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Beste lezer 

 

Met velen verlangen we terug naar het vrije leven van vóór corona. We kijken uit naar een veiliger leven met al-

lerlei gezellige feestjes. Ook de leerlingen en zorggebruikers van Sint-Elisabeth verlangen naar de gekende gezel-

ligheid. In afwachting van veiligere tijden benutten de begeleid(st)ers en leerkrachten van Sint-Elisabeth heel wat 

kansen voor een aangenaam leven op de campussen. 

 

In deze editie lezen we meer nieuws over de nieuwe toekomstige campus voor de volwassenen. De bestuurders 

en directies van het Begeleidingscentrum stellen terecht hoge kwaliteitseisen aan de toekomstige nieuwe site 

voor de volwassenen. Zij zetten hard in op duurzaamheid, maar ook op leefbaarheid van de bewoners en hun om-

geving. Dat o.a. de bereikbaarheid van horeca en winkels op wandelafstand mogelijk is, biedt bijkomende integra-

tiekansen. Meer hierover lees je op blz. 4! 

Ondertussen blijft het dagelijks leven van de zorggebruikers, ondanks corona, bruisen van allerlei leuke belevin-

gen in Sint-Elisabeth. Talrijke interessante bezoeken worden afgelegd, vele veilige spelen worden gespeeld, ontel-

bare unieke knutsel- en kunstwerken worden gecreëerd, er wordt intensief gesport en bij bijzondere gelegenhe-

den wordt er zelfs met veel creativiteit toch veilig gefeest. Je leest er op de volgende bladzijden alles over! 

 

Lezen en schrijven zijn leuk om te doen als het vlot lukt. Het basisonderwijs van Sint-Elisabeth kiest er resoluut 

voor om de kinderen op een moderne wijze te helpen bij het lezen en het schrijven. Hiervoor wordt dankbaar ge-

bruik gemaakt van lees- en schrijfsoftware. De basisschool zette de voorbije jaren heel hard in op moderne en 

superkrachtige leermiddelen via computers en chromebooks. Op deze wijze ontdekken de leerlingen veel meer 

mogelijkheden en ook plezier om te leren! De leerlingen worden op die manier nog beter voorbereid op het se-

cundair onderwijs. Naast de leerontwikkelingen vindt het kleuter- en lager onderwijs van Sint-Elisabeth ook het 

welzijn van de leerlingen heel belangrijk. Daarom is zij ook een rode neuzen school. Iedereen kan de online veiling 

steunen via de website van de school: www.st-elisabethschool.be. Welkom om een kijkje te nemen naar de 

unieke en imponerende kunstwerken van de leerlingen! 

 

In het secundair onderwijs van Sint-Elisabeth wordt achter de schermen hard gewerkt aan de bouwplannen voor 

een moderne sporthal met bijkomende leslokalen in Wijchmaal en een gloednieuw schoolgebouw te Pelt. De 

bouwplannen worden stilaan afgerond. Na de vergunningen worden de aannemers aangeduid en dan kunnen de 

bouwwerken starten. Ongetwijfeld zullen de nieuwe gebouwen bijkomende mogelijkheden bieden.  

Dagelijks gebeuren er vele inspanningen door leerkrachten en begeleid(st)ers om de leerlingen voor te bereiden 

op hun toekomst. ‘Voor elk wat wils’, is geen dode letter in het buitengewoon secundair onderwijs van Sint-Elisa-

beth. Het zorgbreed en gespecialiseerd studieaanbod met de vier opleidingsvormen en diverse doelgroepen biedt 

heel wat mogelijkheden en uitdagingen om de leerlingen te begeleiden naar volwassenheid. Voor eventuele bij-

komende informatie kan steeds een afspraak gemaakt worden of een kijkje genomen worden op de website van 

de school: www.elisa.be. 

 

Tot slot danken wij jou, gewaardeerde lezer, voor jouw belangstelling en sympathie! 

Sint-Elisabeth… bijna 100 jaar tot je dienst! 

 

Namens de koepel Sint-Elisabeth 

Koen Knevels 

Algemeen directeur Gespecialiseerd Secundair Onderwijs Sint-Elisabeth  

http://www.st-elisabethschool.be/
http://www.elisa.be/
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MASTERPLAN 

De situatie van onze campus te Wijchmaal heeft sedert 

vele jaren de volle aandacht van de Raad van Bestuur en de 

Directie van onze voorziening.    

In het voorbije decennium investeerden we in nieuwe ves-

tigingen te Overpelt, Neerpelt, Eksel en in de uitbreiding 

van onze campus te Sint-Huibrechts-Lille.   

Deze nieuwe vestigingen zijn aangepast aan de huidige no-

den van comfort, veiligheid, efficiëntie, duurzaamheid en 

ze zijn uitgerust met de nieuwste technieken inzake isolatie 

en energievoorzieningen. 

Ook voor onze oude campus Wijchmaal werd gedurende 

vele jaren gewerkt aan een masterplan, dat spijtig genoeg 

tot op heden niet kon worden gerealiseerd.  

In een vorige editie van Torenklank deelden we reeds mee 

dat het onze intentie is om voor de meerderjarigenwerking 

een nieuwe campus te bouwen.   

Na grondige studie van een aantal vestigingsplaatsen werd 

uiteindelijk geopteerd voor een nabijgelegen site te Eksel.  

Als vestigingsplaats voor de nieuwe Elisabethcampus voor 

de volwassenen werden  intussen de nodige overeenkom-

sten afgesloten met het oog op de aankoop van het  

binnengebied tussen de Nieuwstraat en de Windmolen-

straat te Eksel. 

 

Deze site biedt heel wat voordelen. 

In eerste instantie voorzien we drie parkvilla’s (telkens 4 

gekoppelde leefgroepen voor 5 personen) alsmede een 

unit met een twintigtal individuele studio’s. 

Daarnaast voorzien we een complex voor dagbesteding 

voor 100 personen met bijbehorende accommodatie voor 

een optimale dienstverlening op deze nieuwe campus.   

Het betreft een rustige woonomgeving binnen een groene 

helende omgeving, grenzend aan de dorpskern van Eksel 

met integratiemogelijkheden in de lokale gemeenschap. 

Het gebied sluit mooi aan op de reeds aanwezige zorgas 

(onze eigen woonvorm Hoekstraat, het woonzorgcentrum 

Den Boogerd, serviceflats en een ouderinitiatief voor op-

vang personen met een beperking). 

Bijkomende pluspunten zijn de aanwezigheid van een mobi 

punt van het openbaar vervoer en de nabijheid van een 

fietsroutenetwerk en het vakantiepark Roompot (voorma-

lige Musschennest).  

De ligging in de nabijheid van de campus Wijchmaal biedt 

tevens logistieke voordelen.  

Bij de ontwikkeling van deze site streven we naar duur-

zaamheid (klimaatneutraal) en het behoud van de land-

schapselementen en het groene karakter van het gebied. 

Bedoeling is het gebied als park in te richten, met behoud 

van de aanwezige eeuwenoude bomen en het bestaande 

‘Kerkepeeke’ (voet- en fietsverbinding op de perceelsgrens 

die loopt tussen de Molen en de kerk).  

Het “Elisabethpark” heeft een open en toegankelijk ka-

rakter en biedt een toegevoegde waarde voor zowel de 

buurt als voor het welzijn van onze bewoners en beoogt 

optimale integratie in deze groene gemeente.     

Na het bekomen van de bouwvergunning en afspraken om-

trent eventuele tussenkomst in de financiering via VIPA 

(Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aan-

gelegenheden) zullen de bouwwerken worden aangevat. 

Bestuur en directie Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth 

 

2021 ZIT ER WEER OP 

Op naar 2022 hop hop hop!  

Hoe wij corona hier doorstaan dat is een goede vraag 

die begeleiding van ons verdient een erehaag! 

Spelletjes spelen, kleuren, wandelen, lekker eten, gamen, 

zingen en dansen 

en natuurlijk niet te vergeten, een hele hoop zwansen… 

Andere mensen helpen en lief zijn voor elkaar 

dat maakt het een stuk gemakkelijker, maar dat is niet raar.  

We willen toch ook weer eens graag  zwemmen, naar de 

cinema en naar een pretpark gaan, 

zonder dat vreemde mondmasker aan.  

Wat je ons dus nog mag wensen voor het nieuwe jaar? 

nog meer plezier, vriendschap, uitstapjes en grappige mo-

menten, echt waar! 

Genieten van elke dag, dat is wat we proberen te doen 

in rijmen zijn we alvast geen kampioen… 

Zorggebruikers en begeleiding L3  
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APPARTEMENT H NAAR C-MINE EXPEDITIE 

 
Tijdens de zomervakantie bezochten we de C-Mine expedi-

tie in Genk en beleefden een super toffe namiddag.  

Eerst daalden we maar liefst 6 meter af in de mijn en kre-

gen we heel wat installaties te zien.  

In de geluidscel mochten we zelf aan de slag gaan en boots-

ten we de mijngeluiden na .  

We doolden rond in de ondergrondse gangen en kregen via 

een audiphone leuke weetjes te horen.  

Ook beklommen we de gigantische schachtblok van 60 me-

ter op het plein. Zo kregen we een schitterend uitzicht over 

onze provincie. Dat was een fantastisch gevoel! 

Zorggebruikers en begeleiding Appartement H 
 

JUMPFUN VOOR APPARTEMENT B  

 
Zoals ieder jaar doen wij in de zomervakantie leuke uitstap-

jes. Op 12 augustus zijn we met de hele groep naar Jump 

square in Hasselt geweest. Ook Yennis was tijdens deze uit-

stap aanwezig. “We zijn met een busje samen vertrokken 

en hebben 1.5uur gesprongen in Jump square. We konden 

hier leuke tricks doen, basketten, een parcour doen en 

leuke spelletjes spelen. Maar het was er zo warm dat ik 

toch even voor de ventilator moest gaan staan. Hierna zijn 

we terug naar de leefgroep gereden en hebben we Mexi-

caans gegeten. Het was een geslaagde dag!” 

Zorggebruikers en begeleiding Appartement B 

DARTKAMPIOENSCHAP HUIS 3 

 
In onze leefgroep spelen we vaak darts.  We zochten naar 

de juiste techniek en door het veel oefenen boekten al heel 

wat vooruitgaan.   

Vandaag planden onze begeleiders  een dartskampioen-

schap. 

We maakten ons op voor een wedstrijdje darten, verkleed 

stonden we aan de start. In verschillende teams speelden 

we tegen elkaar. Iedere goede worp maakte ons weer blij 

en we  hoopten  op een goed resultaat. 

Maar zoals altijd kan er maar eentje winnen en die verdient 

dan de prijs! 

Het was een fijne namiddag. 

Zorggebruikers en begeleiding Huis 3 
 

APPARTEMENT H BAKT SPECULAAS 

 
December komt eraan, ook in app H denken we dan graag 

aan de Sint. 

Om in stemming te komen maken we liefst grote maar ook 

kleine speculaaskoekjes. 

We fantaseren wat we als grote jongens toch nog graag 

krijgen van de goed heilig man. 

Bij een tas warme choco delen we graag onze speculaasjes 

uit aan de leefgroep en ons team. 

Hopelijk ziet  de Sint dit en vergeet hij ons niet.  

Zorggebruikers en begeleiding Appartement H  
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HALLOWEEN IN APPARTEMENT C 

 
In appartement C knutselden we in oktober voor Hallo-

ween. We maakten lachende pompoentjes, enge heksen 

en griezelige spinnen.  

Zorggebruikers die geen zin hadden om te knutselen kon-

den helpen met het maken van mummie-worstjes of mum-

mie-pizza’s.  

Iedereen had het heel erg naar hun zin!  De prachtige cre-

aties sierden de woonruimte en tijdens het avondeten ge-

noten we allemaal van de Halloween-snacks.  

Zorggebruikers en begeleiding van appartement C 

BABYNIEUWS  

 
In woonvorm 3 van de  Haagdoornstraat is het dubbel 

feest. Want we hebben hier dubbel zo goed nieuws! 

Er is niet één van de twee begeleidsters zwanger, nee ze 

zijn gewoon alle twee zwanger! 

Wat vinden we dit geweldig! 

Van ons Hanne weten we al wat het gaat worden want we 

hebben hier al een super leuke gender reveal gehad! 

Hanne had hiervoor de ontspanningsruimte heel leuk ver-

sierd. We hebben een quiz gedaan die Hanne zelf had ge-

maakt, wat lekkers gegeten en gedronken. We zaten dan 

ook vol spanning tot de poppers geploft werden met de 

kleur erin! 

 

Enkel van Lisianne weten we het nog niet, maar we doen 

ons best om het zo snel mogelijk te weten te komen. 

Hopelijk komt er dan nog een gender reveal want dat von-

den we natuurlijk heel erg leuk om te doen. En we zitten 

natuurlijk ook vol spanning te wachten wat het gaat wor-

den. 

We kunnen niet wachten tot de twee kleintjes er zijn. 

We tellen hier heel erg hard af naar april en naar mei. 

Zorggebruikers en begeleiding Haagdoornstraat WV3 

 

G-VOETBALLER DYLAN 

 
Ik ben Dylan van de villa en ik ben een voetbalspeler bij de 

G – ploeg van Sporting Wijchmaal. 

Op maandagen en woensdagen spelen we onze matchen. 

Onze tegenstanders komen uit heel Limburg. Zo spelen we 

tegen Termien, STVV, Beringen, Kortessem, Alken, Maas-

land … 

Als we op verplaatsing spelen, komt mijn papa me oppik-

ken in de leefgroep en zet hij me na de match er terug af. 

Als we op maandag geen match hebben, trainen we op 

onze terreinen. Dan trek ik daar met de fiets naar toe van-

uit mijn leefgroep. Andries Evens is onze trainer. 

Op dit moment staan we 2de in de competitie. We hebben 

al heel wat matchen gewonnen. Dat is heel fijn. 

Waar ik trots op ben is dat mijn papa als verver, dit jaar 

besloten heeft onze voetbaltruitjes te sponseren.  

Wil je eens komen supporteren, dan kan dat altijd. Onze 

voetbalkalender kan je verkrijgen bij mij of in de villa. 

G – voetbal is voor jongeren en volwassenen, dus ieder-

een welkom! 

Dylan, Zorggebruiker Villa 
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FIERKANT NAAR MEEUWEN KERMIS 

12 oktober stond met een grote cirkel op onze kalender. 

We zouden met het ganse dagcentrum naar Meeuwen ker-

mis gaan. 

Wat had iedereen er zin in.  Helaas strooide de weergoden 

wat roet in het eten. 

In Lille vertrokken met een grote bus richting Meeuwen, 

terwijl de hemelsluizen ver openstonden. 

Aangekomen op de kermis zijn we eerst een droog plekje 

gaan opzoeken in een van de horeca zaken die ons ver-

wende met een drankje en een lekkere boterham met kip-

kap. 

Gelukkig stopte het met regenen en konden we ons naar 

de kermisattracties begeven. 

Dit was natuurlijk dolle pret voor ons allemaal. Daar 

hoorde dan ook een foto met de burgemeester en enkele 

schepenen bij.  

Ondanks het weer hebben we ons allemaal goed geamu-

seerd en is het zeker voor herhaling vatbaar. 

Nogmaals willen we onze dank uitbrengen aan de ge-

meente Oudsbergen en de lokale horeca zaken die dit mo-

gelijk  maakten voor ons. 

Zorggebruikers en begeleiding Dagcentrum Fierkant 

CROWDFUNDING DAGCENTRUM FIERKANT 

Vanaf 1 september startte de crowdfundingcampagne van 

G-sport Vlaanderen waarvoor we geselecteerd werden.

Het doel: ons Beweegpad uitbreiden met outdoor-fitness

toestellen.

De uitdaging: 3385 euro inzamelen!  Indien we daarin zou-

den slagen, zou G-sport Vlaanderen 5078 euro bijleggen!

Om het doel te behalen organiseerden we 3 grote acties.

De wafelverkoop was een eerste grote succes.

Deze actie startte in september en liep tot eind oktober.  

In totaal verkochten we meer dan 1000 dozen!   

Intussen zaten de zorggebruikers en collega’s niet stil… Zij 

smeten zich in het maken van mooie decoratie, lekkere 

confituur en heerlijke speculaas want die zouden we ver-

kopen op de plaatselijke Teutenmarkt van 31 oktober: de 

tweede actie! Het werd opnieuw een groot succes!  Het le-

verde ons een mooi bedrag op waardoor ons doel steeds 

dichter bij kwam. 

Intussen kwamen de voorbereidingen voor onze laatste ac-

tie, de Hap en stap wandeling van 20 november, ook op 

kruissnelheid.  We hoopten op een 100-tal inschrijvingen. 

Het werden er 300!  Een mooie uitgestippelde wandeling 

met onderweg verschillende haltes waar een hapje aange-

boden werd, sloeg enorm aan. 

Ondanks ‘Corona’ hebben we al onze acties met succes 

kunnen laten doorgaan.  We zijn er best fier op! Het was 

een hele organisatie en soms zelfs spannend of de ge-

plande activiteit al dan niet kon doorgaan met al die veran-

derende maatregelen. Maar geen enkele keer dachten we 

aan opgeven! 

Dankzij deze acties, vrije giften en donaties via de website 

bereikten we ons doel!  

Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor 

zijn/haar inzet.  Dank aan alle collega’s om dit mee te on-

dersteunen, dank aan de ouders om telkens weer bereid te 

zijn om deel te nemen aan de acties, dank aan onze zorg-

gebruikers voor het maken van al de mooie spulletjes,  

dank aan de vele vrijwilligers die ons geholpen hebben om 

deze acties te kunnen realiseren, dank aan iedereen voor 

de financiële bijdrage,  dank aan de buren voor de mooie 

verlichting op onze wandelroute,… 1000 maal dank! 

Zorggebruikers en begeleiding DC Fierkant
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BEGELEIDSTER LUT OP PENSIOEN 

Eind mei ging ons Lut op pensioen. Samen met begeleiding 

en zorggebruikers hebben we een afscheidsfeestje georga-

niseerd met alles erop en eraan. Lut werd eerst feestelijk 

afgehaald door de partybus van woonvorm Fierkant om 

vervolgens over een rode loper te paraderen naar ons 

feestterras. Er waren hapjes en drankjes en het zonnetje 

was van de partij. 

Ons Lut is een superheldin, zoals je op de foto kunt zien!  

We gaan ze missen, zo een toffe en lieve begeleidster! 

Zorggebruikers en begeleiding woonvorm 

Sint-Huibrechts-Lille 

DE SNEEUWMAN VAN PAVILJOEN C 

Tijdens enkele regenachtige weekenddagen hebben ze in 

Paviljoen C al aan de sneeuw gedacht. Ze hebben een 

sneeuwman gemaakt voor de winter decoratie. Tijdens de 

activiteit hebben ze veel plezier gehad omdat ze met lijm 

moesten werken en het best een plakkerige activiteit was. 

De zorggebruikers hebben ervan genoten. Op deze foto zie 

je het resultaat van enkele uurtjes “kliederen.” 

Zorggebruikers en begeleiding Paviljoen C 

KAPELLETJE VOOR EKSEL 

Aan de woonvorm in Eksel werd door de technische dienst 

een mooi kapelletje gebouwd. 

Een kapelletje omdat onze zorggebruikers een plaats nodig 

hebben waar ze in alle rust kunnen denken aan alle gelief-

den die we moeten missen. 

Het kapelletje werd ingewijd, door de pastoor (op rust) 

van Eksel, tijdens een korte plechtigheid. 

Na de plechtigheid dronken we samen een koffietje en 

aten we wat lekkers. 

We zijn maar wat blij met ons kapelletje! 

Zorggebruikers en begeleiding woonvorm Eksel 

EEN PLUIM VOOR DAGBESTEDING WIJCHMAAL 

Wij van de woonvorm Hoekstraat willen graag de 
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Dagbesteding van Wijchmaal bedanken. 

Zij zorgden voor lichtpuntjes tijdens onze leefgroepsqua-

rantaine. 

Zij bakten lekkere wafeltjes voor ons allen, en knutselden 

voor elke zorggebruiker een kunstwerkje. 

Een warm gebaar dat ons allemaal weer wat kracht heeft 

gegeven. 

DANKUWEL hiervoor! 

Zorggebruikers en begeleiding woonvorm Hoekstraat 

DIERENPLEZIER IN PAVILJOEN A1 

Onlangs mocht leefgroep pav A1 op bezoek gaan naar de 

varkensboerderij van opvoedster Ann. 

Ze mochten er de varkens helpen verzorgen en de biggetjes 

knuffelen. De biggetjes waren nog maar net geboren.  Na 

het harde werk werden ze getrakteerd op een tasje koffie 

met iets lekkers.  

Sammy kreeg een wasbeurt! Jonathan en Hugo mochten 

onlangs mee naar de Tom&co gaan om Sammy een was-

beurt te geven in de wasstraat voor honden. Na de ‘wel-

ness’ mocht Sammy een lekker snoepje kiezen in de winkel. 

Genieten!! 

Zorggebruikers en begeleiding woonvorm Hoekstraat 

AFSCHEID NEMEN 

‘Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dicht-
doen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering.’ 

In de afgelopen periode moesten we met pijn in het hart 

afscheid nemen van bijzondere mensen. 

LIEVE LISA, 

Wat kon jij van het leven genieten! 

Lekker uiteten en koffietjes gaan drinken op café was één 

van haar favorieten bezigheden.  

Konijn met kroketten en spaghetti was haar lievelingskost. 

Hier kon ze altijd heel smakelijk van genieten.  

En natuurlijk mocht haar cappucino, of ‘appelsienenkoffie’ 

zoals ze het zelf noemde niet ontbreken in het weekend.  

Af en toe had ze ook nog is graag een donker biertje, net 

zoals vroeger in haar café. 

In de leefgroep hield ze ook altijd een oogje in het zeil, 

ons opvoedster Lisa.  

Als iemand iets deed wat eigenlijk niet mocht, was ze de 

eerste om hier iets van te zeggen of het te vertellen aan 

de begeleiding. ‘Hey opvoedster!’ riep ze dan.  

In de living koos Lisa graag wat er op tv op stond. Haar fa-

vorieten programma’s waren Lili & Marleen en Nonkel Jef. 

Maakte niet uit hoe vaak ze de afleveringen al had gezien, 

ze kon er telkens weer mee lachen. 

Haar 90ste verjaardag was een feest waar ze al maanden 

op voorhand naar uit keek. Een groot feest voor haar al-

leen met alles erop en eraan, en wat heeft ze genoten.  

Ze heeft toen haar beste zangtalenten nog eens bovenge-

haald. Want Lisa trad graag op als zwarte Lola.  

En wanneer er dan een fotocamera tevoorschijn kwam, 

was ze een echt fotomodel! 

Bedankt voor alles wat je gedaan hebt. 
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Lisa, je knuffelde en fletste zo graag met de begeleiding. 

‘Oh gij zijt mijn schatteke he, u kan ik nie missen’ zei je 

dan.  

Wel Lisa nu gaan we je echt moeten missen.  

Maar we weten dat je altijd met een waakzaam oogje 

vanuit de hemel naar ons zal kijken. 

Woonvorm 3-4 Hoekstraat 

 

 

LIEVE LOU, 

 
In mijn hoofd zitten dingen,  

Veel dingen van toen. 

Je lach en je woorden,  

Je knuffels en je zoen.  

 

In mijn hart zit een plekje,  

Een plekje voor jou,  

Vol heimwee en liefde,  

Omdat ik van je hou.  

 

Je plaatsje in de zetel,  

Met je neus in je boek,  

Je ogen al piepend,  

Je was onze moederkloek.  

 

Je geschuifel met je Croc’s  

Met je rollator voorop,  

In de gang horen we je nog komen,  

Je stond nooit achterop  

 

Lieve Lou, je verhaal loopt hier nu ten einde,  

Bedankt voor die mooie band,  

De laatste bladzijde slaat nu dicht,  

Het is een mooi boek geworden met een felle gouden 

rand.  

Woonvorm Sint-Huibrechts-Lille 

ALLERLIEFSTE KARINA, 

 
Lachen, grappen, veel plagen en af en toe eens vloeken, 

meezingen met André Hazes junior, 

jouw bewondering voor Andy van de buurtpolitie, 

puzzelen en parels rijgen, 

iedere dag genieten van een lekkere cappuccino, 

jouw warmte en gezelligheid, 

jouw aanwezigheid. 

Wat gaan we dit zo ontzettend missen! 

Maar weet dat je een heel speciaal plekje hebt in ons hart 

en 

dat we je NOOIT zullen vergeten! 

Woonvorm 1-2 Hoekstraat 
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LEZEN EN SCHRIJVEN MET SOFTWARE VAN ALI-
NEA 

Sinds enkele jaren zijn we gestart met het gebruik van de 

lees- en schrijfsoftware van Alinea. 

Met dit softwareprogramma krijgen sommige leerlingen 

LEESHULP op maat. Zo kunnen de gepaste woordrijtjes, 

teksten, handboeken, leesboeken, … hardop voorgelezen 

worden terwijl de leerling zelf meeleest op het scherm. 

Alinea biedt echter veel meer dan enkel leeshulp, het biedt 

ook SCHRIJFHULP.  

Dit houdt in dat woorden en zinnen kunnen getypt worden 

en er is zelfs een dicteerfunctie, gebaseerd op spraakher-

kenning: jij spreekt en het programma typt. 

Dit schrijfprogramma biedt tevens een spellingcontrole, 

leest de getypte woorden hardop voor en als de leerling 

eenmaal begint te typen, voorspelt het zelfs al een aantal 

woordkeuzes. 

Voor de gevorderde Alineagebruikers zijn er ook nog de 

verklarende en beeldende woordenboeken en als we den-

ken in de richting van het secundair onderwijs, zijn er ook 

nog de opties ‘vertalen’, ‘werkwoordvervoegingen’, ‘mar-

keren’, ‘samenvatten’ e.a. Het zit er allemaal in! 

 
We starten met deze werking bij de blio’s. Als de leerling 

eenmaal de werkwijze onder de knie heeft, kan deze vaar-

digheid soms uitgebreid worden naar de klas- en thuissitu-

atie en jaren nadien misschien ook wel naar het secundair 

onderwijs...  

Op deze manier willen we alvast streven naar meer lees-

plezier, 

willen we de moeilijke lezer een helpende hand reiken, 

willen we falen ombuigen naar vooruitgang, 

willen we de zelfstandigheid van onze lezers vergroten, 

willen we Alinea beschouwen als een hulpmiddel, net zoals 

een bril ook een hulpmiddel kan zijn om beter te 

zien.                                         
De Blio ’s 

 

OM JE DUIMEN EN VINGERS BIJ AF TE LIKKEN! 

Wanneer december in het zicht komt, kijken we met z’n 

allen uit naar het feest van Sinterklaas. 

Bij Sinterklaas denken we steevast aan pakjes, maar…. na-

tuurlijk mag de chocolade niet ontbreken. 

Wij gingen aan de slag met onze chocolade. 

Een chocoladefondue, een plastic zakje, een vel bakpapier 

en natuurlijk de chocolade,  meer hadden we niet nodig 

om een lekker kunstwerkje te maken. 

De leerlingen mochten een tekening maken op het bakpa-

pier, verschillende van hen tekenden iets uit het hoofd. Zij 

die dit moeilijk vonden, maakten gebruik van het boek 

‘stap voor stap tekenen’ en zo kreeg iedereen iets moois 

op papier gezet!  

Geconcentreerd gingen ze nadien over de getekende lij-

nen met hun chocolade-spuitzakje, de resultaten waren 

stuk voor stuk echte kunstwerkjes. 

 
Sommigen onder ons waren erg slim en ‘kleurden’ de te-

kening nog netjes in, dat maakt natuurlijk dat ze meer 

chocolade hadden om nadien op te eten. Slim, eh! 

De leerlingen van type 3.6,jufEline en juf Elke 

 

LICHAAM EN GEZONDHEID 

De kinderen van BA1 en BA2 vinden projecten van wereld-

oriëntatie erg interessant en leuk om te doen. We werken 

immers in kleine groepjes van een 5-tal kinderen zodat elk 

kind  goed betrokken wordt en veel aan de beurt komt!  

Het eerste project (van september tot en met oktober) 

ging over LICHAAM en GEZONDHEID. 

Bij Juf Line werd er geleerd over het gebit: het wisselen 

van tanden, de functie van de verschillende tanden en ze-

ker een goede tandhygiëne.   
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Op het einde van de les kreeg elk kind een poetsdiploma 

met de belofte thuis ook iedere dag hun tanden te poet-

sen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Juf Jessica leerden we over de stevigheid van ons li-

chaam. Dankzij ons geraamte zakken we niet als een pud-

ding in elkaar! Door de samenwerking tussen botten en 

spieren kunnen we bewegen. Dit werd zichtbaar in een 

ergo-werkje. Met aan elkaar geknoopte rietjes konden we 

met eigen ogen zien wat er nodig is om onze vingers te la-

ten bewegen. Interessant zeg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Juf Lut leerden we dat lucht overal om ons heen is! Een 

snorkel deed ons begrijpen dat lucht in onze longen levens-

noodzakelijk is! Door de ramen op een kier te zetten komt 

zuurstof in onze klas en kunnen we beter opletten. Een 

raamhanger werd dé reminder om het op een kier te zet-

ten! Dàt helpt tegen Corona! 

Basisaanbod 1 en 2 

 

GRIEZELEN MET TYPE 2 

Op dinsdag 26 oktober griezelde het in de lagere school. 

De juffen en leerlingen van type 2 hielden een projectna-

middag met als thema Halloween. Ze speelden griezelige 

spelletjes, knutselden enge maskers en prikkelden hun zin-

tuigen met een voeldoos en andere materialen zoals spin-

netjes, vleermuizen, … 

 

 
 
Ook maakten enkele groepjes lekkere pompoensoep met 

spinnetjes en mummieworstjes. Deze smulden we op het 

einde van de dag allemaal samen op. 

Wat een leuke, griezelige namiddag! 

De juffen van type 2 

 

RODE NEUZEN: ONLINE VEILING 

Onze school is een rode neuzen school. Dat wil zeggen dat 

onze school aandacht besteed aan het welzijn van de kin-

deren. Daarom hebben we een online veiling op poten ge-

zet om als school een steentje bij te dragen. De klassen 

werden uitgedaagd om een kunstwerk te maken in teken 

van rode neuzen. Maar liefst 15 kunstwerken werden ge-

maakt en worden te koop aangeboden in onze online vei-

ling. We willen ouders, sympathisanten en bedrijven de 

kans geven om een bod uit te brengen op deze werken. Op 

de site van onze school (www.st-elisabethschool.be) vindt 

u op de startpagina de online veiling voor de kunstwerken.  

De opbrengst gaat integraal naar rode neuzen. We laten 

jullie hieronder alle kunstwerken zien met een woordje uit-

leg. Je kan een bod uitbrengen tot en met 25 februari 2022 

via het mailadres van onze school:(www.st-elisabeth-

school.be). Fiscale attesten kunnen uitgeschreven worden 

vanaf €40. De hoogste bieder wordt dan de trotse eigenaar 

van het kunstwerk. 

We zetten alle kunstwerken even op een rijtje met een 

woordje uitleg, zodat jullie al een idee krijgen welke prach-

tige kunstwerken er gemaakt werden… We hopen hiermee 

jullie nieuwsgierigheid een boost te geven!  

http://www.st-elisabethschool.be/
http://www.st-elisabethschool.be/
http://www.st-elisabethschool.be/
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Kunstwerk 1: 

 
 
Juf Sofie en juf Kim knutselden met kinderen met au-
tisme een alleszeggend kunstwerk. Zij gebruikten hier-
voor een speciale techniek met krantenpapier. De 
nieuwsberichten overspoelen ons immers met informa-
tie. Toch willen we de negatieve berichten wegspoelen 
door vreugdevolle momenten...vanuit onze harten. De 
vlinders zorgen voor het verspreiden van dit aangenaam 
virus. 
 
Kunstwerk 2: 
 

      
 
In het kunstwerk dat juf An knutselde samen met kin-
deren met een mentale beperking, zorgen de harten voor 
zoveel liefde... In deze moeilijke tijd is er nood aan liefde 
en begrip. Via de tekst vraagt ze dan ook dit begrip en 
sluit hierbij een compromis om elkaar beter te kunnen 
begrijpen... 
 

 

Kunstwerk 3: 

 
Overal kunnen thuis komen in een huis waar er liefde en 

vrede heerst... Juf Heidi en juf Magda benadrukken dit 

samen met de kinderen met een mentale beperking in 

hun kunstwerk. Zich overal goed kunnen voelen, omringd 

door mensen die de sleutel in handen hebben... de sleu-

tel naar geluk! 

 

Kunstwerk 4: 

 
Na regen komt zonneschijn... juf Monique en juf Linda 

willen dit samen met kinderen met een mentale beper-

king laten zien in hun kunstwerk. De vrolijke kleuren die 

ze gebruiken geven je energie om verder te gaan. De 

kleuren van de regenboog zorgen voor lichtpuntjes... 

lichtpuntjes aan het einde van de tunnel!   

 

Kunstwerk 5: 
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Juf Sandra en juf Ellen maakten samen met kinderen met 

een mentale beperking een kunstwerk waarin ze laten 

zien dat "samen zijn " heel belangrijk is. Ondanks de ver-

schillen zijn er ook eigenschappen die meerdere kin-

deren hebben. Of je nu gele, blauwe, rode, roze of oranje 

armen of benen hebt, iedereen is gelijk! 

 

Kunstwerk 6: 

 
Rode neuzen die allemaal samen een groot hart vormen. 

Dat komt tot uiting in het kunstwerk van juf Yolanda en 

haar kinderen uit de ervaringsklas. Als we luisteren naar 

elkaar en luisteren naar elkaars problemen kunnen we er 

samen voor zorgen dat iedereen zich goed voelt. Samen 

staan we sterk en kunnen we er voor zorgen dat liefde de 

bovenhand neemt. Het is dan ook de kunst om alle rode 

neuzen en haar problemen om te vormen tot een liefde-

vol hart. 

 

Kunstwerk 7: 

 
Met dit kunstwerk willen juf Dorine, juf Lien en de kin-

deren van basisaanbod laten zien dat het belangrijk is 

dat we oog hebben voor de problemen van kinderen. 

De begeleiders en leerkrachten reiken hen de hand om 

samen op weg te gaan... Laten we de problemen snel 

oplossen, zodat het niet kan uitvloeien in een grote 

vlek. Stop de vlek en de problemen en ga met ons mee 

op weg... 

Kunstwerk 8: 

 
De diversiteit van de maatschappij komt in dit kunstwerk 

tot uiting. Juf Marleen en juf Lut zorgden samen met de 

kinderen van basisaanbod dat de verschillende kleuren 

mooi in elkaar vloeien en het één geheel vormt. 

Ondanks de verschillen kunnen we samen één blok vor-

men... een blok om tegenslagen te verslaan en een blok 

om van leuke momenten te genieten...  

 

Kunstwerk 9: 

 
Samen met enkele kinderen met autisme spectrum knut-

selde meester Michiel een kunstwerk waarin vriendelijk-

heid en lief zijn voor elkaar centraal staan. Het is door 

deze eigenschappen dat de kinderen zich goed kunnen 

voelen in deze moeilijke tijden. Het kunstwerk maakt dui-

delijk dat liefdevolle harten jou doen houden van jezelf 

en van anderen. 

 

Kunstwerk 10: 
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Meester Luc vraagt in zijn kunstwerk samen met kin-

deren met autisme om hen te begrijpen...geen vooroor-

delen, geen veroordelingen, geen pesterijen maar be-

grip... Begrip voor hun autisme... 

Laten we met zijn allen door de juiste bril kijken zodat we 

de problemen kunnen zien. Laten we met zijn allen mee 

op weg gaan om er voor te zorgen dat positiviteit de bo-

venhand krijgt. Laten we ze aanvaarden zoals ze zijn... 

met hun autisme. 

 

Kunstwerk 11: 

 
Ieder kind is anders, ieder kind is uniek. Juf Marielies en 

juf Marie-Paule lieten hun kleuters naar hartelust knut-

selen. In het kunstwerk komt tot uiting dat elk kind ta-

lenten heeft en dat elk kind dit op zijn of haar manier laat 

zien. Het kunstwerk is dan ook een geheel geworden en 

laat zien dat elk kind doet wat hij of zij kan. 

 

Kunstwerk 12: 

 
Samen met kinderen met gedrags-en emotionele proble-

men knutselde meester Dirk een schilderij, dat blijdschap 

en vrolijkheid uitstraalt. In deze donkere tijden zijn er 

toch lichtjes aan het einde van de tunnel. De groene slier-

ten zijn het symbool van de hoop... De hoop op een nor-

maal leven. Het is in deze tijden niet alleen kommer en 

kwel, maar ook tijd en ruimte voor plezier! 

Kunstwerk 13: 

 
"Leef als een vlinder, neem af en toe een rustpauze, maar 

vergeet niet te vliegen!" 

De boodschap die juf An-Sofie en juf Eline samen met kin-

deren met gedrags-en emotionele problemen willen uit-

dragen, spreekt boekdelen. Gelukkig zijn met elkaar en 

met iedereen en vooral genieten, van jezelf en de ande-

ren. 

 

Kunstwerk 14: 

 
Het kunstwerk dat juf Christiane maakte samen met de 

kinderen met gedrags- en emotionele problemen spreekt 

boekdelen. "Jij mag zijn wie je bent" vat alles mooi sa-

men... Laat het kind kind zijn met zijn gebreken en beper-

kingen... Laat dit alles gebeuren in een respectvolle sfeer, 

zodat we samen op weg kunnen gaan naar iets moois! 
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Kunstwerk 15: 

 
Juf Els en juf Sylvia knutselden samen met kinderen met 

gedrags-en emotionele problemen een kunstwerk met 

een wel heel belangrijke vraag: "Hoe is 't?" Daarbij kwa-

men ze tot de constatatie dat er zich heel wat kinderen 

gelukkig voelen... Maar voor sommige kinderen blijkt dit 

niet het geval. De rode neuzen laten zien dat er ook kin-

deren zijn die zich niet goed in hun vel voelen. Gelukkig 

zijn er de helpende handen die de kinderen leren omgaan 

met hun gevoelens...want samen staan we sterk! 

Ik hoop dat we jullie warm gemaakt hebben om eens een 

kijkje te nemen op de site van onze school (www.st-elisa-

bethschool.be)… De kinderen hebben er hun hart en ziel 

in gestoken… en dan maar bieden, niet? 

   Sidekick’s Sam Dirk en Leen 

 

BEDANKJE LUDEVINE 

Ludevine verliet onze school na de kerstvakantie. Dit 

briefje liet ze achter voor alle juffen en meesters… We 

zullen je missen Ludevine, het ga je goed! 

 

Dank je wel  

Dat ik mocht spelen en leren 

Dromen en groeien  

Dat je me deed openbloeien 

Bij jou leerde ik spelen,kleuren, knutselen  

En met andere delen  

 

Dansen en liedjes zingen  

Verstoppertje spelen en touwtje springen  

Maar VOORAL leerde ik bij jou  

Dat ik mezelf mocht zijn  

 

Bedankt voor al die mooie jaren  

Met jou erbij waren ze heel fijn 

 

Dikke knuffel  

Ludevine  

PIPOWAGEN KREEG NIEUWE RAMEN EN DEUR 

Enkele jaren geleden kon onze school een pipowagen aan-

kopen door de steun van verschillende sponsors. 

In deze wagen organiseren onze ergotherapeute en leer-

krachten activiteiten voor de leerlingen. De sfeer van deze 

pipowagen biedt vele mogelijkheden: aanleren van relaxa-

tieoefeningen, aandachts-en concentratieopdrachten, een 

zintuiglijk prikkelaanbod.  Alles op individueel niveau en op 

tempo van elk kind. Er kunnen uitgebreide aandachtsessies 

gebeuren in de vorm van een verhaal voorlezen of vertel-

len. Er kan ook een klasthema vertaald worden in een 'be-

levingstheater”. Of men kan er  een gesprek op gang pro-

beren te brengen met kinderen met emotionele en/of ge-

dragsproblemen. 

De leerkrachten en therapeuten zijn ervan overtuigd dat 

dit 'idyllisch plekje', wat de pipowagen toch wel is, een vei-

lige plaats is voor kleuters en kwetsbare lagere schoolkin-

deren.  De gezelligheid en de knusheid zet aan om meer 

open te staan voor de aangeboden prikkels. 

Intussen waren de ramen en de deur rot geworden en 

moesten zij dringend vervangen worden. Dankzij de steun 

en hulp van Jacky Dreesen en Lions Midden Limburg kreeg 

onze pipowagen  degelijke ramen en een deur met veilig-

heidsglas. 

 
 

De leerlingen en het schoolteam zijn Lions Midden Lim-

burg en Jacky Dreesen zeer dankbaar.  De pipowagen kan 

nu terug optimaal gebruikt worden! 

 

Personeel BuBaO 

http://www.st-elisabethschool.be/
http://www.st-elisabethschool.be/
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PIETEN VAN WINKELHULP HELPEN DE SINT 

Wij leerlingen van de richting winkelhulp (2WH t.e.m. ABO) 

helpen de Sint met verschillende soorten snoepzakken ma-

ken voor Sinterklaas, een hele karwei! Er stond een contai-

ner voor de leerwinkel Knipoog waar al de artikelen in ge-

stockeerd werden. Het snoepzakken maken doen we door 

middel van bandwerk, dat gaat goed want ieder heeft zijn 

eigen taak. Wij vinden dit ook leuk om te doen. De jongens 

moesten ervoor zorgen dat de band niet kwam stil te liggen 

en zorgden voor de bevoorrading. Zij hebben heel wat op 

en af gelopen naar de container.  

In totaal moesten we iets meer als 5000 snoepzakken ma-

ken. De snoepzakken maakten we voor verschillende be-

drijven en scholen. Wij als leerlingen mochten ook snoep-

zakken verkopen ten voordele van een reis of activiteit. 

Hulppieten van Winkelhulp 

HET BEGELEIDINGSCENTRUM EN HET SECUN-
DAIR SLAAN DE HANDEN IN ELKAAR 

Een van de koks van het BC deed in november stage in het 

BuSO. Ze voorzag toffe receptjes en de leerlingen zijn hier-

mee aan de slag gegaan. In Huize Toekomst maakten ze er 

hun eigen toffe creatie van. Dit zorgde voor een leuke sfeer 

en interessante samenwerking. Er werden handige tips ge-

deeld. Door deze ervaring kreeg de stagiaire ook een beter 

zicht op de werking van de school. Fijn om deze andere 

kant van het Sint-Elisabeth te leren kennen! 

 
Fase 2 – OV2 

DROMEN ZIJN GEEN BEDROG 

De leerlingen van 2 basis organisatie en logistiek gingen sa-

men naar Dreamland in Bree. De maand voordien leerden 

we over de werking van een speelgoedwinkel. Dit project 

werd afgesloten met deze leuke uitstap.  

Er stonden om 10 uur al heel wat mensen met de winkelkar 

klaar om de winkel binnen te gaan. Kortom: het zou er druk 

worden. Eenmaal binnen, zagen we veel halloween- en ook 

al wat kerstartikelen. We losten enkele vragen op tijdens 

ons bezoek, en daarna mochten we op de verjaardagsbel 

drukken, omdat er een van de leerlingen jarig was. 

We keken onze ogen uit: er stond super veel mooie Lego in 

de rekken, griezelige halloweenversieringen en ook game-

stoelen met ledverlichting. Hopelijk kunnen er nog veel 

leuke uitstappen volgen! 

 
2 BO&L 

DE LESSEN TUP IN KLAS 2 OV2  

Tijdens onze lessen TUP (= Trek Uw Plan) maken we zelf 

lekkere gerechtjes klaar. We hebben dit schooljaar al een 

lekkere en gezonde fruitsaté gemaakt, een lekkere cake ge-

bakken en een overheerlijke pizzaboterham gemaakt. 

Hmm, wat was het smullen voor klas 2OV2! 

 
2 OV2 
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BUDGET FOR LIFE 

We zijn met de klassen van 4KM, 4WH en 5WH naar de 

beurs ‘Budget For Life’ in Overpelt geweest. We moesten 

zelfstandig naar daar gaan met de bus. Toen we daar aan-

kwamen, moesten we eerst naar wat uitleg luisteren van 

wat we te zien gingen krijgen. Daarna moesten we een 

kaartje trekken met gegevens op van verschillende mensen 

zoals: waar ze wonen, of ze een auto hebben, wat voor 

werk ze doen…  

Toen gingen we in groepjes samen zitten en moesten we 

een beetje raden hoeveel geld ze verdienen en hoeveel 

geld ze moeten uitgeven elke maand. Toen alles was opge-

schreven, gingen we het met alle groepjes bespreken en 

bekijken of we er dicht bij zaten of niet. Daarna kregen we 

een video te zien over hoe reclame op mensen in kan spe-

len. Ook zagen we dat winkels met een bepaalde reden zijn 

ingedeeld zodat mensen duurdere dingen eerder zien en 

dus ook zullen kopen.  

Vervolgens gingen we twee winkelwagens vergelijken. In 

de ene zaten alleen maar merkproducten en in de andere 

alleen maar huismerken. Natuurlijk was de kar met huis-

merken veel goedkoper dan de kar met merkproducten. 

Toen gingen we ook nog naar prijzen van kleren kijken van 

een echte kledingontwerpster en van een goedkopere win-

kel. Dat was ook een heel prijsverschil! 

Daarna kregen we te zien wat er gebeurt als we facturen 

niet betalen. Eerst krijg je dan nog een herinneringsbrief en 

wanneer je het dan nog niet betaalt, krijg je een brief van 

de deurwaarder. Als je het dan nog niet betaalt, komt de 

deurwaarder aan je huis en neemt hij de spullen die niet 

het belangrijkste zijn om te kunnen leven mee. Dit zijn bij-

voorbeeld een TV en je zetel. Levensnoodzakelijke dingen 

om te leven moet hij wel laten staan. Als je alleen woont, 

zal hij bijvoorbeeld 1 glas, 1 bord, 1 vork, 1 mes 1 lepel… 

laten staan. De rest mag hij meenemen van het bestek. 

Toen we klaar waren, mochten we zelfstandig terug naar 

huis vertrekken. Het was een leuke en leerrijke namiddag. 

Zoë en Talita – 4KM 

HERFSTWANDELING MET KLAS 1, 3 EN 4 OV2  

Dinsdag 26 oktober gingen we met klas 1,3 en 4 OV2 op 

herfstwandeling naar de Begijnenvijvers. Wat was dat leuk! 

Aangekomen bij de Begijnenvijvers kregen we een lekkere 

koek en drankje. We mochten nog even rusten, maar 

moesten daarna weer terug naar school. Wat ging de na-

middag ineens snel om! 

 
Klas 1,3 en 4 OV2 

 

UITSTAP ZONNEPARK LOMMEL 

Op dinsdag voormiddag 9 november gingen we met de 

leerlingen van het 2de jaar naar het zonnepark te Lommel. 

Zij werden daar verwelkomt met een hapje, een drankje en 

een leuke attentie. Hierna volgde een PowerPointpresen-

tatie, waarbij het voornamelijk ging over het ontstaan van 

het zonnepark. Op dit terrein bevinden zich namelijk meer 

dan 300 000 zonnepanelen en is hierdoor momenteel het 

grootste zonnepark van de Benelux, die panelen moeten 

zorgen voor groene energie voor alle bedrijven rondom het 

zonnepark. Het overgrote deel gaat momenteel naar 

Nyrstar, een zinkfabriek dat voor ongeveer 25.000 gezin-

nen aan stroom verbruikt.  

Na de PowerPointpresentatie konden we een kijkje gaan 

nemen tussen de zonnepanelen. Er werden tal van vragen 

gesteld en bij terugkomst werd er nog boeiend verder ge-

discussieerd over de toekomst van groene energie. Be-

dankt aan het Kristal Solar Park te Lommel voor deze toch 

wel leuke uitstap. 

Tweedejaarsleerlingen OV4 
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DE GEKNIPTE OPLEIDING 

In september 2021 zijn we gestart met de opleiding “basis 

confectie en textielverzorging” 

De leerlingen van het 2de jaar hebben al heel wat geleerd. 

We kregen nieuwe naaimachines en daar moeten we na-

tuurlijk mee leren werken. De naaimachine inrijgen, recht 

stikken op papier en stof, naden stikken, zoompjes stikken 

en allerlei andere technieken. Daarnaast proberen we cre-

atief te zijn en maakten we een bandwerkje van piramide-

beursjes en make-up doekjes met een aangepast korfje. 

We kregen ook de vraag om een friemelkussen te realise-

ren. Dit is een kussen waarop allerlei “friemeldingetjes “ te 

voelen zijn of activiteiten te doen zijn. 

We hopen dat de persoon voor wie we dit kussen gemaakt 

hebben, er iets aan heeft. Voor ons was het leerrijk en 

vooral fijn om te maken. 

Heb je ook interesse in zo’n friemelkussen mag je steeds 

contact opnemen met de beroepsschool en vragen naar de 

verantwoordelijke voor de afdeling confectie.  

Juf Sonja 

 

LIMBURG STEM’T AF! 

Dit schooljaar neemt onze school met campus OV4 te Pelt  

voor het eerst deel aan het project Limburg STEM’t af!. 

Voor dit project werken we samen met onze buren van 

Sint-Oda. Het doel is om een belevingspad te maken voor 

de bewoners van deze zorginstelling. Een belevingspad is 

een wandelpad waarbij personen door een lichttunnel 

wandelen, voorbij een geluidszuil wandelen, … dit om de 

zintuigen te prikkelen. 

Er waren 12 teams aanwezig die hun project kwamen 

voorstellen aan de, in totaal, 180 aanwezigen. Ons team 

bestaat uit de leerlingen van 3ET ondersteund door Mr. 

Coene en Mr. Gielen. Tijdens de intro werd onze school 

uitdrukkelijk welkom geheten in de projectgroepen door 

de voorzitter van RTC Limburg. We zijn de eerste school 

van het buitengewoon onderwijs die hieraan deelneemt. 

Na een korte introductie hebben onze leerlingen op het po-

dium de uitleg gedaan van hun project en vervolgens en-

kele vragen beantwoord. Na de voorstelling hebben de 

leerlingen aan het standje van ons project aan de geïnte-

resseerden nog extra info gegeven. Van meerdere perso-

nen hebben we hier mogen horen dat onze leerlingen een 

prima presentatie hebben gegeven en een mooi idee heb-

ben om uit te werken. Via deze weg wens ik dan ook uit-

drukkelijk de leerlingen en begeleidende leerkrachten te 

bedanken voor hun inzet voor dit project. 

 
Mr. Coene en Mr. Gielen - 3ET 

 

BRUXELLES, MA BELLE! 

Op 3 december trokken de leerlingen van 4, 5 en 6STW met 

de trein richting onze hoofdstad. Eerst trokken we met een 

lokale bewoner door de stad. Hij liet ons de leukste en 

mooiste plekjes zien. Dat was soms moeilijk te volgen, want 

hij sprak enkel Frans! De leerlingen konden meteen aan 

den lijve ondervinden waarom het echt wel belangrijk is 

om het vak Frans goed te beheersen. Zo konden ze al eens 

oefenen voor de Parijsreis. 

Daarna konden ze hun creativiteit kwijt in het grootste In-

stagram- en TikTokmuseum van Europa. Dit was niet zo-

maar een museum, maar een expeditie langs optische illu-

sies, roze palmbomen, regenbogen en zoveel meer. Voor 

het vak IO kregen de leerlingen daar een opdracht binnen 

het component expressie, met de zotste en coolste foto’s 

en filmpjes als resultaat. Het was een echte topdag! 

 
Leerkrachten STW  
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KLAS 10 OV2 IN HET NIEUW(S) 

Finaliteitsklas 10 OV2 is ook dit schooljaar goed gestart met 

heel wat individuele trajecten: deeltijdse tewerkstelling, 

verschillende werkplaatsstages die al gepland staan en en-

kele VOLA-trajecten. Hierbij gaan de leerlingen 2/3 dagen 

per week op stage en dit het hele schooljaar lang. Zo na-

men we dit schooljaar al afscheid van Elke Rutten. Ze 

startte half oktober in Bewel Hasselt, we wensen haar veel 

succes. Jennifer Beckers werd tewerkgesteld vanuit Bewel 

voor Greenyard. Daarnaast verwelkomden we een nieuwe 

leerling, zij zat vorig jaar in OV3. Welkom Britney! Britney 

vertelt graag wat meer over haar start in deze nieuwe klas:  

Hallo,  

Ik ben Britney Geerts en ik ben pas dit jaar gestart in 10 

OV2. Toen ik voor de eerste keer dit schooljaar naar OV2 

moest gaan, vond ik het wel heel spannend. De klas heeft 

me goed ontvangen, waardoor ik me direct welkom voelde 

in de klas. De klascoaches die ik heb zijn ook megavriende-

lijk en proberen me te helpen waar ze kunnen. Ik hoop er 

een superleuk schooljaar van te maken. 

Britney - 10 OV2 

 

SENIORENWEEK  

Omdat we de richting Logistiek Assistent volgen, vonden de 

leerkrachten en wij het een leuk idee om tijdens deze week 

allerlei activiteiten te doen rond ‘senioren’. Deze week liep 

van 15 tot en met vrijdag 19 november.  

 
 

Maandag hebben we tijdens de les koken fingerfood ge-

maakt. We zien tijdens onze praktijk op verplaatsing dat dit 

vaak wordt gegeven aan ouderen, zij hebben vaak moeite 

om met bestek te eten. Het was leuk om zelf eens te erva-

ren. Het was daarbij ook nog eens super lekker: rosti’s met 

prei en hesp, wortelpannenkoekjes met kip en curry, dit 

was een festijn.  

 
 

Dinsdag verliep het een beetje chaotisch. Wegens een be-

smette leerling moesten we thuis blijven van de praktijk op 

verplaatsing. Nochtans was er een kiennamiddag voorzien 

in het rusthuis , jammer dat we dit moesten missen. 

  

Donderdag hadden we een muziekbingo. Wat was dit ple-

zant! We hebben goed gelachen. Daarna hebben we koffie 

gedronken en cake gegeten. Wegens een coronabesmet-

ting werden we in de namiddag naar huis gestuurd. Dit was 

zeer jammer. We zouden in het rusthuis van Peer mensen 

gaan helpen begeleiden naar een uitstap. We hadden ons 

al helemaal voorbereid om koffie en vlaai rond te brengen.  

 

Door de coronamaatregelen hebben we een deel van deze 

leuke week moeten missen. We hopen dat we het rolstoel-

dansen en de volksspelen een andere keer kunnen inhalen. 

Toch was het een zeer leuke ervaring!  

 

 
Jits Niesen 

  



 Secundair Onderwijs 

Torenklank januari 2022 21 

NAAR DE WINKEL MET 3 EN 4 OV2 

Met klas 3 en 4 OV2 gingen we op dinsdagnamiddag met 

de lijnbus op winkelbezoek in de Colruyt in Helchteren. In 

de winkel moesten we prijzen opzoeken, kijken naar de da-

tum en verschillende producten! Een hele opdracht, we 

hebben de hele winkel wel 25 keer doorgelopen! We heb-

ben ook iets gekocht en zelf moeten betalen, wat was dat 

spannend! Op weg naar de bus trakteerden de juffen op 

een lekkere en welverdiende wafel. Hmm, dat smaakte! 

 
3 en 4 OV2 

 

HERFSTWANDELING MET APS 4 

Op woensdag 27 oktober trokken de jongens van APS 4 met 
de fiets naar de Begijnenvijvers voor een deugddoende 
herfstwandeling. Om deze nog leuker te maken, was er een 
wedstrijd: ‘wie vindt het grootste blad?’ Op onwaarschijn-
lijke wijze, vlak voor het einde, vond Zander het winnende 
blad. We vermoeden dat hij er soms nog over droomt. We 
genoten van het zonnetje en de verdiende picknick. 
 

Meester Roel 
 

 

 

DE OVERSTAP NAAR FASE 2 

In OV2 maken elk jaar een aantal leerlingen de overstap 

van fase 1 naar fase 2. Dit is voor hen een spannende over-

gang. Stefan en Celina vertellen graag wat er voor hen ver-

andert. 

Hallo, mijn naam is Stefan en ik zit in fase 2, het was voor 

mij een grote stap en wat er allemaal bij komt kijken.. 

- Als je voor groendienst kiest, dan mag je meer met ma-

chines werken en ook krijg je meer verantwoordelijkheid, 

zoals je werk goed nakijken, gerief goed proper maken, … 

- Als je voor arbeidstraining kiest, dan krijg je meer bedrij-

venwerk. Het is een echte werkplaats. 

- De stages zijn nieuw. Dat is extra spannend. Maar ik kijk 

er wel naar uit!  

- We hebben een hele dag GASV met 2 klassen samen. 

- De bus moeten we altijd zelfstandig nemen van thuis uit 

als we ergens naartoe gaan. 

 

 

Ik ben Celina uit klas 8 OV2. Hallo allemaal. Ik zit namelijk 

in het eerste jaar in fase 2, er zijn heel veel dingen veran-

derd. De grootste verandering voor mij is het zelfstandig 

naar de winkel gaan in Hechtel. Dit doen we met de lijnbus 

bij het vak TUP (trek u plan). Je krijgt een hele dag GASV en 

je moet meer zelfstandiger werken. Als je voor arbeidstrai-

ning kiest, krijg je geen groendienst meer, maar als je 

groendienst hebt, krijg je wel nog een beetje arbeidstrai-

ning. Je moet langer je taak kunnen volhouden, een hele 

dag! 

Ook ga je op stage, soms is dat voor een paar weken, maar 

het is voor iedereen 3 dagen om te beginnen. POV, dat is 

praktijk op verplaatsing, krijg je er ook bij. Dan ben je 1 dag 

ergens anders waar je met je klas een hele dag gaat wer-

ken. Je moet er ook zelfstandig kunnen geraken. En je moet 

ook zelfstandig met de lijnbus naar school komen. Liefst 

geen schoolbus meer. 

Celina 8 OV2 & Stefan 9 OV2  
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3EL EN 3ET ZITTEN NIET STIL 

In 3EL (constructie technieken) en 3 ET (elektromechanica) 

werken we vrijwel altijd in onze werkplaats. We zijn enorm 

gedreven en zijn trots op onze vorderingen. Graag willen 

we enkele van onze voorgaande projectjes aan jullie voor-

stellen: 

 
 

We kregen dozen van een fietsenwinkel. Deze dozen be-

staan uit een volledig pakket. Dit pakket moeten we zelf 

nog volledig monteren. Om de uitdaging helemaal com-

pleet te maken leerden we vervolgens om een ombouw-

pakket te plaatsen op een niet-elektrische fiets. Een bijho-

rende testrit mocht uiteraard niet ontbreken.  

 
 

Het is voor ons zeer leerrijk en bruikbaar om dagelijkse her-

stellingen uit te voeren. Dichter bij de praktijk kunnen we 

eigenlijk niet geraken. Zo hebben we verlichtingskabels 

hersteld en een oud plastificeermachine terug tot leven ge-

wekt. Ook het onderhoud van verschillende hometrainers 

hebben de leerlingen mogen uitvoeren: lagers demonte-

ren, monteren en zorgen dat alles perfect loopt. 

 

Door gebruik te maken van stappenplannen, handleidin-

gen, extra opzoekwerk en een beetje hulp van de leer-

krachten hebben onze leerlingen deze projecten kunnen 

afwerken. Wij zijn dan ook trots op hen. Wat een doorzet-

tingsvermogen! 

 
Meneer Gielen 

 

WIJ VERZAMELEN LEGE BATTERIJEN 

Heb je thuis lege batterijen liggen? Breng ze gerust binnen 

bij ons op school! Per kilogram batterijen krijgen we pun-

ten. Met deze punten kunnen we bijvoorbeeld nieuwe ban-

ken plaatsen op de speelplaats, nieuwe ballen en spelletjes 

aankopen, en nog zoveel meer didactisch lesmateriaal ver-

krijgen! Batterijen horen niet thuis in de vuilnisbak. Recy-

cleer je mee en help je onze school punten te sparen? 

 

 
Werkgroep milieu 
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 Koepel Sint-Elisabeth-activiteiten 
12 juni (onder voorbehoud) Zomerfeest 

12 juni  Trekking ‘Prijzenfestival’ 

     

 

 
 

Geen activiteiten gepland 

 

 

 
 

12 maart Infodag OV1, OV2 en OV3 (Wijchmaal) 
Enkel op afspraak 

12 maart Infodag EERSTE GRAAD OV4 (Pelt) 
Enkel op afspraak 

19 maart Infodag OV1, OV2 en OV3 (Wijchmaal) 
Enkel op afspraak 

19 maart Infodag EERSTE GRAAD OV4 (Pelt)  
Enkel op afspraak 

 

 

 
 
 

Geen activiteiten gepland 
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Mensen die Torenklank voortaan digitaal willen ontvangen, kunnen dit melden aan:     

onthaal@bc-elisabeth.be 

GIFTEN 
 

Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer 235-0030569-26. Voor giften van 

40 euro of meer , ontvangt u automatisch een fiscaal attest. Vermeld bij de storting 

dan ook duidelijk uw naam en adres. Wij bedanken u alvast in naam van onze zorg-

gebruikers. 

mailto:onthaal@bc-elisabeth.be
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