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W I S T
J E
D A T ?

De school heeft de eerste en

tweede WO meegemaakt

De school had vroeger een zwembad

De school was eerst een zuster

school

De school was eerst twee aparte scholen, die samen

zijn gekomen.











laatste jaar les geven voor mnr
vercammen

Wat is uw favoriete herinnering die u
heeft over de school?

 
“Ja er is er wel één eigenlijk van

heel lang geleden, dit was nog in de
oude vestiging, we hebben toen ooit

een dansmarathon voor het goede
doel gedaan. We moesten zorgen dat
heel de dag minstens 25 leerlingen

op het podium aan het dansen waren.
Klassen mochten elkaar natuurlijk
afwisselen. De marathon startte om
half negen in de ochtend en eindigde

om 4 uur in de namiddag. In de
middagpauzes stonden er zelfs 200

leerlingen op het podium te dansen.
Zo hebben we dus geld kunnen

inzamelen voor een goed doel. Dat is
iets wat me dus altijd is

bijgebleven. Er waren natuurlijk
ook andere dingen zoals de

toneelvoorstellingen op school
waar ik aan mee heb gedaan en

natuurlijk de kleine dingetjes waar
ik met veel liefde en plezier naar

terugkijk.”
 



Ingred
iënten 

stukjes (o
ng.) 

3 eieren
 

ricotta kaas (of roomkaas) 

3 eetlep
els poedersu

iker 

1 pakjebvanillesuiker 

¼ theelepel
nkaneel 

deegmeel 

½ theelepel
nbakpoeder 

1 snufjenzout 

boter (om te koken) 

 

 voor decoratie: aardbeien 
banaan 

rozijnen 
slagroom 

 Voorbereidingsstappen
1.

Meng de eieren, ricotta, suikers en kaneel tot een glad mengsel. Meng de bloem
met bakpoeder en zout. Combineer het natte en het droge mengsel en roer alles
tot een glad deeg. Doe in een koekenpan met antiaanbaklaag 1-2 flinke eetlepels
beslag per koekenpan en bak ze aan beide kanten goudbruin op een laag vuur in

1-2 minuten elk.
 

2.
Houd de pannenkoeken warm in de oven. Voor het serveren bestrijk het met

slagroom  en maak grappige gezichtjes van aardbei, stukjes banaan en rozijnen.
 



een nieuwe start

 
Op welke leeftijd bent u naar België verhuisd?

 
“Ik was 11 jaar.”

 
Wat was de reden van verhuizing, als dit niet privé is?

 
“Dat heb ik niet beslist. Het ging economisch niet goed, wij waren heel arm in Albanië.”

 
Hoe bent u Nederlands beginnen leren?

 
“Mijn middelste zus en ik moesten in een OKAN-jaar zitten, dit was een onthaalklas
ook bij ons op school maar toen was het een ander gebouw. Mijn oudste zus is dan

rechtstreeks naar 6ASO gegaan zonder Nederlands te kunnen.”
 
 

Kunt u mij meer informatie geven over uw jaren in het middelbaar op deze
school? Hebt u positieve ervaringen of eerder negatieve ervaringen?

 
“Ik had uiteraard positieve ervaringen, anders was ik niet terug gekomen. Mijn

parcours van het middelbaar is ook een beetje ingewikkeld geweest. Van OKAN moest
ik naar BSO omdat ik geen diploma had in Albanië. Dan heb ik midden

jury/examencommissie gedaan van ASO. Daarna dacht ik dat ASO toch niets voor mij
was dus ben ik TSO Handel gaan doen.”

 
 Hebt u tips op vlak van studeren vooral voor OKAN-leerlingen maar ook

voor andere leerlingen op deze school?
 

“Ik denk dat elke leerling anders studeert, wat ik wel vaak zeg tegen mijn leerlingen is
echt héél veel samenvattingen maken. Ik moest altijd lezen en dan maakte ik een
samenvatting en dan markeerde ik nog ééns, wat ik het belangrijkste vond. Veel

opzoeken ook, dit doe ik nog steeds als ik iets niet weet.”
 

mevrouw coraj vertelt ons meer  





 

 
 

Ik ben Rhonda en ik ben 13 jaar oud. Ik spreek 2 talen;
Nederlands en Engels  

 
Ik ben van  Ghana naar België verhuisd.

 
Wat zijn de grootse verschillen tussen Ghana en Belgie?

Het school systeem, de taal, het eten en de kleding. 
 

 Wat zijn de verschillen die je leuk vind?
            De trein en tram mogelijkheden, hier is er meer

openbaar vervoer. 
 
 

elkaar beter leren
kennen 
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