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Fietsvaardigheid in de 1ste graad
Veilig in groep fietsen veronderstelt een aantal specifieke vaardigheden. Voor onze leerlingen van de eerste 
graad is dat een nieuwe ervaring. Begin dit schooljaar werd op onze vernieuwde speelplaats hun fietsvaar-
digheid getest en hun kennis bijgeschoold.
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Pastoraal
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Wiedraagtwat?
We zitten opnieuw verstopt achter een mondmasker. We hebben het raden naar de mimiek van onze vriend of 
leerling. Is iemand verdrietig of vrolijk of geeuwt ie gewoon? En wie zit daar achter verstopt? 

Maar het is niet al kommer en kwel. Een nieuwe tendens schijnt op te komen op school. Leraren dragen meer 
en meer een statement of een mop op hun mondmasker of sweater. Het maakt ons allemaal vrolijk in tijden 
van miserie!

Kan jij deze combinatie-oefening fiksen? Van wie is deze trui of dit mondmasker? (Tip: als je weet welk vak de 
collega in kwestie geeft, wordt het al een pak gemakkelijker). 

Lies Mertens
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Spetterende Sportdagen
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In de kijker
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Hallo Charlotte,

Wanneer ben je afgestudeerd op Moretus?
Ik ben afgestudeerd op 30 juni 2014, intussen 7 jaar geleden.

Wat ben je daarna gaan studeren?
Ik heb International Business Management gestudeerd aan de Karel 
de Grote hogeschool in Antwerpen. Zie het als bedrijfsmanagement, 
maar dan volledig in het Engels gedoceerd en met 50% internationale  
studenten gedurende de gehele bachelor. Verder ben je ongeveer ver-
plicht je laatste bachelorjaar volledig in het buitenland door te brengen, 
wat me op Erasmus naar Taiwan en op stage in Berlijn heeft gebracht.

Op welke manier heeft Moretus je voorbereid of geïnspireerd voor je verdere studies/job?
Op Moretus werd er niet in hokjes gedacht. Wou je iets, dan moesten we dat aanspreken en werd er bekeken 
wat kon. Deze openheid voor mogelijkheden heeft me veel vertrouwen gegeven om ervoor te durven gaan, 
zowel in mijn studies als in mijn job ondertussen. Want, niet geschoten is altijd mis!

Hoe zie je je toekomst? Waar zie je jezelf 
over enkele jaren?
Ik werk momenteel voor BASF in Berlijn, 
wat een zeer verrijkende ervaring is. Toch 
denk ik niet dat ik hier de rest van mijn le-
ven wil blijven wonen, aangezien de stad elk 
jaar drukker wordt en het leven in Duitsland 
toch anders in elkaar steekt. In de toekomst 
zie ik mezelf dus wel weer richting Belgie 
komen, en dan liefst Antwerpen, dichter bij 
mijn familie en vrienden.

Heb je speciale herinneringen aan je tijd 
op Moretus?
Natuurlijk! Ik heb nog steeds mijn vrienden 
en vriendinnen van toen, die vriendschap-
pen zullen ook nooit meer verdwijnen. Wat 
we allemaal samen uitgestoken en beleefd 
hebben; van trips naar Parijs en Trier tot het 
in elkaar steken van een 100-dagen show en 
het organiseren van ons eindejaarsbal, dat 
zijn echt de dingen die bijblijven.

Iets van kattenkwaad uitgestoken dat nu 
verteld mag worden?
Tijdens ons eindejaarsbal waren de shifts zo 
verdeeld dat er af en toe wel eens iemand 
bekend achter de toog stond, die ons dan 
een drankje of twee extra kon geven. Pret 
gegarandeerd .

--  5 ECMT  -- 
2012-2013

Uit het oog, maar niet uit het hart. We 
blijven onze oud-leerlingen op de voet 
volgen en krijgen graag bericht over hun verdere 
studie- en werkervaringen.
Vandaag spraken we met Charlotte Coeckelbergh en
Alexander Marcus.
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Is er een bepaalde leerkracht die je extra gemotiveerd heeft, of die veel voor je betekend heeft?
Ja, absoluut. Mevrouw Dierickx vooral, zij durfde afwijken van de traditionele methodes en gaf les op haar ei-
gen manier. Haar verwachtingen lagen hoog, maar dat was slechts een voorbode wat er op de hogeschool en 
universiteit van ons verwacht zou worden. Op het moment zelf kon ik zoiets als 17-jarige niet altijd naar waar-
de schatten, maar zulke leerkrachten maken daadwerkelijk het verschil. Dus, beter laat dan nooit: bedankt 
Hilde, voor de levenslessen die u ons geleerd heeft!

Heb je tijd voor hobby’s?
In de week ga ik om de dag 
rolschaatsen of lopen, want 
voor mijn werk zit ik al veel te 
veel stil achter mijn bureau. 
In het weekend kan je me in 
de natuur vinden om te wan-
delen en verder ben ik ook 
dol op reizen, als dat als hob-
by telt tenminste. 

Welke tip(s) zou je geven aan 
leerlingen die in het eerste 
jaar op Moretus starten?
Wees open. Moretus heeft 
het voordeel een grote school 
te zijn, waar je in contact kan 
komen met heel wat ver-
schillende mensen. Vriend-
schap schuilt soms in een klein hoekje en van iedereen kan je wel iets bijleren, 
zolang je er maar open voor staat. 
Jij bent de regisseur van je middelbare schooltijd, dus maak er iets leuks van! 

Dankjewel voor dit interview!

OUD-LEERLINGEN
Lambertus - Lourdes - Moretus

REUNITED

ZATERDAG 7 MEI vanaf 20u
Vanaf 20u tot 01u: oud-leerlingencafé voor oud 

en heel oud-leerlingen en collega’s.
Campus Middenschool, Oorderseweg 8, 2180 Ekeren

www.moretus-ekeren.be                         Moretus_ekeren
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Hallo Alexander

Wanneer ben je afgestudeerd op Moretus?
Ik ben afgestudeerd in 7TBZ op 30 juni 2015.

Welke richting ging je uit na je schoolcarrière op Moretus?
Ik heb even gewerkt als zorgkundige. Daarna heb ik een opleiding aan de 

politieschool in Ranst gevolgd. Na een jaar opleiding ben ik dan gestart 
als inspecteur bij politie Antwerpen.

Op welke manier heeft Moretus je voorbereid of geïnspireerd voor 
je verdere studies/job?
Ik ben afgestudeerd als zorgkundige. Ik weet zeker dat ik goed 
voorbereid was om na school meteen in een woon- zorgcentrum te 
kunnen starten. Op school leerde ik zelfstandig en gestructureerd  

werken, ik leerde creatief te zijn, om me flexibel op te stellen. 
Allemaal vaardigheden die ik vandaag al politieman nog steeds kan  

gebruiken!

Hoe zie je je toekomst? Waar zie je jezelf over enkele jaren?
Op 1 januari 2022 start ik in het wijkteam van politie Ekeren. Een wijk-
team is de ogen en oren in een wijk. We staan dicht bij de inwoners 
en zijn aanwezig in het straatbeeld. Ook op evenementen zal je het 

wijkteam van Ekeren kunnen vinden, heb je vragen of wil je iets melden, kan je hen altijd aanspreken. (Kom 
gerust eens een babbeltje doen! 😉)

Heb je speciale herinneringen aan je tijd op Moretus?
De acties van de leerlingenraad en bijkomend de activiteiten rond de laatste honderd dagen zijn me steeds  
bijgebleven! We waren een goed en enthousiast team, soms een zooitje ongeregeld en vaak moest ons  
enthousiasme wat getemperd worden. Ook mijn eindejaarsreis zal ik nooit vergeten, waarvoor mijn oprechte 
dank aan alle leerkrachten die dit telkens weer in elkaar boksen! 

Iets van kattenkwaad uitgestoken dat nu verteld mag worden?
Ik wens mij te beroepen op mijn zwijgrecht.  😉

Is er een bepaalde leerkracht die je extra gemotiveerd 
heeft, of die veel voor je betekend heeft?
Mevrouw Vonken, Meneer Jansen, Mevrouw De Bock, 
Mevrouw Timmermans, Mevrouw De Haes,.. Allemaal 
leerkrachten die in de  - soms bijna onmogelijke - taak 
slaagden om een volledige klas in toom te houden. 
Stuk voor stuk leerkrachten waarbij ik steeds het ge-
dacht had: ‘als ik ooit zelf leerkracht zou worden, wil ik 
het kunnen/doen zoals hen.’ 

Heb je tijd voor hobby’s?
Ik heb zeer wisselende uren. Een vaste dag voor hobby’s  
is daardoor soms moeilijk. Ik ben lid van de Ganzen- 
rijders van Stabroek en als er tijd is in het weekend  
ga ik graag naar het veldrijden kijken, sinds enkele  
jaren ben ik trouwe supporter van Toon Vandebosch, 
een zeer beloftevolle jonge gast! 

Welke tip(s) zou je geven aan leerlingen die in het eerste jaar op Moretus starten?
Neem deel! Doe mee aan de schoolactiviteiten, ga in de leerlingenraad, doe mee aan het schooltoneel, ga mee 
op eindejaarsreis, ga tot het uiterste op de stratenloop,… Je zal er ongetwijfeld fantastische herinneringen 
aan overhouden, je leert mensen van andere richtingen kennen, je leert je leerkrachten op een andere manier 
kennen (en je zal ontdekken dat sommige best nog wel meevallen…). Geniet van je schooltijd en zorg goed voor 
elkaar! 

Heel erg bedankt voor dit interview!

Karin Van Gorp

--  6 VERZa  -- 
2013-2014
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Het Moretus Schooltoneel is ondertussen al vlot uit de startblokken. Wat een ploeg, 
wat een enthousiasme! ‘Jungle’ heet ons stuk, schrijf alvast 18 of 19 februari in je 
agenda, het wordt gegarandeerd een plezierige voorstelling.

Spel: Noah Steensens, Charlotte Vroman, Robbe van Bakel, Jozefien Laukens, Flore 
Lantsoght, Esma Ceylan, Anse Maas, Wouter de Vrij, Tiany Helderweirdt, Ine Mertens, 
Lien Beullens, Nena Kips, Kevin van Rompaey

Decor en kostuums: Tyas Van Antwerpen en Lani van Rompuy onder begeleiding van 
Eva Herremans en Eline Ysenbaardt

Licht: Viktoria Danuta Gorka

Geluid: Dylan Ouwehand en Mathias Cores y Borragueiros onder begeleiding van Simon 
Hellinx

Regie: Anne Van de Craen en Katelijne De Vis

Tekst: Katelijne De Vis
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We hadden een interview Anne Van de Craen.

Waarom ben je met het Moretus Schooltoneel gestart?
Ik heb Taal-en Letterkunde gestudeerd; Frans, Theater en Filmwetenschappen. Zelf ben ik een 
oudleerling van de school en was ik vertrouwd met Theater Lapsus onder leiding van Gert de  
Borger. Ik heb zelf niet meegespeeld maar kwam naar elke voorstelling kijken en volgde bij  
Gert een seminarie over theater. Nadat Gert stopte met Lapsus heeft het toneel een tijdje  
stilgelegen, niemand durfde er echt aan beginnen. Het zijn tenslotte grote schoenen om te 
vullen. Katelijne had een tekst geschreven en enkele ideeën maar zocht hulp. Ik ben dan zeer 
snel op de kar gesprongen samen met Eva en Elise, en zo waren we gelanceerd.

Waarover gaat jungle?
Jungle gaat over mensen die twijfelen. Hersens van tieners zijn als een pruttelend  
laboratorium, dat makkelijk uit evenwicht raakt. Jonge mensen hebben al hun eigen  
problemen, met vrienden, op school, thuis of in de liefde. Daarnaast komt er zo veel op  
ons af en daar zitten we dan. Hoe ga je om met informatie die pakweg 50 jaar geleden  
ons nooit bereikt zou hebben? Is het nog de moeite om het strebertje uit te hangen terwijl de 
biodiversiteit met rasse schreden achteruitgaat? De levens- lessen en inzichten waarmee Jun-
gle strooit zijn niet nieuw maar ze ontwapenen en komen recht uit het hart. Iemand moest ze 
nog maar eens een keer zeggen en Katelijne toonde zich vrouw voor de job.

De sterkte van het verhaal zit in de gelaagdheid: het is een jungle op school als tiener, de jungle 
van de milieuproblematiek, de jungle in een relatie. Er zit voor iedereen wel iets in, het is voor 
iedereen op de ene of de andere manier herkenbaar.

De uitvoering spreekt me aan omdat het op eerste zicht een zwaar thema is maar het heeft 
heel veel humor en zelfrelativering. We kunnen de wereldproblemen niet oplossen maar we 
kunnen wel nog lachen. Een grap laten liggen als je ze ziet, dat is doodzonde. Hilarisch en 
hartverwarmend, zou ik zo zeggen.

En hoe loopt de samenwerking?
Op een grappige manier chaotisch maar alles komt altijd goed, iedereen doet wat hij of zij 
kan. Noah, Jozefien, Charlotte en Robbe zijn superprofessioneel, met hen is het haast alsof 
we werken met beroepsacteurs. De rest van de ploeg geeft heel veel kleur, ze zijn allemaal 
verschillend en daardoor is iedereen onmisbaar. Flore is zo grappig, Esma is zo scherp, Lien 
werkt keihard, Wouter is een echte sfeermaker, Ine is elke repetitie vrolijk, nog nooit hebben  
we haar slechtgezind gezien. Anse op haar beurt is stiller en ernstiger, dat past bij haar  
personage. Tiany heeft zo’n goed hart, ze is lief en zorgzaam. Nena en Kevin onze collega’s zijn 
natuurlijk supermoedig dat ze dit willen doen. Nena kan al behoorlijk acteren, Kevin zien we 
elke week groeien. Hij zet zich ook gedreven in voor de choreografie. 

Eva en Eline krijgen ondersteuning van Tyas en Lani, betrouwbaar en degelijk zonder twijfel. 
De muzieksmaak van Mathias en Dylan samen met de lichttechniek van Viktoria zorgen voor 
sfeer en maken het geheel af. Het is een leuke bende. De leerlingen doen ook veel meer dan 
zitten en luisteren. Het eindproduct zal als het ware een co-creatie zijn, vaak komen ze zelf 
met ideeën of hebben ze over hun personage echt goed nagedacht. Het is een zegen om met 
zo’n enthousiaste ploeg samen te werken.

Katrijn De Bock
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Kwisse met klasse 
In een nieuw jasje

Kwisse met Klasse was dit jaar terug met een vernieuwde  
versie van een fantastisch concept. Een quiz voor jong 
en oud, voor sfeermakers, vriendengroepen, puzzelaars,  
leerlingenploegen.. 

Een avond vol krakende hersenen in een aangename sfeer. 
Een geslaagde eerste editie in handen van een nieuwe 
quizploeg.
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Oplossing:

1A

2C

3E

4B

5D
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OPENDEUR

Science - Technology - Engineering - Mathematics
Geïntegreerde aanpak van wetenschappen,
techniek & technologie, informatica en wiskunde.

Content and Language Integrated Learning
Volg een vak volledig in het Engels: aardrijkskunde, geschiedenis, 
godsdienst of wetenschappen.

STEM

CLIL

Bekijk het hele studieaanbod op moretus-ekeren.be/studieaanbod

LEER-
LABO

Remediëren, verdiepen en verbreden
Elke leerling oefent op eigen niveau en tempo.

ZONDAG 13 MAART 11u > 15u
Campus Middenschool, Oorderseweg 8, Ekeren

Brede 
waaier

aan 
studie-

richtingen

OPENDEUR BOVENBOUW
WOENSDAG 11 MEI 14u > 18u

Campus Bovenbouw, Kloosterstraat 82, Ekeren
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VlaaienslagVlaaienslag

Start verkoop: 

woensdag 23 december
Leveringen: 

vrijdag 18 en zaterdag 19 februari

ItaliëquizItaliëquiz
t.v.v. de Italiëreis 2023

U kan inschrijven via e-mail: 
Italiequiz@hotmail.com
Aanvang 20 uur stipt op campus BB. 
Het inschrijvingsgeld kan u betalen op de avond zelf; 18 euro/ploeg (max. 6 personen/ploeg). 

vrijdag 18 maart 2022

Steun onze school
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