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Een nieuw schooljaar, een nieuw logo, een nieuwe huisstijl.
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In dit nummer vind je een uitvoerige voorstelling
van het nieuw logo dat deel uitmaakt van een
nieuwe huisstijl. De vernieuwde website geeft
hiervan een goed beeld
(www.donboscokortrijk.be). We onderzoeken
hoe we binnenkort ook onze eigen website van
de oud-leerlingen kunnen “opfleuren”.
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Over “kennis” en “sociaal bewegen”

TEN SLOTTE

11 10

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Wil je het verhaal van
leraar Pieter Hanssens
op weg naar Santiago
volgen?
Surf naar http://
miekeenpieter.blogspot.be/

Bij de aanzet van elk schooljaar wordt weer wat
af gediscussieerd. Het valt op hoe kennis in de
brede zin (logisch denken, taalvaardigheid…)
meestal zo’n centrale rol krijgt, alsof die kennis
zo primeert boven alle andere competenties,
die ik graag samenvat in het zich vlot sociaal
bewegen in onze maatschappij. Het kunnen
nemen van verantwoordelijkheid en de aandacht voor het sociale en voor netwerken (zich
bewegen in verschillende milieus) lijken me
minstens even belangrijk zowel voor een professionele “loopbaan” als voor het persoonlijk geluk. Behalve “kennis” zet Don Bosco duidelijk
ook in op dat “sociaal bewegen”. Dat is ook de
schoolinspectie niet ontgaan.
Verslagen van de schoolinspectie

ronden hun schoolloopbaan in het Don
Boscocollege succesvol af, waarna zij hun
studies vervolgen in het hoger onderwijs. .
… De school werkt vanuit een duidelijke
visie op onderwijs die geïnspireerd is op het
salesiaanse opvoedingsmodel. Zij zorgt
voor een brede implementatie ervan in de
schoolcultuur en meer bepaald in haar
zorgbeleid dat sterk inzet op een positief
leer- en leefklimaat en leerbegeleiding. De
school slaagt er goed in om haar visie op
zorg te realiseren door preventief te werken
aan de motivatie en betrokkenheid van de
leerlingen en curatief te ondersteunen
wanneer nodig. … (verslag Don Bosco p5)
Gezocht :
De redactie van Schakel zoekt families, waarvan drie generaties oud-leerling van Don Bosco
zijn. Graag een mailtje als je van zo’n
(uitzonderlijke) familie deel uitmaakt.
Luk Van Beneden
Noteer nu al in uw agenda :
12 okt : Voor de jong-afgestudeerden : Pastaavond, praatcafé met optreden, fotosessie
en boodschappenmuur (zie aankondiging).
15 nov : Spellenavond

De verslagen van de schoolinspecties van alle
Kortrijkse scholen zijn raadpleegbaar op
www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen
(Je vindt er de scholen volgens postnummer.
Lees vooral samenvatting (1.) en conclusies
(7.)) Heel wat scholen krijgen negatieve eindconclusies. Don Bosco scoort zeer goed en
krijgt lof voor zijn opvoedingsmodel:
Een aanzienlijk deel van de leerlingen …

17, 18 en 19 januari : mosselfeest met op
vrijdag speciale receptie voor de oudleerlingen die 10, 15, 20 of 25 jaar weg
zijn.
10 mei : opendeurdag en ontvangst met etentje
van de oud-leerlingen, die 30, 35, 40, 45,
50 jaar weg zijn of van voor 1960
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OPENSCHOOLDAG
Meer foto’s op www.olbdbk.be

Tijdens de openschooldag bood veilingmeester (en leerkracht plastische opvoeding) Francis Verhaeghe een aantal kunstwerken van
leerlingen, leerkrachten en ouders te koop aan. De opbrengst ging naar het project ‘Personal Space’ van de Kortrijkse vzw Wit.h.
(www.vzwwith.org) Deze organisatie zet artistieke projecten op, waarbij mensen met een verstandelijke beperking samenwerken met
mensen zonder handicap. Enkele sfeerbeelden...
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TERUGBLIK: OPENSCHOOLDAG

TERUGBLIK: TWEE SEPTEMBER

Voor 161 nieuwe eerstejaars was het op twee september even wennen: vroeg opstaan, een nieuwe school…
Ondertussen zijn ze het goed gewoon en draaien ze al vlot mee in het school-leven.
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NIEUWE HUISSTIJL
Het zal voor velen even wennen zijn : Don Boscocollege

Onze nieuwe huisstijl is een bewuste keuze om

Kortrijk krijgt een nieuwe huisstijl.

ons uniek verhaal beter in de kijker te zetten.

Dat doen we niet zomaar.

Het oude logo waarbij ons herkenbare gebouw
de hoofdrol speelde,

Trouw aan onze unieke geschiedenis en het inspirerende
gedachtegoed van Don Bosco, willen we onze pedagogische
visie - leren om te weten, te handelen en samen te leven –
duidelijker uitdragen.
Het voorbije jaar stelden we heel wat (oud-) leerlingen, ouders en andere betrokkenen de vraag wat ze het meest aan
onze school waarderen.
Ook onze personeelsleden werden nauw betrokken in een
identiteitsoefening over de troeven en waarden van onze
school. Dit vertaalde zich in een duidelijke missie

werd vervangen door een openbloeiende
persoon.

Sommigen zullen er de open armen van een
enthousiaste leerling of de uitnodigende figuur
van Don Bosco in herkennen. Anderen herkennen er onze missie in: het groene, de kwaliteitscheck, de verbondenheid, het hartelijke… Nog
anderen zien er wellicht een open boek in. Of
misschien ziet u er een openbloeiende bloem
in…? Het mag allemaal.
Vanaf nu prijkt het nieuwe logo op al onze communicatie.
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DBK WUIFT 3 LERAREN UIT

Francis Verhaeghe (°29/12/1954)
Als pas afgestudeerde regent wiskunde –
fysica – economie
begon Francis op 1
september 1975 zijn
onderwijscarrière in
Don Bosco Kortrijk.
Iedereen kent
ongetwijfeld Francis
als leraar wiskunde
en plastische opvoeding, maar in de
beginjaren heeft hij
ook biologie en fysica
gegeven. Al snel kon hij zijn ervaring en passie
voor het amateurtoneel gebruiken op onze
school. Hij regisseerde meerdere toneelstukken voor de toenmalige generaties jongensinternen. Zo speelde directeur Tuur in… de rol
van Grietje in het toneelstuk ‘De Maanezel’.
De laatste jaren leefde hij zich voltijds uit als
leraar plastische opvoeding. Jongeren uitdagen
om met allerlei materialen en in verschillende
kunstvormen te experimenteren, was helemaal
zijn ding. Leerlingen leerden wat popart is, hoe
het voelt om net als Christo aan ‘inpakkunst’ te
doen en zoveel meer. Het leidde vaak tot verrassende resultaten. In een les P.O. bij de leerlingen de figuur van Don Bosco levend houden,
ook een kunst op zich! In de inkomhal van de
school kan je nog steeds werkjes van leerlingen bewonderen.
Door de jaren heen was hij aanwezig bij de organisatie van tal van activiteiten, als stuwende
kracht , als enthousiaste medewerker of als
aanbrenger van ideeën .
Wij denken dan spontaan aan de Don Boscofeesten voor de groep eerstejaars in de sporthal, Fiësta Boscolina, de Christotentoonstelling en de kunstveiling op de openschooldag in mei 2013. Om ideeën nooit verlegen en altijd met veel oog voor stijl.
Na 38 jaar in Kortrijk wordt nu een bladzijde
omgeslagen. Wij zijn ervan overtuigd dat Fran-

cis zich nu verder zal kunnen uitleven in zijn
hobby’s .

Kris Hallewijn (°15/11/1953)

Met een diploma licentiate chemie op zak
begint ook Kris (net als Francis Verhaeghe)
op 1 september 1975 te werken in Don Bosco Kortrijk. Wellicht geen sinecure om als
vrouw in een ‘mannenbastion’ te starten, een
jongensinternaat met in het schooljaar 1974
nog maar 1 vrouwelijke leraar. Maar Kris is
een vrouw die goed haar mannetje kan
staan. Dat heeft ze ook al die jaren bewezen.
Zij was door de jaren heen een heel flexibele
collega wat vakken betreft. Zij gaf biologie,
fysica, chemie, natuurwetenschappen en
deed dit telkens met enthousiasme. Kris is
een open boek, iedereen wist wat je van haar
wel en niet kon verwachten. Ook naar leerlingen toe had dit zijn effect. Zij durfden niet
anders dan haar lessen te volgen. Maar dat
was voor haar niet voldoende: leerlingen werden steeds uitgedaagd om hun niveau te verhogen. En wilden zij niet studeren, geen probleem, elke week een ‘toetsje’ zette hen wel
aan het werk.
Een bezige bij ook, onze Kris en aan de zijlijn
stilletjes toekijken is niet haar ding. Zij gooit
zich graag helemaal. Eerstejaars en vierdejaars zullen zich herinneren dat Kris graag
letterlijk en figuurlijk de clown uithing op het
Don Boscofeest. En mooi meegnomen voor
de verantwoordelijke organisator, want onder
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dat clownspak gaat een geboren medeorganisator schuil.
Op sportdagen in Dikkebus stond zij vaak te
popelen om met de leerlingen enthousiast op
een vlot te springen, zonder te beseffen dat ze
hiermee niet echt op ‘veilig’ speelde.
Op excursies biologie en aardrijkskunde was zij
graag van de partij. De vakinhoudelijke inbreng, de kordate aanpak om de groep leerlingen de hele dag samen te houden waren een
welkome hulp.
Op Rome- en Londenreizen drukte zij haar
stempel met haar praktische ingesteldheid: de
schitterende ideeën voor de kamerverdeling,
haar no-nonsens-aanpak samen met haar
goede humeur en haar groot hart zullen ons
zeker bijblijven.
Francis en Kris hebben in een periode van 38
jaar in DBK een lange geschiedenis en een hele evolutie meegemaakt: eerst het jongensinternaat en een groot aantal Salesianen, in 1980
de komst van de eerste meisjes op school, in
1982 het VSO-onderwijs, de geleidelijke groei
van het aantal leerlingen, het afbouwen van het
internaat, onderwijshervormingen, verbouwingen op school, de snelle verjonging van het
lerarenkorps en zoveel
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Pascale is een bezige bij die niet te luid
‘zoemt’. Aanwezig bij tal van schoolactiviteiten en een steunpilaar in werkgroepen. Niet
toekijken, maar de handen uit de mouwen
steken, bij de organisatie van mosselfeesten,
in de werkgroep gezondheid, tijdens de jaarlijkse crossen…
Collega’s die samen met Pascale de Parijsreis van de zesdejaars begeleidden hebben
vaak plezier beleefd aan de droge humor en
de expertise van de goed voorbereide, enthousiaste, in stilte genietende gids.
Met Pascale Hermans en Kris Hallewijn verdwijnen op hetzelfde moment twee boegbeelden van het wetenschappelijke schip van
Don Bosco. Samen met collega’s hebben zij
dat schip op koers gehouden. De vakgroep
zal hen ongetwijfeld missen

Pascale Hermans (°10/03/1954)
Pascale start haar carrière in DBK begin januari 1995.
Zij arriveert op school door reaffectatie, met
een karrenvracht aan ervaring vanuit een technische school. Niet zo evident, midden in het
schooljaar, maar al snel werd duidelijk dat de
school een ervaren chemica rijker was, met
een vakfierheid om U tegen te zeggen.
Chemie is een ‘discipline’, een manier om leerlingen technieken bij te brengen om logisch te
leren redeneren, om stap voor stap conclusies
te leren trekken. Leerlingen aanleren dat werken beloond wordt en dat zij -zonder gepamperd te worden- moeten leren verantwoordelijkheid op te nemen.
Wie vooruit wilde kon op haar hulp rekenen,
waar nodig met extra uitleg. Vanuit de vakgroep wetenschappen nam Pascale ook de
planning voor de extra sessies voor kandidaatstudenten geneeskunde en tandheelkunde op
zich.

Kris, Pascale, Francis
Jullie hebben Don Bosco en het project
steeds in jullie hart gedragen. Het is jullie gegund om nu met pensioen te gaan. Geniet
met volle teugen van de welverdiende vrije
tijd, geniet van het samenzijn met familie en
vrienden, van hobby’s en zoveel meer. We
zijn zeker dat we jullie nog zullen ontmoeten
op school en we zijn daar nu al blij om.
In naam van alle personeelsleden, bedankt
voor alles.
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IN DE KIJKER: OUD-LEERLING ANDRÉ VANDENBROUCKE

Pagina 8

NIEUWSBRIEF OUD-LEERLINGENBOND

Pagina 9

SCHAKEL

Pagina 10

DE WEBSITE VAN DE OUD-LEERLINGENBOND

HTTP:// OLBDBK.BE

DON BOSCOCOLLEGE

Bezoek ons op

Don Boscolaan 30
8500 KORTRIJK

www.donboscokortrijk.be

tel 056 26 50 50
Email: info@donboscokortrijk.be

ZIN OM DEEL UIT TE MAKEN
VAN DE REDACTIE

Stuur een mailtje naar
info@donboscokortrijk.be

