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VOORWOORD
Eind juni namen we in stijl afscheid van onze laatste-

jaarsleerlingen. We zijn er zeker van dat ze kunnen 
terugblikken op vele mooie ervaringen tijdens hun 

middelbare schooltijd in Agnetendal/Agnetencollege. 
Voor velen van hen begint binnenkort het studentenle-

ven, in eigen land of als uitwisselingsstudent in het  
buitenland. Wij wensen hen veel succes en een 

boeiende toekomst! En natuurlijk ook aan diegenen die 
onmiddellijk in het beroepsleven stappen. Want som-

migen zijn al klaar voor de arbeidsmarkt als kapper, 
kinderverzorger of in de zorg voor bejaarden.

 
Binnenkort trappen we het nieuwe schooljaar af. Het 

derde schooljaar in het nieuwe gebouw. We hebben er 
ontzettend veel zin in om samen (weer) op pad te gaan. 

Een nieuwe start, nieuwe klasgenoten, nieuwe leer-
krachten. Maar ook nieuwe kansen, nieuwe dromen en 

verwachtingen.
Van harte welkom in Agnetencollege Peer!

 We doen er alles aan opdat onze nieuwe leerlingen 
(ook de instromers) snel hun draai vinden in onze 

school. Wij weten dat jongeren vandaag nood heb-
ben aan een kwaliteitsvolle begeleiding, aan goede 

voorbeelden, aan warmte, aan leerkrachten naar wie ze 
opkijken. Voor de eerstejaars hebben we goedgevulde 
onthaaldagen voorbereid: toffe kennismakingsspelle-

tjes, een fietsbehendigheidsproef, een verkeersles met 
de politie, een dodehoekles en een busevacuatie.  Op 

vrijdag 7 september werkt elke klas aan de teamspirit.
 

Van zodra het schooljaar goed gestart is, kunnen de  
leerlingen tijdens de middagpauze kiezen uit een 

waaier van activiteiten: dactylolessen, schaken en 
andere gezelschapsspelen, handletteren, groenatelier, 
conversatiegroep Frans, voetbal, volleybal, basketbal, 

dans, de blog met de partnerschool in La Roche  
onderhouden … Dit zorgt voor een band over de  

klassen heen.

Ons studiekeuzepalet dat een breed segment van leer-
lingen aanspreekt, breiden we nog uit.

In het vijfde jaar ASO is de richting Sportwetenschap-
pen nieuw. In het schooljaar 2019-2020 mogen we deze 

richting ook op het zesde jaar ASO aanbieden.
 

Bedankt, beste ouders, voor het vertrouwen in onze 
school. Wij blijven met bezieling werken en streven 

ernaar dat veel jongeren in het Agnetencollege een ste-
vige, inspirerende basis krijgen voor hun verder leven.

 
Met de ouders van onze nieuwe leerlingen maken we 

graag verder kennis op de infoavond in september. En 
in november hebben we de oudercontacten met de 

vakleerkrachten gepland.
 

Wij wensen iedereen een vlotte start en veel succes in 
2018-2019!

Lisette Loos
Directeur Agnetencollege

Je zou verwachten dat dit het begin is van een artikel over klassieke talen. Toch niet!  Vandaag vertellen  
we het verhaal dat in het Agnetencollege geschreven wordt.

Op 1 september 2016 zijn de eerste leerlingen Sportwetenschappen gestart, niet goed wetende waaraan zich 
te verwachten. Ook voor de leerkrachten bood zich een spannend nieuw avontuur aan. Ondertussen, twee 
jaar verder, staat de eerste generatie sportwetenschappers op de drempel van de derde graad.

De invulling van het 5de en 6de jaar SPW, zoals de richting gemakkelijkheidshalve afgekort wordt, heeft intus-
sen vorm gekregen. Het blijft een sterk wetenschappelijke richting. Hoewel er 2 uren minder wiskunde zijn dan in         
Wetenschappen-Wiskunde lopen de wetenschapsvakken nagenoeg gelijk. Niet te onderschatten dus! De mens sana is 
dus nodig… een gezonde geest!
Daarnaast verschijnt er een extra uur sport. Naast de basiscompetenties zwemmen, gymnastiek, balsporten (vijfde jaar) en 
dans (zesde jaar), elk één uur per week, is er ook ruimte voor alternatieve sporten. Deze worden gebundeld in lesblokken van 
drie uur met een gevarieerd aanbod: oriëntatieloop, muurklim-
men, fitness, tennis, bmx, enz. Er is ook aandacht voor 
werp- en spurtnummers uit atletiek. Corpore sano dus… een 
gezond lichaam!

Sportwetenschappen is een combinatie die naar de toekomst toe 
vele deuren openhoudt. Logische vervolgrichtingen op acade-
misch niveau zijn master in de revalidatiewetenschappen, kine-
sitherapie of bewegingswetenschappen. Tegelijk blijven tal van 
andere wetenschappelijke richtingen een optie, zoals biomedische 
wetenschappen, farmacie, chemie, biologie, interieurarchitectuur, 
enz. Ook minder voor de hand liggende keuzes als psychologie, 
pedagogie, enz zijn haalbaar. Doe je liever een professionele 
bachelor, dan zijn o.a. een lerarenopleiding LO/biologie, chemi-
cus/laborant, diëtist, milieutechnologie/biotechnologie logische 
keuzes.

Zoek je een fijne studierichting met toekomstperspectief die  
die lichaam en geest stimuleert? Denk dan eens aan 
Sportwetenschappen. Van harte welkom!

SPORTWETENSCHAPPEN 
IN DE DERDE GRAAD

A G E N D A

MAANDAG 17 SEPTEMBER (20.00 U)
Info ouders 1ste jaars en instromers hogere jaren

                     
DINSDAG 18 SEPTEMBER  

Info buitenlandse reizen

DONDERDAG 20 SEPTEMBER (20.00 U)
Info zorgverbreding

MAANDAG 1 OKTOBER
Facultatieve vrije dag

MAANDAG 22 OKTOBER
Klassenraadsdag (leerlingen vrij)

DONDERDAG 8 NOVEMBER 
(16.00 U – 20.00 U)

Oudercontacten

VRIJDAG 9 NOVEMBER
Pedagogische studiedag  

(leerlingen vrij)

VRIJDAG 21 DECEMBER 
(14.00 U – 18.00 U)

Afhalen rapporten

                        

MENS SANA IN CORPORE SANO
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 SCHOOL 

     IN ACTIE

Practicumdag UHasselt 6 WW, EW en LW

SVS Handbal

Kleuters bezoeken kapsalon 

Cractiedag

Wetenschapsdag Natuur en Techniek in Diepenbeek

Juniorcollegedag voor 6 Latijn

X-mos

ZESDEJAARS MODERNE TALEN NAAR PARCHIM 
VOOR UITWISSELING

Net zoals vorig jaar waren de zesdejaars Moderne Talen van het Agnetencollege een week 
lang te gast in het Friedrich-Franz-Gymnasium, de partnerschool in Parchim (Duitsland).
Het werd een echt taalbad. Van 19 tot en met 23 februari volgden de leerlingen lessen in de
partnerschool, ze logeerden in gastgezinnen en bezochten de steden Schwerin en Berlijn. En omdat 
Peer en Parchim ook nog partnersteden zijn, werden ze onthaald in het Rathaus, waar de burgemeester 
hen uitleg gaf. Hij leidde hen daarna ook nog rond in de stad. Ze kregen ook allemaal een zakje met relatiege-
schenkjes. Das ist lebendige Partnerschaft!

KANGOEROEWEDSTRIJD
EERSTE GRAAD 

Op donderdag 19 april namen maar liefst 49 leerlingen van de eerste graad deel aan de jaarlijkse Kangoeroe-
wedstrijd van wiskunde. Ze hebben met z’n allen geteld, gezwoegd, gezweet en nagedacht om 24 leuke reken-, 

denk- en puzzelvraagjes op te lossen. Na afloop van de wedstrijd kreeg iedereen ook een leuke slijper cadeau. 

Op maandag 11 juni kreeg iedere deelnemer een certificaat met daarop het behaalde resultaat. We zijn best wel 
fier op de resultaten van onze leerlingen: heel wat leerlingen verdienden immers nog een extra prijs omdat ze 

boven het gemiddelde scoorden. Jonas Koolen uit klas 1A8 Natuur en techniek stak er bovenuit met een score 
van 116 op 120. Bedankt voor jullie deelname en een dikke proficiat!

 
  UITWISSELING MET PARCHIM EN LA ROCHE 

TAALUITWISSELING EN PARTNERSCHAPSDAG IN LA ROCHE

 
ZESDEJAARS MODERNE TALEN NAAR PARCHIM

Vijf derdejaarsleerlingen waren van 22 tot 27 april te gast in het ‘Institut St-Joseph Sacré Coeur’, onze partner-
school in La Roche-en-Ardenne. Ze werden ondergedompeld in een Franse omgeving en volgden er lessen. 
Daarnaast maakten ze uitgebreid kennis met de Waalse cultuur. Gelogeerd werd er in gastgezinnen en ook daar 
stonden leuke activiteiten op het programma. Er zijn nieuwe vriendschapsbanden ontstaan en onze leerlingen 
keerden enthousiast terug!

Op vrijdag 2 maart trokken een dertigtal leerlingen van Moderne Talen en Communicatie & Media ook naar La 
Roche voor een partnerschapsdag. De leerlingen van beide scholen speelden in gemengde groepjes een aantal 
leuke taalspelletjes. Ook tijdens het middagmaal was de voertaal Frans. ‘s Namiddags konden ze chocolade proe-
ven in de chocolaterie van Samrée. De dag werd afgesloten met een sessie karaoke en een stukje Waalse taart.  

Het partnerschap met La Roche bestaat nu 30 jaar. Willy Stienlet, een reeds overleden leerkracht van Agnetendal, 
is er mee gestart in 1988. Elk jaar wordt er een partnerschapsdag georganiseerd, het ene jaar in La Roche, het 
andere in Peer. We kijken nu al uit naar de volgende editie! 

Net zoals vorig jaar waren de zesdejaars Moderne Talen van het Agnetencollege een week lang te gast in het 
Friedrich-Franz-Gymnasium, onze partnerschool in Parchim (Duitsland). Het werd een echt taalbad. Van 19 tot 
en met 23 februari volgden de leerlingen lessen in de partnerschool, ze logeerden in gastgezinnen en bezochten 
de steden Schwerin en Berlijn. En omdat Peer en Parchim ook nog partnersteden zijn, werden ze in het Rathaus 
onthaald door de burgemeester. Das ist lebendige Partnerschaft!

Gezond ontbijt

2 sterk onderwijs  |  warme sfeer
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5 Economie en Latijn op bezoek in de correctionele rechtbank 
in Hasselt

Cractiedag

Klas 5.2 op bezoek bij de brandweer
Multicolores

Muziekweek

Studiereis 5 ASO

Studiereis 6de jaar

De leerlingen van 6 Communicatie en Media gooiden hun 
Geïntegreerde Proef (GIP) over een creatieve boeg. Hun stage-
plaats binnen de communicatiesector benaderde hen namelijk 
als fictief ‘zelfstandig communicatiebureau’. Hun opdracht? 
‘Bekijk ons communicatiebeleid met een frisse blik en creëer 
open-minded nieuwe voorstellen.’ Een hele uitdaging.

En dus ontworpen ze binnen het vak Public Relations een volledig nieuwe huisstijl, 
met logo, baseline en een mission statement. Niet alleen in theorie trouwens! Hun 
ontwerpen werden onmiddellijk toegepast op huisstijldragers zoals een visitekaart-
je, een briefhoofd, een flyer en een website. 

Dat was niet alles. Om de stageplaats zo interessant mogelijk ‘in de markt’ te zetten, 
ontwikkelden ze drie  contentmarketing-producten. Kort gezegd: nieuws, weetjes 
of andere belangrijke informatie voor de klant, op een heldere , correcte en ludieke 
manier gepresenteerd. Met oog voor doelgroepen, communicatiekanalen en te 
bereiken doelstellingen.

Beide opdrachten werden ondersteund door een breed palet aan ICT-toepassingen. 
En niet van de minste: fotograferen, fotobewerking, monteren, grafisch design, 
beeld- en geluidstechnieken, enz. Ook de taalvakken Duits, Engels, Frans en Neder-
lands loerden om de hoek. Het vak economie breide zelfs een financieel luik aan 
alle ontwerpen. Een hele puzzel van kennis en vaardigheden dus, aangeleerd en 
voorbereid in het 5de en 6de jaar Communicatie en Media.  

SO YOU THINK 
YOU CAN SPEECH

Voor de allerlaatste keer als zesdejaars het woord mogen nemen 
op de proclamatie om terug te blikken op zes jaar leren en leven 

in onze school, dat moet toch een fantastische ervaring zijn!  In 
de lessen Nederlands maakten de leerlingen van het zesde ASO er 

zowaar een wedstrijd ‘So You Think You Can Speech’ van. 

Iedereen schreef zijn of haar terugblik neer en per klas werden 
twee finalisten gekozen die naar de eindronde mochten. Met 

een kritisch oor, maar vooral met veel plezier luisterde een 
jury van leerkrachten Nederlands naar Hanne De Bruyne, Sil-

ke Tamborijn, Sam Vanormelingen en Inasse Sakhsoukh. Silke 
wist de jury het meest in te pakken en won de finale. Zij mocht 

op de proclamatie haar ouders, medeleerlingen, directie en 
leerkrachten toespreken.  

 
  UITWISSELING MET PARCHIM EN LA ROCHE

 
  GIP IN DE KIJKER 

COMMUNICATIE & MEDIA

3
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STUDIE 
AANBOD

Wat heeft Agnetencollege Peer 
jou te bieden?

SCHOOL 
IN ACTIE

Opendeurdag

Romeinse activiteit (eerste jaar Latijn)

Survival Trophy 2018

DAAN SMEETS OP BEZOEK BIJ RAINBOW4KIDS IN KENIA
Daan Smeets (34 STW) bezocht de Rainbow4kids school in Ukunda. Hij maakte het volgende reisverslag.
 
Het doel van onze reis was kennismaken met de cultuur, onze sponsorkindjes ont-
moeten en de Rainbow4kids school bezoeken. De reis naar Ukunda duurde 24 uur.  
Op weg van de luchthaven naar onze verblijfplaats kregen we een eerste  
cultuurshock. Het verkeer verliep heel chaotisch. Enkel de hoofdwegen waren ver-
hard en zelfs deze wegen zaten vol putten en gaten. 

Bij de Rainbow4kids school werden we opgewacht door de oprichtster Katrien en 
enkele medewerkers. De kinderen begonnen voor ons te zingen, een echt kippen-        
velmoment! Er was Wifi, waardoor ik ook kon Skypen met mijn klas hier in België.  
Zo konden mijn klasgenoten mijn reis ook een beetje volgen. In deze lagere school 
zaten 400 kinderen, waaronder ook Beatrice, ons sponsorkind. De kinderen kregen 
ook ontbijt en middageten op school. Er heerste veel discipline. Tijdens mijn ver-             
blijf hielp ik met koken, knutselen en spelen. We bezochten ook de middelbare  
school van Purity, ons oudste sponsorkind. Alle kinderen zaten op internaat en  
mochten enkel tijdens de schoolvakanties naar huis. Zondag was hun enige vrije  
dag en dan moesten ze hun was doen.

We reisden ook naar enkele afgelegen dorpjes. We hadden goedgevulde rugzakken 
mee met schoenen, kleding en speelgoed om uit te delen. We woonden ook een  
gebedsviering bij. De mensen waren heel gelovig. Teksten werden afgewisseld met  
gospelzang. Dit zorgde voor veel ambiance in de kerk, iedereen danste en zong.

De reis was een ongelofelijke ervaring om nooit te vergeten. Maar het allerbelang-  
rijkste wat ik onthouden heb: ‘Wij hebben het hier super goed!’

De Rainbow4kids school kan enkel blijven bestaan door sponsoring van de  
kinderen, door vrije giften en door het organiseren van evenementen, zoals de  
jaarlijkse pasta-avond in Linde-Peer. Meer informatie over de werking van de  
Rainbow4kids school is terug te vinden op www.rainbow4kids.be

 

Horizonverruiming

Kookles in het Frans

Sportdag

Studiereis 4de jaar

Triatlon Boxberg

King & Queen van het Galabal
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Bezoek van zijn ouders en zus

TOON  VAN GEYSEGHEM

studeerde af in  2014
richting Latijn-Wiskunde

Giuseppe Verdi

Nadat ik eerst 3 jaar gestudeerd had 
in Gent, een geweldige stad, had ik 
nood aan een nieuwe uitdaging. Ik 
hou heel erg van muziek, maar ik wil-
de mijn blik graag verruimen en  niet 
enkel op muzikaal vlak. Ik besloot op 
Erasmus te gaan en deed toelatings-
proeven aan twee Italiaanse conser-
vatoria: Milaan en Bologna. Ik was 
voor beide geselecteerd en heb dan 
voor Milaan gekozen. Mijn hoofdvak 
saxofoon volgde ik bij twee Italiaanse 
topsaxofonisten Daniele Comoglio 
en Mario Marzi. Daarnaast volgde ik 
ook nog pianolessen, gehoortraining, 
‘letteratura dello strumento’, jazzim-
provisatie en partituuranalyse. Het 
onderwijs op zich verschilde niet zo 
veel. Er heerste wel een wat lossere 
Italiaanse mentaliteit en ik moest erg 
wennen aan het nogal chaotische en 
onoverzichtelijke systeem. Maar dat 
is typisch Italiaans!

La bella vita

Milaan is een grote stad waar enorm 
veel te ontdekken valt. Er zijn onnoe-
melijk veel musea, concert- of thea-
terzalen, evenementen en hippe bars 
en gezellige restaurants. Daarnaast 
heeft deze metropool ook een inte-
ressante ligging. Milaan ligt midden 
in de Povlakte en is omgeven door 
prachtige natuur en gezellige stad-
jes. Ideaal dus voor een daguitstap. Ik 
kreeg ook veel bezoek vanuit België: 
vrienden van het middelbaar, van het 
conservatorium in Gent, van de Ko-
ninklijke Harmonie van Peer en van 
mijn familie. 
Het klimaat is één van de redenen 
geweest dat ik voor Italië koos en niet 
voor pakweg Finland. De tempera-
turen waren niet veel hoger dan in  
België, wel was het veel zonniger.

Lingua italiana

Op het conservatorium sprak ik voor-
al Italiaans, met Erasmus-vrienden 
Engels. Ik had nooit verwacht dat het 
Italiaans zo vlot ging gaan. Ik had we-
kelijks les Italiaans op school, maar 
ik heb toch het meeste geleerd door 
zelf elke kans te benutten om naar de 

taal te luisteren en te praten met Ita-
lianen.

Si mangia bene!

In Italia si mangia bene! De Italiaan-
se keuken was geweldig! Een heel tof 
concept was de ‘aperitivo’. Op ver-
schillende adresjes in de stad kon je 
voor een vaste prijs een drankje be-
stellen met heel de avond een buffet 
aan Italiaanse lekkernijen erbij. Waar 
ik me aan moest aanpassen, was dat 
ze geen brood-cultuur hadden. Ook 
had ik heimwee naar de kost van bij 
oma.

Agnetendal

Ik heb heel goede herinneringen 
aan mijn tijd aan Agnetendal. Ze-
ker het laatste jaar was memorabel. 
Het zijn vaak kleine dingen die me 
zijn bijgebleven: met het VW-busje 
van Peter van Limpt samen naar de 
Wiskunde-olympiade  in Diepenbeek 
gaan, muziek spelen op de vriend- 
schapsweek, het optreden op de 
proclamatie, de cantus samen met 
de leerkrachten, het verkleed naar 
school gaan op de laatste lesdag, de 
toffe gesprekken tijdens de lessen  
Latijn bij Hilde Geers,…

Maar ook aan vele leerkrachten heb 
ik heel goede herinneringen. Les 
krijgen van gemotiveerde leerkrach-
ten die met passie en goesting voor 
de klas staan, maakt het zoveel in-
teressanter. We vergeten soms hoe  
belangrijk die mensen zijn. 
Ze vormen ons echt als mens. 
Als ik terugdenk aan de  
leerkrachten die me het meeste zijn 
bijgebleven, zijn dat degenen die me 
veel bijgeleerd hebben los van het vak 
dat ze gaven. Ze leerden me zoveel, 
niet alleen met woorden, maar ook 
met kleine daden of simpelweg de 
manier van omgang.
 
Ik raad het zeker aan, zo een jaar op 
uitwisseling. Ik heb veel bijgeleerd, 
niet alleen op muzikaal vlak, maar 
ook op sociaal vlak, een nieuwe taal 
leren, een nieuwe cultuur ontdekken, 
enzovoort. De ervaring die je opdoet 
op uitwisseling, is een diploma op 
zich.
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DAAN SMEETS OP BEZOEK BIJ RAINBOW4KIDS IN KENIA
Daan Smeets (34 STW) bezocht de Rainbow4kids school in Ukunda. Hij maakte het volgende reisverslag.
 
Het doel van onze reis was kennismaken met de cultuur, onze sponsorkindjes ont-
moeten en de Rainbow4kids school bezoeken. De reis naar Ukunda duurde 24 uur.  
Op weg van de luchthaven naar onze verblijfplaats kregen we een eerste  
cultuurshock. Het verkeer verliep heel chaotisch. Enkel de hoofdwegen waren ver-
hard en zelfs deze wegen zaten vol putten en gaten. 

Bij de Rainbow4kids school werden we opgewacht door de oprichtster Katrien en 
enkele medewerkers. De kinderen begonnen voor ons te zingen, een echt kippen-        
velmoment! Er was Wifi, waardoor ik ook kon Skypen met mijn klas hier in België.  
Zo konden mijn klasgenoten mijn reis ook een beetje volgen. In deze lagere school 
zaten 400 kinderen, waaronder ook Beatrice, ons sponsorkind. De kinderen kregen 
ook ontbijt en middageten op school. Er heerste veel discipline. Tijdens mijn ver-             
blijf hielp ik met koken, knutselen en spelen. We bezochten ook de middelbare  
school van Purity, ons oudste sponsorkind. Alle kinderen zaten op internaat en  
mochten enkel tijdens de schoolvakanties naar huis. Zondag was hun enige vrije  
dag en dan moesten ze hun was doen.

We reisden ook naar enkele afgelegen dorpjes. We hadden goedgevulde rugzakken 
mee met schoenen, kleding en speelgoed om uit te delen. We woonden ook een  
gebedsviering bij. De mensen waren heel gelovig. Teksten werden afgewisseld met  
gospelzang. Dit zorgde voor veel ambiance in de kerk, iedereen danste en zong.

De reis was een ongelofelijke ervaring om nooit te vergeten. Maar het allerbelang-  
rijkste wat ik onthouden heb: ‘Wij hebben het hier super goed!’

De Rainbow4kids school kan enkel blijven bestaan door sponsoring van de  
kinderen, door vrije giften en door het organiseren van evenementen, zoals de  
jaarlijkse pasta-avond in Linde-Peer. Meer informatie over de werking van de  
Rainbow4kids school is terug te vinden op www.rainbow4kids.be

 

LIEFDE IN BALANS
AUTEUR: KAREN KELCHTERMANS

Oud-leerling Karen Kelchtermans heeft onlangs een boek uitgegeven 
met als titel: ‘Liefde in balans’. In dit boek belicht Karen hoe de veran-
derde maatschappij onze relaties uit evenwicht brengt. Mannen en 
vrouwen werken vaak allebei en besteden daardoor minder tijd 
aan het zorgende, vrouwelijke aspect in het leven en de liefde. 
Karen toont hoe je dankzij zelfkennis en zelfontplooiing de 
relatie met jezelf en je partner terug herstelt. In het boek 
heeft ze een gedicht opgenomen van een poëziewedstrijd 
die ze won in onze school.  

Karen spreekt uit ervaring. Ze vertelt levendig 
hoeveel moeite het haar kostte om haar drukke 
carrière in een resultaatgerichte mannenwereld 
te combineren met haar rollen van moeder en 
echtgenote. Na topfuncties in de consultan-
cy, HR en politiek, besliste ze in 2010 om 
haar leven helemaal om te gooien. Ze 
volgde een opleiding tot gecertificeerd 
coach, trainer en procesbegeleider 
en begeleidt vandaag mensen bij 
het vinden van hun echte kracht. 
Maatschappelijke bewogenheid 
zit in haar bloed, net zoals bij 
haar vader, oud-politicus 
Theo Kelchtermans.

Ze leerden
me zoveel

Bezoek van enkele vrienden uit Peer

OP ERASMUS 
NAAR MILAAN

Oud-leerling Toon Van Geyseghem  
studeerde afgelopen jaar klassiek 
saxofoon aan het conservatorium 

‘Giuseppe Verdi’ in Milaan. We 
laten hem graag aan het woord.
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Na een loopbaan van 40 jaar ging op 1 
december 2017 Andrea met pensioen.
Ze begon haar carrière in 1977 
als leraar kleding.
Samen met de leerlingen van het 
6de jaar kleding/verkoop en  het 7de 
jaar mode en maatkleding heeft ze 
verschillende mooie werkstukken 
en prachtige etalages gemaakt.

In 2004 werd de studierichting 
kleding/mode in Agnetendal  
stopgezet. Andrea zocht en vond een 
nieuwe uitdaging. Ze ging vrijwillig 
als gereaffecteerde naar het lager 
onderwijs van Peer en Wijchmaal. 
Daar kreeg ze administratieve taken 
ter ondersteuning van de directie. 
Na een opleiding voor preventie en 
veiligheid werd haar takenpakket 
breder. Ze deed onder andere toezicht 
op de speelplaats, verzorgde met 
veel liefde de vele schaafwonden. 
De kleuters werden door haar in 
de watten gelegd in de eetzaal.

We wensen haar het allerbeste toe 
met haar welverdiende pensioen.
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ANDREA 
LUTS
MET PENSIOEN 

 L I E F  &  L E E D

Wij zijn heel blij om samen 
met ouders en familieleden te 

verwelkomen

°Noor
dochtertje van collega Greet 

Kelchtermans en Chris Vroman

°Vinn
zoontje van collega Miek 

Gevers en Jo Thomassen

Aan de ouders 
van harte proficiat

“De boog kan niet altijd gespannen 
staan”; dat hebben onze internen 
mogen ervaren tijdens een initiatie 
handboogschieten. Ze schoven de 
boeken even aan de kant en sprongen 
op de fiets richting het clublokaal in 
de Deusterstraat, waar ze vakkundig 
werden bijgestaan door enkele club-
leden. Er bleek heel wat talent onder 
onze internen te zitten!

Een bezoek aan het subtropisch 
zwembad van Erperheide kon 
uiteraard niet in ons programma 
ontbreken. Een ganse namiddag 
waterpret, daar  was iedereen wel 
voor te vinden! Voor wie van actie 
hield, kolkte de wildwaterbaan. 
Degene die het liever wat rustig 
hielden, zochten een plaatsje in de 
jacuzzi. Na een namiddag te hebben 
kunnen ontspannen, was het nadien 
weer tijd voor studie. Vermoeiend, 
zo’n dag!

Het hoogtepunt was ongetwijfeld 
ons bezoek aan de Efteling! Op 
16 mei mochten alle internen per 
uitzondering de school vroeger ver-
laten. Ze werden opgepikt door de 
opvoeders om allemaal om 11u op de 
bus richting Kaatsheuvel te kunnen 
stappen. Alle Limburgse internaten  
ontmoetten elkaar in het  

sprookjesachtige park voor 
een namiddag vol (ont)span-
nende momenten en nieuwe  
vriendschappen. De weergoden 
waren ons goedgezind en zorgden 
ervoor dat we konden genieten onder 
een stralende zon. Een ganse namid-
dag konden onze internen genieten 
van de ontspannende sfeer tussen 
de vliegende draken en de kronke-
lende achtbanen. Voor de ene was 
wandelen door het sprookjesbos met 
een suikerspin in de hand spannend 
genoeg, terwijl de ander niet genoeg 
kon krijgen van de meest wilde acht-
baan! ’s Avonds keerden we terug 
richting Peer met een voldaan gevoel: 
een zeer geslaagde namiddag die we 
niet snel zullen vergeten!

Op woensdag 6 juni sloegen enkele 
opvoedsters en internen de handen 
in elkaar voor een ‘verwenbuffet’. De 
internen die moesten starten met de 
examens, kregen een buffet voorge-
schoteld met allemaal zelfgemaakte, 
lekkere en gezonde hapjes. Op die 
manier wilden onze internen elkaar 
een hart onder de riem steken en 
elkaar heel veel succes wensen voor 
de examens. En of dat gesmaakt heeft!

Het laatste trimester staat ook altijd 
een beetje in teken van ‘afscheid 

nemen’. De zesde- en zevendejaars 
die dit jaar afstudeerden, wensten 
we heel veel succes met hun verdere 
studies of met de start van hun car-
rière. Eerder dit jaar namen we ook 
al afscheid van Willy Pauwels, onze 
oud-directeur. Hij zwaaide af na meer 
dan 25 dienstjaren in het internaat. 
Hij kreeg een mooi afscheidsfeest in 
de zaal van ons internaat en kon daar-
mee heel wat herinneringen ophalen 
aan al zijn jaren als beheerder. Samen 
met een delegatie oud-internen 
werd hij in de bloemetjes gezet en 
uitgebreid bedankt voor alles wat hij 
gerealiseerd heeft.

Op het einde van het schooljaar 
namen we ook afscheid van Carine 
Jooken. 16 jaar lang was zij een vaste 
waarde in het internaat. Zij zorgde 
altijd met zo’n warm hart voor alle 
internen, alsof het haar eigen kinde-
ren waren. Nooit was haar iets te veel. 
Ze zal door iedereen gemist worden: 
door het team als collega en door de 
internen als ‘mamafiguur’! Carine, 
bedankt voor alles! We hopen dat je 
optimaal kan genieten van je pen-
sioen en hopen je nog regelmatig te 
mogen zien op ons internaat! Het ga 
je goed!

REILEN EN 
ZEILEN

Het tweede schooljaar in ons nieuw 
gebouw zit erop. We blikken even 

terug op een aantal hoogtepunten!

Wereldwinkel op School schenkt 445 euro 
aan Kom op tegen Kanker

Ook dit schooljaar openden de leerlingen van het derde, het 
vijfde en het zesde jaar Economie een Wereldwinkel op 
School. Peer is immers een FairTrade gemeente en in 
onze school wordt ook gewerkt rond eerlijke handel. 
De leerlingen verkochten tijdens verschillende 
verkoopmomenten heerlijke producten aan een 
eerlijke prijs.

Dankzij de steun van leerlingen, leerkrach-
ten, directie, ouders, sympathisanten en 
de subsidie van Stad Peer konden de 
leerlingen 445 euro schenken aan het 
goede doel Kom op tegen Kanker. 
We zijn dan ook ontzettend trots 
op onze leerlingen.
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FUIF 
EERSTE 
GRAAD

 
Onze leerlingen van de eerste 

graad sloten hun examenperiode af 
met een spetterende rook- en alco-

holvrije fuif. Toffe muziek, een 
leuke sfeer en een geweldig 

gastoptreden van saxofoniste Nina 
Boonen: alles was er om van hun fuif 

een geslaagde editie te maken! 

PROFICIAT AAN ALLE AFGESTUDEERDEN!
 

Meer dan honderd leerlingen van het Agnetencollege behaalden op woensdag 27 juni hun diploma of getuigschrift 
secundair onderwijs. Na de proclamatie werd er nog van iedere klas een laatste foto genomen.

Aan allen onze oprechte deelneming

klas 6.6 (Humane wetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde)

klas 6.3 (Communicatie & Media)

klas 6.4 (Sociale en technische wetenschappen) klas 6.5 (Economie-Moderne talen, Economie-Wiskunde, Latijn-
Moderne talen, Latijn-Wiskunde)

klas 7.1 (Haarstilist) klas 7.2 (Thuis- en bejaardenzorg)

klas 6.2 (Verzorging)klas 6.1 (Haarzorg en Haarzorg Duaal)

 L I E F  &  L E E D

Wij zijn heel blij om samen 
met ouders en familieleden te 

verwelkomen

°Noor
dochtertje van collega Greet 

Kelchtermans en Chris Vroman

°Vinn
zoontje van collega Miek 

Gevers en Jo Thomassen

Aan de ouders 
van harte proficiat

Wij gedenken in onze gebeden alle overledenen uit onze 
vrienden- en kennissenkring en speciaal

†Henk Niëns
nonkel van Kyriana Steevens

†Ad Hermans
grootvader van Janine Huisman

†Romain Vanoppen
grootvader van Rens Hamers

†Raymond Berckmans
grootvader van Kyra Berckmans

†Martin Laumen
vader van collega Lily Laumen

†Zuster Martha Vrolijkx
van de Zusters van Maria

†Thieu Bergmans
grootvader van Laura Bergmans

†Carla Dewaerheid
grootmoeder van Viktor en Emiel Baeten

†Jaak Moris
grootvader van Sien Moris

†André Vanderheyden
overgrootvader van Lincy Tilmans

†Paula Claes
grootmoeder van Britt Thoelen

†Nora Leeters
grootmoeder van collega Jana Miermans

†Jet Vanhout
grootmoeder van collega Stijn Knevels

†Paul Winters
grootvader van Lien en Lore Winters

†An Teeuwen
grootmoeder van Romy Van den Berg

†Martin Vrijsen
grootvader van collega Nina Boonen

†Maria Pelgrims
overgrootmoeder van Nina Vekemans

†Maarten Bijnens
neef van Nina en Lana Cardinaels

†Feel Colaers
schoonvader van collega Mia Maesen

†Theresia Schraepen
grootmoeder van Dorien Claes

†Pierre Hanegreefs
grootvader van Seth en Lene Kenis

†Jan Casteleyn
schoonvader van collega Peter 

van Limpt, grootvader van 
Mila en Marie van Limpt

†Toine Winters
grootvader van Femke Vanloffelt

†Marcel Steensels
grootvader van Pieterjan Luijs

†Lies Swennen
grootmoeder van Carolien Knopper

†Tony Schouteden
broer van collega Lisette Schouteden

†Rob Rubens
grootvader van Jente Rubens

Aan allen onze  
oprechte deelneming

klas 7.3 (Kinderzorg)
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BUITENLANDSE REIZEN                                      
VAN REIZEN KAN JE LEREN

VIJFDEJAARS NAAR POLEN    
 

Traditiegetrouw zijn de vijfdejaars vlak voor de paasvakantie naar Polen 
getrokken. Onze doelstelling was heel eenvoudig, de leerlingen confronte-
ren met een van de meest afschuwelijke gebeurtenissen uit de 20ste eeuw. 
Zo hebben we in Auschwitz het uitroeiingskamp Auschwitz I en Birkenau 
bezocht, waar de leerlingen duidelijk onder de indruk waren van wat er 
zich heeft afgespeeld. Onze hostel, schitterend gelegen aan het stadsplein 
binnen het historisch centrum van Krakow, was de ideale uitvalsbasis om 
deze stad d.m.v. een stadsspel en met plaatselijke gidsen te ontdekken en 
zo ook een stukje Poolse cultuur op te snuiven.

Colofon

Nieuwslijn is het halfjaarlijks informatieblad van Agnetencollege Peer voor het personeel, de leerlingen en hun ouders, 
oud-leerlingen, personeel en leerlingen van het 5de en 6de jaar van de Vrije Basisschool Peer, de parochieverantwoordelijken 
en het stadsbestuur van Peer en voor de directies van de Scholengemeenschap Sint-Michiel Bocholt-Bree-Peer.

Agnetencollege (039842) - Collegelaan 24, 3990 Peer 
T. 011 38 38 00 - info@agnetencollege.be 
 
Verantwoordelijke uitgever: Lisette Loos. Copyright: Er mogen geen gedeeltelijke of gehele bijdragen uit het magazine 
gekopieerd of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 
 

TWEEDE- EN DERDEJAARS OP SKIREIS
Voor de leerlingen die houden van sneeuw, actie, ontspanning en fun is er de skireis. 79 leer-

lingen en 7 begeleiders vertrokken op 31 maart naar het skigebied Fucine in Italië. Ze leerden 
onder deskundige leiding van de skimonitoren skiën of snowboarden. Voor de gevorderde 

skiërs waren er uitdagende dagtochten voorzien. ‘s Avonds was er nog volop amusement in het 
hotel met allerhande activiteiten zoals een quiz, dierenstratego, cluedo, een casinoavond, een 

avondwandeling en een fuif. Het was een geweldige skireis met een leuke, enthousiaste groep!

VIERDEJAARS NAAR LONDEN    
 

Vlak voor de paasvakantie trokken onze vierdejaars drie dagen naar de Britse hoofdstad voor een goed 
gevulde citytrip. De typische Engelse regen namen ze er graag bij. De sportievelingen brachten een be-
zoek aan het Wembley Stadium, anderen gingen op de foto met grote wereldsterren (of tenminste toch 
hun wassen beelden) bij Madame Tussauds of bezochten het Natural History Museum of Imperial War. 
Ook gaven de leerlingen oren en ogen de kost tijdens de niet te missen musical ‘School of Rock’.
Shakespeare’s Globe mocht natuurlijk ook niet ontbreken, net als een interactieve tour langs alle grote 
bezienswaardigheden van de grootstad.  In de donkere straatjes van East End werd het verhaal van 
seriemoordenaar Jack The Ripper uit de doeken gedaan. Kippenvel gegarandeerd! Om het thuisfront 
niet te vergeten werd er nog even geshopt in Camden om dan, moe maar voldaan, via Greenwich weer 
naar huis terug te keren.

MAAK KENNIS MET ONZE  
SCHOOLMASCOTTE AGGIE    
 

Aggie die de waarden van onze school  
symboliseert, vergezelde onze 
leerlingen op de buitenlandse  
reizen. Aggie was getuige 
van de ‘warme’ sfeer. 

ZESDEJAARS NAAR ITALIË
La bella Italia…

Dinsdagavond 27 maart, wat een drukte aan het Agnetencollege. De zesdejaars stonden 
gepakt en gezakt klaar om naar het wondermooie Italië te vertrekken. We vertrokken voor een 

busreis doorheen mooie landschappen om uiteindelijk toe te komen in het idyllische Monte-
catini Terme. Van hieruit bezochten we het prachtige Firenze waar David van Michelangelo ons 

stond op te wachten en gingen we ook eens kijken of die toren in Pisa nu echt zo scheef staat als 
iedereen zegt.

Op zaterdag 31 maart vertrokken we via San Gemignano en Siena naar het hoofddoel van onze 
reis: Rome, de stad die met zijn indrukwekkende kerken, gezellige pleinen en prachtige fonteinen, 

absoluut tot de verbeelding spreekt. Als gladiatoren dwaalden we door het Colosseum, als Vestaalse 
Maagden over het forum en als echte bedevaarders bezochten we het Vaticaan en de catacomben. We 

gooiden muntjes in de Trevi-fontein, flaneerden over Piazza Navona alsof het onze tweede thuis was.
Op dinsdag 3 april maakten we een uitstap naar het mythische Pompeï. Na een bezoek aan de legenda-

rische archeologische site klommen we letterlijk en figuurlijk naar misschien wel het hoogtepunt van 
deze reis. Vanop de top van de Vesuvius genoten we onder een stralende hemel van een adembenemend 

uitzicht over de baai van Napels.
Op woensdag passeerde onze paus Francesco vlak voor onze neuzen op het Sint-Pietersplein en dat blijft 

toch indrukwekkend. ’s Avonds reden we terug naar het noorden voor een bezoek aan Assisi. Op onze 
laatste dag was Venetië aan de beurt. Onder een stralende hemel genoten we in de kleine steegjes of op 

één van de honderden mooie bruggetjes van het orgelpunt van onze reis.   
Aan alle mooie liedjes komt een eind… We stapten de bus op, niet om naar een volgende stad te trekken, 

maar om naar huis te gaan. Een goede 12 uur later zat het er helemaal op en kwamen we af van de wolk 
waarop we 11 dagen hadden geleefd. We stonden terug met onze beide voeten op de grond in Peer. 

Arrivederci, Italia! 
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