
I 
n het kader van het keuzevak STEM trokken we met een 22-tal 
leerlingen van het eerste jaar naar Inagro te Beitem, meer bepaald 
naar het onderzoekscentrum voor insectenkweek. Dit bedrijfsbe-
zoek ging door in verband met het lessenpakket ‘zien wat je niet 

kan zien’ en ging voornamelijk in op de S in STEM, Science of weten-
schappen. De leerlingen kregen als eerste een uitleg over de economi-
sche kringloop met het insect als middelpunt. Daarna werd wat dieper 
ingegaan op enkele belangrijke insecten, waaronder de meelworm. Om 
een beeld te kunnen vormen van deze beestjes, werden ze door de 
leerlingen ook van dichtbij bestudeerd. Na afloop werden enkele potjes 
gevuld met insecten zodat ze nog eens onder de zelfgemaakte micro-
scopen, die eerder in de lessen STEM in elkaar geknutseld werden, kun-
nen bewonderd worden. Het was zowel voor de leerlingen als voor ons 
een leerrijke en boeiende uiteenzetting over het belang van insecten-
kweek. 
  
Leerkrachten STEM: 
Lisa Deseck, Sigrid Keymeulen, Nadine Biebuyck 

Heel leuk om te zien, ik vind 

het echt interessant!! Ik heb 

dat ook nog geproefd op 

restaurant … 

Dré Demaeght 1Ac 

Dat proeven zou niet 

onmiddellijk aan mij 

besteed zijn … 

Justine Ameel 1Ae 

Tof dat we een aantal 

insecten meekregen die 

de leerlingen nu kunnen 

onderzoeken op hun 

zelfgemaakte fonoscoop 

tijdens het gedeelte E-

engineering in STEM!!! 



   

O 
p 18 en 19 november kwamen de cursisten van Open School samen met ons, de tweedejaars, lekkere, maar gezonde desserts 

maken. Dit was spannend want velen onder hen konden nog  niet zo goed Nederlands spreken. Ze kwamen uit verschillende 

landen waar natuurlijk andere talen gesproken worden. 

Dit alles werd in de lessen Nederlands voorbereid: we kregen een gezondheidsbundel  met allerlei gezondheidstips op basis 

van de nieuwe gezondheidsdriehoek. We bekeken per groep ook een instructiefilmpje: hoe maken we chocomousse met kikkererwtensap, 

mangomousse, winterfruitsalade, haverkoekjes en smoothie?  We moesten a.h.v deze filmpjes zelf een recept proberen te schrijven. We 

kregen heel wat tips om goede instructies te geven.  Met deze kennis begonnen we deze namiddagen met volle moed. 

Na een korte kennismaking gingen we aan de slag. Eerst verzamelden we alle ingrediënten, dan kon het koken beginnen.  We probeerde 

goede en verstaanbare instructies aan de cursisten te geven. Na het koken hebben we alles opgeruimd en afgewassen. 

Het communiceren met de cursisten verliep soms wat moeizamer, maar toch lukte het om mekaar te begrijpen.  Daarna leerden we de 

gebruikte ingrediënten te vertalen in het Arabisch, Roemeens, Afrikaans… de moedertaal van de cursisten. Er volgde ook nog een opdracht 

voor de lessen godsdienst over hun eetgewoontes en hoe deze “rituelen”, voorschriften… vaak gebonden zijn aan het religieuze. 

Het was een speciale, maar leuke ervaring. We hebben heel wat bijgeleerd van de cursisten en heel wat nieuwe, gezonde en lekkere des-

serts ontdekt.  
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