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HANDEN VOL HOOP

Kleurrijke handen van
3 en 4 Schilderen en decoratie

Woordje van de directeur
Beste leerlingen, ouders, (ere-)collega’s en
sympathisanten van WEST
Nergens staan er zoveel uitdrukkingen in een
woordenboek als bij het woordje ‘hand’. Geen
wonder: de combinatie hand en verstand
maakt de mens nu eenmaal uniek. Daarom
waardeert onze school zowel het verstandige als
het handige.
Het lag dan ook voor de hand dat het jaarthema
van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ‘Handen vol hoop’ ons bijzonder
aansprak. We hebben er dan ook prompt de hand op gelegd en het ook
tot ons eigen thema gemaakt. We hebben er een handje van weg te
tonen dat we een school van de hoop zijn: al onze opleidingen geven
uitzicht op een succesvolle carrière en de waarden die we meegeven,
vormen de basis van een diep en zinrijk leven.
Vele leerlingen en medewerkers hebben de handen aan de ploeg
geslagen om dit op foto uit te beelden, en dit leverde alleszins een
boeiende fotogalerij op van samenwerkende handen.
De handen in mekaar slaan,
twee handen op één buik,
hand in hand, … allemaal
metaforen voor teamwerk.
Leerlingen, leraren en
dienstpersoneel beseffen dat
samenwerken een
belangrijke troef is en
werken en/of leren een extra
drive geeft.
Weliswaar kan men geen
ijzer met de handen breken,
maar vele handen maken het
werk licht.
Frank Travers
Directeur

Het directieteam draagt de wereld op handen.

Het jaarthema uitgebeeld door iedereen
die onze school groot maakt.

1LAB Engineering – Moderne

5 Industriële wetenschappen

6 Elektromechanica

7 Decoratie en restauratie-schilderwerk

11 handen op 1 buik door 4 Techniek wetenschappen
4 industriëlel wetenschappen, 4 elektromechanica

Het lerarenteam van OKAN
onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers

3 Economie
1 LAB Explore

3 Wetenschappen

Voorstelling benzeen
door 5 en 6 Techniek
wetenschappen

5 Elektromechanica

2 B bouw-hout

6 Industriële wetenschappen
met de voorstelling van het getal
‘oneindig’

5 Wiskundewetenschappen, 5 Economie
– moderne talen

AVONTUUR EN PLEZIER OP SPORTDAG
De jaarlijkse sportdag van dinsdag 25 september was opnieuw een
voltreffer. De leerkrachten Lichamelijke Opvoeding hadden voor alle
leerlingen en leerkrachten een programma op maat uitwerkt. Heel wat
leraren en opvoeders stonden in voor de begeleiding.
De eerstejaars beleefden een boeiende dag in het Jozef Verhellestadion.
De tieners konden kiezen uit atletiek (speerwerpen, sprint, verspringen,
lopen, hoogspringen, …), voetbal, baseball en tussen twee vuren.

De groep tweedejaars
fietste richting Sun
Parcs in Oostduinkerke
om er het zwembad in
te duiken. Leerlingen
uit het derde jaar
sportten in The
Outsider Coast in Nieuwpoort. Dankzij het uitdagende Island Trophy, een
teambuilding, het hindernissenparcours boven water op de
marinierspiste, de vlottenbouw en een tocht met de kajak hoefde
niemand zich te vervelen.
Ook voor wie in het vierde jaar zit, was er een ruim
aanbod. Een deel van de jongeren ging bowlen in De
Kegel in Middelkerke en beleefde plezier tijdens
lasershooting, anderen fietsten richting Oudenburg
voor enkele uren muurklimmen, tafeltennis en
badminton. ’s Middags wisselden de groepen om.
De jongeren uit de derde graad konden proeven van
de meest uiteenlopende sporten. Een groep koos voor
Lakeside Paradise in Knokke. Op het programma
stonden paddleboarden, kajakpoloën, wakeboarden en
waterskiën. In Sportpark De Schorre waren er de
sessies sporthoppen, een wandel- of fietstocht. In Komen (Henegouwen)
konden de deelnemers snowboarden. Nog anderen trokken naar het
Noord-Franse Wissant voor een wandeling van 20 km, een rit per
mountainbike en als afsluiter een plons in zee. Ook wie nog nooit van
Racketlon had gehoord, weet nu wel beter. Er was een mooie afwisseling
tussen (tafel)tennis, padel, en badminton.

Zesdejaars ontdekken Blauwe Economie dankzij GreenBridge
Op vrijdag 20 september nam een
groep zesdejaars deel aan een
jobbeurs rond Blauwe Economie in
Greenbridge. De leeruitstap
richting het wetenschapspark
GreenBridge was gericht op de klassen 6 IW
(Industriële wetenschappen), 6TW (Techniek
wetenschappen), 6EM (Electro-mechanica), 6EMT
(Elektromechanische technieken) en 6EL
(Electrische Installatietechnieken). Ook de
universiteit van Gent zette de schouders onder dit
waardevol gegeven. De jobbeurs stelde het thema
“Blauwe Groei” en de bedrijven die hier actief in
zijn, in de kijker. Blauwe groei is een
overkoepelend begrip dat verwijst naar de
duurzame exploitatie van zeeën en oceanen. Bovendien vormt de blauwe
economie een sector met een grote toegevoegde waarde.
Het vervoer richting GreenBridge gebeurde zowel te water als te land. De
boot vertrok vanaf het VLOOT-ponton aan de Sir Winston Churchillkaai
en duurde ongeveer anderhalf uur. Tijdens de tocht kregen de leerlingen
uitleg over onder andere de blauwe economie.
De leerlingen kwamen mooi op tijd toe om de jobbeurs in GreenBridge op
de industriezone Plassendale bij te wonen. Deze uitstap zorgt ervoor dat
de zesdejaars aan het eind van dit schooljaar nog beter gewapend op de
arbeidsmarkt komen.

Creativiteit in techniek
De leerlingen van het eerste
jaar a maken een eigen
naambordje met eigen
gekozen materialen. Ze mogen
dat thuis maken met behulp
van ouders en daarbij gebruik
maken van eigen technische
middelen. Dit resulteert in een
eigen creatie.
In eerste jaar b maken ze een
sleutelhanger in metaal met de
beginletter van hun naam. Ze
boren en bramen en boenen
hun plaatje in aluminium zelf.

Bigband festival geeft WEST extra uitstraling
Tussen vrijdag 20 en zondag 22 september genoten muziekliefhebbers in
de sportzaal van de tiende editie van het bigband festival.
Als organisatoren hadden de Melody Makers opnieuw de beste
internationale bigbands uitgenodigd. Vooral het optreden van Bert Joris
op vrijdag was een absolute knaller. Maar ook op zaterdag en zondag
genoot het talrijk opgekomen publiek met volle teugen. Dit meerdaags
bigband festival is uniek binnen Europa. Dankzij de steun van Stad
Oostende was het hele evenement gratis.
Via dit bigband festival maken alle bezoekers elk jaar opnieuw kennis met
de kwaliteit van onze school. Dit creëert welgekomen extra uitstraling.
De Melody Makers zijn in de Stuiverstraat geen onbekende. Het hele jaar
door repeteert de groep op woensdagavond in het vroegere zwembad.

Op de foto leden van de Melody Makers samen met enkele personaliteiten.

Tweedejaars beleven ‘Oceanen voor morgen’ vanop eerste rij

Op dinsdag 17 september woonde een groep tweedejaars het startschot
bij van de klimaatactie Oceanen voor morgen.
Het evenement kaderde binnen de wereldwijde #EUBeachCleanupcampagne.
Tachtig EU-ambassades, regionale kantoren van de VN van over de hele
wereld en vertegenwoordigers van de Europese Commissie in de
Europese Unie organiseren in dit verband beach cleanup-evenementen.
Om de plaatselijke betrokkenheid te vergroten, zetten lokale organisaties,
scholen, … hun schouders onder het gebeuren.
In de Stad aan Zee nemen alle 26 katholieke scholen uit de brede regio
Oostende – Middelkerke – Gistel, basis- én secundair onderwijs, deel aan
EUBeachCleanup-campagne. Het betreft de grootste klimaatactie ooit in
Oostende. De Verenigde Naties stelde hiertoe duurzame
ontwikkelingsdoelen op. De diverse scholen werken het hele schooljaar
rond het thema Oceanen voor morgen. Dit gebeurt onder meer aan de
hand van workshops over
het belang van schone
oceanen en respect voor
het milieu.

De klassen 2 EN (Engineering), 2TW (Techniek-wetenschappen) en 2MW
(Moderne Wetenschappen vertoefden op dinsdag 17 september op het
Klein Strand. Als God van de zee overhandigde Neptunus de leerlingen
enkele opdrachten om deze taken, gesteund door hun school, af te
werken in de loop van het schooljaar.

De leerlingen van 2TW en 2MW legden zich toe op een biotoopstudie: met
verschillende meetinstrumenten werden metingen in de lucht en in het
water uitgevoerd.
De leerlingen uit 2EN waagden zich aan een STEM-opdracht: ‘Maak een
ondertunnelde knikkerbaan.’ De eerste begrippen rond stabiliteit en
funderingen werden uitgetest.

BERTA houvast voor leerlingen
Sinds de start van dit schooljaar wordt
binnen WEST de gedragscode Berta
gehanteerd.
Via banners en via een pagina in de
agenda is de robot Berta
alomtegenwoordig binnen WEST. De
Berta-methode is een idee van de
ondersteuners binnen de school. Elke
letter verwijst naar een basiswaarde
die leerlingen zowel in hun
schoolloopbaan als in hun latere leven
kunnen hanteren. Wie de Bertamethode toepast is Beleefd, Eerlijk,
Respectvol, Tolerant en Attent. Een
woordje uitleg bij deze waarden
bevindt zich vooraan de agenda. Op
deze plaats noteren de leerlingen ook
belangrijke klasafspraken. De affiche
bevat ook een QR-code. Wie deze
scant, hoort Berta die de gebruikers
kort toespreekt. Om de twee maanden
zal de sprekende robot een nieuwe
invalshoek belichten.
STAPPENPLAN
Berta staat niet enkel voor een
letterwoord, er is ook een vierdelig
stappenplan aan verbonden. Dit moet
voorkomen dat het gedrag van
leerlingen een pad in de korf van hun
studieloopbaan vormt. Bij de groene
zone houdt de jongere zich aan de
afspraken. We spreken van cool. Bij
een overtreding van die regels floept
het licht figuurlijk op geel (error). De
leerling krijgt de kans zich te herpakken. Gebeurt dit niet, is de oranje bol
(failure) aan de beurt. Een derde overtreding van de afspraken brengt
gevolgen voor het gedrag met zich mee. Er is sprake van crash. Deze
vierde en laatste stap wordt uitgedrukt in een rode kleur. De leerling
wordt mogelijk doorverwezen naar het Ankertje.

Topfilms laten jongeren kennismaken
met witte doek
Filmfestival Oostende
verwent al vele jaren de
liefhebbers van de betere
cinema.
Onder die liefhebbers
bevinden zich heel wat
leerlingen uit onze school.

Daarom zette leerkracht
Dirk Fouquet opnieuw zijn
schouders onder het
project, zodat alle jongeren
uit WEST op woensdag 11
september van een
passende film konden
genieten.

Het Vechtmeisje van regisseur Johan Timmers viel in de smaak van de
eerstejaars. Eighth Grade werd geregisseerd door Bo Burnham. Deze film
richt zich naar tieners uit het tweede jaar. De prent Hiernamaals van
regisseur Willem Bosch was een kolfje naar de hand van de derdejaars.
Beautiful Boy, een film met regisseur Felix van Groeningen, bleek spek
voor de bek van de leerlingen uit het vierde jaar. De langspeelfilm Girl
van Lukas Dhont werd uitgekozen voor de vijfdejaars, de zesdes
beleefden plezier met feelgood roadmovie Green Book, in een regie van
Peter Farrelly. C’est ça l’amour was tot slot de film voor onze oudste
leerlingen. De zevendes konden deze film van Claire Burger zeker
pruimen.

Alle foto’s vind je terug op
facebook.

Campusdag hoogtepunt onthaalweek eerstejaars

De eerstejaars namen bij het begin van het schooljaar deel aan een
onthaalweek. Op de eerste schooldag stonden klasleraars klaar om hun
leerlingen met een glimlach en met een gezond drankje te verwelkomen.
Na het kennismakingsmoment in de klas volgde een zoektocht met
opdrachten doorheen de school, met daarna een gezamenlijke lunch.
Op dinsdag 3 september was het tijd voor de campusdag. Aan de hand
van een quiz leerden de tieners het schoolreglement beter kennen. Vooral
de teambuildingspelletjes waarbij samenhorigheid centraal stond, vielen
in de smaak. Jelle en Elias uit 1 LAB Technologie wonnen de
fotozoektocht, Brecht en Warre uit 1 LAB Engineering en Anna uit 1 LAB
Moderne triomfeerden tijdens de quiz. De titel van sportiefste klas ging
naar 1 LAB explore. De winnaars mochten een prijs afhalen in het
Ankertje. Maar alle eerstejaars gedroegen zich tijdens de Campusdag als
echte kampioenen.

Een creatieve onthaalweek voor de eerstejaars uit WEST

NOG MEER HANDEN VOL HOOP

2Bmv

De vlijtige handen
van onze
poetsdames

Vliegtuigtechnieken

2Bdh

Het opvoedersteam

Vliegtuigtechnieken

1 Engineering B

Yana danst sierlijk op haar kunstschaatsen
Met Yana
Een bijzonder talent!
Quidousse heeft
onze school een
Leerling in de kijker!
talentvolle
kunstschaatser
in huis.
Yana Quidousse volgde het voorbije
schooljaar les in het vijfde jaar
Schilderwerk en decoratie Ze hoopt
binnen twee jaar af te studeren in de
specialisatierichting Decoratie en
restauratie schilderwerk. Maar zolang wil
Yana uiteraard niet wachten om de
schaatsen aan te binden. “Binnenkort
sluit ik me aan bij Kristallijn, een Gentse
club met veel goede trainers. Door de
trainingsintensiviteit op te voeren, hoop
ik mijn niveau verder op te krikken. Ooit
wil ik deelnemen aan de volgende
winterspelen. Dit vormt uiteraard een
motivatie om me verder in te zetten voor
mijn favoriete sport. Kunstschaatsen
bevat veel diverse facetten. Balans en
evenwicht zijn belangrijk. Om goed te
kunnen presteren moet een schaatser
stevig op zijn of haar schaatsen staan.
In overleg met de trainer kiest de
sporter in kwestie de muziek en
choreografie waarop gedanst wordt.
Pirouettes uitvoeren behoort tot het
moeilijkste van een oefening. Ook op het ritme de juiste sprongen
uitvoeren vormt een uitdaging.”
“Een wedstrijd bestaat uit een korte of lange kuur van respectievelijk 2 of
5 minuten. Nadien ben je echt moe, want zo’n kuur vergt veel
concentratie en een grote inspanning. Soms gebeurt het dansen alleen,
soms per twee. In dat geval is synchroon bewegen noodzakelijk. Kalm
blijven en schaatsen met hart en ziel vormen twee andere belangrijke
uitgangspunten. Na mijn studies hoop ik om samen met mijn vriend naar
Canada te reizen. Dit land wordt algemeen beschouwd als het mekka van
het kunstschaatsen. Toen ik als zesjarige in het Brugse Boudewijnpark
voor het eerst op de schaatspiste stond, had ik echt niet durven
vermoeden dat kunstschaatsen mijn leven zo ingrijpend zou bepalen”,
aldus nog Yana Quidousse.

Pedagogische studiedag brengt
leerkrachten naar IMEC Leuven

Naar aanleiding van de jaarlijkse pedagogische studiedag bracht het
personeel van WEST op maandag 30 september een bezoek aan IMEC in
Leuven.
IMEC is het grootste onderzoekscentrum voor nanotechnologie van de
wereld. Een kennismaking met dit bedrijf was voor onze school ideaal om
mee te zijn met de laatste vernieuwingen in het STEM-onderwijs. Zoals
bekend studeren aan onze STEM-school elk jaar jongeren af om in die
nieuwe, duurzame en technologische wereld hun professionele weg
vinden.

Het thema van de pedagogische studiedag was Samen Innoveren. Dit
omvatte een uiteenzetting over de werking van IMEC en de link naar
onderwijs, kennismaking met RVO-society (brug tussen onderzoek en
onderwijs) en een rondleiding in het hoogtechnologisch lab cleanroom.
Ook de workshops Planetwatch over luchtkwaliteit, het project KIKKS
rond kunstmatige intelligentie, het educatief pakket van LEGO-trein tot
ingenieur, drones & science rond het energie- en elektriciteitsgebruik van
een drone en duurzame projecten van CERA vormden een verrijking.

OKAN bloeit in diverse leshuizen
Net zoals vorig jaar is Okan Oostende verdeeld over 4 leshuizen. WEST,
het Sint-Andreasinstituut, het College en het Sint-Godelievecollege
(SIGO) in Gistel. In elk leshuis is er minstens 1 Okan-klas terug te
vinden. Om de leerlingen op een leuke manier te laten kennismaken met
het Nederlands, worden heel wat activiteiten georganiseerd.

Tijdens een
speeddate konden
de leerlingen uit
WEST kennismaken
met hun
medeleerlingen uit
Okan Nieuwpoort.
Het werd een
gezellig samenzijn.

Dankzij een
bezoek aan een
aantal winkels,
leren de
leerlingen uit
Sint-Andreas de
buurt van hun
school beter
kennen.

Een bezoek brengen aan de markt is altijd leerrijk. De leerlingen uit SIGO
maakten achteraf enkele lekkere hapjes met hun gekochte groenten en
fruit.

Niets leuker dan samen een gezelschapsspel spelen, dat vonden ook de
leerlingen in het College.

Afdeling autotechnieken sleutelt aan KIA Forte

De leerlingen uit de
afdeling
Autotechniek
kunnen een jaar
lang metingen
uitvoeren en werken
aan een Kia Forte.
Ze beschikken over
dit hybride voertuig
dankzij een
samenwerking met
Diagnose car.
Dit bedrijf faciliteert
de samenwerking
tussen onderwijs en
auto-industrie
/arbeidsmarkt.
Ook het autobedrijf Beguin is voor deze samenwerking te vinden.

De automicrobe: een klein begin…
In het tweede jaar maken de leerlingen in de lessen techniek een eigen
wagen met restmateriaal in de klas. De wagen moet zich kunnen
voortbewegen op hellingen, over keien, door middel van de wind. De
wagen moet een last kunnen dragen van 1 kg. De leerlingen hebben een
parcours gebouwd om dit te testen.

Eerste werkdag voor EMT Duaal
Maandag 19 september was de
eerste lesdag op de werkvloer voor
EMT duaal. De jongeren vertoefden
enkele uren in Aquafin. Dit bedrijf
is de nieuwe partner van onze
school. Via didactische borden werd
tijdens de eerste dag kennis
gemaakt met het systeem. Zowel
leerlingen als lesgevers
beschouwden het bezoek bij
Aquafin als een topopleiding.

Enige weken verder doen onze leerlingen heel wat ervaring op op de
werkvloer. Iets wat we binnen onze schoolmuren echt niet kunnen
aanbieden. Met dank aan Aquafin voor de foto’s.

En nog handen vol hoop

2 Techniek
Wetenschappen

2 Bouw-Hout

2 Moderne
wetenschappen

1 Lab Technologie a

3 en 4 Bouw

Verwendag prikkelt smaakpapillen leerkrachten
In het kader van de Dag van
de Leerkracht kon het
personeel van WEST op vrijdag
4 oktober genieten van koffie,
boterkoeken, cake en fruit.
Leden van het schoolbestuur
verzorgden de bediening. Op
de foto directeur Frank Travers
met een vertegenwoordiging
van het schoolbestuur, Franki
Maes en Willy Van Putte.
Wereldwijd wordt in 88 landen
de Dag van de Leerkracht
gevierd.
In ons land viel de keuze op 5
oktober, maar gezien deze
datum dit jaar geen schooldag
is, werd de verwendag één dag
vervroegd.
Naar aanleiding van deze
bijzondere dag schonk stad
Oostende alle personeelsleden
een originele mok. Op de foto
hieronder het opvoedersteam.

Een bezoekje van de schepen Onderwijs

Tijdens de maand
september
mochten we onze
Schepen van
Onderwijs,
Natacha
Waldman,
ontvangen. Het
werd een open
gesprek over
onderwijs en wat
we als school en
stad voor elkaar
kunnen
betekenen.

Nieuw logo prijkt nu ook op onze auto’s
Het wagenpark van WEST zit in een nieuw kleedje.
Met het frisse vernieuwde logo zien de auto's er als
nieuw uit.

Leerlingen trots op engagement in de jeugdbeweging

Geen kleurloze Dag van de Jeugdbeweging voor onze leerlingen. In
overleg met de directie hadden de opvoeders de leerlingen uitgenodigd
om op vrijdag 18 oktober naar school te komen in het uniform van hun
favoriete jeugdbeweging. Heel wat leerlingen gaven gehoor aan deze
oproep. Zo zaten jongeren van de scouts, KSA, Chiro en andere
jeugdverenigingen samen op de schoolbanken. Eens te meer bewezen de
jongeren zo dat engagement opnemen voor hen geen loos begrip is.

Eerstejaars één met de natuur tijdens Week van het Bos

Van 13 tot en met 20 oktober stond de Week van het Bos opnieuw in het
teken van ravotten. Ook de klassen 1 XPa en 1 XPb lieten zich meeslepen
in deze week midden de natuur. In het kader van het vak exploratie
trokken ze daarom op dinsdagvoormiddag 15 oktober naar het Bosje,
waarbij ze uitleg kregen over de boom- en bladsoorten. Na afloop maakte
ze met veel plezier tijd voor deze gekke foto.
De Week van het Bos is een initiatief van Natuur en Bos van de Vlaamse
overheid in nauwe samenwerking met BOS+ en met de steun van Ketnet.

Pannenkoeken smullen ten voordele van de Polenreis
Tijdens het oudercontact van donderdagavond 24 oktober zijn
pannenkoeken te koop. De opbrengst komt ten goede aan de educatieve
reis van de zevendejaars naar Polen.
Eind mei 2020 trekken de zevendes voor acht dagen naar Polen. De
jongeren bezoeken er de steden Warschau en Krakau en maken er een
reis naar het verleden met stopplaatsen als het Joodse Ghetto, Auschwitz
en de Zoutmijnen van Wieliczka. De pannenkoekenverkoop moet de
reiskosten binnen de perken houden.
De Beauvoordse pannenkoeken zijn een
specialiteit die je geproefd moet hebben! Ze
zijn per negen (500 gr) verpakt en kunnen ook
in de diepvries bewaard worden. Ideaal dus als
het snel moet gaan! Voor de kleine prijs van 6
euro per pak pannenkoeken steunen kopers het
goede doel.
Donderdag 24 oktober zijn de pannenkoeken ’s
avonds te vinden aan het verkoopstandje
tussen secretariaat en lerarenzaal.

Skiclub bereidt nieuw winters avontuur voor
De WEST-skiclub trekt straks weer naar het vertrouwde Lechtal in
Oostenrijk. In een mum van tijd was de reis zo goed als volgeboekt, want
zij die reeds vorig schooljaar meegingen waren er als de kippen bij om
hun plaatsje snel weer veilig te stellen. De goede ervaringen van de
deelnemende leerlingen blijkt duidelijk jaar na jaar de beste reclame te
zijn.
Op vandaag zijn er slechts nog een paar
plaatsen vrij.
Voor 'de rappe', zeg maar.
De groep vertrekt op donderdagavond
19 december en komt weer aan in
Oostende op vrijdagochtend 27
december.

Waterstof da’s tof!
Halfweg september
bezochten onze leerlingen
van 2 Engineering, 2
Techniek-Wetenschappen
en 2 Moderne
Wetenschappen de
tentoonstelling Waterstof
da’s tof.
Tijdens een
themanamiddag
ontdekten de leerlingen
de voor- en nadelen van
waterstof. Stapsgewijs
kwamen de bezoekers
van de tentoonstelling
meer te weten over het probleem
van de klimaatverandering, de
mogelijke oplossingen en welke rol
waterstof daarin speelt. Spelletjes,
demomateriaal, maquettes en
experimenten maakten deze
moeilijke materie begrijpelijk. De
interactieve expo ging uit van
Horizon Educatief en vond plaats in
Duin en Zee. Ook Haven Oostende
en CMB (Compagnie Maritime
Belge) droegen hun steentje bij.

Afdelingen slaan de handen in elkaar
De afdeling Mode beschikt sinds kort over sokkels voor modepoppen.
De sokkels kwamen tot stand dankzij een mooie samenwerking tussen de
diverse afdelingen binnen WEST. Onder leiding van leerkracht Stijn
Loncke werden de constructies ‘uit het goede hout gesneden’ door
jongeren van de houtafdeling. De klas 3 ASO was zo vriendelijk om met
meneer Galle de sokkels van de afdeling hout naar de afdeling schilderen
te brengen.
Nu is het de beurt aan de toekomstige schilders binnen WEST om de
creaties een passende kleur te geven. Ook oude lades uit de modeklas
krijgen binnenkort een nieuw kleurtje. Dit gebeurt in samenwerking met
mevrouw Vandaele. De afdeling mode zal met de sokkels de receptie
opfleuren.
De school subsidieert het materiaal en ook de Technisch Adviseurs van de
betrokken afdelingen dragen het project een warm hart toe.

Op de foto leraar Stijn Loncke met
een aantal derdejaars, Idris
Boukamza, Sohrab Malekzada en
Hena Husen

Timon steunt leerlingen als JOJO-medewerker

Nog tot eind dit schooljaar is Timon Watty in de weer als jojomedewerker.
“Jojo vormt de afkorting van jongeren voor jongeren”, zegt Timon, eind
september 25 geworden. “Een jojo-medewerker ondersteunt de
leerlingenbegeleiding en groeit uit tot een vertrouwensfiguur voor de
leerlingen. Ik spits mij toe op de jongeren van de tweede graad. Mijn
taak bestaat erin om afwezigheden op te volgen. Wanneer een leerling
afwezig is, bel ik de ouders op. Als dit nodig is, volgt er nadien een
gesprek met de jongere. De voorbije maanden was het mogelijk op een
ongedwongen manier een goede band op te bouwen met de leerlingen. Ik
sta ook in voor de begeleiding van de middagactiviteiten in het Zwembad.
Tussen de middag heerst er een gezellige drukte. Dankzij mijn verleden
als leerling binnen WEST, verliep de integratie een stuk sneller.”
“Gelijklopend met mijn opdracht binnen WEST, probeer ik via de Centrale
examencommissie mijn diploma secundair onderwijs te behalen. Ik koos
voor de richting Houtbewerking. Hier op school zal leerkracht Stijn Loncke
me helpen een geschikte stageplaats te zoeken. Ik kan ook bij hem
terecht om in overleg mijn Geïntegreerde Proef (GIP) op te stellen. De
combinatie werken en studeren wordt een harde noot om te kraken, maar
deze kans wil ik met beide handen grijpen.”
“Eens mijn diploma behaald, zou het aangenaam zijn verder met
jongeren te kunnen werken. Vormingsorganisatie Arktos lijkt me in dit
verband ideaal, maar uiteraard wil ik op voorhand geen enkele optie
uitsluiten.

Een YOUCA-dag als opvoeder
15.000 leerlingen
engageerden zich op
donderdag 17 oktober
om een dag te gaan
werken voor de YOUCA
Action Day. Met het loon
dat ze die dag
verdienden, 55
euro, steunen ze een
jongerenproject van
Trias in Guinee en twee
Belgische projecten.

Supertrots op onze zwemster Dawn Versluys
In de voorbije twee maanden zwom Dawn, leerlinge 3 Schilderen en
decoratie, 10 medailles bijeen. Half september zwom ze een wedstrijd in
Blankenberge. Ze behaalde goud op de 200 m schoolslag; een
topprestatie waarbij ze het clubrecord brak dat al 38 jaar vaststond. In
Oostende behaalde ze nog vier medailles: goud op de 100m schoolslag en
clubrecord, zilver op de 400m vrije slag, zilver op de 50m rugslag en ook
ok brons in de aflossing 4x 100m wissel. Vorige week haalde ze goud
binnen op 200m wisselslag, 100 m vrije slag, 100 m schoolslag, zilver op
de 50 m kicks op rug, brons en clubrecord op de 100 m rugslag. Wat een
prestaties! Nu is ze volop aan het trainen voor de Belgische
kampioenschappen eind november.

Nieuwe outfit voor onze poetsdames
Geen inspanning te veel
voor onze
schoonmaaksters.
Dagelijks zorgen ze voor
nette schoolgebouwen.
Daardoor dragen ze bij
tot een aangenaam leefen leerklimaat. Recent
kregen Christina Tando,
Carine Hautekiet,
Brigitte Bentein,
Vanessa Verfaillie en
Jessica Tando een
passende nieuwe
uitrusting. Opnieuw een
stap richting een nette
school.

Wees welkom in WEST
Maryam Hansa Khan uit
4 Wetenschappen kreeg
vorig schooljaar tijdens
de lessen PO een vrije
opdracht die ze creatief
invulde. Het silhouet van
2 jongeren staat
voortaan als
welkomstbord aan de
ingang.
‘Ik kwam op dit idee
omdat er op onze school
veel leerlingen van
verschillende nationaliteiten zijn. Met dit beeld wil ik gewoon zeggen dat,
welke afkomst of overtuiging je ook hebt, iedereen welkom is op onze
school. Het woord welkom werd dan ook in verschillende talen
geschilderd.

E

Leerlingenraad verkoopt Halloween lekkernijen

Er werd hard gewerkt in de
leerlingenraad tijdens de voorbije
maanden. Er was creativiteit ten
top bij de voorbereiding van de
Halloween-activiteit.

Op maandag 21 oktober organiseerden de
jongeren uit de leerlingenraad een grote
verkoop van Halloweenlekkernijen. De
opbrengst wordt besteed aan het pimpen
van onze speelplaats.

Heel wat leerkrachten en leerlingen
brachten wat lekkers mee. Daardoor was
het aanbod tijdens het Halloweenfeest
op school meer dan behoorlijk.

De actie bracht maar liefst
161,66 euro op. Dit is een
fantastisch mooi bedrag!
Onder alle deelnemers werden
twee prijzen verloot. Mark
Cruz (2 Bhb, rechts) en Mike
Maertens (1 XPb) wonnen elk
een attentie.

Aftellen tot vertrek naar Zuid-Afrika
Een twaalfkoppige delegatie uit onze school bereidt zich voor op een
verblijf van één maand in een natuurgebied van Zuid-Afrika.
Voor negen leerlingen uit de derde graad en drie begeleidende
leerkrachten wordt de reis richting Zuid-Afrika ongetwijfeld een ‘once in a
life time experience’. Van zaterdag 23 mei tot zondag 21 juni 2020 zullen
ze er verblijven in het Feracare Wildlife Centre. Dit natuurdomein ligt in
de provincie Limpopo, 8.750 km verwijderd van Oostende. Kim Hiltrop
emigreerde begin dit millennium vanuit Stene, om in Zuid-Afrika haar
droom te realiseren. Kims vader Georges is leerkracht in WEST. Hij
vormde de ontbrekende schakel. “In dit domein van 956 hectare groot
ligt de nadruk op kweken van bedreigde jachtluipaarden”, zegt
initiatiefnemer Georges Hiltrop. “Samen met andere vrijwilligers zullen
onze leerlingen helpen bij de uitbouw van dierenverblijven. De
deelnemers zullen mee hun schouders zetten om de natuurbehoud in het
algemeen te verzekeren. De reis geldt ook als stage. De leerlingen zijn
afkomstig uit alle mogelijke richtingen uit het specialisatiejaar van onze
school: elektriciteit, lassen, houtbewerking, schilderen, … Ter plaatse is
op elk van deze domeinen specifiek werk te verrichten.
Verantwoordelijkheid, collegialiteit, samenhorigheid, samenleven ,
vakkennis en inzet zijn de sleutelwoorden”, aldus nog Georges Hiltrop.
Tijdens een voorbereidende vergadering knoopten we een gesprek aan
met Dieter Debreyne uit de richting Industriële Elektriciteit. “Via de
stedenband tussen het stadsbestuur en de Gambiaanse kuststad Banjul
vertoefde ik al in Afrika, maar dit wordt zeker weer een nieuwe
cultuurschok”, blikt Dieter vooruit. Dieren verdienen aandacht en behoren
ook tot mijn interesseveld. Ook het actuele thema rond de
klimaatopwarming houdt hier verband mee. Er zullen in het Feracare
Wildlife Centre ongetwijfeld ook elektriciteitswerken uitgevoerd moeten
worden”, besluit Dieter.
Ook Jason Vanhouweele uit het zevende jaar Bouw, duaal leren, neemt
het woord. “De reis biedt een mooie kans om mijn horizon te verruimen.
Met school reisden we al richting Italië, met mijn ouders ging het richting
Egypte en ook in Spanje zette ik al voet aan de grond. Zuid-Afrika wordt
zeker een onvergetelijk evenement, temeer omdat ik ook een grote
natuurliefhebber ben. De komende maanden organiseren we tal van
acties om de financiële drempel te verlagen: een spaghettiavond op
zaterdag 30 november op school om 18.30 uur in zaal Het Zwembad,
auto’s wassen op de speelplaats tijdens het oudercontact van donderdag
24 oktober, wijnverkoop tot eind dit jaar ….

Ook via crowdfunding proberen we bijkomende financiële steun binnen te
krijgen. Dit zal ervoor zorgen dat we meer en meer verlangen om het
vliegtuig richting Zuid-Afrika op te stappen”, aldus nog Jason
Vandenhouweele.
Wie het project wil steunen, stort een bijdrage op het rekeningnummer
BE61 4758 0500 3117, met de duidelijke vermelding "steun aan project
Zuid-Afrika”.

Deze groep onderneemt een reis naar Zuid-Afrika: leerkrachten Georges
Hiltrop en Johan Hautekiet, ere-collega Jan Vanleenhove en de leerlingen
Quinten Deschacht, Jason Vandenhouweele, Dieter Debreyne, Brooklyn
Beyen, Quinten Parent, Shelly Sorel, Di-Laura Steyaert (niet op de foto),
Seppe Vanmaeckelberghe en Tom Vanthomme.

SPAGHETTIAVOND
op 30 november 2019
vanaf 18.30 uur

in zaal HET ZWEMBAD
WEST, Stuiverstraat 108
Oostende

ten voordele van het
stageproject
in ZUID-AFRIKA

HEERLIJKE SPAGHETTI
APERITIEF INBEGREPEN
voor slechts € 12 / persoon
(kinderen t.e.m. 9 jaar: € 9 )

INFO & INSCHRIJVEN:
WEST: 059 55 64 74
G.HILTROP 0475 49 89 96
J.HAUTEKIET 0476 77 82 92
J.VANLEENHOVE 0478 34 91 23
OF IEMAND
VAN DE DEELNEMENDE LEERLINGEN

Nicolas Hiele timmert aan weg als zelfstandig schilder
Oud-leerling in de
kijker
Schilderen-decoratie
Oud-leerling Nicolas Hiele
(rechts op de foto) bewijst Afgestudeerd in 2008
dat ambitie en realiteit
elkaar niet hoeven tegen te spreken. Samen
met zijn vennoot Olivier Defreyne (links op de
foto) staat Nicolas sinds vijf jaar aan het roer
van zijn zelfstandig bedrijf voor Schilder- en
decoratiewerken.
Dat Nicolas ruim tien jaar nadat hij de school in
de Stuiverstraat verliet zijn droom al wist te
realiseren, wijst op het belang van een goede
stageplaats. “In het voorjaar van 2008 kon ik
als stagiair aan de slag bij het schilderbedrijf
van Johan Vynck”, blikt Nicolas terug. “Na afloop van mijn
schoolloopbaan in de richting Schilderen en Decoratie kon ik er definitief
aan de slag. Het was een mooie kans om de knepen van het vak te leren.
Op school hadden we wel een goede theoretische basis, maar enkel op
het terrein kan je de daad bij het woord voegen. Ik voerde allerlei werken
uit, zowel binnen- als buitenshuis. Bij Johan Vynck volgde ook de kennis
met Olivier Defreyne. Het klikte na een tijd zo goed dat we beslisten om
samen de sprong te wagen naar een zelfstandig bedrijf. Dit verliep
trouwens in perfecte verstandhouding met onze toenmalige werkgever.”
“Op 17 juli 2014 ontstond Hiele en Defreyne, Schilder- en
decoratiewerken. Via mond tot mondreclame wisten we snel het
klantenbestand uit te breiden. Onze herkenbare bestelwagen duikt niet
enkel op in de kustregio, maar ook in het Gentse en in de buurt van
Moeskroen. Terecht zijn klanten veeleisend, en dus leggen Olivier en ik
de lat ook voor onszelf hoog. We kozen voor een specialisatie in
decoratieve technieken. Er zijn heel wat trends merkbaar. Klanten
opteren voor een gevoel van warmte, zodat hun geschilderde muren een
thuisgevoel uitstralen. Verder is er de keuze tussen egale muren,
tegenover een brute techniek. Dit idee van een totaalconcept omvat ook
de keuze voor één enkel kleur, die vervolgens overal wordt in de ruimte
of in hun huis doorgetrokken.”
“Als we nog verder willen uitbreiden, duikt misschien de noodzaak op om
personeel in dienst te nemen. Maar om de naam en faam van Hiele en
Defreyne, Schilder- en decoratiewerken hoog te houden, moeten
potentiële werknemers wel dezelfde kwaliteit afleveren. Dit ligt niet voor
de hand. Misschien bieden we wel enkele stagiairs vanuit WEST de kans
om via ons bedrijf voor het eerst met het werkveld kennis te maken”,
aldus nog Nicolas Hiele.

Afdeling lassen-constructie daagt de school uit

Op een zonnige septembermiddag in de eerste schoolweek kregen de
leerlingen van de afdeling Lassen-constructie het lumineuze idee om deel
te nemen aan de #tetrischallenge. Met geometrische precisie en onder de
veeleisende blik van hun leraren werd de werkplaats uitgekleed en op
straat gelegd. Van op het dak werd dit beeld vastgelegd. Wie volgt?

Leerlingen derde graad schenken aandacht aan armoede

Op 17 oktober wordt
jaarlijks internationaal
aandacht gevraagd voor
mensen die in armoede
leven. Het is de dag
waarop we sensibiliseren
rond het bestaan van
armoede en wat het voor
mensen betekent om in
armoede te leven. Het
Vlaams Netwerk voor
Armoede koos dit jaar als nationaal thema ‘onderwijs’.
De werkgroep 17 oktober bracht dit thema in Oostende onder de
aandacht door scholen uit te nodigen in De Grote Post voor een
voorstelling van Inspinazie, een improvisatietheater. Met de leerlingen
van de derde graad aso en tso namen we deel aan dit initiatief.

Improvisatietheater wordt
omschreven als: interactief,
humoristisch en verrassend. Zo werd
het ook gebracht door de acteurs van
Inspinazie en zo werd het ook
onthaald door de leerlingen.
Samen met het publiek in de zaal
zorgden de acteurs voor
geïmproviseerde scènes en sketches
rond het thema armoede. Met
woorden aangebracht door de
leerlingen improviseren de acteurs de rest op het moment zelf. Er werden
scènes gebracht over de oorzaken van armoede, gevolgen van armoede
op school, in de sportclub … De leerlingen hadden een grote
betrokkenheid en woorden zoals verslaving, ziekte, zwemclub, GIP,
internet, gernoaze… vlogen de zaal door en dienden als inspiratie voor de
acteurs.

Passie voor Luchtvaart
Vliegen heeft altijd al tot de verbeelding
gesproken. Velen dromen van een job in
de luchtvaart. Voor velen is het een passie
die hen niet meer loslaat. De Noordzee
Vliegclub, de Luchtmacht en het
Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum
(VLOC) bundelden samen de krachten in
het project ‘Passie voor Luchtvaart’.
Een resem boeiende sprekers uit de
luchtvaartsector werden uitgenodigd om
hun verhaal te vertellen. Heel wat diverse
profielen en beroepen uit de civiele en
militaire wereld passeerden hierbij de
revue: piloten, technici, managers,
meteorologen, luchtverkeersleiders
mensen van de vliegveldbewaking.
Voor jongeren was dit dus het ideale
forum om tal van vragen te stellen. Heel wat van onze leerlingen waren
dan ook present.

Voor 2019 is er nog avondsessie
gepland op 21 november. Deze
voorstelling zal doorgaan in het VLOC,
Nieuwpoortsesteenweg 945C in
Oostende. Na de uiteenzettingen wordt
iedereen ook uitgenodigd in de bar van
de Noordzee Vliegclub om verder te
keuvelen en contacten te leggen met de
sprekers en professionals uit de
luchtvaart.
(bron www.nzvc.be/passie-voorluchtvaart)

2B bezoekt innovatiebeurs in Technopolis

B

In de eerste graad ontdekken de leerlingen
optimaal hun talenten. Een unieke kans dus om de
innovatiebeurs in Technopolis te bezoeken. Op
deze beurs werden interessante, praktijkgerichte workshops
aangeboden, waarbij ze kennis konden maken met de allernieuwste
technieken en technologieën. Daarnaast kwam ook stand-up
comedian Henk Rijckaert vertellen waarom hij destijds voor een
technische studierichting koos en dat meteen opnieuw zou doen.

Op het programma stonden 6 workshops: Kraak de code, BIM is de
toekomst, Word drone-piloot voor één dag, Breng een robot tot leven,
Leer metselen met je smartphone, Red onze planeet

Open bedrijvendag

B Technieken) waren aanwezig
De jongeren uit EMT (Elektromechanische
op Open Bedrijvendag. Op zondag 6 oktober trokken ze daarom naar
Marelec, Food technologies in Nieuwpoort. In dit bedrijf doen de
leerlingen EMT ook hun opleiding.

Samen
innoveren

