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DE HONDERD VAN SCHEPPERS

ZOU JIJ LEERKRACHT WILLEN WORDEN?

Wie het nieuws volgt, weet dat er een nijpend tekort aan

leerkrachten is. Het gaf ons het idee om aan leerlingen

te vragen of zij een carrière in het onderwijs zagen

zitten. Meer dan vijfhonderd leerlingen vonden een korte

enquête in hun mailbox. We publiceren de resultaten

van de eerste honderd reacties.

1 Zou jij leerkracht willen worden?

Bijna dertig procent van

de leerlingen die ant-

woordden, kan zich een

toekomst als leerkracht

inbeelden. We moeten dat

wel relativeren. Het gaat

om de eerste honderd

antwoorden. Missc hien

hebben de enthousiaste,

toekomstige leerkrachten wel sneller gereageerd dan de andere leerlingen.

2 Zo niet, waarom niet? (Geef a lleen de belangrijkste reden.)

Het lijkt me een saai beroep. 30

Het loon is niet interessant genoeg 17

Ik heb slechte herinneringen aan mijn schooltijd. 9

Het is een beroep met weinig aanzien. 2

Een andere reden. 12

Bij ‘andere reden’ komen we heel verschillende verklaringen tegen, van ‘de uren’ en

‘vervelende tieners in de puberteit’ tot ‘Ik ga bijna heel mijn leven naar school en zie

het niet zitten om terug te gaan voor de rest van mijn leven.’



4

3 Waarom wel? (Geef alleen de belangrijkste reden).

Ik heb goede voorbeelden gehad. 10

Veel vakantie. 7

Een gevarieerde job. 4

Goed betaald. 3

Een andere reden. 5

De ‘andere reden’ is meestal een variatie van ‘met jongeren omgaan’. Het

cliché van ‘veel vakantie’ wordt niet helemaal bevestigd, en het blijkt dat vooral

goede leerkrachten jongeren inspireren om zelf leerkracht te worden.

4 Welk vak zou je graag geven? (Geef s lechts één antwoord.)

lichamelijke

opvoeding

10 wiskunde 2

Enge ls 4 esthetica 1

godsdienst 3 geschiedenis 1

creatie & mode 2 muzikale

opvoeding

1

pav/mavo 2 wetenschappen 1

Zevenentw intig van de negenentwintig toekomstige

leerkrachten vermeldden een favoriet vak. ‘Lichamelijke

opvoeding’ kent enorm succes. Tien procent van de

ondervraagden heeft al plannen om een fluitje te kopen.

We vroegen de leerkrachten L.O. om een reactie.  

Vakverantwoordelijke W.Ogiers : “Afgezien van het feit

dat wij als leerkrachten L.O. cool, hip en dynamisch

overkomen en zo blijkbaar een rolmodel zijn, spelen er

waarschijnlijk  toch nog enkele andere zaken mee die ons

beroep aantrekkelijk maken. 

We hebben het dan niet over het enkel moeten strijken

van “uwen jogging”, zoals m en wel eens zegt. Wij denken
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dat de aantrekkingskracht vooral zit in: het mogen sporten en spelen, het

mogen dragen van sportkledij en he t niet moeten verbe teren van taken en

toetsen. En dat je hiervoor nog betaald wordt ook! We ontkennen het dan ook

niet: L.O. geven is een van de moois te banen die je kan hebben.”

 

Bedankt aan alle leerlingen die de enquête invulden.

    

TOP TEAM

Al enkele jaren gaan 6 Handel en 6 Economie in het

begin van het schooljaar op daguitstap naar een

bedrijfssimulatiespel, TOP TEAM. Drie scholen spelen in

verschillende teams drie spelrondes tegen elkaar. Elke

spelronde is een fictief jaar waarin de teams beslissingen

nemen over de productie, verkoop en promotie van hun

goederen. Na elk jaar worden de teams gerangschikt

volgens winst. De winnaar van het derde spel is de

uiteindelijke  winnaar. 

Ook dit jaar namen 6EC, 6H1 en 6H2

deel aan dit bedrijfsspel. De ver-

schillende teams van deze klassen

deden het heel goed. Dit jaar won zelfs

een team van he t Scheppers instituut.

Het team van 6H2 met Cristiana, Leon,

Madiha en Rana eindigde de eerste

spelronde op de laatste plaats, maar ze

konden zich tegen de laatste spelronde

opwerken tot de eerste plaats. Zeer

terechte winnaars dus!
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BREINBREKERS

De droom

George is nachtwaker in een groot bedrijf. Op een ochtend, wanneer George

naar huis wil gaan, zegt zijn baas dat hij met het vliegtuig op zakenreis naar

Londen gaat. George raadt hem echter aan om de boot te nemen. "Waarom?"

vraagt de directeur. "Wel," zegt George, "ik droomde vannacht dat een

vliegtuig naar Londen vlak voor de landing neerstortte." 

De directeur lacht er eerst om, maar bijgelovig als hij is, gaat hij toch maar met

de boot. In Londen hoort hij dat het vliegtuig dat hij ging nemen, inderdaad is

neergestort. Terug in België geeft hij George een grote beloning en ontslaat

hem  op s taande voet! 

Waarom werd George ontslagen?

Een ei koken       

Je moet een e i exact 9  minuten laten koken. Hiervoor heb je

twee zandlopers ter beschikking. Eentje doet er 4 minuten

over om leeg te lopen, de andere 7 minuten.

Hoe ga je te werk met de zandlopers om perfect te weten

wanneer het ei 9 minuten (onafgebroken) heeft gekookt? 

 

Handen schudden
 

Twaalf oude schoolvrienden ontmoeten elkaar opnieuw na

lange tijd. Zij schudden elkaar allemaal de hand. Hoeveel

keer wordt er in totaal handen geschud?  

Antwoorden op pagina’s 22-23.
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LEERLINGENRAAD

INTERVIEW MET ALI AL-OGALI

Na het wat vreemde schooljaar 2020-2021 zagen

enkele leerlingen dit jaar de kans om terug een

leerlingenraad op te richten. Voortrekker in deze

nieuwe generatie is Ali Al-Ogali van 6OFR. We

stelden hem enkele vragen. (Wanneer dit interview

verschijnt, zijn misschien enkele van zijn plannen al

verwezenlijkt.)

Waarom is  er eigen lijk een leerlingenraad op school?

Vorig jaar hadden we niet echt een leerlingenraad op onze school, maar dit

jaar hadden we wel de kans om een leerlingenraad te starten. Ik vind het

belangrijk dat onze studenten meer kansen hebben om zaken te vertellen aan

de directie, om meer inspraak te hebben.

Wie zit er dan nu in de leerlingenraad?

Ik weet het juiste aantal niet uit het hoofd, maar het aantal groeit. Rond de

vijfenveertig, als ik me niet vergis.

Die kunnen toch niet allemaal tegelijk in een vergadering zitten?

Bij onze eerste vergadering lukte het wel. We gebruikten de mediaklas van

SED (D .16). Iedereen had plaats.

Komen die van alle verschillende types van klassen?

Ja, van alle types.

Jullie hebben een oproep gedaan om die vrijwilligers te vinden. We zagen

de affiches aan enkele vensters.

We zijn eerst in de klassen rondgegaan en daardoor hadden we al een

dertigtal geïnteresseerden. Na de affiches hebben we er dus nog een vijftiental

bij gekregen.
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Weet je of andere campussen ook een leerlingenraad hebben?

Nee, ik heb geen idee.

Hoe ben jij in de leerlingenraad geraakt?

Ik heb aan mevrouw Vermeiren gevraagd of we een leerlingenraad mochten

opstarten en toen ik de toestemming kreeg, ben ik mijn eigen team gaan

samenstellen.

Jij bent voorzitter. Is daar ooit over gestemd? 

(Lachend) Nee, niet echt.

Hoe heb jij de macht gegrepen?

Het is eerlijk en logisch dat, als je een eigen groep start, je ook de leiding van

die groep neemt.

Jij hebt al enige ervaring met leerlingenraden.

Ik was in de leerlingenraad in de eerste en in de tweede graad, in mijn vorige

school en sinds het vierde jaar op he t Scheppersinstituut.

Hoe viel dat mee?

Op mijn vorige school hebben we een paar speciale

dagen kunnen organiseren, bi jvoorbeeld een

multiculturele dag. We hadden ook een pyjamadag en

een warme-truiendag. Tijdens mijn vierde jaar in onze

school kwam Corona en konden we niet veel meer doen

dan thee schenken bij het oudercontact.

De dingen die je opsomt, zijn evenementen of

feestjes. Heb je a l ooit geprobeerd om de directie

iets te vragen over  de normale gang van zaken op schoo l?

We hebben nog niet gevraagd om  regels te veranderen , maar we zijn  al wel b ij

hen geweest om evenementen te organiseren. We gaan op het einde van

oktober een Halloweenfeest organiseren (Opmerking: dit interview vond plaats
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Leerlingenraad derde graad

Voorzitter: Ali (6OFR)

Ondervoorzitter: Isaac (6IB)

Klasvertegenwoordigers: 

Elvin (5CM), Ouassima (5ET5), Zuraya (5OFR), Aya (5ST), Ghizlaine (5H2)
Kanija (6CM), Soukaina (6HW), Isaac (6IB), Kawtar (6REV), Cristiana (6H2)
Souhail (6OFL) & Ali (6OFR)

Andere leden

Hajar (5ST), Salima (5ST), Mohamed M (5IB), Ibrahim (5IB), Mohamed Y (5IB)
Amna (5ET), Albena (5CM), Nishakul (5CM), Kadiatou (5H1), Ibtissam (5H1)
Taiseer (5H1), Alexia (5H2), Bilal (5H2), Ilyayda (5H2), Youssef (6IB), Khalil
(6OFL), Zahra (6OFL), Mourad (6OFL), Oussama (6OFL), Jatana (6OFR), Hakim
(6OFR), Yousra (6OFR), Siham (6OFR), Hawa (6CM), Houda (6CM), Dijana
(6CM), Nisrin (6CM), Malika (6CM), Sara L (6H2), Rana (6H2), Sonney (6REV) &
Yassine (6REV)

op 20 oktober.) Ik heb al gesproken met mevrouw Paeschuyzen en ze staat

achter het idee.

Je bent een leerling  van het zesde jaar. Wat w il je nog bereiken met de

leerlingenraad?

Ik wil zeker dat onze leerlingen inspraak hebben over bepaalde zaken, maar

ook dat wij de directie helpen, bijvoorbeeld bij sommige acties. Wij z ijn de stem

van de studenten.

Geef eens een voorbeeld van hoe jij de directie kunt helpen.

Als de directie bijvoorbeeld een enquête wil houden bij de leerlingen, dan

kunnen wij hen helpen bij het opstellen van de vragen, bij het adverteren van

de enquête, enzovoort.

Is de directie altijd aanwezig bij de vergaderingen van de leerlingenraad?

Nee. Onze leerlingenraad wordt geleid door de leerlingen zelf.
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MM

Is de leerlingencoördinator (leco) er meestal n iet bij?

Neen, maar bij de eerste vergadering hadden we haar wel uitgenodigd om

haar te laten zien hoe we werken.

Verschijnt er dan een verslag?

Ja. Na elke vergadering met de raad of met de directie maak ik een verslag en

dat stuur ik door naar de leerlingen van de leerlingenraad, de directie en de

leco’s. Het is belangrijk dat we iedereen op de hoogte  houden. Communicatie

is echt belangrijk.

Denk je, als je verder gaat studeren, dat je een richting gaat kiezen d ie

iets te maken heeft met het organiseren van mensen?

Ja, zeker. Ik zou graag rechten willen studeren.

Opkomen voor de gewone mens?

Ja.

Bedankt voor dit interview en nog veel succes.

Een nieuwe affiche voor de  klassieke  film ‘Casablanca’ (1941). 

Voorproef van de modeshow?
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HORROR

THE MYSTERIOUS GOAT

A story inspired by the work of Anthony Horowitz

I woke up and I slowly opened my eyes, I saw a very dark space and I didn’t

recognise it. I didn’t stand up immediately but I already smelled a very filthy,

bad smell. I decided to stand up and s tarted walking. 

While I was walking I realised that I was

walking in a maze, but it wasn’t just a

normal maze. The bushes were extremely

high and there were a couple of black

leaves, not much else. I wondered why

they were black and why I was here.

I got a bit closer to the bushes and I

touched a black leaf. That was not my best

idea. The bad smell s tarted to  get rea lly powerfu l and I cou ldn’t hand le it. I

fainted right away.

My body was hurting really bad, I had a couple of bruises on my legs and

arms,  but I didn’t know where they came from. The smell was hurting my

head. I was in so much pain that I couldn’t move but I started swinging my

arms around until I touched something hairy

and moist. I turned my head around and I saw

where the very bad smell came from. It was a

big, fat, headless goat! It was rotting and it was

soaked in dried blood. I started  yelling and

because of the adrenaline I jumped in the  air. I

looked around and I saw that I was in another

kind of maze. 

There was a big white door, it didn’t have a lock or door knob. I was curious

and I wanted to know what was inside of the room. I went back to the goat

without the expectation of finding anything. I touched the paw and it started

glowing. Shortly after it stopped, I touched it again but this time with my hand.
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NTDA

There were lightning bolts and there was a

huge wind. I closed my eyes because I was

so scared. 

When I opened my eyes again I was in this

weird white room with bloody handprints on

the walls with black and  white tiles. There

was a b ig neon light integrated in the roof. 

When the light shone on the tiles the black ones turned purple. It was all very

suspicious and so I stepped on a tile. I knew it, it was the bad smell again . I felt

something grabbing me by the throat and everything turned black…

Dina & Sara 4EC4a

© 6CM  Geïnspireerd door The Shining
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Candy Crushers Verpakt snoep

Just crush it!

@candy.crusherss
5H1

TUTTI-FRUTTI Smoothies

Don’t hesitate, just buy!

/tutti.fruttyi
5H1

 

YUMMIE SWEET² Just a yummie

Yummie.sweet

Yummie sweet

5H1

CHAOS COMPANY Snoep

Meer dan alleen chaos

Snoep in gedecoreerde mok of theeglas

5H2

CANDLES ARE US Geurkaarsen

Candles crafted with love

Meer info via schoolmail of affiches

5H2
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OEM

IK

IEJ

CA

VISUALISATIES

Tijdens de les Frans zetten leerlingen Franse woorden om in visualisaties: de

tekening geeft een vorm aan de betekenis van het woord. Enkele voorbeelden.

© 5



15

TROLLS & POETRY

Wie zich op het internet begeeft, weet dat het

wereldwijde web een aantal gevaren kent. Je kan

bijvoorbeeld te maken hebben met een trol. 

Trollen zijn mensen  die er plezier in hebben om

mensen online te beledigen, discussies op een forum

volledig  te laten ontsporen of om gewoon mensen beet

te nemen. Je denkt da t je naar een interessante site

wordt geleid, maar dan loopt het mis. De volgende

haiku (Japanse dichtvorm) beschrijft het gevoelen:

The pain inflicted

An excruciating lie

Another fake link

Een heel specifieke val heeft een eigen naam: rickrolling. Je krijgt een

interessante link toegestuurd, maar wanneer je erop klikt, verschijnt een video

van het vroegere popidool Rick Astley die “Never Gonna Give You Up” zingt.”

Je vindt een verwijzing in het onderstaande acrostichon (gedicht waarbij de

eerste letters van verzen/woorden een nieuw woord vormen):

Trolls

Rickrolling

Online

Luring

Losers

Blijkbaar saboteren trollen ook computer games. Ben je lekker een

oorlogsstrategie aan het uitwerken  en plots knalt een trol je neer. Trollen

hebben er vooral plezier in om een reactie bij de slachtoffers uit te lokken. Het

beste advies is daarom om niet te reageren op deze saboteurs:
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Menace to the online society

Trolling is my passion

When playing a game

I get my fame

By killing and trashin’

People rant and rage

But they just trigger

Something bigger

When they engage

Trollen nemen natuurlijk gebruik van het fe it dat je op het internet je ware

identiteit kan verbergen en zo ongestraft onheil kan veroorzaken. In het echte

leven loopt het anders, zoals de volgende limerick aantoont:

There was a troll in our class

Who couldn’t let an opportunity pass

To prank his peers

Causing lots of tears

Until someone kicked his ass

© 6IB
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DDWATWG

WAAROM GESCHIEDENIS?

In onze reeks ‘Waarom (vak)?’ zijn we aan een vak gekomen dat sommigen

haten en waar anderen dan weer naar uitkijken : geschiedenis. W e laten drie

leerkrachten aan het woord: mevrouw W. Gevers (WG), een vaste waarde op

onze school, de heer A. Timmerman (AT), die zijn strepen al heeft verdiend,

en de heer D. De Win (DDW), een nieuwe leerkracht.

Waarom bent u leerkracht geschiedenis geworden?  Wat trok u aan in dat

onderwerp?

WG: Ik heb tijdens mijn studies in het midde lbaar de richting La tijn-Griekse

gedaan. De interesse voor de k lassieke oudheid was er dus al.

DDW: Voor geschiedenis koos ik om dat het m ijn lievelingsvak was a ls kind. Ik

heb uren naar de Disneyfilm Hercules gekeken en wou hier altijd meer

over weten. Mijn ouders spoorden mij ook aan om mij hier verder in te

verdiepen en kochten versch illende boeken voor mij. Als we op reis

gingen, was dit altijd naar een plaats met een rijke geschiedenis. Ik

bezocht verschillende Griekse steden, maar ook Egypte.

  

AT: Ik heb altijd al een grote interesse gehad voor geschiedenis. Als kind

las ik veel boeken die met geschiedenis te maken hadden en die

interesse is eigenlijk nooit gestopt. Toen ik na het middelbaar koos om

geschiedenis verder te studeren, heb ik al vrij snel u itgemaakt dat ik

een job wilde uitoefenen waar ik actief bezig kon zijn met geschiedenis.

Vandaar mijn  keuze voor leerkracht.



18

‘Ik zou wel eens
graag Cleopatra

willen zijn.’
(WG)

Denkt u dat geschiedenis een populair vak is bij de leerlingen?

WG: Zoals  bij alle vakken: sommige leerlingen doen dit graag en anderen

niet. 

DDW: In het eerste middelbaar lijkt het vak mij

populairder dan in het tweede midde lbaar.

Geschiedenis is in de eerste p laats het verte llen

van verhalen en het discussiëren over zaken die

we vandaag de dag hee l bizar vinden. Denk

maar aan slavernij of polytheïsme. In het

tweede middelbaar is het vak  minder populair.

Ik vermoed dat “puberen” hier mee te maken heeft. Ik merk op dat in

het tweede middelbaar vooral jongens interesse tonen in het vak . 

AT: Ik denk niet dat geschiedenis ech t een popula ir vak is b ij de meeste

leerlingen, wat ik eigenlijk onbegrijpelijk vind. Omdat het gaat over

dingen die al lang verleden tijd zijn, zien veel leerlingen het nut er niet

altijd van in. Sommige thema’s zijn wel duidelijk popu lairder dan

andere. Dan denk ik vooral aan oorlogen of nieuwe ontdekkingen waar

leerlingen al eens van gehoord hebben.

Doet u dingen om uw vak populair(der) te maken bij de leerlingen?

WG: Leerlingen zijn vaak bezig met series, films en games. Indien dit kan,

probeer ik dat te linken aan de gesch iedenis. Je moet ze wel du idelijk

maken dat er “fouten tegen de geschiedenis” in kunnen zitten, maar dat

kritisch nadenken is ook deel van het vak.

DDW: Ik probeer veel te linken aan de wereld van vandaag: politieke

propaganda vroeger en nu , stemmen vroeger en nu, geloof vroeger en

nu. 

AT: Ik doe uiteraard mijn  best om de leersto f zo interessant mogelijk te

maken, al lukt dat niet altijd. Soms laat ik fragmenten zien van filmpjes

of spelen we een kahoot om te herhalen. Onlangs kreeg  ik ook de tip

van enkele leerlingen om ‘memes’ te gebruiken tijdens de lessen. Wie

weet kan ik het eens proberen.
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‘Alles wat we rondom
ons meemaken, heeft

zijn wortels in het
verleden.’ (AT)

Is geschiedenis een ‘buisvak’?  Zo ja, wat is het grootste probleem?

WG: Door jarenlange ervaring  merk ik dat er te weinig gestudeerd wordt. Dat

blijkt vooral bij de examens. Bij oefeningen en toepassingen waarvoor

minder kennis vere ist is, gaa t het meesta l wel.

DDW: Zeker, geschiedenis is zowel een “blokvak” als een “begrijpvak”. In de

eerste plaatsen moeten de leerlingen kennis leren en begrijpen. Het

moeilijkste komt bij het begrijpen van geschiedenis, waar je al deze

kennis samenneemt en analyseert om te zien hoe alle maatschap-

pelijke domeinen invloed hebben op elkaar.  

AT: Helaas komen er toch wel wat buizen

voor bij gesch iedenis. Volgens m ij

komt dat voora l doordat er bij

geschiedenis veel moeilijke woorden

en teksten gebruikt worden . Zeker als

je dan we inig interesse hebt in het vak

wordt het moeilijk om te s tuderen. Een belangrijke tip is om niet enkel

van buiten te leren maar om echt te begrijpen wat je  leest. Dan zal je

merken dat je het ook beter kan onthouden.

Hoe probeert u de leerlingen duidelijk te maken dat geschiedenis een

belangrijk vak is?

WG: Door duidelijk te maken dat we vaardigheden leren en dat we kunnen

leren uit de geschiedenis. We kunnen uit gebeurtenissen van vroeger

veel leren en proberen om niet dezelfde fouten te maken.

AT: Door zovee l mogelijk naar de actualiteit te verwijzen. Alles wat we

rondom ons meemaken heeft zijn wortels in het verleden. Je kan dus

onmogelijk  iets begrijpen van de wereld vandaag zonder de

geschiedenis te  bestuderen. 

Kent u een geschiedenismop? 

AT: Nee niet echt, ik weet wel dat de leerlingen het vak soms zien als een

mop?

DDW: Een rondtrekkende minstreel stapt een herberg binnen in de hoop daar

wat geld te verdienen voor onderdak. De herberg heet “De Ridder ende
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WG

ATDDW

Draek”. Hij is net binnen als de  vrouw van de herbergier hem

toeschreeuwt:  ‘Wat moet jij hier, ghy luisighe armoedzaaier? Er komen

hier al zwervers genoeg!’ De minstreel kijkt nog even naar het

uithangbord en zegt: ‘Is de ridder ook thuis?’

Een geschiedenisdocent vraagt aan de klas : ‘Waar werd de Magna

Carta (1215) getekend?’ Antwoord van een leerling: ‘Aan de

onderkant.’

Een laatste vraag in verband met ons jaarthema (Lekker in je vel). In  welk

historisch tijdperk zou u zich het best in uw vel voelen en waarom?

WG: Ik zou graag wel eens Cleopatra willen zijn in Egypte, volgens de

geschiedenis een bloedmooie vrouw voor deze periode, die toch wel

macht had terwijl hier meestal de mannen aan de top stonden. 

DDW: Klassieke oudheid. Het was tenslotte de  periode wanneer men voor de

eerste keer begon na te denken over de wereld en af te stappen van

een “creationistisch” idee. Het was een samenleving die ondanks

bepaalde regels ook wel een bepaalde vrijheid kende.

AT: Wat ik echt zou hebben willen meemaken, zijn de ontdekkingstochten

van de eerste Europeanen naar Amerika. Het moet een geweldig

avontuur geweest zijn om alles wat je kent achter te laten en een

nieuwe wereld te  ontdekken. 

Vragen van 4Ec4a (2018-2019), aangepast aan het vak.
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WEER NIET GOED

- Leerkracht: “Esperanto is een kunsttaal, bedoeld als universele taal
zodat iedereen e lkaar zou  kunnen verstaan, in de hoop zo vrede te
bereiken.  Je herkent trouwens een woord in ‘esperanto’?”
Leerling: “Espresso?”  (‘Esperanza’ betekent ‘hoop’.)

S Gehoord tijdens de les godsdienst: “Ben jij gevormseld?”

S Leerkracht: Wat are WMDs? The M and D stand for Mass and
Destruction. What’s the W?
Leerling: De letter w.

En nog enkele oudjes:

- Vraag: Wat is een bijzin?
Antwoord: Een zin met gele en zwarte strepen.

S Vertaal: eau de toilette.
Antwoord: water voor het to ilet.

S Opgave: Een voorbeeld van een primaire hefboom is een f........r.
( flesopener)
Antwoord: furkentrekker.

S Opgave: Geef een van de negen hoofdgroepen in de
voedingsdriehoek.
Antwoord: Bedreigingsvet. (Bereidingsvet!)

S Vraag: Wat betekent ‘onderverzekeren’? (= voor een te laag bedrag
verzekeren)
Antwoord; Je kelder verzekeren.

S Zijn  vader is  een dom ino.’ (Dominee!)
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COMIC STRIPS

Stripverhalen begonnen ooit als getekende grapjes  (vandaar ‘comics’) verteld

in een strookje (strip) in kranten of tijdschriften.

De leerlingen van 1Ba en 1Bd zochten elk een grapje en verwerkten dat tot

een echte comic strip op de computer. Onderstaand voorbeeld komt natuurlijk

niet helemaal tot zijn recht in zwart-wit. Bekijk de volledige verzameling in kleur

op www .scheppers.be.

ANTWOORDEN

De droom

Een nachtwaker hoort n iet te dromen als hij aan het werk is.  
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AA

Een ei koken

Draai beide zand lopers om. Nadat de eerste zandloper leeg is (na 4 minuten),

draai je die weer om. Je wacht tot de tweede zand loper leeg is (na 7 m inuten),

je draait deze dan om.

Nog een minuut later is de eerste zandloper terug leeg (na 8 minuten dus). Op

dat moment draai je de zandloper van 7 minuten terug om. Deze heeft dan

alweer 1 minuut ge lopen en zal dus, a ls je hem  omdraait, nog 1 minuut lopen.

Als hij stopt met lopen, zijn de 9 minuten gepasseerd.  4+4+1=9  

Handen schudden

66 keer

Noem de vrienden 1 tot en met 12. Nummer 1 schudt handen met nummer 2

tot en met 12. Dat is 11 keer schudden in totaal. Nummer 2 heeft al met

nummer 1 handen geschud en moet nog handen schudden met 3  tot en met

12. Dat is 10 keer schudden.  Enzovoort. Totaal worden er dus 11 + 10 + 9 + 8

+ 7 + 6 +  5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 66 keer handen geschud.  
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1
 Behalve in  (onlin e) win kels

Vergeet Nike, de godin van de victorie. 

Kies de echte klassiekers van Scheppers:

VICTOR SPORTSCHOENEN

NU OVERAL1 TE KOOP


