
STERKste leerlingen 1e graad 2016-2017 
 

Stiptheid: Amber Van Mol (1Bb) 
 
Je hebt je het voorbije schooljaar onderscheiden op het vlak van stiptheid. 

Door pech heb je een aantal schooldagen moeten missen. Je was een voorbeeld om elke afwezigheid te wettigen. Je 

blinkt uit in orde en netheid. Je werkt heel nauwkeurig bij al je opdrachten. Die betrouwbaarheid siert je. Dat is echt 

opmerkelijk voor iemand van jouw leeftijd. Je inzet en plichtsbewustheid zorgen ervoor dat je niet achterop geraakte 

met leerstof, dit is volledig jouw verdienste. Deze houding maakt van jou de meest stipte leerling van de eerste 

graad, proficiat! 

 

 

Teamgerichtheid: Lien Knops (2Ab) 
 
Wij roepen jou uit tot meest teamgerichte leerling van de eerste graad. 
Het is met veel plezier en overtuiging dat wij jou deze prijs overhandigen. Je bent een voorbeeldige 
leerlinge die er bovendien in slaagde om gedurende het volledige schooljaar op alle attitudes goed (duim 
omhoog) te scoren. 
Je staat altijd klaar voor je medeleerlingen en je kan heel goed met iedereen samenwerken. Je doet 
steevast jouw deel van het werk en neemt anderen zo mee op sleeptouw. Je enthousiasme werkt 
aanstekelijk! 
Het was heel fijn om jou in de klas te hebben. 
Blijf vooral jezelf, want je bent er ééntje uit de duizend! 
 
 

Empathie: Briek Verbergt(1Bb) 
 

Jij sleept dit jaar de empathie-prijs in de wacht.  
Je bent geen grote prater, maar je bent wel betrokken. Je bent altijd bereid om te luisteren naar anderen en 
reageert steeds begripvol. Je toont, vaak door een simpele glimlach, je medeleven met anderen. Je staat steeds klaar 
om anderen te helpen. Je probeert te begrijpen hoe ze zich voelen, dat maakt van jou de meest empathische leerling 
van de eerste graad.  
Proficiat! 
 
 

Respect: Bilal Amakran(2Bb) 
 
De meest respectvolle leerling is een leerling die ... 

• opgewekt 'goede morgen!' zegt aan iedereen 

• met een glimlach de klapdeur ophoudt 

• zich spontaan ontfermt over een klasgenoot 

• uit zichzelf hulp aanbiedt 

• gemotiveerd extra taken op zich neemt 

• aandacht heeft voor die ene vergeten agenda op het leerkrachtenbureau. 
 
De meest respectvolle leerling is een leerling die ... 



• oprecht schouderklopjes uitdeelt aan klasgenoten wanneer ze succes ervaren in de les 

• de grenzen van zichzelf en die van de anderen goed kent. 
 

En bovenal en niet onbelangrijk … een leerling die nooit klaarstaat met een oordeel! 
 
De meest respectvolle leerling is een leerling die...  

het voltallige leerkrachtenteam weet te begeesteren met een actieve leerhouding én persoonlijkheid. 
 
De meest respectvolle leerling is zeer zéker ... Bilal Amakran uit de klas 2Bb.  
 
 

Respect: Julie Martin (1Ab) 
 
Jij bent iemand die het ganse jaar lang voor iedereen respect toonde. Zelfs aan je houding konden we dit zien. Je 
glimlach straalde altijd warmte uit. Je bent dankbaar voor alles wat je tot nu toe hebt bereikt. Het geluk straalt echt 
van je af!  
Jij doet enorm je best. Toch was het niet altijd even gemakkelijk om rustig te blijven. Je kon soms moeilijk stilzitten 
en je spraakwaterval stroomde dan op volle toeren, maar je bleef altijd beleefd en respectvol voor alles en iedereen. 
Dat siert je! 
Proficiat! 

 
Kracht: Semya Bougrine (1Ab) 
 
Jij krijgt van ons de attitudeprijs voor krachtig!  
Kracht was jouw code-woord, heel het schooljaar lang. Je werkt niet enkel erg hard voor jezelf, maar je staat ook 
altijd klaar om je medeleerlingen te helpen en bij te staan waar nodig.  
Soms was het niet eenvoudig om al die zware taken tot een goed einde te brengen. Op die momenten toonde je dat 
je een echte doorzetter bent! Wij konden je dan niet tegenhouden of stoppen. Je bleef steeds alles met de nodige 
zorg en fijnheid brengen. Zelfs tijdens de studiemomenten kon je niet stilzitten. Weet je het nog? Je bleef maar 
vragen naar extra taken en woordzoekers. We hadden er zelfs niet voldoende in voorraad om je ‘werkhonger’ te 
stillen.  
Blijf zoals je bent en laat die ‘kracht’ steeds centraal staan in je leven. Proficiat! 
 
 

STERKste leerlingen 2e graad 2016-2017 

Stiptheid: Victor Opdorp (4STa) 

Je was afgelopen schooljaar een voorbeeld op vlak van stiptheid en orde.  
Je had er geen enkele moeite mee om afspraken na te leven en je behulpzaam op te stellen. Je stond altijd voor 
iedereen klaar en hielp waar nodig.  
Je bent een voorbeeld op vlak van verdraagzaamheid en beleefdheid.  

Wij wensen jou nog veel succes in de toekomst! 

 
 



 

Teamgerichtheid: Gene Van Noyen (3VVb) 

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. 
Je werkt goed samen met iedereen zonder een onderscheid te maken en staat voor elke medeleerling en leerkracht 
klaar. 
Daarom krijg jij de prijs voor de meest teamgerichte leerling van de 2e graad. 

Wij wensen jou nog veel succes in de toekomst! 

 

Empathie: Harte Vermeire (4STa) 

Wat zijn wij blij dat wij jou hebben mogen verwelkomen in onze school!  
Je gaf steeds alle taken tijdig af en gedroeg je altijd beleefd en respectvol. Je hebt er ook geen moeite mee om naar 
anderen te luisteren als zij aan het woord waren. Je respecteerde telkens iedereen zijn mening en was altijd bereid 
om iedereen te helpen.  

Wij wensen jou nog veel succes in de toekomst!  
 
 

Respect: Alexander De Ridder (4TW) 

Wanneer we jou tegenkomen, worden we direct goedgezind. Je begroet iedereen met een hartelijke lach en bent 
vriendelijk tegen iedereen.  

Je bent een topvoorbeeld van beleefdheid, een leerling die alle regels naleeft. Ongelofelijk hoe jij steeds stipt in orde 
bent met al je materiaal en opdrachten, zelfs na een afwezigheid! 

We zijn het allemaal eens: van RESPECT ben jij het grootste bewijs, vandaar verdien jij deze prijs! Proficiat Alexander! 

Wij wensen jou nog veel succes in de toekomst! 

 

Kracht: Shania Vinamont (3VVc)  

Je was tijdens het voorbije schooljaar een voorbeeldige leerling 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 2016-2017 

Stiptheid: Anissa Baaouch (5CH) 

Anissa, jij schrijft Stiptheid met hoofdletter S!  Je komt nooit te laat, geeft tijdig taken & toetsen af, hebt steeds al 

het nodige mee tijdens de les.  

Kortom, je bent een voorbeeld voor velen.  En dan zwijgen we nog over jouw behulpzaamheid, beleefdheid en 

ongelooflijke leergierigheid.  Anissa, moest we kunnen, we zouden je klonen  

 

Teamgerichtheid: Yana Henderickx (5GWa) 

Yana, deze prijs heb je echt verdiend. Niets is voor jou teveel om jou teamleden te helpen. Je staat altijd klaar om te 

helpen. Is het voor je medestudenten of voor de leerkracht, we kunnen steeds op je rekenen. Doordat je steeds zo 

openstelt naar de andere wordt het vandaag eens goed beloond. Dit verdien je meid.  Een dikke dankjewel  Yana je 

bent echt een teamplayer! 

 

Empathie: Mikhaela Leanovich (5FA) 

Je luistert actief en begrijpt snel wat anderen bedoelen of voelen. Je wint vlug vertrouwen en voelt onvrede snel aan. 

Wanneer je in gesprek bent, ben je oprecht geïnteresseerd in de ander en kan je je goed verplaatsen in de emoties en 

situaties van jouw gesprekspartner. Je stelt correcte vragen, antwoordt op de juiste manier om een gesprek gaande 

te houden en je velt niet snel een oordeel. 

Het is een plezier om aan jou les te geven en om op stap te gaan met jou. Jouw volwassen en respectvolle houding is 

een voorbeeld voor leeftijdsgenoten. 

 
 

Respect: Marie Vissers (5GWa) 

Je bent een persoon die voor andere echt een waardering heeft. Je hebt zeker respect voor iedereen om wie ze zijn. 

Dat vinden we knap en daarom zijn we zeker blij om deze beloning aan jou te mogen overhandigen. Met een 

glimlach zeggen we proficiat Marie, respect meid! 

 

 

Kracht: Ghislaine Ouchen (5GWa) 

Ghislaine, vandaag krijg jij van ons de prijs voor KRACHT. 

Ik ken je nog niet zo lang. Maar al snel was het me duidelijk: Ghislaine wil goede punten halen! Je bereid elke toets 

grondig voor, steeds voorzien van een mooie samenvatting. Ook taken worden steeds netjes verzorgd  afgegeven.  



Ondanks al je  goede voorbereidingen denk je bij elke toets opnieuw: “Ik ga het niet kunnen”. Dus wees niet zo 

zenuwachtig en geloof in jezelf! Je kan het!  

Proficiat! 

 

STERKste leerlingen 6TSO & Se-n-Se 2016-2017 

Stiptheid: Veerle De Clerq (7APa) 

Veerle, doorheen het schooljaar werden je taken altijd op tijd ingediend en ze waren steeds tot in de puntjes 

uitgewerkt.  Ook tijdens de labo’s galenica en op stage was je een toonbeeld van stiptheid en nauwkeurig werken.  Je 

kwam elke afspraak na, je was geen enkele keer te laat op school of op je stageplaats.   

Voor jou kwam er dan nog als extra de combinatie school en gezin bij kijken, wat het nog minder evident maakte om 

alles zo stipt en op tijd in orde te brengen. We appreciëren je geleverde inspanningen enorm.  Vandaar deze 

welverdiende pluim ! 

 

 

Teamgerichtheid: Bert Frans (6ST) 

Steeds opgewekt en vrolijk zie ik jou mijn klas binnenkomen en wat het al helemaal bijzonder maakt is dat die 
vrolijkheid perfect in balans is met de rust die je uitstraalt. Je bent steeds bereid om andere te helpen, sterker nog je 
stelt het vaak zelf voor en dat is in deze tijd toch wel iets uniek.  

Bert, je bent een zachte, vriendelijke, behulpzame man, 3 kwaliteiten die bepalen dat je voor ons de attitudeprijs 
voor teamgerichtheid verdient.  

Proficiat! 

 

 

Empathie: Femke De Boeck (7LW) 

Femke, je bent iemand die in een groepswerk altijd jouw steentje bijdraagt. Je luistert en houdt rekening met de 

mening van anderen. Je kan je zowel bij kinderen, volwassenen als personen met een beperking verplaatsen in hun 

wereld en nagaan wat hun noden zijn. Je zal je steeds inzetten en ondersteunen waar nodig. Dit maakt dat je deze 

prijs dubbel en dik verdient. 

 

 

Respect: Jolien Van Humbeeck (6FA) 

Jolien,  jij sprong eruit omdat je steeds respectvol omging  met zowel je medeleerlingen als met de leerkrachten en al 

het personeel hier aanwezig op school. Je formuleerde  je mening altijd  op een respectvolle manier.  Ook hield jij je 



steeds aan de regels en gemaakte afspraken en dit zowel op school als op stage!  Jolien, dit is een belangrijke 

attitude, deze zal je nog ver brengen in de toekomst.  Proficiat! 

 

 

Kracht: Zaina Waleed (6CH) 

In het 4de jaar kwam je bij ons op school als ex-OKAN leerling. Sindsdien ben je enorm vooruitgegaan wat betreft 

taalvaardigheid en algemene kennis. Dat is zeker en vast te danken aan jouw inzet. Je maakt steeds veel werk van je 

taken en bent heel gemotiveerd om bij te leren. Je weet van aanpakken en toont een brede interesse. Je durft op te 

komen voor je eigen mening en hebt een heel volwassen studiehouding. We zijn er zeker van dat je klaar bent voor 

het hoger onderwijs! 

 

 

STERKste leerlingen 6-7BSO 2016-2017 

Stiptheid: Ying Ye (7OA) 

Je bent bent een stille maar punctuele werkkracht. Je hebt een voorbeeldige studiehouding. je blinkt uit in orde en 

stiptheid. Kortom, je bent een voorbeeld voor elke leerling.  

 
 

Teamgerichtheid: Thomas Panken (6VZa) 

Thomas, je bent een echte Chiro leider, positief, verzoenend, goedlachs, een skater, een tekentalent en een 

passionele muziekliefhebber. Héél wat talenten die je ook gebruikt in het dagelijks leven en in de klas. Fijn dat je 

steeds een positieve rol aanneemt. Je bent als het ware een soort lijm die alles samenhoudt. Je kan met iedereen 

opschieten.  Je voelt mensen echt aan, kan goed luisteren en blijft altijd rustig. Je omgang met zowel de jonge als de 

oudere zorgvrager is bewonderenswaardig.  Je doet dit met een natuurlijke flair, enthousiasme waar anderen alleen 

maar van kunnen dromen. Je kan de zaken ook relativeren. Je gaat goed om met zowel negatieve als positieve 

feedback.  

Thomas, jij bent een meer dan terechte winnaar voor deze prijs ! 
 
 

Empathie: Melissa De Ley (7KZa) 

Melissa, je houdt steeds rekening met anderen hun mening. Bij conflicten en problemen leef je je prima in en 

veroordeel je niemand. Ook op stage heb je jezelf een voorbeeld van empathie getoond. 

 
 

Respect: Silke Dekimpe (6VZb) 



Silke, wanneer je jouw mening verkondigt doe je dit altijd op een erg rustige en   beheerste manier. Je bent steeds 

bereid naar anderen te luisteren. Je benadert iedereen hier op school telkens weer op jouw eigen “Silke” manier, met 

respect voor anderen.  

 

 

Kracht: Maité De Vlieger (7KZa) 

Jouw enthousiasme op stage, tijdens de lessen en de GIP werkten aanstekelijk voor iedereen die hier op school met 

je mocht samenwerken. Tijdens het hele jaar konden we zelfs de kleinste “zucht” niet bespeuren. Je bleef altijd 

enthousiast en jouw aangename lach maakte het een voor het leerkrachtenteam een waar plezier om les te geven 

aan je. 


