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GEZOND VERSTAND

Een quiz over goede eetgewoontes tijdens de examens

We weten a llemaal dat succes bij examens afhangt
van een goede voorbereiding en voldoende
nachtrust. Maar je eetgewoontes spelen ook een rol.
Kan je in de volgende quiz de juiste  antwoorden
geven? 

1 Juist of fout? Omdat je hersenen veel energie
verbruiken, moet je meer dan anders eten.

O juist O fout

2 Juist of fout? Er bes taan geen middeltjes (pilletjes) om je geheugen te
verbeteren.

O juist O fout

3 Juist of fout? Het beste dieet tijdens de examenperiode bestaat uit d rie
lichte maaltijden en regelmatig een tussendoortje zoals yoghurt of een
stuk fruit.

O juist O fout

4 Hydratatie (vochtopname) is heel belangrijk. Hoeveel water drink je best
per dag om je lichaam en geest in goede staat te houden?

O een liter O anderhalve liter O twee liter

5 Juist of fout? Het is een slecht idee om te eten terwijl je studeert.

O juist O fout

6 Juist of fout? Als je ‘s avonds laat nog studeert, vergeet dan niet af en toe
iets te eten.

O juist O fout
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7 Juist of fout? Cafeïne, een belangrijk bestanddeel van cola en koffie, helpt
je te studeren  en daarom mag je zoveel drinken als  je wil.

O juist O fout

8 Juist of fout? Thee is beter dan koffie. 

O juist O fout

9 Juist of fout? Pure chocolade is beter dan melkchocolade.

O juist O fout

10 Welk stuk fruit geeft je het meeste energ ie?

O appel O banaan O peer

Bron: www.gezondheid.be

Antwoorden op pagina 22.

Een suggestie

De leerlingen van 2Ba maakten zelf  ice tea tijdens Maatschappij &
Welzijn. Jawhara koos voor een eenvoudig maar heerlijk recept. 

Gooi de volgende ingrediënten bij elkaar, roer eens goed en laat een   
uur trekken. 

1,5l kokend water

4 zakjes gewone thee of je lievelingetje

6 plakjes gember

verse tak jes munt 

1 uitgeperste citroen 
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DE HONDERD VAN SCHEPPERS

Communicatie tussen leerkrachten en leerlingen.

Ooit al gehoord van netiquette? Met deze term bedoelt men de gedragsregels

voor het gebruik van email en het internet. (Etiquette + net). Hoe snel moet je

op een mail antwoorden? Wat is het juiste taalgebruik?

D o o r  d e  k o m s t  v a n  S m a r t s c h o o l  e n  h e t

afstandsonderwijs is de communicatie tussen leerlingen

en leerkrachten via mail plots sterk toegenomen. Soms

loopt er wat mis: leerlingen lezen hun mail niet,

leerkrachten gebruiken niet  a l lemaal hetze lfde

communicatiemiddel en nog vee l meer.

Het werd dus tijd voor een kleine enquête bij zowel de leerlingen als de

leerkrachten. We stuurden verschillende klassen uit de zes jaren een

uitnodiging om een online-enquête in te vullen. Zodra we 100 antwoorden

kregen (38 van de eerste graad, 30 van de tweede graad en 32 van de derde

graad), sloten we de enquête af. De leerkrachten kregen een gelijkaardige

vragenreeks. Van hen kregen we 50 antwoorden.

1 Leerlingen. Tot hoe laat vind je het normaal om een bericht/vraag

naar een leerkracht te sturen?

totaal (in %)

tot 18 uur 100

tot 20 uur 85

tot 21 uur 52

tot 22 uur 35

later 20

Leerlingen durven tot heel laat berichten naar leerkrachten te sturen. In de

derde graad stuurt meer dan de helft (56%) nog een mail om tien uur ‘s

avonds.
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2 Leerkrachten, wanneer controleert u voor het laatst mails of

berichten op Smartschool?

%

voor 18 uur 14

tussen 18 en 20 uur 18

tussen 20 en 22 uur 40

na 22 uur 8

voor ik ga slapen 18

Onze leerkrach ten kennen hun leerlingen. Bijna de  helft gaat tussen acht en

tien uur ‘s avonds nog even na of een leerling een bericht heeft achtergelaten.

Misschien is de groep nog veel groter, want een vijfde beweert mail te

controleren voor het slapen gaan. (We weten niet precies wanneer de

gemiddelde leerkracht gaat slapen.) Als leerkrachten klagen dat leerlingen veel

te laat mails sturen, moeten ze misschien eens ophouden hun mail box zo laat

te openen.

3 Leerlingen, hoe snel verwacht je een antwoord van de leerkracht?

%

dezelfde dag als de ma il voor 18 uur werd verstuurd 58

dezelfde dag als de ma il voor 19 uur werd verstuurd 42

dezelfde dag als de ma il voor 20 uur werd verstuurd 29

dezelfde dag als de ma il voor 21 uur werd verstuurd 8

altijd dezelfde dag 16

binnen 24 uur 16

Ze zijn ongeduldig, die leerlingen. Zestien procent wil een snel antwoord, hoe

laat de mail ook werd verzonden. Vreemd genoeg ligt dat cijfer hoger in de

eerste en tweede graad dan in de derde graad. (Respectievelijk 26, 30 en 22

procent.) Misschien stuurt men in de hogere jaren ingewikkeldere vragen

waarop  men n iet zo sne l een reactie verwacht?
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4 Leerkrachten, hoe snel stuurt u een antwoord op een mail van een

leerling?

.

%

dezelfde dag als de ma il voor 18 uur werd verstuurd 76

dezelfde dag als de ma il voor 20 uur werd verstuurd 50

dezelfde dag als de ma il voor 21 uur werd verstuurd 26

dezelfde dag als de ma il voor 22 uur werd verstuurd 24

altijd dezelfde dag 22

de volgende schooldag 2

Weer valt op dat leerkrachten het zichzelf aandoen.

Velen antwoorden nog vrij laat op de avond op een

vraag van een leerling. Waarom zouden de

leerlingen dan wachten tot de volgende dag?

Sommige leerkrachten merken op dat de snelheid

van hun antwoord soms afhangt van de manier

waarop ze het bericht ontvangen. Als ze het op hun

telefoon krijgen, zijn ze  minder geneigd  om snel te

antwoorden dan wanneer ze aan hun computer

zitten.

5 Leerkrachten, hoe snel stuurt u een antwoord op een vraag die in het

weekeinde wordt verstuurd?

%

binnen 24 uur 48

voor zondagavond 20 uur 25

voor maandagochtend 8 uur 15

maandag 12

Leerlingen mogen niet klagen over de service van de leerkrachten. Bijna drie

kwart beantwoordt mail tijdens het weekeinde.
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6 Tot wanneer mag een leerkracht een bericht sturen over de volgende

lesdag? (Opgelet: het gaat n iet over de aankondiging van een

overhoring of een taak .)

leerlingen leerkrachten

voor 16 uur 24 48

tot 18 uur 28 19

tot 20 uur 36 16

nooit, wat het bericht

ook mag zijn

12 17

Het gaat hier om eenvoudige berichten zoals ‘Breng morgen a.u.b. het tweede

deel van het handboek mee.” Het eigenaardige aan deze resultaten is dat

leerkrachten zo’n laat bericht meer afkeuren dan de leerlingen. Als het niet

tijdens de lesdag is  meegedeeld, eventueel per mail, telt het niet. Misschien

zijn jongeren het meer gewoon om tot laat in de dag te communiceren.

7 Tot wanneer mag een leerkracht een opdracht (huistaak) of

aankondiging van een overhoring voor de volgende dag opsturen?

leerlingen leerkrachten

nooit: het moet altijd

vroeger

61 80

voor 16 uur (12 uur op

woensdag)

29 20

tot 19 uur 3 0

tot 20 uur 6 0

Weer zijn de leerkrachten duidelijker dan de leerlingen: je mag geen

belangrijke aankondigingen voor de volgende lesdag na de lesuren opsturen.

Bij de leerlingen zie je die  afkeuring stijgen bij e lke graad: ‘nooit’ scoort 43% in

de eerste graad, 57% in de tweede graad en 87% in de derde graad. Weer te

verklaren door de complexiteit van opdrachten in de derde graad? Of hebben

die leerlingen een rijker sociaal leven?
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8 Leerling, wanneer controleer je voor het laatst je mail of

Smartschool?

voor 18 uur 25

tussen 18 en 20 uur 34

tussen 20 en 22 uur 23

na 22 uur 9

voor ik ga slapen 6

nooit 3

De resulta ten hebben tot dusver aangeduid dat de leerlingen veel verwachten

van hun leerkrachten. Maar zijn ze zelf zo stipt in het nakijken van hun mail?

Ze blijken iets minder ijverig bij het controleren van berichten dan bij het

verzenden ervan . 

En de drie leerlingen die beweren dat ze nooit hun mail lezen, hebben

gelogen. Om aan de enquête  deel te nemen, m oest je je mail openen ...

WAT HEBBEN WE GELEERD?

S Leerlingen vinden het heel normaal om tot laat in de avond berichten

naar hun leerkrachten te sturen.

S Leerkrachten mogen daar niet al te veel over klagen: ze werken het

zelf in de hand door toch nog snel te antwoorden.

S Mails en ber ichten op Sm artschool worden wel afgekeurd als

communicatiemiddelen om na de lesuren belangrijke berichten voor

de volgende dag te versturen. Leerkrachten mogen m.a.w. niet

veronderstellen dat een  leerling mails na de lesuren leest.

S Leerlingen verwachten w el dat leerkrachten hun mail box constant in

het oog houden, ook tijdens het weekeinde.

Met dank aan de lee rlingen en leerkrach ten die he t enquêteformulier hebben

ingevu ld.
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WRONG AGAIN

S  I want to work in your head couch. (hoofdzetel?)

S Een vreemde bespreking van een hotel: I licked the swimming pool.

S Sommige leerlingen zagen geen probleem in de volgende zin uit een
sollicitatiebrief: “Enclosed you can find some testicles of former
employers.” ( testimonials!)

BREINBREKERS

1 Eindeli jk (bijna) vakantie! 

Omdat ik Covid-19 verschrikkelijk beu ben, w il ik op reis naar een Europese

hoofdstad waarvan de naam geen enkele letter van het woord CORONA

bevat. 

Naar welke Europese hoofdstad kan ik op reis gaan?

2 Vliegtuigen

Twee vliegtuigen vertrekken op hetzelfde moment. Ze vliegen over de

Atlantische oceaan. Het ene vliegtuig vertrekt uit New York en vliegt naar

Brussel met een snelheid van 630 km/h. Het tweede vliegtu ig vertrekt in

Brussel en vliegt naar New York met een snelheid van 500 km/h. De

vluchtroute tussen New York en Brussel is 5885 km lang.

a) Welk van de twee vliegtu igen is dan het dichtst bij Brussel op het moment

dat ze elkaar passeren? 

b) Na hoeveel tijd passeren ze elkaar?

Antwoorden op pagina 22.

© WA
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BRIEF AAN MIJN TOEKOMSTIGE IK

In het tweede jaar schreven de leerlingen voor het vak Maatschappij & W elzijn

een brief aan zichzelf. Over exact 1 jaar (in mei) sturen we hen de brief. Dit is

een voorbeeld van een lee rling uit 2MW:

Hey Toekom stige Ik

Hoe gaat het met jou? Met mij gaat het goed. Ik ben

iemand heel behulpzaam en sociaal., iemand die graag

mensen om zich heen helpt. Maa r tegelijkertijd be n ik

iemand die heel onzeker is terwijl dat  nergen s voor n odig

is. Probeer je zeker niet te veel te vergelijken met

anderen. Ik vind je knap zoals je bent.

Ik hoorde dat je later psycholoog wil worden. Dat je graag verder wil gaan studeren.

Ik duim  ervoor dat he t jou zal lu kken. D an ben  ik er zek er van  dat je ee n moo ie

toekom st zal hebben. 

Weet je dat ik echt trots ben op wat je tot nu toe hebt bereikt? Op dit moment

twijfel ik erg veel aan dingen. Daardoor krijg ik stress, zoals tijdens een

examenperiode. Te vaak denk ik dan dat ik het niet kan. Dan heb ik goed

gestudeerd, maar toch twijfel ik of het wel genoeg was. Wanneer ik dan aan het

examen start, begin ik zo hard te stressen dat ik niet meer kan nadenken. Heb jij dat

nu ook nog steeds? 

Waar ben jij eigenlijk allemaal ba ng voor? We et je waar ik echt ban g voor ben? Ik

heb een angst voor kleine beestjes en insecten. Maar ik ben ook echt bang om

mensen kwijt te geraken. M ensen die veel v oor me betek enen. M ensen die me ooit

hebben geholpen. Mensen die me in moeilijke tijden hebben gesteund. Maar vooral

mijn ouders en mijn oudste zus, die mij al steunen van kleins af aan. Zij staan vaak
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Een olifant vergeet nooit.

voor me klaar, zij moedigen mij aan en geven mij advies. Ik hou enorm erg veel van

hen!  Zij zijn mijn zwakste plekken.

 

Ik hoop dat jij trots bent op jezelf en dat je nergens spijt van hebt. Hoe erg je school

op dit moment ook haat, onthoud goed wat je wil bereiken. Als ik jou nog een

laatste advies mag geven, probeer dan niet te twijfelen aan jezelf. Je bent prachtig! 

Nog veel succes! En vergeet niet dat als je iets wil bereiken, ga er gewoon voor! 

Groetjes van jezelf, een jaar geleden.

XXX (2MW)
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VARIA

Een virtueel bezoek aan Mode=Kunst?

De tentoonstelling van Creatie & Mode en de lessen P.O.

gemist? Niet getreurd. Surf naar www.scheppers.be en

klik op de link in ‘De virtuele tentoonste lling’. Als je op de

geluidsknop rechts klikt, kan je ook de begeleidende

teksten beluisteren.

Scheppers & technologie

Een doormeetapparaat nodig? De leerlingen

van 2B ontwierpen en bouwden robots zoals

op de afbeelding rechts. Als je iets tussen

de pootjes k lemt dat elektrische stroom

geleid t, beginnen ze op en neer te springen

en gaan de oogjes branden.

Een luidspreker voor je gsm? De leerlingen van

2A maakten klankkasten voor smartphones.

Weldra verkrijgbaar op Scheppers

Teleshopping?
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Scheppers & architectuur

De klaslokalen van de

toekomst?

© 2
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UIT DE OUDE DOOS

HOE GEVAARLIJK IS JE LEERKRACHT?

Leerlingen bedachten in jun i 2010 de  volgende test om na

te gaan hoe ver je mag gaan bij bepaalde leerkrachten.

Het is grappig om te zien hoe sommige dingen veranderd

zijn.

1 Je leerkracht betrapt je  op gebruik van  je gsm. Hoe reageert hij/zij?

a “Wat een raar rekentoestel.”

b “Noem jij da t een gsm? De mijne kan veel meer!”

c “Afgeven en op het einde van de dag mag je hem op het secretariaat

ophalen.”

d De leerkracht neemt de gsm, bekijkt alle foto’s en bespreekt ze voor de

klas.

2 Je leerkracht schrijft een  fout op het bord. Hoe reageert hij/zij?

a “Waar staat de fout? Ik zal even de handleiding van het boek moeten

raadplegen.”

b De leerkracht komt niet meer bij van het lachen.

c “Ik wou maar even  testen of ju llie opletten.”

d De leerling die de fout opmerkte, moet ze van het bord likken.

3 De leerlingen vragen wat de leerkracht tijdens het w eekeinde heeft

gedaan. Hoe reageert hij/zij?

a “De lessen voorbereid.”

b Hij/zij vult het lesuur met wilde verhalen over het uitgaansleven.

c “We gaan verder met de les.”

d Er versch ijnt een wrede  glimlach op zijn/haar gezich t, en dan volgt: “Ik

heb aan jullie gedacht.”
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1 Nu zou dat het onthaal zijn.

4 De leerkracht vertelt een grapje dat totaal flopt. Niemand lacht. Hoe

reageert hij/zij?

a Hij/zij vertelt het nog een keer en legt dan uit waarom het grappig is.

b Hij/zij komt niet bij van het lachen.

c “We gaan verder met de les.”

d Hij/zij weigert verder te gaan met de les tot iedereen heeft gelachen en

voegt een vraag over de grap in het examen.

5 Je komt te laat op school, sluipt voorbij het secretariaat1 en

probeert de les binnen te geraken zonder je agenda te laten zien.

Hoe reageert de leerkracht?

a Hij/zij is bere id je even de weg te w ijzen naar het secretariaat, en verlaat

samen met jou het klas lokaal.

b “Ach, we waren toch nog niet begonnen. We waren nog bezig over het

weeke inde.”

c Hij/zij stuurt je naar het secretariaat.

d Hij/zij geeft je vijf bladzijden straf omdat je te laat bent, vijf bladzijden

omdat je je agenda n iet hebt laten tekenen en vijf bladzijden omdat je de

les hebt onderbroken. En dan mag je ook nog even naar het

secretariaat.

6 Je hebt een slecht cijfer behaald op een overhoring en vraagt de

leerkracht of er nog een toetsmoment komt voor het volgende

rapport. Hoe reageert de leerkracht?

a Hij/zij geeft je de vragen van de volgende overhoring zodat je  zeker je

tekort kan ophalen.

b “Dan moet ik nog meer verbeteren. Leer maar van je tegenslagen. Het

heeft mij nooit kwaad gedaan.”

c “Je had maar beter moeten studeren.”

d “Natuurlijk! Kom even voor de  klas en  ik zal je wat meer detailvragen

stellen over de vorige overhoring. Ik ben ervan overtuigd dat we je

gemiddelde nog kunnen doen dalen .”
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7 Om te kunnen spieken leg je een boek op je schoot tijdens de

overhoring . Hoe reageert de leerkracht?

a Hij/zij merk t het niet.

b Hij/zij gaat ach ter je staan en fluistert dat je naar de verkeerde pagina

aan het kijken ben t.

c Hij/zij geeft je een nul.

d Hij/zij laat je heel de overhoring maken, zodat je denkt dat het je gelukt

is. Dan vraagt hij/zij je de overhoringen op te halen. Natuurlijk valt het

boek op de grond wanneer je  rechtstaat. De rest van de les moet je met

het boek op je hoofd in de hoek staan. En je krijgt een nul.

8 Je moet een spreekbeurt geven met een PowerPoint-presentatie.

Wat doet de leerkracht?

a Hij/zij krijgt de computer niet aan de praat en de spreekbeurt wordt

afgelast.

b Hij/zij gaat ach teraan in de klas zitten en babbelt de hele sp reekbeurt

lang met de leerlingen van de laatste rij.

c Hij/zij volgt aandachtig en maakt notities.

d Hij/zij zucht voortdurend en zegt op het einde:“De nul had ik al

opgeschreven  voor je begon.”

Antwoorden

Voora l antwoord a: een vrij onschadelijke leerkracht.

Vooral antwoord b: een leerkracht die denkt dat hij hip is.

Voora l antwoord c: een voorspe lbare leerkracht.

Vooral antwoord d: een gevaarlijke leerkracht. We zouden er namen op

kunnen plakken, maar we hebben zelf schrik van die mensen.

© 5CM (2010)
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 De gms van Nanna

Der dræbte nanna?

Forbrydelsen, ook wel gekend als The Killing, is een Deense politieserie. Het eerste

seizoen gaat over de moord op Nanna Birk Larsen. Het bijzonder ingewikkelde

verhaal vol vreemde wendingen werd aanleiding voor een vakoverschrijdende

uitdaging voor leerlingen van 6ET3 ...

 

Een spannende zoektocht

ABIR BELHADJ

27 mei 2021

Het begon allemaal twee weken

geleden, toen we tijdens de les

seminarie het nieuws kregen van de

onverwachte dood van Nanna. Het

werd onze taak om de moordenaar te

vatten.

Sommige agenten, MK5 en NZ9,

barstten geschokt in tranen uit. AB2
begon zonder twijfelen al snel met het

noteren van de namen en adressen

van de mogelijke moordenaars. Een

aantal dagen later volgde het verhoor

van de verdachten, maar dat leverde

helaas niets op.

Na een korte rouwperiode vlogen MK5

en NZ9 in hun onderzoek.. Terwijl

agente AB2 op een doodlopend spoor

zat, haalden haar collega’s al veel

meer informatie bij elkaar en dus

besloten de drie speurders samen te

werken.

Na een afwezigheid van drie weken

sloot ook agente AY6 zich aan bij het
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De vier agentes bundelden al
hun vrouwkracht en kwamen
steeds meer te weten over de
moordenaar.

onderzoeksteam. De vier agentes

bundelden al hun vrouwkracht en

kwamen steeds meer te weten over de

moordenaar. En toen liepen ze weer

op een dood spoor. Agente EO3 dook

zomaar op, stak haar handen uit de

mouwen en deed wat de vier andere

agenten niet konden…

De laatste loodjes
Zal agente EO3 de moordenaar

vinden?

Eén telefoontje naar EO3, meer was

niet nodig om haar te overtuigen met

ons mee te werken. De agente had

niet veel nodig. Een aantal foto’s,

plaats van overlijden en wat

persoonlijke informatie over de familie.

Ze ging meteen aan de slag. De

agente was een raar typetje. Ze droeg

enkel zwart, keek altijd erg kwaad en

was nogal vaak chagrijnig. Toch deed

zij wat de andere vier niet konden. 

EO3 had al snel door dat de moord

van Nanna te perfect gepleegd was. Er

zaten machtige mensen achter deze

daad en EO3 kwam er achter wie dat

kon zijn. 

Natuurwetenschappen, Engels, L.O en

al die andere vakken waarvan we altijd

dachten dat ze nutteloos waren,

hebben tijdens deze zoektocht toch

iets opgebracht. De leerkrachten van

deze vakken hadden de connecties

om ons tips te geven voor onze

zoektocht. Maar natuurlijk hebben ze

die niet zomaar aan ons gegeven. Hier

moesten de agentes wel wat voor

doen. Britse thee maken voor Lady

Slaughter, een quiz winnen bij de

lessen van Roger Bond, een vraagstuk

oplossen voor Herr Naturwissen-

schaftler …

Het moment van de waarheid brak

aan. De vijf agentes moesten hun

verdachte voorstellen bij het hoofd van

de geheime dienst. SB023. Ondanks

de vele tips die ze gekregen hadden,

waren de agentes niet voor de volle

100% zeker van hun verdachte. Het

werd voor vier agentes duidelijk dat

iemand de zoektocht zat te saboteren.

Iemand zat te mollen! 

Veel tijd om na te denken was er niet

meer. Ze moesten allemaal snel een

keuze maken. Eén naam voor de

moordenaar en één voor de Mol.

SB023 bracht de resultaten samen en

kwam tot de conclusie dat de agentes

de moordenaar gevonden hadden. 
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Het bos waar Nanna vermoord werd

DE MOL 2021:

SCHEPPERSEDITIE
Hoe werd er gemold?

                                                   

Een discreet gesprek met de Mol

De scheppersmol van dit jaar heeft

goed werk verricht, maar niet goed

genoeg om de agentes te saboteren.

Ze hebben de moordenaar uiteindelijk

toch gevonden. Maar hoe komt het dat

het zo lang heeft geduurd en dat ze

het laatste moment toch nog

twijfelden? 

Antwoord van de mol:

“Wel,  het was moeilijk zulke

intelligente dames te saboteren, maar

het is me toch een beetje gelukt. Eerst

heb ik geprobeerd de opdrachten van

de leerkrachten te doen mislukken,

maar dan zou het al snel duidelijk zijn

wie de mol is. Ik ben daarom van

strategie veranderd. Elke keer dat een

agent op het verkeerd spoor was,

overtuigde ik ze dat ze gelijk had.

Daarom twijfelden ze tot de laatste

minuut.

DE ONTKNOPING

De resultaten zijn bekend. De

moordenaar is nu zelf vermoord. De

mol is gevonden. Hier volgen de

resultaten van Cluedo/De Mol 2021

schepperseditie.

Na een lange speurtocht met

verschillende ups en downs is het

gebeurd (knipoogje naar Erik Van

Looy). De vriend van de vader van

Nanna is de dader. Maar wees niet

bang! Hij kan geen mens meer pijn

doen. 

Er is maar één iemand van wie je wel

schrik mag (zelfs moet) hebben.

Agente EO3. De Scheppersmol van dit

jaar.
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DE LAATSTE CORONAPAGINA

GEDICHT

Er was eens een virus met “pinnen”

waartegen men weinig kon beg innen. 

Chinese, Engelse, Zuid-Afrikaanse variant

verspreidden zich  snel over  het hele land. 

En alles werd anders: geen knuffel, geen bezoek aan tante of oom, 

lessen m et Live en vergaderen met Zoom. 

Geen sport en geen spel, maar maskers en handge l. 

Vaste p laatsen in  de klas en taken via internet: 

wie staat op tijd op, wie ligt tot ’s middags in bed? 

We volgen de afspraken, zodat we straks weer alles normaa l maken. 

We stellen ook hoop op vacc ins en spuiten, 

en wie weet kunnen we binnenkort weer gewoon buiten? 

RB (Leco)

DE CORONAKAARTEN

Voor de vastenactie creëerden enkele

leerlingen prachtige prentkaarten met een

hoop volle  boodsch ap. W e verm elden

hieronder graag de vijf kunstenaars:

1: Abdelhafid Hamdaoui (2Bd)

2:Thierno Barry (2Ba)

3: Aya Bouchahma (1d2)

4: Farah  Pinto (3HW)

5: Imane Salah (3HW)
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ANTWOORDEN

EETGEWOONTES

1 Fout. Een overladen maag maakt je traag en verhindert concentratie.

2 Juist. Je geheugen verbetert door het te trainen. Gezonde voeding helpt,

maar er is geen wonderm iddel.

3 Juist. Probeer te voorkomen dat je pieken en dalen in  je

energievoorzien ing hebt.

4 Anderha lve liter.

5 Juist. Een maaltijd moet een ontspannend moment zijn.

6 Fout. Als je laat op de avond eet, maakt dat je slaap onrustig.

7 Fout. Cafeïne verhoogt de waakzaamheid waardoor je langer kan

studeren, maar je wordt er niet slimmer van. Bovendien werkt het

verslavend en heeft het geleidelijk minder effect. Andere problemen: de

suiker in de meeste van die drankjes en het effect op je slaap.

8 Juist. Thee bevat m inder cafeïne . Het zou de goede kwalite iten van  koffie

hebben zonder de nadelen, zeker groene thee.

9 Juist. Overdrijf n iet met chocolade, maar pure chocolade zou beter voor je

hersenen zijn dan melkchocolade.

10 De banaan. Een banaan bij je ontbijt zorgt voor energie.

BREINBREKERS

1 KIEV

2 a) Als ze elkaar passeren zijn ze allebei even ver van Brussel, natuurlijk.

b) Ze passeren elkaar na 5 uur, 12 minuten en ongeveer 29 seconden.
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EB (4CM)

Om de positie te  berekenen van  vliegtuig A (New York  naar Brussel), doe je : 

A = 0 + 630*t   (0 = 0km startpunt is New York, 630km/h, t is de tijd uitgedrukt

in uren)

Voor vlieg tuig B (Brussel - New York) doe je: B = 5885 – 500*t

(5885 is de afstand tussen NY en Bru, 500km/h, t uitgedrukt in uren)

Als ze elkaar passeren, moet hun positie gelijk zijn, dus A = B

Dus:  0+630*t = 5885  – 500*t

     630*t + 500*t = 5885 – 0

         1130*t = 5885

          t = 5885/1130 = 5,208 uren

Als je dat uitwerkt kom je op:

5 uren

0,208*60 = 12,48  dus 12 minuten

0,48*60 = 28,8 dus ongeveer 29 seconden
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