en/of toe te passen in de realiteit. En er is de
reflectiecomponent waar studenten actief stilstaan bij
hun eigen leerproces en kritisch reflecteren over hun
engagement.

≠ Anders dan bij een stage wordt bij CSL vertrokken vanuit
een maatschappelijke nood. Organisaties kunnen zich bij
ons aanmelden en aangeven waar zij behoefte aan hebben.

≠ Anders dan bij vrijwilligerswerk is het de bedoeling dat ook
onze leerlingen kunnen groeien en geziene leerstof kunnen
linken aan de praktijk.

Er is een win voor de organisatie: het uitgangs-
punt is maatschappelijk engagement in co-creatie
met de organisatie. Wederkerigheid staat
centraal. Wetenschappelijke expertise wordt
verbonden met praktijk. De frisse blik van de
leerlingen laat je misschien wel anders kijken en
zorgt misschien wel voor een andere aanpak of
een creatieve oplossing van een probleem.

Er is een win voor de leerling: die neemt
verantwoordelijkheid op en gaat aan de slag met
échte mensen. Ze leren niet enkel over de
maatschappij, maar ook voor en in samenwerking
met de maatschappij. Ze groeien als persoon
door te reflecteren over hun eigen handelen en
denken.

Er is een win voor de school én voor de
maatschappij: innovatief onderwijs, onderzoek
verbreden en dienstverlening als
maatschappelijke taak krijgen op deze manier
vorm. Zo worden kritische en geëngageerde
studenten opgeleid die hun steentje (kunnen)
bijdragen aan de complexe samenleving. Onze
leerlingen worden voorbereid op een kritische en
actieve rol in een steeds veranderende
maatschappij.
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Hoe gaat dit concreet in z’n werk?

Leerlingen die zich voor dit vak inschrijven zullen in 
september een cursus krijgen die ze (voor een stuk 
zelfstandig) verwerken. Het gaat over wat emotionele 
intelligentie is. Waarom dit zo belangrijk is? Wat het 
verschil is tussen IQ en EQ? Maar vooral ook over 
hoever zij zelf staan in de ontwikkeling van hun emoti-
onele vaardigheden. De cursus combineert dus stuk-
jes theorie met inzichts- en reflectievragen waarbij de 
leerling moet stilstaan bij de eigen ontwikkeling. 

Een tweede stukje cursus staat stil bij een tiental maat-
schappelijke thema’s die leven in onze maatschappij. 
Ik denk dan onder andere aan migratie, jeugdwerking, 
armoede, milieu… Leerlingen maken er op verschil-
lende manieren kennis met deze domeinen en komen 
tot het besef bij welke thematiek zij zich het meest 
betrokken voelen. Daarna leggen ze contact met een 
organisatie naar keuze. We zijn nu volop op zoek 
naar organisaties die in dit project willen meestappen. 
We kregen al veel positieve reacties, maar hoe meer 
hoe liever natuurlijk, want dan kunnen leerlingen echt 
een keuze maken voor een organisatie waar ze veel 
sympathie voor voelen. We hopen alleszins op zoveel 
mogelijk hulpvragen vanuit de praktijk een oplossing 
te kunnen bieden. Tegen het einde van het eerste tri-
mester zouden de leerlingen voor zichzelf uitgemaakt 
moeten hebben voor welke organisatie ze zich zullen 
engageren met de (nieuwe) kennis die ze over zichzelf 
verworven hebben. 

In het tweede trimester krijgen de leerlingen dan de tijd 
om hun engagement uit te voeren. Er wordt van hen 
verwacht dat ze een 20-tal uren investeren om op de 
vraag van de organisatie in te gaan. Leerlingen kunnen 
hier dus bijvoorbeeld gesprekken houden met oude-
ren die zich eenzaam voelen, kunnen huistaakbegelei-
ding opstarten voor kinderen die problemen ervaren in 
school. Of misschien starten ze wel een marktonder-
zoek waarom een bepaalde Chiro maar geen jongeren 

van een bepaalde wijk inschrijft. Of helpen ze bij het 
ontwerpen van een website voor een bepaalde vzw… 
Er zijn zoveel mogelijkheden! De leerlingen kunnen 
nog naar het lesuur komen wanneer ze ondersteuning 
nodig hebben of nog met vragen kampen, maar in het 
2de trimester is dit uur niet verplicht. 

In het derde trimester worden leerlingen wel terug op 
school verwacht tijdens dit lesuur om te reflecteren 
over hun ervaring. Wat zijn problemen waarmee ze te 
kampen hadden? Wat is wel supergoed gelopen? Wat 
hebben ze over zichzelf geleerd? Welke vaardigheden 
bezitten ze al en welke vaardigheden zullen nog wat 
getraind moeten worden? Hoe ga ik om met de feed-
back die ik van de organisatie kreeg? Wat heb ik kun-
nen betekenen voor iemand? In het derde trimester 
leren ze zichzelf dus opnieuw wat beter kennen. 

Onze hoop

We hopen op het einde van het jaar leerlingen te heb-
ben die vooral op emotioneel vlak gegroeid zijn. Die 
weten wat hun sterktes zijn en daar profijt kunnen uit-
halen en die weten wat hun zwaktes zijn en bereid zijn 
om daar verder aan te werken. Op die manier werken 
we als school mee aan de ontwikkeling van volwas-
sen mensen die zich kunnen onderscheiden op de ar-
beidsmarkt van personen die misschien wel hetzelfde 
diploma behaalden, maar op menselijk vlak heel wat 
minder ontwikkeld zijn. Het is trouwens niet alleen op 
de arbeidsmarkt dat je er voordeel uit haalt om een 
hoge emotionele intelligentie te hebben, het zal je ook 
in je privéleven zeker helpen.

De VMS als GPS wordt dus geen ‘traditioneel’ vak 
met toetsen en examens, maar je zal wel veel inzet 
moeten tonen en vooral bereid moeten zijn om aan 
jezelf en (een stukje) aan een betere wereld te werken. 

(Virginie Buyse)
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Participatie in de VMS: 
samen maken we school

De VMS heeft een lange traditie inzake inspraak 
van leerlingen, personeel, ouders en de lokale 
gemeenschap in het schoolbeleid. Al deze gele-
dingen vinden elkaar in de schoolraad, een for-
meel participatieorgaan dat elke vier jaar wordt 
vernieuwd.

In de VMS zijn heel wat participatieorganen actief. Zo 
organiseert de leerlingenraad niet alleen activiteiten, 
geregeld spreken vertegenwoordigers van de leerlin-
gen ook met de directie af om vragen of voorstellen 
te bespreken. Dat geldt ook voor de ouderraad. Ou-
ders zetten initiatieven als voordrachten of een kaas-
en-wijnavond op touw, maar gaan ook in overleg met 
de directie over zaken die leerlingen en ouders aan-
belangen. Daarnaast is er overleg tussen directie en 
personeelsafgevaardigden in het lokaal onderhande-
lingscomité LOC. Een vierde partner in de schoolraad 
is de lokale gemeenschap. Het gaat hier over verte-
genwoordigers uit de omgeving van de school, zoals 
bijvoorbeeld onze partnerschool CREO, de stad Roe-
selare, De Bremstruik… 

Elke school in Vlaanderen heeft een schoolraad die 
telkens voor een periode van vier jaar wordt samen-
gesteld. De schoolraad overlegt of geeft advies over 
geplande beslissingen die de leerlingen, de ouders of 
het personeel aanbelangen. Dan gaat het bijvoorbeeld 
over het studieaanbod, het schoolreglement, het vast-
stellen van de criteria voor de verdeling van de lestij-
den, infrastructuurwerken en welzijn en veiligheid op 
de school. 

De huidige schoolraad van de VMS bestaat uit:
• Directie: Nele Goethals en Dries Vandergunst
• Ouders: Jean-Marc Lefere, Liesbet Mortelmans en 

Ulrich Bonnier
• Lokale gemeenschap: Karel Moestermans, Frank 

Staelens, Bart Vandenbroucke
• Personeel: Eddy Debruyne, Luc Demey, Dieter 

Desmedt, Isabel Vandeputte
• Leerlingen: Noah Vanryckeghem, Josephine Vync-

kier en Lander Borry

De termijn van de huidige schoolraad wordt binnen-
kort beëindigd, waarna er een nieuwe samenstelling 
komt. De schoolraad neemt straks afscheid van twee 
leden die al heel lang deel uitmaken van dit partici-
patieorgaan. Leerkracht Eddy Debruyne gaat op het 
einde van dit schooljaar met pensioen. Naast zijn 
lesopdracht is Eddy ook steeds personeelsvertegen-
woordiger en vakbondsafgevaardigde geweest op 
onze school. Vanuit die functie vertegenwoordigde hij 
ook het personeel op de schoolraad. 

Daarnaast neemt ook Frank Staelens, die altijd een 
nauwe band heeft gehad met de VMS, afscheid van 
de schoolraad. Hij is oud-leerling van onze school, net 
als zijn drie kinderen. Frank Staelens was negen jaar 
voorzitter van onze ouderraad en meer dan 22 jaar lid 
van de ouderkoepel VCOV, waarvan 9 jaar als voorzit-
ter van VCOV West-Vlaanderen en 9 jaar als bestuur-
der en penningmeester van VCOV nationaal. We wen-
sen Eddy Debruyne en Frank Staelens uitdrukkelijk te 
bedanken voor hun vele jaren van engagement voor 
onze school. 
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Decae & Decae: vader Dirk en dochter 
Lieselot over het plezier van lesgeven

Dirk Decae, sinds jaar en dag leerkracht muziek in 
de VMS, kreeg er drie jaar geleden een bijzondere 
collega bij: zijn dochter Lieselot. De familie Decae 
blijkt een echte onderwijsfamilie te zijn waarvan 
de leden veel plezier scheppen in lesgeven. 

“Ik volgde als jongeman een opleiding aan het Conser-
vatorium met de bedoeling om muzikant te worden”, 
vertelt Dirk Decae. “Zo maakte ik twee jaar deel uit 
van de muziekkapel van de luchtmacht. Ik was ech-
ter van Watou afkomstig en de verre afstanden deden 
me terugkeren naar West-Vlaanderen. Als organist 
op de Heilig-Hartparochie in Roeselare verzorgde ik 
vervolgens misvieringen, een job die ik combineerde 
met enkele uren lesopdracht muzikale opvoeding. Na 
een aantal omzwervingen in verschillende scholen in 
de provincie, kon ik in de VMS terecht waar ik muzie-
kleraar Bart Coppé verving.” 

Echte onderwijsfamilie

“Ik wist als kind al dat ik graag leerkracht wou wor-
den”, lacht Lieselot Decae. “Na mijn middelbare stu-
dies ben ik dan ook taal- en letterkunde gaan studeren 
en volgde ik een lerarenopleiding. Wij zijn een echte 
onderwijsfamilie, want naast mijn papa en mama ge-
ven of gaven nog heel wat andere familieleden les. 

Bovendien ben ik zelf altijd heel graag 
naar school geweest. Als leerkracht 
wil ik het plezier dat ik als scholier er-
varen heb, doorgeven aan jongeren. 
Na enkele interim-opdrachten ben ik 
nu aan mijn derde schooljaar in de 
VMS bezig, gecombineerd met een 
opdracht in de Burgerschool.” 
“Het is eigenlijk best wel leuk om in de-
zelfde school les te geven als papa”, 
vervolgt Lieselot. “We zien elkaar wel 
af en toe op school, maar het is niet 
zo dat we elkaar doelbewust opzoe-
ken. We zijn bovendien niet altijd op 
dezelfde dagen op school.” Dirk vult 
aan: “Ik vind het ook wel fijn dat we 
elkaar hier af en toe zien. Mijn zoon 
Korneel heeft ook schoolgelopen in 
de VMS en kreeg les van mij. Ik herin-
ner me dat ik in de klas eens een be-

paalde uitdrukking had gebruikt en dat Korneel zich 
had geschaamd omdat hij die totaal verouderd vond.” 

De job van je leven

“We komen allebei in zowat alle klassen van het vierde 
jaar”, gaat Dirk verder. “Ik geef in alle vierdes muziek, 
Lieselot geeft Nederlands en Duits. Dan gebeurt het 
wel eens dat we over een bepaalde klas of de resulta-
ten van een leerling spreken. Ik krijg wel eens raad van 
Lieselot, want ik heb de leerlingen maar één uurtje in 
de klas, terwijl je als leerkracht Nederlands meer les-
uren hebt en hen dus ook wel beter kent. Of ik vraag 
de mening van Lieselot over bepaalde muziek die ik 
graag in de les wil gebruiken.”

“Lesgeven is voor mij de job van mijn leven”, vertelt 
Lieselot. “Ik doe dit echt heel graag, zeker wanneer je 
dat kunt doen in een toffe school als de VMS.” Dirk is 
het daarmee eens. “Wanneer ik het enthousiasme zie 
waarmee de eerstejaars naar de les muziek komen, 
dan geeft mij dat zelf veel energie. Bovendien be-
schikken we in de VMS over een schitterend vaklokaal 
met voor elke leerling een keyboard, een djembé en 
een cajon (houten percussiekist). Zo kunnen de leer-
lingen maximaal participeren en het plezier van muziek 
maken ontdekken.” 

(Vincent Vandoorne)
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Vernieuwde tweede graad vanaf 
het schooljaar 2021-2022

De modernisering van het secundair onderwijs 
die twee jaar geleden in het eerste jaar werd in-
gevoerd, wordt vanaf het schooljaar 2021-2022 
ook in de tweede graad uitgerold. Leerlingen die 
nu in het tweede jaar zitten, staan straks voor een 
belangrijke keuze in hun schoolloopbaan. 

Na de oriënterende eerste graad maken jullie nu een 
keuze voor de tweede graad. In deze folder stellen we 
kort de typische kenmerken van de verschillende rich-
tingen voor.

Graag jouw aandacht voor:

• Elke studierichting in de VMS is een volwaardige, 
sterk theoretische aso-richting die jullie voorbereidt 
op een keuze voor de derde graad en uiteindelijk 
op een keuze voor het hoger onderwijs. Dit bete-
kent dat je in elke richting een sterke basis krijgt, 
zowel voor wiskunde als voor talen, wetenschap-
pen en algemene vakken zoals geschiedenis en 
aardrijkskunde. Binnen de modernisering passen 
onze studierichtingen in de domeinoverschrijdende 
doorstroomfinaliteit. Dat betekent dat je na de derde 
graad kunt kiezen uit een brede waaier aan studie-
richtingen zowel aan de universiteit als aan de hoge-
school. 

• Bij de leerplannen van bepaalde vakken worden 
er verschillende moeilijkheidsgraden gerealiseerd 
naargelang de studierichting die je kiest. Zo noteren 
we een + indien enkel de basis gelegd wordt voor 
een bepaald vakgebied. Je vindt een ++ indien het 
leerplan een stapje verder gaat en bij +++ word je 
specialist in een bepaald vak.  

• In de VMS hebben we ervoor gekozen om elke leer-
ling ICT-lessen aan te bieden. Ook in het derde en 
vierde jaar krijg je een stevige basis in ICT-vaardig-
heden. 

Je maakt een keuze op basis van jouw interesses en 
capaciteiten. Wat doe je graag? Welke vakken kan je 
goed? De antwoorden op die twee vragen kunnen je 
helpen om je eigen keuze te maken.  

Op de volgende pagina’s stellen we de vier 
studierichtingen voor met hun eigen ac-
centen.
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Studierichting: Moderne talen

3 4

Nederlands (leerplan +++) 5 4

Engels (leerplan +++) 3 3

Frans (leerplan +++) 5 4

Duits 2

Communicatiewetenschappen 1 2

Economie 1 1

Wiskunde (leerplan ++) 4 4

Wiskunde (remediërend) 1 1

Biologie (leerplan +) 1 1

Chemie (leerplan ++) 1 1

Fysica (leerplan ++) 1 1

Fysica (remediërend) 1

ICT + economische vorming 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

Maatschappelijke en artistieke 
vorming

1 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Godsdienst 2 2

Gemeenschappelijk funderend 
leerplan
Gemeenschappelijk leerplan ICT

Aantal lesuren 32 33

In derde graad naar: 
Moderne talen – wetenschappen

Economie – moderne talen

Moderne talen

De gloednieuwe richting Moderne talen is een aso-
richting die naast een brede algemene vorming een 
uitgebreid pakket talen aanbiedt. Zo worden de ken-
nis en communicatieve vaardigheden in Nederlands, 
Frans, Engels én Duits ingeoefend en verdiept. In de 
lessentabel wordt dit duidelijk door de extra uren voor 
deze talen in vergelijking met de andere aso-richtin-
gen. Het vak communicatiewetenschappen onder-
zoekt de impact van taal, communicatie en (sociale) 
media op de samenleving.

Na de tweede graad Moderne talen stroom je door 
naar de twee logische vervolgrichtingen in de derde 
graad: Moderne talen-wetenschappen of Economie-
moderne talen.

Een extra uur fysica en wiskunde zorgt voor een vlotte 
overgang naar Moderne talen-wetenschappen in de 
derde graad. In die uren wordt remediërend gewerkt; 
er wordt dus meer tijd voorzien om dezelfde leerstof te 
verwerken. Om de overgang naar Economie-moderne 
talen vlot te laten verlopen is er economie voorzien.

Je kiest voor Moderne talen als …

• je een sterk taalgevoel hebt en grammatica je niet 
afschrikt. 

• je jezelf graag vlot uitdrukt in verschillende talen. 
• je geboeid bent door literatuur en nieuwsgierig bent 

naar andere culturen. 
• je wil weten wat de invloed is van communicatie en 

sociale media op onze samenleving.

Wat wil je later worden?

Na Moderne Talen kan je in de derde graad kiezen 
voor Economie-moderne talen of Moderne talen-we-
tenschappen. Die studierichtingen bereiden je voor op 
studies aan de universiteit of hogeschool:

Taal- en Letterkunde, Vertaler, Politieke en sociale we-
tenschappen, Rechten, Criminologische wetenschap-
pen, Handelswetenschappen en bedrijfskunde, On-
derwijs, Architectuur, Industriële wetenschappen en 
technologie, Wetenschappen (Biochemie, Geografie, 
Biologie, Chemie), Biomedische wetenschappen, Ge-
zondheidszorg … 
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Studierichting: Humane wetenschappen

3 4

Sociologie en psychologie 3 3

Kunstbeschouwing 1 2

Filosofie 1 2

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Wiskunde (leerplan +) 4 4

Biologie (leerplan +) 1 1

Chemie (leerplan +) 1 1

Fysica (leerplan +) 1 1

ICT + economische vorming 1 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

Maatschappelijke en artistieke 
vorming 1 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Godsdienst 2 2

Gemeenschappelijk funderend 
leerplan
Gemeenschappelijk leerplan ICT

Aantal lesuren 32 32

Humane wetenschappen

De richting Humane wetenschappen staat in de VMS 
al jaar en dag voor een degelijke aso-richting die de 
leerlingen voorbereidt op hoger onderwijs. Humane 
wetenschappen kenmerkt zich door drie specifieke 
vakken. Tijdens het vak sociologie en psychologie be-
studeer je de mens als individu en als lid van de sa-
menleving. In de lessen filosofie leer je kritisch naden-
ken en een eigen mening onderbouwen. Het derde 
vak is kunstbeschouwing waarin je kunst leert bele-
ven, begrijpen en waarderen.

Je leert in de Humane wetenschappen onderzoeks-
vragen stellen en sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
uitvoeren. Een eindwerk schrijven stelt geen probleem 
meer voor  jou als humane wetenschapper. Dat is een 
vaardigheid die je sterker maakt voor hoger onderwijs. 

Je kiest voor Humane 
wetenschappen als …

• je geïnteresseerd bent in de wetenschappelijke kijk 
op mens en samenleving. 

• je wil leren filosoferen over de mens, de wereld 
rondom ons, goed en kwaad, geluk en de zin van 
het leven. 

• je wil leren kijken naar kunst en kunststromingen. Je 
interesseert je voor kunst en je waardeert verschil-
lende kunstvormen.

• je kennis wil maken met psychologie en sociologie 
als wetenschap.

Wat wil je later worden?

Na Humane wetenschappen in de tweede graad ga 
je daar in de derde graad normaal gezien mee verder. 
Die studierichting bereidt je voor op studies aan de 
universiteit of hogeschool:

Psychologie, Pedagogische wetenschappen, Sociaal-
agogisch werk, Politieke en sociale wetenschappen, 
Rechten, Criminologische wetenschappen, Onder-
wijs, Geschiedenis, Archeologie en Kunstwetenschap-
pen, Godsdienstwetenschappen, Gezondheidszorg, 
Journalistiek, Communicatiemanagement … 
 

In derde graad naar: 
Humane wetenschappen
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Studierichting: Natuurwetenschappen

3 4

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Frans (remediërend) 1

Duits 1

Wiskunde (leerplan +++) 
groep ‘basis’ groep ‘extra’

5 5

Wiskunde 
(remediërend in groep ‘basis’, 
verdiepend in groep ‘extra’)

1

Biologie (leerplan +++) 2 2

Chemie (leerplan +++) 2 2

Fysica (leerplan +++) 2 2

ICT + economische vorming 1 1

Programmeren 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

Maatschappelijke en artistieke 
vorming

1 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Godsdienst 2 2

Gemeenschappelijk funderend 
leerplan
Gemeenschappelijk leerplan ICT

Aantal lesuren 32 32

In derde graad naar: 
Moderne talen-wetenschappen

Wetenschappen-wiskunde

Natuurwetenschappen

In de richting Natuurwetenschappen gaat veel aan-
dacht uit naar de nieuwe vakken chemie, fysica en 
biologie. In de lessen natuurwetenschappen en de ba-
sisoptie wetenschappen heb je in de eerste graad al 
kennis gemaakt met deze vakken. In de tweede graad 
worden die sterk uitgebreid en verdiept. Dat merk je in 
de lessentabel waar telkens twee uur naar deze vak-
ken gaat. Naast theorie is er ook ruimte voor laborato-
riumvaardigheden.

Een tweede belangrijke pijler in Natuurwetenschap-
pen is wiskunde. Je kiest binnen deze richting:

• Natuurwetenschappen groep wiskunde-basis: daar- 
in behandel je enkel de basisleerstof van het leer-
plan wiskunde. Tijdens een extra uur in het vierde 
jaar wordt de leerstof geremedieerd. 

• Natuurwetenschappen groep wiskunde-extra:  in 
deze groep krijg je zowel basisleerstof als ook moei-
lijkere opdrachten. Het extra uur in het vierde jaar is 
verdiepend bedoeld. 

Deze keuze kadert in de doorstroommogelijkheden 
naar de derde graad: Moderne talen-wetenschappen 
of Wetenschappen-wiskunde. 

We versterken ook jouw taalvaardigheden door een 
extra uur Frans in het derde en een uur Duits in het 
vierde jaar. In het vierde jaar voorzien we ook een uur 
programmeren. Zo leer je denken in een program-
meertaal waar we in de derde graad op verder bou-
wen.

Je kiest voor Natuurwetenschappen 
als …

• je geïnteresseerd bent in chemie, biologie en fysica 
en wil uitgedaagd worden door  STEM-vraagstuk-
ken.

• je met labowerk aan de slag wil gaan. 
• je in staat bent om wiskundig te redeneren en die 

inzichten toe te passen.

Wat wil je later worden?

Na Natuurwetenschappen kan je in de derde graad 
kiezen voor Wetenschappen-wiskunde of Moderne 
talen-wetenschappen. Die studierichtingen bereiden 
je voor op studies aan de universiteit of hogeschool:

Wetenschappen (Biochemie, Geografie, Biologie, 
Chemie), Biomedische wetenschappen, Gezond-
heidszorg, Farmaceutische wetenschappen, Be-
wegings- en revalidatiewetenschappen (kine), Ge-
neeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde, 
Architectuur, Industriële wetenschappen en technolo-
gie (ingenieur), Informatica, Wiskunde, Taal- en letter-
kunde, Onderwijs … 
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Studierichting: 
Economische wetenschappen

3 4

Economie 4 4

Nederlands 4 4

Engels 3 2

Frans 4 4

Duits 1

Wiskunde (leerplan +++) 
groep ‘basis’ groep ‘extra’

5 5

Wiskunde 
(remediërend in groep ‘basis’, 
verdiepend in groep ‘extra’)

1

Biologie (leerplan +) 1 1

Chemie (leerplan +) 1 1

Fysica (leerplan +) 1 1

ICT + economische vorming 1 1

Programmeren 1

Aardrijkskunde 1 1

Geschiedenis 2 2

Maatschappelijke en artistieke 
vorming 1 -

Lichamelijke opvoeding 2 2

Godsdienst 2 2

Gemeenschappelijk funderend 
leerplan
Gemeenschappelijk leerplan ICT

Aantal lesuren 32 33

In derde graad naar: 
Economie-moderne talen

Economie-wiskunde

Economische 
wetenschappen

Economische wetenschappen focust op het specifieke 
vak economie. Vertrekkend vanuit actuele onderwer-
pen verken je de socio-economische kant van onze 
samenleving: wat is de rol van de overheid, waarom 
betalen we belastingen, hoe werkt internationale han-
del, hoe wordt de prijs van een product bepaald in het 
spel van vraag en aanbod? Je bent geïnteresseerd in 
de werking van een bedrijf: welke financiële keuzes 
maak je, hoe zorg je ervoor dat jouw product aantrek-
kelijk overkomt, hoe verzorg je de administratie?

Een tweede belangrijke pijler in Economische weten-
schappen is wiskunde. Net zoals in Natuurweten-
schappen maak je in deze richting een keuze:

• Economische wetenschappen groep wiskunde-
basis: daarin behandel je enkel de basisleerstof van 
het leerplan wiskunde. Tijdens een extra uur in het 
vierde jaar wordt de leerstof geremedieerd.

• Economische wetenschappen groep wiskunde-ex-
tra: in deze groep krijg je zowel basisleerstof als ook 
moeilijkere opdrachten. Het extra uur in het vierde 
jaar is verdiepend bedoeld.

Zo is ook de doorstroming naar de derde graad verze-
kerd: Economie-moderne talen of Economie-wiskun-
de.

Ook in Economische wetenschappen wordt een ste-
vige basis gelegd: je krijgt een uur Duits en een uur 
programmeren.

Je kiest voor Economische 
wetenschappen als …

• je geïnteresseerd bent in ondernemen. Je wil de 
werking van de economische wereld doorgronden.

• je de marktwerking, internationale handel en de rol 
van de overheid daarbij wil onderzoeken.

• je verschillende facetten van ondernemen wil bekij-
ken: boekhouding, marketing, groeistrategieën be-
palen en financiële keuzes maken.

• je in staat bent om wiskundig logisch te redeneren.

Wat wil je later worden?

Na Economische wetenschappen kan je in de derde 
graad kiezen voor Economie-moderne talen of Eco-
nomie-wiskunde. Die studierichtingen bereiden je voor 
op studies aan de universiteit of hogeschool:

Handelswetenschappen en bedrijfskunde, Handels-
ingenieur, Economische en Toegepaste economische 
wetenschappen, Rechten, Notariaat, International Af-
fairs, Sociaal-economische wetenschappen, Onder-
wijs, Informatica, Productontwikkeling, Industriële we-
tenschappen en technologie, Taal- en letterkunde … 
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Fotofinish

In 3HW stonden tijdens de les biologie kippenvleugels op het menu. 
De leerlingen deden een dissectie en bestudeerden zo de bouw van 
spieren en pezen.

De leerlingenraad draaide muziek tegen betaling ten voordele van 
Bednet, de organisatie die ervoor zorgt dat langdurig zieke kinderen 
toch onderwijs kunnen volgen.

Voor het derde jaar op rij kregen de leerlingen de kans om een 
herbruikbare drinkfles van Dopper aan te kopen en zo wegwerpplastic 
te vermijden. Er gingen meer dan 100 flessen de deur uit. 

Op de Dag van de Directeur legde de leerlingenraad onze directie Nele 
Goethals en Dries Vandergunst in de watten met lokale verwenproducten.

Op Fancy Friday werden we uitgedaagd om de coronasleur te door-
breken en opgetut in pak of jurk naar school te komen.

De wijn- en chocoladeverkoop van de Ouderraad was een groot succes. 
Met de opbrengst van 5.900 euro komen er banken en spelelementen op 

de speelplaats. Dank aan iedereen die een bijdrage leverde!
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Eerstejaars maken hun eigen krant

Elke leerling heeft zijn talent
Elke leerling van het eerste jaar kan kennisma-
ken met de toekomstige studierichtingen aan de 
hand van gekozen talenturen. De Vrije Middelba-
re School biedt haar eerstejaars vijf mogelijkhe-
den aan.

Het vak STEM-wetenschappen wil de leerlingen laten 
proeven van Natuurwetenschappen. Daarnaast kun-
nen de leerlingen dankzij media en cultuur kennis-
maken met vaardigheden die aan bod komen tijdens 
Humane wetenschappen en Moderne talen. Ook 
economie en actua biedt de leerlingen een kans om 
dieper in te gaan op de richting Moderne talen. Bo-
vendien is er bij dit vak ook een link met Economische 
wetenschappen. Als laatste zijn er nog de talenturen 
sportwetenschappen en volleybal-sportacademie die 
de sportieve aanleg van leerlingen uittesten.

Achter elk talentuur schuilt echter een enthousiaste 
leraar die de nieuwsgierigheid voor een bepaalde rich-
ting wil wekken. Onze redactie ging langs bij enkele 
van deze leerkrachten.

Waarom koos je ervoor om STEM-wetenschappen 
te geven?
Meneer Vanclooster: Dit talentuur leunt het dichtst aan 
bij techniek. Een vak dat ik voordien al lang gaf. Daar-
naast kan ik bij dit vak zaken behandelen waarvoor 
we in techniek nooit de tijd hadden, zoals het maken 
van een robot. Verder gaan we ook aan de slag met 
bioplastic en ontwikkelen we een bruisbal. We maken 
zelfs een insectenhotel!

Hebt u ooit overwogen om het talentuur STEM-
wetenschappen niet te geven?
Mevrouw Mestdag: Tuurlijk niet, want mijn grootste 
passie ligt hier. Ik heb altijd al een enorme interesse 
gehad voor wetenschappen. Er is toch niets leuker 
dan zaken onderzoeken en verklaren? Samen met 
meneer Vanclooster probeer ik de leerlingen deze in-
teresse bij te brengen. Hen warm te maken voor we-
tenschappen. Bovendien staat de wetenschap nooit 
stil, deze evolueert voortdurend. Daardoor leer je ook 
als leerkracht STEM steeds bij. 

Vindt u het leuk om het talentuur media en cultuur 
te geven?
Mevrouw Leenknegt: Zeker! Naast media en cultuur 
geef ik ook gedragswetenschappen en cultuurweten-
schappen in de tweede en derde graad. Dankzij het 
talentuur kan ik lesonderwerpen zoals fake news en 
nieuwsmedia  behandelen met eerstejaars. Het is heel 
fijn om te ontdekken hoe jongvolwassenen tegenover 
deze onderwerpen staan. Velen onder hen durven al 
een duidelijk standpunt in te nemen. Dat had ik niet 
verwacht. 
Zijn de leerlingen altijd enthousiast voor het vak 
media en cultuur?
Mevrouw Vanhecke: De meeste leerlingen zijn wel en-
thousiast. Je ziet meteen een paar handjes in de lucht 
gaan als je een vraag stelt. Ook voor de verschillende 
opdrachten deinzen ze niet terug. Toen de leerlingen 
voor mij een interview bij verschillende leerkrachten 
moesten afnemen, konden ze niet wachten om hun 
vragen te bedenken. Als leerkracht kun je op die ma-
nier veel voldoening uit het vak halen.

Wat komt er aan bod tijdens het vak economie en 
actua?
Meneer Braekevelt: Zoals de naam van het vak al laat 
vermoeden, behandelen we tijdens dit talentuur eco-
nomische thema’s: reclame, webshops, duurzaam 
consumeren.  Verder gaan we tijdens het derde tri-
mester naar Delhaize waar we een groepsopdracht 
uitvoeren rond producten, afdelingen en prijzen. Ook 
werken we wekelijks rond actualiteit. Leerlingen maken 
hiervoor in groepsverband een PowerPointpresentatie 
rond vier actuele onderwerpen die hen interesseren. 

Vindt u het moeilijk om deze leerstof aan eerste-
jaars te geven?
Meneer Braekevelt: Het is een nieuw vak en dus een 
nieuwe uitdaging, net zoals de andere talenturen. 

Het VMS’ertje
Redactie Vrije Middelbare School – editie maart 2021 Arme Klarenstraat 40 Roeselare | vmsroeselare@sint-michiel.be



/ 15

Maar ik probeer alles op het niveau van eerstejaars te 
brengen. Aangezien de leerlingen zelf hun talenturen 
kunnen kiezen, is er ook al een zekere belangstelling 
voor het vak bij de leerlingen. Het is aan mij om deze 
interesse voor economie te laten groeien.

Koos je er zelf voor om sportwetenschappen te 
geven?
Meneer Raveschot: Ja! Sinds twee jaar wordt sport-
wetenschappen gegeven op de VMS. Ik vind het een 
aangename afwisseling met lichamelijke opvoeding, 
want beide vakken zijn heel verschillend.

Waarin verschilt sportwetenschappen van licha-
melijke opvoeding?
Meneer Raveschot: Gedurende de lessen sportweten-
schappen staan we stil bij de anatomie van de mens. 
Zo bespreken we tijdens een theoretisch onderdeel 10 
belangrijke spieren. In het kader hiervan komt ook een 
kinesist langs om uitleg te geven. Daarna passen we 
de geziene theorie toe in de praktijk. We doen oefenin-
gen waarbij je deze specifieke spieren gebruikt. Sport-
wetenschappen is meer dan enkel sport beoefenen. 

Jongeren van de VMS dragen 
ook hun steentje bij voor de 
Damiaanactie 
De tweedejaars van het talentuur Humane 
wetenschappen onder leiding van meneer 
Roelens zamelden geld in voor de Damiaanactie. 
Deze actie steunt patiënten die lijden aan lepra, 
tuberculose of leishmaniasis. 

Tijdens de maand januari kon je op school affiches 
zien hangen in verband met de Damiaanactie. De 
leerlingen van meneer Roelens wilden op die manier 
reclame maken voor hun inzamelactie. Op 29 januari 
tijdens de middagpauze stonden zij op de speelplaats 
met een doos vol balpennen. Zowel leerlingen als leer-
krachten konden bij hen een pakketje balpennen ko-
pen voor 7 euro. In elk pakje zaten een blauwe, rode, 
groene en zwarte stylo. Eén pakket kostte zeven euro. 
Met deze actie zamelden de leerlingen iets meer dan 
750 euro in.

Meringuekoekjes
Wie zegt dat bakken niet leuk kan zijn? Deze lekkere 
meringuekoekjes zorgen voor fun in de keuken en ver-
gen niet veel voorbereidingswerk.

Ingrediënten

• 3 eiwitten • 75 gram bloemsuiker • 100 gram kris-
talsuiker • enkele druppels limoensap • een drupje 
vanille-extract • een eetlepel maïszetmeel • kleurstof 
naar keuze

Werkwijze

Klop de eiwitten voldoende stijf. Dan voeg je verder 
al kloppend lepel per lepel de bloemsuiker, de kris-
talsuiker en het maïszetmeel toe. Als je eenmaal ei-
witpieken hebt, meng je hieronder het limoensap en 
vanille-extract. Schep het mengsel in een spuitzak en 
spuit de gewenste koekjesvorm op een vel bakpapier. 
Verwarm de oven voor op 90°C en laat de koekjes 2-3 
uur ‘drogen’ met de ovendeur op een kier.

Muziek over de middag
Dankzij de leerlingenraad kunnen de leerlingen 
van de VMS elke vrijdagmiddag genieten van mu-
ziek. Door dit initiatief is er over de middag een 
goede sfeer op school. Niemand verveelt zich! En 
tot ieders tevredenheid komen alle soorten mu-
ziek aan bod. 
Vrijdag 19 maart werd er zelfs een inzamelactie 
gekoppeld aan de muziekmiddag. Met behulp 
van een muntjespot wilde de leerlingenraad geld 
inzamelen voor de actie Bednet. Deze organisatie 
ondersteunt langdurig zieke kinderen door hen via 
de pc lessen te laten meevolgen op school. Op 
deze manier kunnen ze toch nog studeren en blij-
ven ze ook betrokken bij het schoolleven. 
De leerlingenraad plaatste de muntjespot bij de 
muziekboxen. Wie een liedje wilde aanvragen, 
kon geld doneren voor Bednet. Daarna verhuisde 
de muntjespot naar het onthaal, waar leerlingen 
die dit wensten ook nog geld konden schenken 
aan dit goede doel.

Deze krant werd mogelijk gemaakt dankzij de redac-
tie 2de semester 2021 onder leiding van J. Vanhecke

Fleur Beernaert, Noor Dejonckheere, Jana Deprince, 
Iben Libert, Liam Vangeersdaele, 
Olivia Boone, Axana Descan, Nanou Myny, 
Ruben Perneel, Louise Alliet, Elaine Bailleul, 
Nyomi Mbuyi-Buabo, Warre Seys, Mila De Meyer, 
Zineb Iramdane, Fleur Sercu, Ella Van Laeken, 
Noor Vanassche, Floor Berkein, Stien Berwaerts, 
Lucas De Jonckheere, Farida Zebdi, Irma 
Beeuwsaert, Danté Seys
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Resultaten oud-leerlingen 
academiejaar 2019-2020
Hieronder publiceren we de resultaten van de 
oud-leerlingen die vorig academiejaar afstudeer-
den aan een hogeschool of universiteit en waar-
van wij de resultaten doorgestuurd kregen. Naast 
de naam van de oud-leerling staat de afdeling die 
hij of zij volgde in de VMS: humane wetenschap-
pen (HW), wetenschappen-wiskunde (WEWI), 
moderne talen-wetenschappen (MTWE), moder-
ne talen-wiskunde, economie wiskunde (ECWI) 
en economie-moderne talen (ECMT). 

Howest
Elisa Allaert (MTWE),
postgraduaat functional training performance coach 

Lisa Degandt (ECMT)
bachelor in het bedrijfsmanagement

Mathisse Despierre (MTWE)
bachelor in het secundair onderwijs (lichamelijke 
opvoeding, wiskunde)

Anthony Kerremans (ECMT)
bachelor in het office management

Amber Stevens (MTWE)
bachelor in de toegepaste architectuur

Naomi Vandewalle (WEWI)
postgraduaat uitsnijden voor laboratoriumtechnologen 

Yasmine Verhelst (HW)
bachelor in het sociaal werk

HoGent
Helena Decloedt (ECMT)
bachelor in de interieurvormgeving

Victor Dierickx (MTWE)
bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur 

Nele Gekiere (WEWI)
bachelor in de logopedie en audiologie

Emma Hoorne (HW)
bachelor in het zorgmanagement

Maaike Noyez (HW)
bachelor in het sociaal werk

Aline Spillebeen (WEWI)
bachelor in de interieurvormgeving

Marie Vandenberghe (HW)
bachelor in de orthopedagogie

KU Leuven
Louis Carpentier (ECWI)
bachelor in de informatica

Robbe Dujardin (WEWI)
bachelor in de industriële wetenschappen

Wolf France (WEWI)
bachelor in de geschiedenis

Ellen Leterm (WEWI)
bachelor in de industriële wetenschappen

Emiel Raveschot (WEWI)
bachelor in de wiskunde 

Ine Vandewiele (WEWI)
bachelor in de rechten

Margot Bruneel (ECMT)
bachelor in de psychologie

Anouchka Cool (WEWI)
master in de criminologische wetenschappen

Maud Degryse (ECMT)
bachelor in de taal- en letterkunde

Suzanne Delaey (WEWI)
master in de criminologische wetenschappen

Jasper Lottefier (WEWI)
master in de industriële wetenschappen – bouwkunde 

Jitske Naessens (HW)
bachelor in de psychologie

Kjell Preyers (ECMT)
master in de handelswetenschappen, master of business 
administration

Heleen Zyde (WEWI)
master in de handelswetenschappen

Pieter-Jan Hillewaere (WEWI)
master in de industriële wetenschappen – 
elektromechanica

Thomas Plancke (ECWI)
master in de handelswetenschappen, master of business 
administration

Jobbe Coussée (HW)
master in de criminologische wetenschappen

Claudia Malvesi (MTWE)
master of business administration

Cinzia Vandendriessche (WEWI)
master in de geneeskunde

Jordy Verhelst (ECWI)
master in de toegepaste economische wetenschappen

Brent Huyghe (ECMT)
master in de handelswetenschappen, master of business 
administration

Marie Vandewalle (WEWI)
master in de architectuur

Brecht Vandevyvere (WEWI)
specifieke lerarenopleiding

Vives
Hanne Boussery (HW)
bachelor in de ergotherapie

Indra Claeys (MTWE)
bachelor in het lager onderwijs

Hermien De Backer (ECMT)
bachelor in het bedrijfsmanagement – rechtspraktijk

Dries Debusschere (ECMT)
bachelor in het bedrijfsmanagement – 
accountancy-fiscaliteit

Wout Degline (HW)
bachelor in het secundair onderwijs – geschiedenis, 
project algemene vakken

Charlotte De Wulf (HW)
bachelor in het lager onderwijs

Louise Geeraert (HW)
bachelor in het lager onderwijs

Lore Lecointre (HW)
bachelor in het lager onderwijs

Cil Masschelein (ECMT)
bachelor in het bedrijfsmanagement – marketing

Jill Priem (ECMT)
bachelor in het bedrijfsmanagement – rechtspraktijk

Lukas Remaut (MTWE)
bachelor in het lager onderwijs

Emma Vanhuyse (HW)
bachelor in het sociaal werk – maatschappelijk werk

Hélène Van Neste (HW)
bachelor in de logopedie en audiologie – logopedie 

Justine Verhelst (ECMT)
bachelor in het bedrijfsmanagement – 
accountancy-fiscaliteit

Loes Depoortere (HW)
bachelor in de verpleegkunde

Julie Dumortier (HW)
bachelor in het sociaal werk – maatschappelijk werk

Maarten Lannoo (HW)
bachelor in het lager onderwijs

Virgilia Locquet (HW)
verkorte educatieve bachelor
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Luna Segaert (WEWI)
bachelor in het bedrijfsmanagement – 
accountancy-fiscaliteit

Mathijs Casier (HW)
bachelor in het bedrijfsmanagement – 
sport- en cultuurmanagement

Stijn Dutry (ECWI)
bachelor in de agro- en biotechnologie – 
groenmanagement

Gust Tyberghien (WEWI)
bachelor in de verpleegkunde

Lyssa Victor (ECMT)
bachelor in het toerisme en recreatiemanagement

Niels Devos (MTWE)
bachelor in het bedrijfsmanagement

Naomi Petyt (ECMT)
bachelor in het secundair onderwijs – Frans, Engels

Ann-Sophie Vuylsteke (MTWE)
postgraduaat diabeteseducator

Arnaud Dewulf (ECMT)
postgraduaat bedrijfsmanagement

Artevelde Hogeschool
Alexander Doom (ECMT)
bachelor in het secundair onderwijs – 
lichamelijke opvoeding, techniek

Chloé Espeel (ECMT)
bachelor in het bedrijfsmanagement – rechtspraktijk

Flore Gernay (WEWI)
bachelor in international communication management

Leonie Pattyn (HW)
bachelor in de verpleegkunde

Remi Vandaele (ECMT)
bachelor in het bedrijfsmanagement

Lore Vangierdegom (HW)
bachelor in het sociaal werk

Charlotte Vermander (HW)
bachelor in het onderwijs: zorgverbreding en remediërend 
leren

Mathilde Vermeersch (HW)
bachelor in de logopedie en audiologie

UGent
Morgan Alleman (ECWI)
bachelor in de handelswetenschappen

Elise Bauwens (HW)
bachelor in de criminologische wetenschappen

Louis Bouckaert (WEWI)
bachelor in de farmaceutische wetenschappen

Marlies Bulcke (WEWI)
bachelor in de revalidatiewetenschappen en 
de kinesitherapie

Jana Decoene (MTWE)
master in de pedagogische wetenschappen

Elisa Devooght (HW)
bachelor in de pedagogische wetenschappen

Oceane Devos (HW)
bachelor in de pedagogische wetenschappen

Anthony Goethals (ECMT)
master in de bestuurskunde en het publiek management

Marjon Jongbloet (ECMT)
bachelor in de taal- en letterkunde

Laure Pieters (WEWI)
bachelor in de biochemie en de biotechnologie

Miguel Storme (ECMT)
bachelor in de handelswetenschappen

Vincent Van de Sompele (WEWI)
bachelor in de industriële wetenschappen

Floor Vandewiele (ECWI)
bachelor in de handelswetenschappen

Emiel Vanhee (ECMT)
bachelor in de handelswetenschappen

Louise Ver Eecke (MTWI)
bachelor in de handelswetenschappen

Isabel Allegaert (ECWI)
bachelor in de pedagogische wetenschappen

Phebe Beyens (WEWI)
bachelor in de diergeneeskunde

Emma Boone (HW)
bachelor in de psychologie

Febe Coussée (MTWE)
bachelor in de toegepaste taalkunde

Daphné Degryse (MTWI)
bachelor in de rechten

Ine Desimpele (WEWI)
bachelor in de geneeskunde

Arne Leenknecht (ECWI)
master in business economics

Mathieu Leroy (ECWI)
bachelor in de handelswetenschappen

Aron Libert (WEWI)
master in de industriële wetenschappen

Jana Stubbe (ECWI)
master in de handelswetenschappen

Briek Vanclooster (WEWI)
bachelor in de industriële wetenschappen

Hanne Claeys (WEWI)
master in biomedical sciences

Lorenz Clarysse (WEWI)
master in business engineering

Jolien Decat (ECMT)
master in de handelswetenschappen

Jolien Defour (ECWI)
master in de handelswetenschappen

Cedric Devooght (ECWI)
master in business engineering

Eva Dousy (WEWI)
master in de revalidatiewetenschappen 
en de kinesitherapie

Stef Govaert (MTWI)
master in business economics 

Joke Hellin (HW)
master in de psychologie

Lies Herman (WEWI)
master in de biowetenschappen – voedingsindustrie

Elise Hoirelbeke (HW)
master in de psychologie

Narek Hovsepyan (WEWI)
master in de industriële wetenschappen – elektromechanica

Mattias Petyt (WEWI)
master in de industriële wetenschappen – elektromechanica

Jaëlle Sintobin (HW)
master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Emma Verhelst (HW)
master in de psychologie

Jade Craeye (HW)
master in de psychologie

Antoine Degryse (ECMT)
master in de rechten

Julie Delobelle (MTWE)
master in de gezondheidsbevordering

Silke Leenknegt (HW)
master in de maatschappijwetenschappen 

July Gryspeerdt (ECMT)
master in de talen

Kyara Messelis (MTWE)
master in het management en het beleid van de gezond-
heidszorg

Piet Verheye (WEWI)
master in computer science engineering 

Fien De Backer (WEWI)
master in de geneeskunde

Samuel Demey (ECMT)
master in de handelswetenschappen

Sofie Vlamynck (HW)
bachelor in de archeologie

Jolien Claerbout (WEWI),
doctor in de bio-ingenieurswetenschappen

Viv
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Familienieuws
Geboren

• Anna, dochtertje van oud-leerling Judith 
Cloostermans en Bert Van Peteghem, kleindochter 
van leraars Saskia Vanderhaeghe en Chris 
Vermeersch

• Aimé, zoontje van leerkracht Charlotte Bostyn en 
Tom Rommens 

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Overleden

• Esther Verstraete, grootmoeder van Jitske 
Sinnaeve (5HWa)

• Lucien Huyghe, oud-leerling van het uitgangsjaar 
1961

• Cédric Vaes, leerling van 5ECMT
• Raoul Sagaert, grootvader van leerkrachten 

Sabrine Gunst en Bart Deforche

• Germana Passchyn, echtgenote van oud-leraar 
André Herteleer (+), moeder van oud-leerling Ward 
Herteleer

• Rachel Vanhaecke, grootmoeder van 
leerlingenbegeleider Bernd Verbeke en Maureen 
Vanhalst

• John Goddeeris, oud-leraar talen 
• Maria Demeulenaere, grootmoeder van Andreas 

Vanneste (1Aa)
• Andrea Corneillie, grootmoeder van leerkracht 

Lindsey Cneut en Marino Deleu, overgrootmoeder 
van Lucas (6WEWI) en Mathis Deleu (4EC4b) 

• Dirk Strobbe, grootvader van Rafael Verhamme 
(5ECWI) 

• Angele Vanneste, moeder van personeelslid Heidi 
Debrauwer en Dieter Vanderperre, grootmoeder 
van Amy Vanderperre (2MWe)

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

Afscheid van oud-leraar
John Goddeeris

Op 24 februari 2021 overleed oud-leraar John God-
deeris op 74-jarige leeftijd. Hij was zijn hele carrière 
leraar talen aan onze school en bij het volwassenen-
onderwijs. John was gebeten door de microbe van 
het historisch onderzoek en leverde tientallen heem-
kundige publicaties af. Hij was voorzitter van de Roe-
selaarse Gidsenkring en een gepassioneerd reiziger. 
John was getrouwd met Regina Cordy, vader van 
Martine, Veronique en Ivan en grootvader van zes 
kleinkinderen. Naar aanleiding van de 75e verjaardag 
van de VMS legde John de geschiedenis van onze 
school vast in een lijvig boek. Twee jaar lang dook hij 
in allerlei archieven om een degelijk historisch werk af 
te leveren, gekruid met pittige anekdotes. John kwam 
na zijn actieve loopbaan geregeld terug naar de VMS. 
Tijdens reünies praatte hij graag met oud-collega’s en 
oud-leerlingen. We zijn John heel dankbaar voor wat 
hij voor onze school heeft betekend.  

5ECMT herdenkt klasgenoot 
Cédric Vaes

< Pain is what makes winning better, 
you said. For us you have won!

> We will always run into 
life like you did.

< Here on earth things are different, 
but you’ll always live in our hearts.

> With every setback, you 
never gave up. Until the end.

< Hats off for the 
positivity you had.
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DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
› Economie - moderne talen
› Economie - wiskunde
› Humane wetenschappen
› Moderne talen - wetenschappen
› Wetenschappen - wiskunde

DOMEINOVERSCHRIJDENDE STUDIERICHTINGEN

Doorstroom (ASO)
› Economische wetenschappen
› Humane wetenschappen
› Moderne talen 
› Natuurwetenschappen

1A EXTRA / 1A ACCENT

› Moderne talen en wetenschappen


