
‘SAMEN’, het weloverwogen thema van 
deze editie van de jaarlijkse gedichten-
dag, die traditioneel de laatste donder-
dag van de maand januari zijn startschot 
krijgt en wordt gekoesterd, beleefd en 
gevierd. Vieren is momenteel geen evi-
dentie, maar toch doen we met ons allen 
verdienstelijke pogingen tot samen-le-
ven, samen-hangen, samen-zijn, samen-
voegen, samen-stellen, samen-zitten, 
samen-werken, samen-lezen en samen-
schrijven… 

Een dankbaar thema alleszins in deze 
turbulente tijden waarin samenhorigheid 
nog nooit zo belangrijk is gebleken en 
allerlei verbindende initiatieven vanuit 
verschillende hoeken kwamen opborre-
len, digitaal of op straat, stil of luidkeels, 
wereldwijde of eerder plaatselijke pro-
jecten. Dus ook op school grepen we 
meteen deze unieke kans om er ‘samen’ 
tegenaan te gaan. Onze speciale ver-
bondenheid in deze periode wilden we 
dan ook extra in de kijker zetten.

In de vorm van de gekende felgekleurde 
figuurtjes van Keith Haring probeerden 
we deze inspirerende boodschap dan 
ook te concretiseren en plastisch over 
te brengen, binnen en buiten de klas en 
zelfs verder dan de schoolmuren: ‘Sa-
men’ staan we sterk en komen we hier 
doorheen! Samen zijn we tot veel in 
staat, vanuit de eigenheid en het anders 
zijn van ieder individu. Niet samensmél-
ten dus, maar samenwerken, zo kun-
nen we bruggen bouwen naar hopelijk 
betere tijden. Al deze mooie gedachtes 
kwamen door onze leerlingen tot uiting 
via dit project!

Zo creëerden ze o.a. wenskaartjes met 
hoopgevende en motiverende quotes 
die ze mochten uitdelen aan hun naasten 
en geliefden, binnen of buiten de bubbel. 
Daarnaast werden creatieve zielen uitge-
daagd om hun meest poëtische kantje 
aan te scherpen en per klas poogden ze 
te komen tot een ‘klasposter’, een collec-
tief geheel waaraan elke leerling zijn/of 
haar bijdrage leverde. Per jaar kreeg dit 
een andere, unieke invulling en de kleur-
rijke resultaten sierden de gangen en 
lokalen en nodigden uit om een beetje 
positief te blijven en vooral om vol te 
houden, allemaal ‘samen’!

Gedichtendag 2021:
‘SAMEN’ sterk in VISO!


