
STERKste leerlingen 1e graad 2015-2016 

 

Stiptheid: Robine Van Loock (2Bc) 

Je was het voorbije schooljaar een voorbeeld qua STIPTHEID.  

Je cursus en agenda waren steeds in orde. Je nauwkeurigheid en verzorgd werk vormen de reden waarom je 

zo een aangename leerling bent. Je voert plichtbewust je taken uit en tracht hierbij telkens zo correct mogelijk 

te werken. Dat siert je! 

Je mag trots zijn op deze eigenschappen want ze zullen ook later een belangrijke troef zijn in je job! 

Blijf vooral jezelf ontwikkelen, durf volop te genieten van je vakantie en ga er volgend schooljaar met dezelfde 

stiptheid tegenaan! Proficiat! 

Teamgerichtheid: Gene Van Noyen (2Bc) 

Je bent een kei in het samenwerken! Daarom roepen wij jou uit tot meest TEAMGERICHTE leerling van de 1e 

graad. 

Je diplomatische manier van werken, waarin je humor en brede glimlach steeds een grote rol spelen, zijn een 

voorbeeld van teamgericht werken! Bij het samenwerken heb je steeds een respectvolle eigen mening. Je 

toont je weerbaarheid door deze ook open te verkondigen, maar je legt hierbij toch de nodige flexibiliteit aan 

de dag om tot een vlotte samenwerking te komen. Deze eigenschappen zullen een belangrijke rol gaan 

spelen in je verdere schoolloopbaan, maar ook in je job. 

Dat je deze vorm van communiceren op deze jonge leeftijd reeds kan, vinden wij fantastisch en jij mag daar 

oprecht trots op zijn! Blijf vooral jezelf, Gene. Proficiat! 

Empathie: Shania Vinamont (2Bb) 

Voor het 2e jaar op rij mag je een STERK-prijs ontvangen. Dit jaar sleep je de EMPATHIE-prijs in de wacht.  

Dat wil zeggen dat je een meelevend, betrokken, behulpzaam, warm, begripvol en luisterbereid persoon bent. 

Je staat altijd klaar voor je medeleerlingen, ook al hebben ze geen hulp gevraagd. We kijken ernaar uit om je 

volgend schooljaar nog steeds tegen te komen in de gangen en wie weet sleep je wel voor de 3e keer op rij 

een STERK-prijs in de wacht? 

Bedankt voor het fijne schooljaar, Shania! 

 

Respect: Olivier Vermeylen (1Aa) 

Jij gedraagt je altijd respectvol ten opzichte van leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden. Daarom 

willen we jou graag in de bloemetjes zetten met de prijs voor meest RESPECTVOLLE leerling van de 1e graad. 

Je probeert steeds te helpen waar nodig en hebt voor iedereen een luisterend oor. Je komt alle gemaakte 

afspraken stipt na en bent elke keer met alles als eerste in orde. Tijdens gesprekken met anderen zijn je 

antwoorden telkens een toonbeeld van beleefdheid. Daarom verdien je absoluut deze prijs! Proficiat! 

Nog veel succes volgend schooljaar en … blijf vooral zoals je bent! 

 

Kracht: Soumia El Messaoudi (2Bb) 

Jij krijgt van ons de attitudeprijs voor KRACHT!  

Op 1 september kwam je als een verlegen leerlinge naar een nieuwe school; onze school! Al snel vond je je 

plekje in de klasgroep en bloeide je open tot een erg aangename leerlinge. Vandaag word je verkozen tot 

krachtigste leerling van de hele 1e graad! Dat wil zeggen dat je erg gedreven, enthousiast, gemotiveerd, actief 

en leergierig bent. Dat kunnen wij als leerkrachten alleen maar beamen. We hopen je volgend schooljaar nog 

tegen te komen hier op school en wie weet, sleep je op het einde van het schooljaar wel weer een STERK-prijs 

in de wacht!  

We vonden het wel spijtig dat je niet deelnam aan de GWP en de gezondheidsdag. 

Bedankt voor het fijne schooljaar, Soumia! 



STERKste leerlingen 2e graad 2015-2016 

 

Stiptheid: Femke Verdrengh (3VVa) 

Beste Femke 

Je was tijdens het voorbije schooljaar een voorbeeld op het vlak van orde en stiptheid en je had er geen 

enkele moeite mee om afspraken na te leven. Je stelt je behulpzaam en luisterend op. Je bent een voorbeeld 

op het vlak van respect, verdraagzaamheid en beleefdheid. 

Je luistert steeds heel aandachtig als anderen aan het woord zijn, je respecteert ieders mening. 

Wij wensen je nog veel succes in de toekomst! 

Teamgerichtheid: Suzanne Segers (3STb) 

Beste Suzanne 

De leerkrachten zijn het er unaniem over eens dat jij in aanmerking komt voor zowat elke attitudeprijs want je 

bent niet alleen stipt, teamgericht en empathisch, maar ook erg respectvol en krachtig. 

En hoewel je dus uitblinkt op alle vlakken, was vooral de manier waarop jij je hebt ingewerkt en aangepast aan 

je klas erg opvallend. Daarom verdien je de prijs voor de meest teamgerichte leerling van de 2e graad. 

Proficiat! 

Empathie: Hind Synnave (4STb) 

Beste Hind 

Ook dit jaar was jij een modelleerling: je zette je prima in, gaf steeds alle taken op tijd af en gedroeg je altijd 

beleefd en respectvol. 

Daarnaast luisterde je aandachtig als anderen aan het woord waren, respecteerde je steeds de mening van 

iedereen en was je altijd  bereid medeleerlingen te helpen. 

Daarom krijg jij de prijs voor de meest empathische leerling van de 2e graad. 

Proficiat! 

 

Respect: Lou Vervaeke (4TW) 

Beste Lou 

Je bent een zeer aangename leerling door je oprechte belangstelling, je actieve medewerking tijdens de 

lessen en zeker door je erg respectvolle houding. 

Zowel tegenover leerkrachten als medeleerlingen was en bleef je steeds erg beleefd en daarom verdien jij de 

prijs voor de meest respectvolle leerling van de tweede graad. 

Proficiat! 

 

Kracht: Angel Miscovici  (3VVa) 

Beste Angel 

Je was tijdens het voorbije schooljaar een voorbeeldleerling op verschillende vlakken. Orde, stiptheid, het 

naleven van afspraken, actief deelnemen aan de lessen... je had er geen enkele moeite mee!  

Ook werkte je zeer goed samen met anderen, zonder enig onderscheid. 

Je stelt je steeds, spontaan, behulpzaam en luisterend op. Je bent leergierig en gemotiveerd. Jij verdient zeker 

deze pluim! 

Wij wensen je nog veel succes in de toekomst en blijf vooral zoals je bent! 



STERKste leerlingen 5e jaar 2015-2016 

 

Stiptheid: Melissa Van Ingelgem (5GWa) 

Melissa, we kunnen echt zeggen dat stiptheid qua attitude je grootste troef is. Je bent steeds in orde. Je vindt 

het zelf ook belangrijk om dit altijd op tijd af te handelen. Daarom verdien je zeker en vast deze prijs. Toppie 

Melissa! 

Teamgerichtheid: Tamara Hernandez Nunez (5ST) 

Wanneer iemand in de klas hulp nodig heeft sta jij altijd klaar. Je hebt steeds oog voor het welzijn van 

klasgenoten en zet je altijd in voor een positieve klassfeer. Je bent een echte teamplayer. 

Empathie: Caro Tambuyser (5VZb) 

Je tracht je steeds te verplaatsen in de gevoelens van anderen en wil begrijpen waarom iemand op een 

bepaalde manier reageert. Ook al ervaar je in dezelfde situatie niet hetzelfde. Je bent er steeds om anderen te 

steunen. Daarom krijg je de prijs van meest empathische leerling. 

 

Respect: Caro Tambuyser (5VZb) 

Je staat open voor anderen en je gaat op een vriendelijke, verdraagzame manier met hen om. Je respecteert 

de mening van anderen en oordeelt niet op uiterlijk. Je gaat respectvol om met alles wat je omringt. 

 

Kracht:  

Niemand kwam in aanmerking. 



STERKste leerlingen 6-7BSO 2015-2016 

 

Stiptheid: Chaima Makran (6VZb) 

Jij bent dit schooljaar bij ons nieuw gestart. Je was erg verlegen en met momenten onzeker ... Je hebt je 

onmiddellijk kunnen aanpassen aan de gewoonten van deze school. Op jou kan er gerekend worden: altijd op 

tijd met taken, opdrachten, aanwezigheid op school en op stage, ... Je bent een voorbeeld voor je 

medeleerlingen. Daardoor verdien jij deze prijs voor stiptheid! 

Teamgerichtheid: Maaike Scheirs (7TBa) 

Je werkt goed samen met anderen en draagt met een positieve houding bij tot een aangename klassfeer. 

Door je vlotte communicatie en tact gun je iedereen een plek in de groep. Deze eigenschap zal je later vast 

en zeker ook een prima collega maken. 

Empathie: Marissa Tambuyser (7TBb) 

Ondanks het feit dat je het zelf niet altijd gemakkelijk had dit schooljaar, was je altijd bijzonder meevoelend 

naar anderen toe. Je toonde steeds begrip als anderen het moeilijk hadden en bood een luisterend oor. Weet 

dat je ook na jouw studies hier altijd een luisterend oor zal vinden op deze school. Bedankt voor jouw warme 

persoonlijkheid. 

 

Respect: Anthea Callaert (7TBb) 

Je gaat steeds op rustige en respectvolle manier om met anderen. Wanneer je jouw mening deelt, doe je dit 

altijd op jouw eigen, fijne en immer zachte Anthea-manier. Dit maakt van jou niet alleen een heel aangenaam 

persoon, maar ook een prima zorgkundige. 

 

Kracht: Magalie Kuku (7OA) 

Magalie, als we hier op school de belangrijke attitude kracht als één van onze sterk-attitudes kozen hadden we 

iemand als jou in gedachte. Je bent gewoon KRACHT. Iedere dag op school startte je met elke leerkracht 

uitgebreid en vol enthousiasme te begroeten. Je stond er telkens weer met volle moed, ook als het even wat 

tegenzat. Zelfs ziekte of een gebroken voet konden je niet tegenhouden om hier op onze school het zonnetje 

te zijn. 



STERKste leerlingen 6TSO & Se-n-Se 2015-2016 

 

Stiptheid: Céline Druez 6CHb 

Céline, jij blinkt uit in orde en stiptheid! Waarom dat zo is, vertellen we hier uitgebreid. Je komt nooit te laat en 

dat is zeldzaam volgens het secretariaat. Je bent altijd in orde met materiaal en het indienen van taken. Je 

hebt zelfs nog tijd over om over de stiptheid van anderen te waken. Jouw GIP-logboek hield je steeds 

nauwgezet bij en ook op je stage waren ze met jouw stiptheid en nauwkeurigheid heel blij. Communiceren met 

leerkrachten doe je steeds op een correcte manier. Dat is voor ons een echt plezier! Jouw stiptheid, orde, 

nauwkeurigheid en verantwoordelijkheidszin zijn ongezien, maar… niet vergeten… af en toe… Céline… let it 

go! 

Teamgerichtheid: Loubna Balli 6GWa 

Loubna, jij bent echt een pracht van een meid. Je teamspirit vond ik echt de max. Jij weet als geen ander 

iedereen te overtuigen op jouw eigen manier, de zoete manier dus. Je probeerde voor iedereen het goede te 

doen en een luisterend oor te zijn. Loubna, je bent in de 6GWa een echte coach geweest, knap gedaan! 

Empathie: Dadda Oumaru 6CHb 

Dadda, je verdient de prijs voor empathie omdat je heel begaan bent met andere mensen. Je bent steeds 

bereid om andere mensen te helpen en toont altijd jouw mooie glimlach. Zelfs als je het zelf moeilijk hebt blijft je 

steeds positief ingesteld. 

 

Respect: Tiana Doossche 6ST 

Tiana, Je blijft altijd rustig en komt een op rustige en beleefde manier op voor jouw mening. Zelfs bij conflicten 

zal je altijd een manier zoeken om op een respectvolle manier te reageren en zeker niemand te kwetsen. Je 

respecteert iedereen, oordeelt en veroordeelt niet. Deze eigenschap maakte je niet alleen geliefd bij 

leerkrachten, maar ook bij jouw medeleerlingen. Waardeer deze attitude bij jezelf evenveel als wij deze 

waarderen bij jou. 

 

Kracht: Ylenia Candelma 7APa 

Tijdens de lessen en de practica werkte je steeds goed mee. Ook tijdens je apotheekstage kreeg je van je 

stagementor het verdiende compliment dat je een echte meerwaarde was voor het apothekersteam. Je zocht 

spontaan mee naar oplossingen voor een probleem, greep elke kans aan om bij te leren en je was een harde 

werker die er geen punt van maakte om eens wat langer door te werken. Om die reden verdien je de 

attitudeprijs voor kracht. Koester deze attitude. Het maakt van jou een nog betere apotheekassistent! 


