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Nuttig én aangenaam?!
In het Don Boscocollege te
Zwijnaarde doet men er
alles aan om het nuttige aan
het aangename te koppelen.

door B.V.S. en F.D.
ZWIJNAARDE - Terwijl de
leerkrachten zich een hele dag
bijscholen om de leerlingen nog beter
onderwijs te kunnen aanbieden,
kregen de leerlingen zowaar een hele
dag vrijaf. Dan nog 

wel op een vrijdag. Na een maand
van zware inspanningen was dit zeker
welkom bij de leerlingen. 

Enkele wakkere wetenschappers
zagen hierin een uiterst geschikt
onderzoeksonderwerp. Hun vraag
was een logisch gevolg van het
doortrekken van dat nuttige en
aangename. Als leerkrachten steeds
beter worden door zich bij te scholen,
dan kunnen ze de leerstof in minder
lesuren afhandelen, waardoor er meer
vrije tijd overblijft voor de leerlingen.

De vraag is dus hoeveel dagen (=
pedagogische studiedagen) de
leerkrachten zich per schooljaar
moeten bijscholen om tot een
maximaal rendement te komen. Dit
breakevenpoint is rechtevenredig met
het aantal extra vakantiedagen dat de
leerlingen zouden kunnen krijgen,
want op pedagogische studiedagen
mogen zij thuis blijven. Wij zijn
benieuwd naar het resultaat van dit
revoltionaire onderzoek. U ook?

"Pedagogische studiedag haalt lijken
uit de kast"

Een erg apart initiatief werd genomen
door PAG2 om de sowieso al
positieve sfeer in de 2de graad onder
leerkrachten nog eventjes aan te
zwengelen. In het kader van
'zorgzaam omgaan met collega's'
organiseerde die PAG een sfeervolle
"GODcha" voor gevorderden. Sinds
vrijdag 8u30 sluipen dus allerlei
geniepige en onschuldig ogende
leerkrachten door de gangen van
DBZ op zoek naar hun
nietsvermoedende slachtoffer, dat

op zijn beurt eigenlijk ook net van
plan was om een schabouwelijke
misdaad te plegen. Het
poetspersoneel heeft al zijn beklag
gedaan bij de directie wegens
werkoverlast te wijten aan
overmatige bloedplassen en
onopgeruimde moordresten. De
organisatoren hebben de directie
echter op het hart gedrukt dat er op
geen enkel moment gevaar bestaat
dat de deelnemers aan het GODcha
spel de doodnormale gang van het
lesverloop zullen hinderen.

Regenweer deert derdejaars niet op hun sportdag

 OUDENAARDE - Dinsdag 10 september, een koude
regendag. 303 derdejaars vliegen er volledig in om
zich met hun klasgenoten sportief uit te leven, en
vooral heel vuil en nat te worden. Kippenvel,
kletsnatte kleren, modderige lijven, picknick in de
regen... niets kon het enthousiasme van onze
jongelingen om zeep helpen. Lachende gezichten,
positieve sfeer, onverwoestbaar
doorzettingsvermogen. Gasten, jullie zijn top! L.P.

Nieuwe
E-blok!

door J.L.
Na lang wachten en smachten zijn
ze er dan toch, de nieuwe
containerklassen. Na een hele
zomer hard werken kan men nu
eindelijk weer op een degelijke
manier les volgen in onze nieuwe
E-blok. De nieuwe lokalen lokken
ook onder de leerlingen heel wat
positieve reacties uit. Zo vertelde
ons een leerling uit het vierde jaar
dat hij opmerkelijk meer
geconcentreerd was in de les en zijn
resultaten hoger lagen. Ook de
vroegere spontane neigingen tot
schrijven op muren, plakken van
kauwgom onder de bank en
molesteren van schoolmeubilair
nam met 99 percent af bij onze
ondervraagden. Wij hopen dan ook
dat deze trend in de volgende
maanden en jaren van deze
'modulaire klassen' bevestigd kan
worden.

ZWIJNAARDE - Na lange
onderhandelingen tussen onze
leerkrachten biologie en de
Vereniging der gevleugelde dieren
(VGD) kunnen we dan ook met
plezier melden dat de gedragscode
omtrent het droppen van uitwerpselen
op onze speelsplaats goed werd
nageleefd in de maand september.
Onze leerkrachten Bio zijn dan ook
uitermate verheugd, zo vertelde J.M.
Alexander aan onze redactie.
"Aanvankelijk liep de communicatie
wat stroef tussen ons en de gevederde
vrienden, maar na mijn imitatie van
een bronstige Kaketoe was de
spanning snel gebroken en konden we
tot een vergelijk komen." Wij als
redactie zijn dan ook zeer verheugd
dat dit probleem van de baan is en we
in ons leerkrachtenkorps een
vogelfluisteraar hebben, hoewel we
over dat fluisteren toch nog onze
twijfels hebben.

door J.L.

Vogels
houden zich
aan code

Nog een
wist-je-datje
door L.P.
WIST JE DAT over nauwelijks 3
maanden de dagen alweer langer
worden? HOEZEE!


