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Graag presenteren we jullie – in deze barre tijden- 
ons jaarlijkse KOGEKA Magazine. ‘Normaal’ gezien 
is dit blad bedoeld om iedereen te laten kennis 
maken met onze scholen en doen we daar ook een 
uitnodiging bij voor onze traditionele Open Dag. Dit 
jaar zullen we er niet in slagen om ouders, jongeren 
en alle belangstellenden in al onze scholen te 
verwelkomen. Misschien zitten jullie nog in jullie ‘kot’ 
als jullie dit blad in de bus krijgen? Je krijgt in elk 
geval de kans om op deze manier kennis te maken 
met onze dynamische scholen in Geel en Kasterlee.

Voor het eerst kan je in al onze scholen ook online 
inschrijven. Op zaterdag 6 juni organiseren we zelfs 
een virtuele open dag tussen 9 u. en 12 u. via onze 
website. Alle informatie daarover kan je vinden op 
onze website. Jongeren die belangstelling hebben 

voor een studierichting in het eerste jaar in Sint 
Aloysius Geel of in Sancta Maria Kasterlee · SMIK 
doen er best aan om ook de studiekeuzepuzzel te 
bekijken op de homepagina van www.kogeka.be.  
Je kan de 32 lesuren makkelijk samenpuzzelen, 
zowel in het eerste leerjaar A als in het eerste leerjaar 
B. Je kan echt niet missen. Voor wie nog niet echt 
weet welke richting hij of zij uit wil, is er de optie om 
een aantal keuzes te combineren. Sowieso kies je 
een basisrichting, maar je kan die dan aanvullen met 
een aantal verkennende keuzes. Ook jongeren die 
op hun twaalf jaar niet voor één van onze scholen 
hebben gekozen, kunnen online inschrijven voor een 
richting van het tweede tot en met het zevende jaar. 
Misschien doe je wel inspiratie op in dit KOGEKA 
Magazine. Veel leesplezier!

ONS VIJFDE KOGEKA MAGAZINE
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Dit schooljaar wonnen collega Stijn van Kerckhoven 
van Sint Jozef Geel en oud-leerling Berre Ceuppens 
de prijs voor het beste ‘nutritionele’ brood 
op het wereldkampioenschap in Nantes. Hun 
zuurdesembrood met een infuus van brandnetels, 
rode biet en amandeltjes werd door velen 
gewaardeerd. Op het einde van het jaar kregen onze 
collega en onze oud-leerling ook nog een Vlaamse 
erkenning op de VRT in het televisieprogramma 
‘Vrede op Aarde’ van Sven De Leijer. Bakkersdochter 
en zangeres Margriet Hermans was direct vol lof over 
het Geelse brood.

Recent ontving Stijn ook nog een aparte erkenning 
van de beroepsfederatie. Hij mag zich tegenwoordig 
‘Ambassadeur du Pain’ noemen. Ook zijn collega’s 
Hannes Van Genechten (Sint Aloysius Geel en Sint 
Jozef Geel) en Christof Lauwers (Sint Jozef Geel) 
namen de laatste tijd samen met leerlingen al 
succesvol deel aan wedstrijden. Jammer genoeg 
kon een grote wedstrijd voor chocoladebewerkers 
dit schooljaar omwille van de gekende reden niet 
plaats vinden. Zowel in Sint Aloysius Geel als in de 
vervolgopleidingen van Sint Jozef Geel, hebben de  
collega’s zich de laatste jaren fel ingespannen 
om helemaal mee te zijn. In de eerste graad kan 
je in Sint Aloysius Geel al opteren voor één van 
de gespecialiseerde richtingen Hotel & voeding 
of Voeding & horeca en wie weet krijg je dan ook 
binnenkort les van…een wereldkampioen of een 
gereputeerde chocolatier!

STIJN VAN KERCKHOVEN NU OOK 
AMBASSADEUR DU PAIN

Stijn en Berre aan het werk

Onze jongeren: ook sterk in chocoladebewerking!

BOUWBEDRIJF BERNAERTS - DE LAET  |  PUNTSTRAAT 49  |  2440 GEEL
WWW.BERNAERTS-DELAET.BE  |  INFO@BERNAERTS-DELAET.BE
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WELKOM IN ONS EERSTE JAAR IN GEEL EN 
KASTERLEE

FAQS

Sinds vorig schooljaar is de modernisering van 
het secundair onderwijs in Vlaanderen een feit. In 
onze twee scholen van de eerste graad in Geel en 
Kasterlee krijg je de kans om je eigen interesses, 
talenten en capaciteiten te ontdekken. Zowel in het 
eerste leerjaar A als in het eerste leerjaar B hebben 
we in Sint Aloysius Geel en in Sancta Maria Kasterlee 
· SMIK nog steeds het ruimste studieaanbod in de 
regio. Vermoedelijk kreeg je in januari ook al de 
KOGEKA-brochure en anders kan je altijd gaan 
kijken op www.kogeka.be. 

Welke keuze maak ik het best?

Dat is de vraag van 1 miljoen! Het antwoord is 
voor iedereen anders. Je keuze past immers bij 
je persoonlijkheid. Jouw meester of juf van de 
basisschool heeft samen met je ouders daarop de 
beste visie.  We vinden het wel belangrijk dat elke 
jongere een eigen traject kan kiezen. Of je nu één 

vaste keuze wil maken of meerdere verkennende 
keuzes, je kan voor beide opties bij ons terecht. Je 
kan het volledige aanbod zelf ontdekken via de QR-
code op de volgende bladzijde.

Ondanks de vele keuzes hebben we het jou heel 
gemakkelijk gemaakt. Onze studiekeuzepuzzel op 
www.kogeka.be is zo opgesteld dat je geen fouten 
kan maken: hij leidt je heel eenvoudig naar een 
volledig traject. Misschien kan je ook je meester of 
juf vragen om in de klas onze website eens te openen 
om de studiekeuzepuzzel uit te proberen!

Zijn er eigenlijk niveauverschillen in het 
eerste leerjaar A?

Ja, dat is zo. Iedereen krijgt 27 lesuren basisvorming, 
maar het lestempo en abstractieniveau daarvan 
is gekoppeld aan de vaste keuze die je maakt. In 
Latijn, Moderne talen & wetenschappen en STEM 
Wetenschappen wordt de basisvorming aan een 
hoog lestempo en een hoog abstractieniveau 
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aangeboden. In de andere richtingen heeft de 
basisvorming een standaard lestempo en een 
standaard abstractieniveau.  In ieder geval is het zo 
dat de eerste twee jaren van het secundair onderwijs 
oriënterend zijn. De leerkrachten van het tweede jaar 
zullen jou advies geven over het verdere verloop van 
je studieloopbaan in de tweede en derde graad.

Ik wil later Industriële wetenschappen of 
Techniek-wetenschappen in het technisch 
onderwijs studeren. Wat doe ik dan?

Je kiest best voor STEM Wetenschappen.  Je krijgt 
een stevige algemene vorming en ook talen zitten in 
het pakket. Je zit samen met leerlingen die mogelijk 
in de toekomst ASO Wetenschappen zullen volgen. 

Je kan ook STEM Technieken kiezen. Daar heb je een 
standaard abstractieniveau. De leerlingen van STEM 
Technieken zullen later vooral in praktisch-technische 
richtingen verder studeren. STEM Technieken is dus 
daar een ideale voorbereiding voor.

Kan ik nog van keuze of klas wisselen?

We vragen in al onze scholen uitdrukkelijk om in te 
schrijven voor zondag 5 juli. Daarna zijn niet alle 
keuzes nog gegarandeerd.  Dat geldt voor al onze 
scholen, van het eerste tot en met het zevende jaar. 
We organiseren op zaterdag 6 juni van 9u tot 12u 
een virtuele open dag. Je leert onze scholen en 
studierichtingen nog beter kennen dan de informatie 
die nu al op onze website staat. En je krijgt de kans 
om online vragen te stellen. Via mail of telefoon zijn 
onze scholen natuurlijk ook bereikbaar tijdens de 
schooluren. In de zomervakantie zijn onze scholen 
open t.e.m. dinsdag 7 juli en daarna starten we 
opnieuw op maandag 17 augustus t.e.m. maandag 
31 augustus.

Hoe gebeurt de klasindeling?

De vaste keuzes bepalen de klasindeling. Als er 
toch samenzettingen van klassen moeten gebeuren, 
gaan we bij voorkeur op zoek naar de grootste 
verwantschap. Je kan natuurlijk nog steeds vragen 
om bij één of maximum twee van jouw vrienden/

vriendinnen in de klas te zitten. Als jouw vriend/
vriendin andere keuzes maakt, is de kans klein dat 
hij/zij in het eerste jaar bij jou in de klas zit. Onze 
twee scholen Sint Aloysius Geel en Sancta Maria 
Kasterlee · SMIK zijn geen ‘fabrieken’. Je komt jouw 
vrienden ongetwijfeld nog op de speelplaats tegen 
of mogelijk wel in een volgend leerjaar. We zijn 
echt heel actieve scholen en organiseren geregeld 
activiteiten die klasoverschrijdend zijn.

Moet je in 1 B nog kiezen?

Jazeker! Je krijgt ook hier 27 lesuren basisvorming. 
Het uurtje sociale vaardigheden en ICT hebben 
we zelf voor jou ingevuld. De overige drie lesuren 
bepalen jouw studiekeuze. In Sint Aloysius Geel 
heb je zoals in het verleden een heel ruim aanbod. 
Je kan in 1B opteren voor Mens & organisatie, Plant 
& dier, Techniek & nijverheid en Voeding & horeca. 
In Sancta Maria Kasterlee · SMIK kan je alleen voor 
Mens & organisatie kiezen.

Puzzel je keuze eenvoudig samen op de 
KOGEKA-website 

 
via de QR-code van  
Sint Aloysius Geel of de

QR-code van  
Sancta Maria Kasterlee • SMIK!

@
Deinsesteenweg 77 n 8700 Tielt n T. 056 61 52 04 n info@inofec.be n www.inofec.be

WIJ ZETTEN IN OP 
DYNAMISCH WERKEN
www.inofec.be/dynamisch-werken
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15 leerlingen en 3 begeleiders van het SMIK 
verzamelden tijdens de paasvakantie van 2019 in 
de luchthaven van Zaventem met bestemming New 
Delhi. Van 8 tot 14 april verbleven ze in gastgezinnen 
van leerlingen van de Saint Mark’s School. Het was 
een blij weerzien, de Indische leerlingen logeerden 
in september 2018 een week bij onze leerlingen in 
Kasterlee. Nu was het aan onze leerlingen om in de 
gastgezinnen te verblijven en de Indische cultuur te 
leren kennen.

Maar voordat we naar de school in New Delhi trokken, 
verbleven we 4 dagen in Jaipur. De Vlaamse VZW 
OPUS III (http://www.opusiii.be/home) voorziet daar 
onderwijs voor de armste kinderen. Onze leerlingen 
wilden niet met lege handen toekomen. Tijdens 
het schooljaar deden zij acties en verzamelden een 
mooie som geld. Sancta Maria Kasterlee • SMIK kon 
aan de plaatselijke verantwoordelijken een cheque 
van 270.000 Indische Roepies ( ongeveer 3500 euro) 
overhandigen. Door ter plaatse te verblijven in het 
huis van OPUS III en het bezoeken van de scholen 
zagen de leerlingen dat het geld meer dan goed 
besteed zou worden. 

De organisatie houdt ondertussen 4 scholen 
draaiende voor in totaal meer dan 1200 leerlingen. 
Zeer weinig comfort, kleine, warme lokalen, weinig 
of geen meubilair, maar zoveel enthousiasme, 
dankbaarheid en vriendschap. Voor iedereen was 
het een zeer confronterende, rijke ervaring.

Het was de bedoeling om op op 26 april 2020 

terug een delegatie uit New Delhi te ontvangen, 
maar vanzelfsprekend is dit bezoek uitgesteld.  
In november 2020 is het wel de bedoeling dat 
leerlingen van het SMIK terug naar Indië trekken.

HET INDIA-AVONTUUR VAN SANCTA MARIA 
KASTERLEE • SMIK

De Taj Mahal lag ‘op de weg’. Een bezoek mocht 
dan zeker ook niet ontbreken.

In een Indische klas

Onze volledige groep
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Wist je dat je door de studie van Latijnse en Griekse 
teksten op dezelfde manier je geheugen en je 
redeneervermogen traint als met doorgedreven 
wiskunde-oefeningen? De studie van klassieke 
talen is zeker niet oubollig. Bij KOGEKA werken de 
leerkrachten klassieke talen van de drie scholen 
met een klassieke studierichting (Sint Aloysius Geel, 
Sancta Maria Kasterlee • SMIK en Sint Dimpna Geel 
• College) samen in één vakwerkgroep. Die zorgt 
ervoor dat het Grieks en het Latijn levensecht en 
eigentijds worden gegeven.  

Jammer genoeg kon de tweede editie van de 
‘Sapere Aude-quiz’ op 13 maart niet plaats vinden. 
En dat had dus helemaal niks te maken met een 
gebrek aan deelnemers! Vierenvijftig ploegen van 
vijf personen zouden er normaal aan deelgenomen 
hebben. Op de foto zie je leerlingen van Sint 

Dimpna Geel • College die op zoek naar zijn naar 
Latijnse restanten in het stadsbeeld van Leuven. Alle 
leerlingen van de Griekse studierichtingen (SAG en 
SDGC) organiseren elk jaar een Griekse dag met 
aandacht voor diverse aspecten van de Helleense 
samenleving. Op de Latijnse namiddag bestuderen 
de leerlingen de  invloed van het Latijn op de 
moderne talen en de cultuur. Bij KOGEKA wordt de 
klassieke humaniora in een modern jasje gestoken 
en zijn de klassieke talen meer dan levendig. Dat uit 
zich ook in de puike studieresultaten van de meeste 
Grieken en de Latinisten in het hoger en universitair 
onderwijs.

KLASSIEKE TALEN, MEER DAN LEVEND

Zelfbouw oplossingen die Clevr zijn 
ontworpen om jou op een slimme 
manier te helpen.

www.clevr.be

Slim kiezen voor zelfbouw

Verwarming - koeling - ventilatie - zonnepanelen - sanitair en regenwater

Onze leerlingen in Leuven
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Nog net voor de crisis
LEERLINGEN SOCIALE EN TECHNISCHE 
WETENSCHAPPEN SINT MARIA GEEL OP 
BUITENLANDSE STAGE

In februari beleefden niet minder dan 40 SMG’ers 
een stageavontuur in het buitenland … en voor 
het eerst waren daar ook leerlingen uit Sociale en 
Technische Wetenschappen bij! Zes gemotiveerde 
STW’ers streken -brexit of geen brexit :) - neer in het 
bruisende Londen, om er aan de slag te gaan bij drie 
dynamische scholen.

Anders dan bij hun leeftijdsgenoten uit de 
handelsrichtingen of Begeleiding Doelgroepen (BD), 
vormt stage geen vast onderdeel van het curriculum 
in STW. Zesdejaars die interesse hadden in het 
stageproject, moesten dan ook erg gemotiveerd 
zijn. Ze doorliepen een heus selectieproces én 
beseften dat ze de lessen die ze tijdens hun twee 

weken durende stageperiode zouden missen, 
grotendeels zelfstandig zouden moeten inhalen. 
Wie onze STW’ers echter een beetje kent, weet dat 
dit hen niet zou tegenhouden. Het aantal kandidaten 
was dan ook veel groter dan het aantal beschikbare 
stageplaatsen.

Bij elk van de drie Londense scholen; Merryhills 
Primary, Kensington Primary en St. Margaret’s School, 

ontmoetten onze leerlingen hartelijke, betrokken en 
ongelooflijk gedreven mensen … Meteen werden ze 
door de kinderen, leerkrachten en directieleden in 
het hart gesloten én kregen ze een pak uitdagende 
taken. Ze ondersteunden leerkrachten bij de lessen, 
werkten leerrijke en toffe activiteiten uit, hielpen 
kinderen met opdrachten en het verwerken van 
leerstof, leerden hen met een zelf uitgewerkte 
activiteit bij over that strange little country Belgium, 
… De manier van werken, de culturele en sociale 
verscheidenheid, de aanstekelijke motivatie van de 
schoolteams, … Het werd een ervaring om nooit 
te vergeten! De reacties van de kinderen, ouders, 
leerkrachten en directieleden over het werk en de 
houding van onze STW’ers, waren ronduit enthousiast 
en hartverwarmend. 

Mirte Van de Ven  
en pedagogisch directeur David Hope

De aankomst in Londen
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Nore Oyen, directeur Marc Webster  
en Jelien Cuypers

Naast het werk op school, was er natuurlijk ook het 
kosmopolitische Londen dat ontdekt moest worden. 
En als je woont in het coole Camden, dan hoef je 
alleen maar de deur uit te stappen om midden 
in the hustle ‘n’ bustle te zitten. De verschillende 
buurten, de musea, de tube, … maar ook samen 
het huishouden doen en zelfstandig leven … onze 
leerlingen van Sint Maria Geel hebben er hun eigen 
verhaal van gemaakt. En wat voor één. Buitenlandse 
stages in STW? Dat verhaal is nog niet af!

Na het tweede jaar hebben onze leerlingen alweer 
belangrijke keuzes te maken. De  eerste graad is 
nog oriënterend, maar vanaf het derde jaar komen 
de leerlingen terecht in een meer definitieve 
studiekeuze. Tijdens de lessen wordt daar in het 
tweede jaar al aan gewerkt.  Maar onze scholen 
vinden dat nog onvoldoende. Daarom wordt 
zowel in Sint Aloysius Geel als in Sancta Maria 
Kasterlee · SMIK zeer goed samengewerkt met onze 
bovenbouwscholen Sint Dimpna Geel · College,  Sint 
Jozef Geel en Sint Maria Geel.  Begin maart werd 
er voor de leerlingen van het tweede jaar een dag 
georganiseerd in de bovenbouwscholen. Zij kregen 
niet alleen duiding bij een richting, maar mochten 
ook effectief in de school van hun keuze een dagje 
komen volgen. Ook ouders kregen tijdens een aparte 
infoavond in Sint Aloysius Geel de gelegenheid om 
kennis te maken met alle richtingen die we vanaf de 

tweede graad binnen onze scholengemeenschap 
KOGEKA aanbieden. Leraren van al onze scholen 
van de tweede graad werken daar al jaren graag aan 
mee.

KOGEKA WERKT AAN OVERGANG VAN TWEEDE 
NAAR DERDE JAAR

Agro- en biotechnologie blijft populair.
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Als eerste school in Vlaanderen mocht Sint Aloysius 
Geel aan de slag met het project Globaland XL van 
de Nederlandse organisatie Stichting Cross Your 
Borders uit Nijmegen. Globaland XL is een interactief 
onderwijsproject over mondiale en maatschappelijke 
vraagstukken. In Nederland is de organisatie al wel 
bekend, maar in Vlaanderen dus nog niet. Tijdens 
het project bestudeerden leerlingen in groepjes hun 
eigen land in een virtuele wereld. 

Groepen komen op een speelse manier voor allerlei 
dilemma’s te staan zoals belastingen heffen, sparen en 
lenen, budgetten toekennen, beleidskeuzes maken 
en samenwerken met andere landen. Doelstelling 
was om leerlingen te doen inzien dat leven in een 
welvarend land het niet gemakkelijk maakt om 
jongeren inzicht te geven in maatschappelijke en 
mondiale problemen. Globaland XL beantwoordde 
zo mee aan een deel van de inhoud van het nieuwe vak 
‘Mens en samenleving’ dat door Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen in 2019-2020 werd toegevoegd aan alle 
lessentabellen in de A-stroom. Volgend schooljaar 
komt Globaland XL alvast terug naar Sint Aloysius 
Geel en mogelijk ook naar Sancta Maria Kasterlee · 
SMIK.

VERNIEUWEND PROJECT GLOBALAND XL 
IN SINT ALOYSIUS GEEL

EEN GASTPROFESSOR IN HET AUDITORIUM 
LEONARDO

De collega’s geschiedenis van Sint Dimpna Geel 
· College brachten het thema van ‘De Eerste 
Wereldoorlog’ dit jaar op een originele manier aan. 
De Antwerpse professor en bekende historicus 
Marnix Beyen kwam een ‘hoorcollege’ houden over 
het thema. Op die manier werden de leerlingen ook 
al eens geconfronteerd met de manier van les geven 
in het universitair onderwijs.
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CHALLENGE DAY IN SINT ALOYSIUS GEEL

Promo- & werkkleding
Borduren & bedrukken

www.texstyle.be

info@texstyle.be

Tel.: 014 51 23 26

De jongeren van het tweede leerjaar B werden een 
ganse dag onderdompeld in ‘Challenge Day’. Deze 
vzw werd door het Rode Neuzenfonds gevraagd 
om met workshops naar scholen te trekken die 
zich in het verleden sterk geëngageerd hadden 
voor het project van Rode Neuzendag. In 2018 
was Sint Aloysius Geel al een ‘Rode Neuzenschool’. 
De jongeren van de B-stroom werden een ganse 
dag getrakteerd op allerhande educatieve spelen, 
beweging, praatrondes en emotie. Het programma 
van Challenge Day pakt algemeen voorkomende 
problemen bij jongeren aan zoals pesten, 
vooroordelen, geweld, isolatie en intimidatie. 

 

Spanning troef in de sportzaal!

De leerlingen van Omnibus Tielen werden onlangs 
een dag lang ondergedompeld in het wereldje 
van onze bouwafdeling van Sint Jozef Geel. De 
leerlingen leerden al de basisbeginselen van het 
metselen en werden bijgestaan door onze jongeren 
en onze leerkrachten Bouw. Ze kregen op het einde 
van de dag zowaar al een echt diploma!

LEERLINGEN OMNIBUS TIELEN IN DE 
BOUWAFDELING
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Welk initiatief kan je bedenken zodat ouders met 
directie en leerkrachten in gesprek kunnen gaan 
over een thema uit de schoolse leef- en leerwereld 
van hun zoon of dochter en bovendien verankerd 
binnen de GOK-doelstellingen van ‘Ouder- en 
leerlingenparticipatie’?

Wat verscherpt onze geest en bevordert de 
gezelligheid?

Koffie natuurlijk…. Oh ja, mét een heerlijk stukje taart 
uiteraard!

En zo konden wij vorig schooljaar in Sint Maria Geel 
de geboorte van onze baby ‘Ouders op de koffie’ 
met grote fierheid aankondigen. 

Het is een avond waar ouders, leerkrachten en 
directie in kleine groepjes van gedachten met elkaar 
wisselen aan de hand van diverse methodieken. Een 
korte theoretische duiding, reflectie op een vorige 
avond, discussiëren over het aangeboden thema 
en ons als team inspireren zijn de niet te missen 
voedingsstoffen van de avonden.

Vorig schooljaar stonden op de eerste ‘Ouders op de 
koffie’ de kernwaarden van Sint Maria Geel centraal. 
Om ervoor te zorgen dat de kernwaarden verweven 
zijn met ons dagelijkse schoolleven, hebben we de 
input nodig van leerlingen, collega’s maar natuurlijk 
ook van onze ouders. Zij gingen graag op dit thema 
in.

Bij de implementatie van Zorg 2.0 namen we in de 
tweede ‘Ouders op de koffie’ de ouders weerom 
in de arm. Zij weten als geen ander wat jongeren 
van vandaag nodig hebben opdat zij zich optimaal 
zouden kunnen ontwikkelen op onze school.

De doelstellingen van ‘Oriëntering bij in- en 
uitstroom’, onze andere GOK-pijler, concretiseerden 
wij in een derde ‘Ouders op de koffie’. Leren en 
studeren op school houdt ons namelijk allemaal 
bezig. We werden geïnspireerd en gemotiveerd 
door de aanwezige ouders.

De drie avonden leverden ons niet meer te missen 
levensecht materiaal voor de gehele werking van 
onze school.

Maar zoals jullie weten werkt koffie ietwat verslavend 
en heeft het een stimulerend effect… 

In Sint Maria Geel wordt daarom ondertussen al hard 
gebrainstormd over een vierde editie van ‘Ouders 
op de koffie’. 

Met fierheid kunnen we zeggen dat onze baby 
‘Ouders op de koffie’ ondertussen al aardig kan 
stappen en met veel deugd het schoolse leven op 
Sint Maria Geel aan het verkennen is.

Anja Vleugels, Lieve Van Nieuwenhuyze en Katrien 
Hermans, de trotse ouders

ONTSPROTEN UIT SINT MARIA GEEL

Ouders op de koffie
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DE TOEKOMST IS... NU!
Gedichtenweek in Sancta Maria Kasterlee • SMIK

Sommige klassen schreven een lied en brachten 
dit live voor de hele school, andere maakten een 
prachtig kunstwerk, al dan niet frivool. ’s Middags 
was er een grote gedichtenwandeling doorheen 
het SMIK, waarin alle leerlingen iets brachten wat te 
maken had met ‘de toekomst is…nu’. De jury kwam… 
en zag dat het goed was! 

Gelinkt aan dit thema deden enkele leerkrachten 
ook een act om de gsm-loze dag in te leiden. De 
eerste gsm-loze SMIKdag vond plaats op het einde 
van de gedichtenweek: op 6 februari. ’s Middags 
konden de leerlingen o.a. dansen, kubben en gsm-
boogschieten. We kijken al uit naar de volgende 
gedichtenweek!

Boem  paukeslag 

Daar ligt alles…plat 
OOOOOOOOOOOO 
Weer zien we jongeren te veel gsm’en foto filmpje 
spel instagram
Checken sturen checken sturen checken sturen

STOP!

Drama in volle slag
Kijk sociale media
Allemaal hoofd naar daar
De tijdverslinder
Is er
Alle gsm’s
Weg 

Halt!
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Dossier 
MEISJES IN SINT JOZEF GEEL

Sint Jozef Geel is de grootste school van KOGEKA, 
maar wordt vooral in Geel door de bevolking 
nog steeds als ‘een vakschool voor jongens’ 
afgeschilderd. Nochtans zijn er zowel in het verleden 
als vandaag al heel wat jonge dames afgestudeerd in 
de Technische Schoolstraat. Natuurlijk zijn dat er nog 
veel te weinig en dat vinden de huidige meisjes ook. 
In heel wat sectoren zijn werkgevers ook op zoek 
naar dames uit de ‘harde’ technische wereld. Op de 
volgende pagina’s laten we enkele jongeren aan het 
woord die graag promotie willen maken voor ‘meer 
meisjes’ in de school.

Liese Pauwels, het enige meisje in Lassen-
constructie

‘Ik heb me hier altijd goed gevoeld’

Liese Pauwels koos al op haar twaalfde voor 
een ‘vakschool’. Als meisje in het ondertussen 
verdwenen Peperstraatje en als leerling in een (voor 
de buitenwereld harde!) mannenwereld, heeft ze 
zich altijd goed gevoeld. Theoretisch onderwijs in 
Kasterlee was niets voor haar en tot vorig jaar was 
ze leerling in het departement Hout en bouw. Ze 
schakelde inmiddels over naar Lassen-constructie 
en daar voelt ze zich al even goed als in haar vorige 
richting.  Volgend jaar denkt ze er aan om een 
zevende jaar te volgen, maar zeker is dat nog niet.  
Haar toekomst ligt nog niet direct vast. Haar ‘vokke’ 
zou haar graag in de familiezaak zien komen, maar 
daar heeft ze voorlopig nog geen beslissing over 
genomen. Misschien kiest ze binnenkort wel voor het 
zevende jaar Pijpfitten - lassen - monteren.

Lisa Wuyts van het zesde jaar Elektronica/ICT

‘Je kan na het vierde jaar ASO zeker nog instappen’

Lisa Wuyts twijfelde na haar tweede jaar over haar 
studiekeuze. Ze wilde graag samen met een vriendin 
in Sint Jozef Geel gaan studeren, maar uiteindelijk 
kwam ze in Humane wetenschappen terecht. Een 
schitterende richting natuurlijk, maar een volslagen 
verkeerde keuze voor haar. De les van Lisa is dat je 
best alleen je keuze bepaalt en je niet laat ompraten 
door een vriend of vriendin.

Lisa bleef twee jaar om dan toch nog de stap te 
zetten.  ‘Ik heb toen wel in de vakantie heel wat 
bijgespijkerd, maar dat heeft geloond. Natuurlijk 
voel ik soms nog wel eens dat ik een paar jaar gemist 
heb, maar een echt probleem heeft dat zeker nog 
niet opgeleverd’, zegt Lisa vandaag. Zij is er van 
overtuigd dat het echt mogelijk is om ook na het 
vierde jaar nog de overstap te maken van ASO naar 
TSO, ook naar een richting die misschien ‘officieel’ 
niet meer als logische overstap wordt beschouwd. 
Het meisje dat zich op de website van de klas  ‘mieke 
van de humane’  noemt, werkt net als de jongens 
aan een indrukwekkende GIP-proef (zie verder).  ‘Het 
verschil tussen mijn vorige school en Sint Jozef Geel 
vandaag is wel heel groot. We zitten maar met tien 
leerlingen in de klas en hier spreek je openlijk tegen 
de klastitularis. De vrijheid is ook vele malen groter’, 
aldus Lisa. Echte toekomstplannen heeft ze nog niet, 
maar een opleiding of een toekomst in de grafische 
sector zou bijvoorbeeld wel in aanmerking kunnen 
komen.
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Yana Rombouts van Elektrotechnieken

‘Ik kon direct goed volgen’

Yana Rombouts kwam vanuit het tweede jaar 
Ondernemen in het derde jaar Elektrotechnieken 
terecht. Een niet zo logische keuze, zou je denken, 
maar in de praktijk bleek alvast deze jongere daar 
geen probleem mee te hebben. ‘Ik kon direct goed 
volgen, want de leerkrachten starten met de basis’, 
klinkt het bij haar. Yana heeft zich altijd goed gevoeld 
in een technische wereld. Ze is graag ‘bezig’ en de 
theoretische vakken zijn niet bepaald haar ding. 
Vorig jaar kon ze bij een zelfstandige haar stage 
doen, dit jaar mocht ze technisch onderhoud doen 
in een bedrijf.  Daar is ze getriggerd geworden 
om volgend schooljaar in Thomas More aan een 
bachelor Elektromechanica te starten. ‘En in het 
tweede jaar wordt het zeker de keuzemogelijkheid 
Storingstechnieken’, weet Yana nu al. 

Sophie Deceunynck en Nour Chidiac van het 
zevende jaar Decoratie en restauratie schilderwerk

Sophie en Nour zijn twee enthousiaste leerlingen 
van het zevende jaar Decoratie en restauratie 
schilderwerk. Zo enthousiast zelfs dat ze mee de 
uitdaging aangingen om samen met andere jongeren 
van de school enkele weken lang in Tanzania mee 
te werken aan een plaatselijk project. En hoe het er 
daar aan toe ging? ‘Schilderen en afschuren, maar 
dan op zijn Afrikaans’, noteerden we in ons boekje.  
Als het aan Sophie ligt, blijft het niet bij dat ene 
buitenlandse avontuur. In mei (als dat nog kan in 
deze tijd!) trekt de Limburgse jongedame naar het 
Portugese Braga om er stage te doen bij een bedrijf 
dat vooral restauraties doet van (kerkelijk) meubilair 
en allerhande herstellingen doet met bladgoud. 
Vooral met die laatste materie werkt Sophie heel 
graag. Ze heeft het zich nog niet beklaagd dat ze 
vanuit Mater Dei in Overpelt in de tweede graad naar 
Geel is gekomen. 

Nour deed dankzij de school haar stage bij Wim 
Aerts (Oevel) en leerde er omgaan met kalkverf en 
vernieuwende technieken. 

Zij kreeg de kans om onder leiding van een architect 
een Limburgs kasteel mee op te knappen, als stagiair 
en ook als jobstudent. Ook voor haar ging een nieuwe 
wereld open. De beide jongeren vinden het knap 
dat ze hier niet alleen praktisch kunnen werken. ‘We 
zitten eigenlijk in een kunstrichting die niet zo duur is 
als het echte kunstonderwijs’, stelt Sophie. Voor Nour 
is het duidelijk dat hun studierichting in elk geval 
heel nuttig is, zelfs al doe je er achteraf niks meer 
mee. Moet inderdaad immers niet iedereen ooit zijn 
of haar woning laten schilderen of behangen? 
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MEISJES IW OP BEZOEK IN SAG

Lente Lauwers en Jitske Wellens van het vijfde jaar 
Houttechnieken

Houttechnieken en meisjes? Dat lijkt niet direct 
samen te gaan voor conservatievelingen. En toch!  
Lente Lauwers uit Merksplas en Jitske Wellens uit 
Tessenderlo lieten zich in elk geval niet afschrikken. 
We haalden hen even uit een praktijkles.

Lente: Ik wist al heel snel dat ik Hout wilde doen, al 
van in het vijfde leerjaar. Ik volgde eerst de lessen 
in het VITO in Hoogstraten, maar dit jaar ben ik naar 
Geel gekomen. Ik heb echt wel een goed gevoel bij 
Sint Jozef Geel, vooral een gevoel van vrijheid hier in 
de houtafdeling.

Jitske: Ik heb in de eerste jaren van het middelbaar 
Mechanica-elektriciteit gevolgd. We kregen een 
uurtje per week hout en dat uurtje heeft me doen 
nadenken over mijn keuze. Ik wil er later zeker iets 
mee gaan doen in mijn beroepsleven. Misschien 
zelfs als zelfstandige. Wie weet? 

Lente: Ik  weet nog niet wat ik hierna kan doen, maar 
we voelen ons hier in elk geval niet slecht als meisje. 
We zijn de twee enigen in de houtafdeling, maar we 
worden hier heel goed aanvaard.

Jitske:  Ik zie echt niks wat wij anders zouden doen 
dan de jongens. Nadeel is misschien dat we fysiek 
wat minder sterk zijn, maar we hebben hier een hele 
reeks toestellen staan die dat compenseren. De 
tijd dat je in onze sector heel zware spullen moest 
kunnen opheffen, is al lang voorbij.

Lente en Jitske werken hier aan de CNC-machine 
van de school.

Enkele meisjes van de richting Industriële 
wetenschappen trokken tijdens een middagpauze 
begin maart naar Sint Aloysius Geel om meisjes 
uit de STEM-richting info te geven over Industriële 
wetenschappen.  De meisjes uit Industriële 
wetenschappen stelden vast dat hun richting vooral 
door jongens wordt bevolkt en wilden zo ook effectief 
iets ondernemen om die situatie wat te veranderen. 
Een vijftiental leerlingen van SAG toonden alvast 
belangstelling.

16
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Begin maart organiseerde Sint Dimpna Geel · 
College een solidaire week voor Broederlijk Delen.  
Er werd zomaar even 8100 Euro ingezameld met 
initiatieven als de ‘snoeppot’ , de ‘slagroomtaart’ en 
het solidaire ontbijt voor alle leerlingen. Leerkracht 
Lore Hoedemaekers en de leerlingen die mee waren 
geweest op inleefreis naar Senegal, brachten in 
het begin van de week een presentatie over hun 
reis. Elke dag brachten de leerkrachten ook dingen 
aan waarop kon geboden worden. Op het einde 
van de week werd de cheque overhandigd aan de 
Senegalese gast Mamadou Dramé en onze oud-
leerling (en oud-leerkracht van OKAN) Limme Van 
Den Abeele. Dit bedrag zal vooral besteed worden 
aan landbouwgerelateerde opleidingen in Senegal. 

Tijdens het slotmoment bracht Mamadou Dramé aan 
dat Senegal enorm veel last heeft van de droogte. Het 
regenseizoen dat vroeger zes maanden duurde, is 
tegenwoordig amper drie maanden lang. Mamadou 
was een week lang te gast in Geel en had ook tijdens 

de week al kunnen kennis maken met de leerlingen. 
Uit een lijst van tien personeelsleden werd uiteindelijk 
het meeste geld ingezet op secretariaatsmedewerker 
Bert Aerts. Hij werd het slachtoffer van het favoriete 
onderdeel van de week. De grootste geldschieter, 
Michiel Didden van 4 Wetenschappen, had met 
zijn klas 52,50 Euro verzameld. Hij kreeg de eer 
om na wat schaduwboksen tussen Bert Aerts, Lore 
Hoedemaekers en Bart Douw de slagroomtaart 
uiteindelijk in het gezicht van een toch verraste 
secretariaatsmedewerker te planten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

HEIKEN 17-19  2960 BRECHT  TEL. 03 330 10 10 

www.vostools.be 

SINT DIMPNA GEEL · COLLEGE SCHENKT 8100 
EURO AAN BROEDERLIJK DELEN

Presentatrice Katrijn Nijs kondigt de kandidaten 
aan. Bert Aerts, Lore Hoedemaekers en Bart 

Douw zijn de ongelukkigen die mogelijk een 
slagrooomtaart in hun gezicht gaan krijgen. Op dat 

moment denkt vooral Bart Douw dat hij de ‘klos’ 
zal zijn.
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NV Cebeo

Bell Telephonelaan 3a

2440   Geel

De jongeren van het zesde jaar Elektronica – ICT 
brachten begin maart al de laatste ontwikkelingen van 
hun geïntegreerde proef in de klas voor een kritisch 
team van juryleden. Het is de bedoeling dat de zesde 
jaren hier zelf aan verder werken om tegen juni hun 
project definitief voor te stellen in samenwerking met 
hun leerkracht Thomas Smets. Op hun eigen website 
http://gipee6.kogekaschoolverlaters.be/ kan je 
bekijken wat deze leerlingen allemaal van plan zijn. 

Jordi Timmers bijvoorbeeld werkt aan een Smart 
Koffietafel. De jongeman uit Ham is gestart vanaf een 
zogenaamde Raspberry Pi. Die zal infraroodsensoren 
inlezen en aan de hand van de gegevens de led-
verlichting op de tafel aansturen. Hij zal die installatie 
aansturen via een website en een eigen database 
en wil daar o.m. ook het bekende game ‘Snake’ 
in opslaan. De proefopstelling zag er in elk geval 

indrukwekkend uit. Rik Puts uit Lichtaart maakte 
zijn eigen ‘Game console’ die er in de klas alvast 
heel ingenieus uit zag.  De jongens en meisje (Lisa) 
van deze richting zijn enorm handig met laptop 
en GSM. Een app hier en een website ginder, zij 
draaien er hun hand nauwelijks voor om. Lander 
Renaerts  uit Eindhout had nog werk aan zijn ‘Kart op 
afstandsbediening’, die er voor een leek nochtans 
al heel knap uitzag tijdens de voorstelling. Een 
wagentje besturen vanop afstand? Het lijkt nog een 
stukje fictie, maar zelfs ons jongeren van Elektonica 
– ICT slagen er blijkbaar al in om fel in de buurt te 
komen van de zelfsturende wagen.  Nu nog allemaal 
de juryleden proberen te overtuigen in juni? Moet 
kunnen!

DE VOORBEREIDING VAN DE GIP VAN 
ELECTRONICA-ICT

Rik en zijn ‘Game console’

Jordi aan zijn Smart Koffietafel

Lander aan de PC tijdens zijn voorstelling ‘Kart op 
afstandsbediening’
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DE MAFWEEK 2.0

Aangezien stilstaan achteruitgaan is, staken we 
met de leerlingenraad van het SMIK (het MAF) 
onze traditionele MAFweek in een nieuw jasje. De 
MAFweek 2.0 was geboren en naast allerhande 
ludieke activiteiten tijdens de verschillende 
themadagen, werd er ook veel aandacht besteed aan 
inspraak en bevragingen bij leerlingen. Hieronder 
het relaas van een fantastische MAFweek 2.0 in 
woord en beeld.  

Dag 1: Sportieve maandag 
Wat een geweldige start van de MAFweek! 
Ochtendgymnastiek, armworstelen, bootcamp... we 
deden het allemaal en lieten ons van onze sportiefste 
kant zien!#eengezondegeestineengezondlichaam

Dag 2: old school dinsdag

Sjoelbakken, touwtrekken en volksdansen net zoals 
vroeger! Ook een weesgegroetje voor aanvang van 
de les kon natuurlijk niet ontbreken! 

Dag 3: wieltjeswoensdag! 
Skateboards, steps, rollerskates, gocarts, 
hoverboards... we zagen het allemaal! 

Dag 4: donderdag

Wat een fantastische donderdag! We zijn de dag 
gestart met een stevig en gezond ontbijt op school. 
Zowel leerlingen als leerkrachten namen deel; we 
waren wel met zo’n 140! Tijdens de speeltijden 
daagde het MAF de leerlingen uit om verschillende 
challenges te voltooien; iedereen deed enorm 
goed zijn best! Hiervoor worden de leerlingen ook 
beloond met een picknick, die in de lente bij mooi 
weer door ons georganiseerd zal worden. Op naar 
morgen, de afsluiter van deze knotsgekke MAFweek!

Vrijdag: MAFdag

Een dag vol vampieren, zwervers, Lego, Corona en 
zoveel meer op het SMIK. Een mooie afsluiter van 
een geslaagde MAFweek 2.0. 
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Onze scholengemeenschap startte dit jaar met het 
KOGEKA FORUM. Onze scholen willen ook hun 
maatschappelijke rol spelen en daarom willen we 
enkele keren per jaar een spreker uitnodigen over 
een actueel of interessant thema. Er is geopteerd 
om telkens voor iemand te kiezen met een band met 
onze scholen. Dat kan een ouder, een oud-leerling, 
een oud-leerkracht enz. zijn en uiteraard moet het 
onderwerp interessant genoeg zijn om een ruim 
publiek aan te spreken. 

In het kader van de bevrijdingsfeesten van Geel in 
september 2019, nodigden we Bob De Schutter uit 
als eerste spreker. Bob De Schutter is oud-leerling 
en professor ‘Games’ aan de Miami University in 
de Verenigde Staten. Bob bracht een geslaagde 
avond over zijn ‘Brukel Game’ , een spel over en 
met zijn eigen grootmoeder Bie Verlinden in de 
Geelse Brukelhoeve in de Tweede Wereldoorlog. 
Bob was ook zo vriendelijk om tijdens die week zijn 
verhaal te doen in klassen van de derde graad van 
Sint Jozef Geel, Sint Dimpna Geel · College, Sancta 
Maria Kasterlee · SMIK en Sint Maria Geel. Als tweede 
spreker, nodigden we in januari professor Tom Brijs 
uit. Tom Brijs is als verkeersdeskundige aan UCLL 

vooral bezig met de ‘Mobiliteit van de toekomst’.  Hij 
bracht met enkele filmpjes vernieuwende input over 
onder meer virtual reality en de autonome wagen. 
De beide avonden werden telkens georganiseerd in 
de ‘Club’ van Sint Dimpna Geel · College. Ook voor 
volgend schooljaar worden al plannen gemaakt voor 
een nieuw KOGEKA FORUM.

Onze scholengemeenschap is ook blij om ‘iets’ 
te kunnen doen in deze barre tijden. Al tijdens het 
begin van de coronacrisis werd onder leiding van de 
preventiedienst actie ondernomen. De vrachtwagen 
van KOGEKA vertrok met heel wat materiaal van het 
magazijn van onze scholen naar het AZ Sint-Dimpna. 
Ter illustratie: dat bericht met als illustratie alleen 
onze vrachtwagen werd op onze Facebookpagina 
meer dan 37000 keer bekeken. Er werd ook beslist 
om het FABlab te gebruiken om gelaatsschermen 
voor zorgverleners te maken. We danken onze 
collega’s voor de hulp en de firma’s XOD uit Balen, 
Vos Tools uit Brecht, BC Screen in Retie en Santens 
uit Herentals voor de geleverde grondstoffen en 
service. In de ziekenhuizen van Turnhout en Geel, 

in woonzorgcentra en in de thuisverpleging zijn ze 
ondertussen in gebruik genomen.

TWEE KEER EEN SUCCESVOL KOGEKA FORUM

BLIJ OM ‘IETS’ TE KUNNEN DOEN IN DEZE 
BIZARRE TIJDEN

Het tekstje met deze afbeelding werd op onze 
Facebookpagina meer dan 37000 keer bekeken.

Bob De Schutter met zijn moeder en oud-leerkracht 
May Vandeweyer en zijn grootmoeder Bie 

Verlinden, de hoofdrolspeelster van ‘Brukel Game’.
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Zowel Sint Dimpna Geel · Basisschool als Sint Aloysius 
Geel en Sancta Maria Kasterlee · SMIK werken samen 
met het Turnhoutse onderwijsdesignbedrijf Domo 
de Refontiro. Dat bedrijf maakte onder meer in 
samenwerking met het FABlab van KOGEKA een spel 
voor vijfde en zesde jaren van het basisonderwijs. De 
bedoeling van dat spel is dat leerlingen samen met 
hun leerkrachten, ouders of directie creatief aan de 
slag gaan over de toekomst van hun school. In onze 
basisschool waren ze er alvast heel enthousiast over.  
In Sancta Maria Kasterlee · SMIK en Sint Aloysius 
Geel werd Eduten Playground, een leerplatform 
voor wiskunde gebaseerd op artificiële intelligentie, 
ook met succes getest.

Sinds dit schooljaar is een werkgroep ‘Katholieke 
dialoogschool’ met vertegenwoordigers van al onze 
scholen aan het werk om onze visietekst ‘KOGEKA 
- katholieke dialoogscholen die samen groeien’ 
in de praktijk om te zetten. De eerste vergadering 
van dit schooljaar werd gehouden in de abdij 
van Tongerlo, na een voettocht ernaartoe. Onze 
scholengemeenschap wil echt werk maken van de 
visietekst die we hieronder publiceren.

Wij zijn katholieke dialoogscholen en staan 
levensecht in de samenleving van vandaag. Vanuit 
onze geïnspireerde opvoedingsprojecten gaan wij 
de dialoog aan met elk-ander in respect voor elk-
ander.

Katholieke dialoogschool zijn betekent voor ons 
elke dag weer kiezen voor liefde en verrijzenis! 
Elke leerling en elke collega wordt uitgedaagd en 
uitgenodigd om vanuit de inspirerende heiligen 
Aloysius, Dimpna, Jozef en Maria te werken, te 
leren en te leven in onze scholen. Dat maakt onze 
scholen tot ‘levengevende’ plekken waar leerlingen, 
leerkrachten en medewerkers tot hun recht kunnen 
en mogen komen, ieder op zijn unieke wijze en 
tempo.

Vormen is uitnodigen tot groeien en ontdekken van 
alle mogelijkheden die kinderen en jongeren in 
zich dragen en hierover altijd opnieuw verwonderd 
kunnen zijn. Ons uitgebreid aanbod zien wij daarom 
als een sterke troef om mee te bouwen aan ieders 
talenten en dromen. Daar zetten we blijvend op in, 
steeds vernieuwend, eigentijds en kwaliteitsvol.
Wij hopen met al onze scholen vanuit deze samen 
gedragen en gedeelde visie een dienst te zijn aan de 
samenleving van morgen.

KOGEKA gelooft in samen-werken, samen-leren, 
samen-leven!

BASISSCHOOL WERKT SAMEN MET DOMO DE 
REFONTIRO

KOGEKA ALS KATHOLIEKE DIALOOGSCHOOL 

Leerlingen van Sint Dimpna Geel · Basisschool aan 
de slag met het nieuwe spel!

De werkgroep klaar voor de tocht naar Tongerlo.
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Ons Centrum voor Deeltijds Onderwijs heeft onder 
meer ook een opleiding tot keukenmedewerker- 
hulpkok - kok en je kan er ook broodbakker 
worden.  Je kan er deeltijds leren combineren met 
deeltijds werken vanaf 15 of 16 jaar. Elk schooljaar 
nodigen onze jongeren breed uit om hun restaurant 

‘Umami’ op de -1 van de V-blok van Sint Jozef Geel 
te bezoeken. Door de gekende omstandigheden 
konden ze in het derde trimester in schoolverband 
nog niet aan de slag. De voorbeeldjes hieronder 
bewijzen wel dat ze ook thuis in quarantaine héél 
mooie dingen kunnen maken!

Vakleraren KOGEKA deelden dit schooljaar met 
enthousiasme hun expertise met de studenten 
lerarenopleiding Thomas More Geel voor het 
onderdeel Vakdidactisch Atelier. Er werd door 
de collega’s uitleg gegeven over handboeken, 
jaarplannen voor leraren en over evaluatie.  De 
leerkrachten Tinny Noyens (voor Kantoor) van 
Sint Maria Geel, Katrien Lintermans (voor Project 
Algemene Vakken) van Sint Jozef Geel en technisch 
adviseur Peter Croux van het departement 
Mechanica – Elektriciteit van Sint Jozef Geel brachten 
de toekomstige leraren inzicht in hun vakdomein. 
Ook collega Joris Arnauts (Departement Agro-
en biotechnieken) van Sint Jozef Geel was er bij 
betrokken, maar hij was jammer genoeg niet op tijd 
voor deze foto.

CORONA-BEELDEN VAN RESTAURANT UMAMI 
VAN CDO GEEL

SAMENWERKING LEERKRACHTEN KOGEKA EN 
LERARENOPLEIDING THOMAS MORE

Collega’s Tinny Noyens, Katrien Lintermans en 
Peter Croux brachten boeiende uiteenzettingen 

over hun taken aan toekomstige leraren van 
Thomas More Geel.
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Als we de afgelopen weken iets geleerd hebben 
over onderwijs, dan is het dit:

• we snakken naar de traditionele lessen op 
school, met hun bijhorende sociale contacten en 
face to face interactie;

• de mogelijkheden van digitale leermiddelen zijn 
veel uitgebreider dan we ooit konden dromen.

Snel informatie opzoeken, (stage)verslagen schrijven, 
samen aan bestanden in de Cloud werken, online 
oefeningen op maat maken, educatieve games 
spelen, filmpjes maken… het is anno 2020 allemaal 
mogelijk, en we passen het op steeds grotere schaal 
toe.

Kahoot!, WeZoozAcademy, Eduten Playground, 
Smartschool Live… de toepassingen schieten als 
paddestoelen uit de computer en we maken er 
alsmaar gretiger gebruik van.

KOGEKA zet al een aantal jaren in op deze mix van 
onderwijstraditie en technologische innovatie met 
het pedagogisch concept ‘LED leren’: Levensecht 
Eigentijds Duurzaam leren. Daarvoor hebben wij in 
al onze scholen geïnvesteerd in een moderne en 
krachtige leeromgeving, inclusief een performant 
ICT-netwerk: in alle schoolgebouwen is het altijd 
en overal mogelijk om met velen snel op internet te 
geraken.

Om de leerlingen daar zo veel mogelijk van te laten 
profiteren, beschikken zij best over een eigen laptop. 
Dat biedt nogal wat voordelen: je werkt met je eigen, 
vertrouwde toestel, zowel op school als thuis, en je 
hebt de zekerheid dat je steeds over een toestel 
beschikt wanneer het nodig is. Bovendien verbeter 
je op deze manier het snelst je digitale competenties 
in deze 21ste eeuw.

Betekent dit dat alle leerlingen een laptop moeten 
kopen? Neen! We hanteren het Bring Your Own 
Device principe: wie al een toestel heeft, mag dit in 
de les gebruiken.

Voor wie er wel één wil aanschaffen, werken we 
samen met de firma Campusshop.be. Hun aanbod is 
interessant om de volgende redenen.

• Het gaat om een beperkt aantal hoogkwalitatieve 
modellen, die onze ICT-dienst geselecteerd 
heeft. Dat vermindert de keuzestress en je mag 
ervan op aan dat deze toestellen alles kunnen 
dat nodig is voor schoolse doeleinden.

• Het gaat om stevige toestellen die tegen een 
stootje kunnen. Je moet er tenslotte dagelijks 
mee op en af naar school. Bovendien kan je 
het toestel laten verzekeren tegen een kleine 
meerkost.

• De betaling kan contant of in maandelijkse 
termijnen verspreid over 1, 2 of 3 jaar.

• Campusshop garandeert een snelle 
herstelservice, waarbij de periode van herstel 
overbrugd wordt met een leenlaptop.

• Campusshop heeft al vijftien jaar ervaring met 
laptops voor scholen.

Koop je liever een laptop bij je vertrouwde plaatselijke 
handelaar? Geen probleem, maar informeer je dan 
goed op onze website (http://www.kogeka.be/
byod-advies/) over de minimumvereisten van het 
toestel.

In 2019-2020 startten we met dit laptopproject in 
de eerste leerjaren A in Sint Aloysius Geel en Sancta 
Maria Kasterlee • SMIK en in een aantal klassen in 
Sint Maria Geel. In deze klassen garanderen we een 
regelmatig gebruik van de laptops in de les.

Tijdens de volgende schooljaren zal het laptopproject 
stelselmatig uitgebreid worden naar andere klassen 
in al onze secundaire scholen.

LAPTOPS VOOR LEERLINGEN



Monseigneur Heylenstraat 37
2460 Kasterlee
014 85 00 46

Schuttershof 2B
2440 Geel
014 56 26 50

Laar 1-3
2440 Geel
014 58 91 30

Gasthuisstraat 2
2440 Geel
014 58 02 04

Pas 110
2440 Geel
014 58 86 72

Technische Schoolstraat 52
2440 Geel
014 57 85 50

Technische Schoolstraat 52
2440 Geel

www.kogeka.be

Secundair onderwijs

Zaterdag 6 juni van 9 u. - 12 u.
Alle info op www.kogeka.be
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