
V 
an 14 november tot en met 16 

november vertrokken wij, Am-

ber Herreman 5MTWe en Noor 

Ally 5EW, op zeesessie. We na-

men mevrouw Debruyne, mevrouw Key-

meulen en meneer Claerhoudt mee richting 

Nieuwpoort.  

Dit jaar was het thema ‘verbondenheid’. 

Elke dag stond goed vol. Er waren telkens 

verschillende lezingen rond het brede the-

ma ‘verbondenheid’. We bekeken het on-

derwerp telkens met een andere bril op. Die 

van leerling, die van leerkracht, die van de 

ouder, die van de directie, … 

Naast de lezingen, waren er telkens ook 

‘verbroedermomenten’. Hierbij werden de 

scholen door elkaar gegooid en werden we 

in kleine groepjes verdeeld. We merkten dat 

onze stem als leerling echt wel telde tijdens 

deze driedaagse. Onze mening was belang-

rijk en er werd naar geluisterd. 

Op het einde van de dag, vond er telkens 

een schoolteammoment plaats. Dat was het 

ideale moment om ideetjes en tips uit te 

wisselen die we tijdens de dag van anderen 

hadden gehoord. Zo konden we ook onze 

school evalueren in vergelijking met de an-

dere scholen die aanwezig waren. Opnieuw 

een heel leerrijk moment! 

Wij vonden het ook zeker leuk om nieuwe 

mensen te leren kennen. Er werd al snel 

‘verbroederd’ met de leerlingen van de an-

dere scholen, dus ook onze vrije momenten 

waren al snel gevuld met amusement. 

Mochten we nog eens de kans krijgen om 

mee te gaan, een dikke vette ja! 

Amber Herreman en Noor Ally 

N 
a een creatieve voorbereiding; 

we maakten een bord dat voor 

onze school ‘verbondenheid’ 

moest symboliseren; ver-

trokken wij met 2 leerlingen en directie naar 

Nieuwpoort om eens grondig te discussiëren 

over het thema ‘verbondenheid’ bij ons op 

school. Wat is verbondenheid voor ons? 

Wat houdt dit voor ons specifiek in? Ook 

tijdens de vergelijkende momenten werd al 

snel 1 ding duidelijk: ‘We zijn eigenlijk wel 

goed bezig!’ De leerlingen voelen zich al 

verbonden met ons als schoolteam, de leer-

krachten, de opvoeders. We organiseren al 

tal van activiteiten om hen een plek te ge-

ven op school waar ze zichzelf kunnen zijn. 

Daarnaast hebben we ook een hele actieve 

ouderraad die ook hun zegje kan en mag 

doen. Uiteraard is er altijd plaats voor ver-

betering, we hebben dus een aantal puntjes 

‘meegenomen’ die we graag binnenkort in 

werking laten treden. De zeesessies: een 

aanrader! 

Stéphanie Debruyne 

 

 

3 kernbegrippen tijdens deze driedaagse: 

‘We zijn goed bezig!’ 

‘We nemen dat mee!’ met een dikke knip-

oog richting directie 

‘Zie bord!’ dat alles wat we al doen op 

school netjes verzamelde 

De Zeesessies 
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