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Directeur Angela van Broekhoven 

We hadden niet verwacht dat onze Scholenband met Suriname zo’n vaart 

zou lopen. in januari 2018 brachten we met drie collega’s een bezoek aan 

H.J. De Vriesschool. Deze beroepsschool in Saramacca is onze 

partnerschool! Tijdens dit bezoek konden we kennis maken met de 

Surinaamse collega’s, met de gewoonten en gebruiken in het land, met 

het Surinaamse schoolsysteem en met onze partnerschool. Dit bezoek 

bleek van onschatbare waarde te zijn om de band hechter te maken, zo 

bleek. 

Kort na ons bezoek werden we opnieuw gecontacteerd door de directeur 

van de school, mevrouw Angela van Broekhoven (zie foto). Zij meldde het 

goede nieuws dat zij geselecteerd was, samen met nog een paar andere 

directeurs om naar de kantoren van VVOB België te komen (doel van 

VVOB kan kort samengevat worden als “education for development” of 

werken aan kwaliteitsvol onderwijs en een solidaire toekomst voor 

leerlingen wereldwijd). Haar vraag was of dit bezoek kon gecombineerd 

worden met een bezoek aan onze school? Uiteraard en met plezier!!! 

We stelden een weekprogramma op voor de directeur met de bedoeling 

dat mevr. van Broekhoven onze school, onze streek en ons land beter 

leerde kennen. Met de hulp van onze collega’s werd een mooi programma 

opgemaakt. 

 

 

 

 



  
maandag 28/05 dinsdag 29/05 

Rond 8u30   Afhalen mevr. van Broekhoven 

9u00 - 10u00   Ontbijt 

10u00 - 10u50   Ontvangst door directie mevr. De Schepper 

Speeltijd MEVR. VAN BROEKHOVEN Rondleiding  

10u50 - 11u05 ZAL Rondleiding  

11u05 - 11u55 PAS Bijwonen les Wiskunde (mevr. Spoden) 

11u55 - 12u45 IN DE NAMIDDAG Recreatiedomein De Rijdtmeersen 

Middagpauze IN HET STATION Middagmaal refter 

13u35 - 14u25 VAN ZOTTEGEM ZIJN Vlaamse Ardennen (Uitkijktoren) 

14u25 - 15u15   Vlaamse Ardennen (Manneken Pis Geraardsbergen + mattentaart) 

15u15 - 16u05   Ritje Vlaamse Ardennen (Oudenberg) 

Avond 

Eten maken (koude schotel) Eten in frituur te Ronse 

in het vakantiehuisje Lezing Johan Braeckman te Ronse 

   
woensdag 30/05 donderdag 31/05 vrijdag 1/06 

Afhalen mevr. van Broekhoven Afhalen mevr. van Broekhoven 
  

Ontbijt Ontbijt 
  

Markt Brakel + warenhuis Delhaize Zetelen in jury van de Geïntegreerde Proef (GIP) Afhalen mevr. van Broekhoven 

Kookworkshop (mevr. Magerman) Zetelen in jury van de Geïntegreerde Proef (GIP) Ontbijt 

Kookworkshop (mevr. Magerman) Zetelen in jury van de Geïntegreerde Proef (GIP) Agora-klas bezoeken te KA Geraardsbergen 

Overleg met mevr. Lemmens (VVOB) Zetelen in jury van de Geïntegreerde Proef (GIP) Rondleiding in de ateliers KA Geraardsbergen 

Middagmaal refter Zetelen in jury van de Geïntegreerde Proef (GIP) Bijwonen les PO (mevr. Bisback) 

Gent (Gravensteen) Zetelen in jury van de Geïntegreerde Proef (GIP) Middagmaal refter 

Gent (Binnenstad) Receptie + middagmaal Bijwonen les Techniek (mevr. Delvaeye) 

Gent (Boottocht in het centrum) Bijwonen les Praktijk in Atelier (dhr. Parmentier) Bezoek basis- en kleuterschool (directeur Venstock) 

Gent (Wafel) Bijwonen les Praktijk in Atelier (dhr. Parmentier) Afscheid 

Eten in een Turks restaurant Eten in een Brakels restaurant   

in Gent (Sleepstraat) (The Shake op de markt)   

 

Maandag 28 mei kwam directeur van Broekhoven in de namiddag in 

Zottegem aan. De directeur had al heel wat uurtjes sporen achter de rug. 

Zij was geland in Schiphol na een vliegreis van negen uren, met de trein 

vanuit Amsterdam naar Brussel vertrokken en daar opgestapt op de trein 

naar Zottegem. Kristof vond haar in het station van Zottegem na haar 



avontuurlijke vlieg- en treinreis. Hij bracht haar naar haar verblijf in 

Opbrakel (www.hetstillegenoegen.be), een charmant vakantiehuisje met 

veel groen, dieren en rust. 

 

’s Avonds hadden we geen activiteit meer gepland maar hebben we wel 

nog samen gekookt en gegeten om haar een warme welkom te geven. 

 

Dinsdag 29 mei werd directeur van Broekhoven dan door de directie op 

onze school officieel ontvangen. Onze directeur, mevr. De Schepper, nam 

directeur Angela van Broekhoven op sleeptouw doorheen onze campus en 

in de klassen. Daarna stonden lessen ingepland zodat mevr. van 

Broekhoven zicht kon krijgen op onze manier van lesgeven. Na een lekker 

middagmaal in onze refter (aardappelen, bloemkool en schnitzel) namen 

Kristof en Kurt de directeur mee voor een toeristisch ritje doorheen de 

Vlaamse Ardennen: de uitkijktoren in Brakel, recreatiedomein De 

http://www.hetstillegenoegen.be/


Rijdtmeersen en het Livierenbos. Daarna reden we door naar 

Geraardsbergen om de Oudenberg, Manneke Pis en de markt te bezoeken.  

 
Manneke Pis in Geraardsbergen 

Angela genoot zichtbaar van onze streek, onze natuur en onze 

lekkernijen. Genieten van een lekkere Geraardsbergse mattentaart was 

dan ook een perfecte afsluiter voor deze uitstap! 

 

Die avond stond er nog een bezoek aan Ronse op het programma: we 

regelden een lekker bakje frieten (typisch Belgisch toch!) in de frituur en 



hadden om 20u een afspraak in het Vrijzinnig Centrum van Ronse waar 

Johan Braeckman, gekend filosoof aan de UGent nog een hoorcollege gaf 

over “kritisch denken”.  

 

Op woensdag 30 mei nam Cara Maegerman, leerkracht voeding, directeur 

van Broekhoven onder haar vleugels. Samen met de leerlingen trokken ze 

naar de Brakelse wekelijkse markt om ingrediënten voor de kookworkshop 

aan te kopen. De H.J. De Vriesschool heeft ook een afdeling voeding en de 

directeur was heel erg geïnteresseerd in de aanpak van de lessen voeding 

door onze leraar. De leerlingen en hun leraar maakten een lekkere “vol-

au-vent” klaar als middageten voor Angela. Een zeer geslaagde maaltijd! 

 

Mevr. Magerman en mevr. van Broekhoven 



Daarna hadden we een persmoment geregeld, een bezoek met een 

afgevaardigde van VVOB (mevrouw Emeline Lemmens) en ook nog een 

contactmoment met een student van de hogeschool die in een gesprek 

met directeur van Broekhoven meer achtergrondinformatie wou 

verzamelen om een aanvraag voor een stage in Suriname te kunnen 

indienen. Tijdens de vergadering met mevr. Lemmens voor VVOB, 

directeur van Broekhoven voor H.J. De Vriesschool en ons lerarenteam 

gingen we dieper in op het thema voor onze volgende Scholenband en 

konden we ook al brainstormen over activiteiten voor volgend schooljaar: 

met de leerlingen van beide partnerscholen werken rond milieu en een 

nette schoolomgeving, scheiding van afval, het ontwerpen van een plastic-

recycleermachine, enz. 

 

 

Vlnr: dhr. Vanslembrouck, mevr. De Pessemier, mevr. van Broekhoven, 

 mevr. De Schepper en mevr. Lemmens 

 

Woensdagnamiddag vertrokken we om Gent te bezoeken: we dwaalden 

door het centrum van Gent: de Dulle Griet, het Gravensteen, het groot 

Vleeshuis, het Belfort, het stadhuis, Sint-Baafskathedraal, de oude 

vismijn,... Een boottochtje op de Leie maakte deze citytrip compleet! De 

directeur genoot ook van een lekkere Belgische wafel, “Gentse neuzekes” 

en een ijsje. Bij haar op school hebben ze zelf onze Belgische wafels al 

gemaakt! Met een gezellig etentje in een Turks restaurant in de 

Sleepstraat sloten we deze dag af. 



 



 

Op donderdag 31 mei maakte mevrouw van Broekhoven deel uit van de 

jury van de geïntegreerde proef van de leerlingen Office & Retail. Zo 

maakte ze ook kennis met deze aanpak in ons beroepsonderwijs, ze vond 

het een heel interessante pedagogische aanpak en luisterde aandachtig 

naar de voorgestelde ondernemingsplannen van de leerlingen van 6O&R. 

Als jurylid stelde ze ook vragen aan de leerlingen na hun presentaties. 

Tijdens het informele gedeelte maakte mevrouw van Broekhoven ook 

verder kennis met de externe juryleden en met de algemeen directeur van 

onze scholengroep, dhr. Luc De Bodt. 

’s Avonds inviteerde onze directeur haar Surinaamse collega voor een 

diner, een ideale gelegenheid om verder kennis te maken met onze 

Belgische keuken en afspraken voor de toekomstige scholenband te 

maken. 

 

De laatste dag van het bezoek van Angela van Broekhoven, vrijdag 1 juni, 

startte in de Agoraklas, een initiatief voor vernieuwende 

onderwijsmethodes van het Atheneum Geraardsbergen en werd afgerond 

met een bezoek aan de ateliers van deze school van onze scholengroep. 

Tijdens de namiddag werd Angela hartelijk ontvangen door mevr. 

Delvaeye voor het volgen van een les Techniek en een les Plastische 

Opvoeding bij mevr. Bisback. Er werd afgesproken om lesmateriaal uit te 

wisselen met de Surinaamse collega’s. 

Tijd om afscheid te nemen. We brachten Angela naar het station van 

Zottegem voor opnieuw een lange treinreis richting Dordrecht.  



Directeur Angela van Broekhoven en wijzelf waren heel tevreden over 

haar werkbezoek. De relatie tussen beide scholen is hiermee hechter 

geworden. Het wederzijds begrip van de noden van onze scholen is groter 

geworden en activiteiten voor volgend schooljaar hebben al wat vorm 

gekregen.  

Het vervolg van onze Scholenband met de H.J. De Vriesschool zal u 

volgend schooljaar ook weer kunnen volgen op onze blog 

(http://www.ktabrakel.be/cms/?page_id=202). Neem zeker af en toe 

eens een kijkje! 

 

http://www.ktabrakel.be/cms/?page_id=202

