
 

 

 

 

                      

                          

 

 

 

 

 

Schoolkrant 3 — schooljaar 2019-2020 



 Interview met ... juf Sofie  

 
 

  

Wat is voor jou de leukste dag van de week: Vrijdag; want dan kan ik eerst lesgeven, 

dat doe ik graag. En ’s avonds komen we altijd samen bij mijn ouders en broers/zussen.  

We eten dan gezellig samen en de neefjes en nichtjes kunnen met elkaar spelen.  

Wat vond jij de leukste les toen je op school zat? Knutselen. Ik vond het altijd leuk om 

dingetjes te maken, vooral in 3D. Zo hebben we een keer een robot mogen maken met  

allemaal spullen die we mee mochten nemen van thuis. Dat vond ik heel leuk.  

Wat zijn jouw hobby’s Momenteel heb ik daar niet zo veel tijd voor, maar als ik meer tijd vind zou ik graag meer 

zwemmen en naaien. 

Heb je ooit straf gehad? Ik herinner mij één moment. Thuis waren we een keer allemaal heel druk en lawaaierig bij het 

eten. Na het eten, vlogen we allemaal in de hoek en we mochten er pas uit nadat mijn mama gedaan had met de afwas. 

Wat vind je leuk aan je job? Ik vind het leuk om de kinderen doorheen het schooljaar te zien groeien, openbloeien en 

meer zelfvertrouwen te zien krijgen. Dat vind ik vooral het leukste, het hele jaar op pad gaan met de kinderen. 

Wat vind je echt niet lekker? Koetong… dat vind ik vooral héél vies in mijn mond  

Waarvan ben je bang? Iets wat ik niet verwacht had, is dat ik super veel schrik heb om te duiken. Op vakantie gingen 

we dit een keertje doen en het zag er heel leuk uit. Tot ik 10 cm onder water zat en echt niet meer verder durfde. Ik zou 

het echt graag willen doen, maar durf niet.  

Hanne/Marthe/Klaasje? Klaasje, dat vind ik de meest spontane K3. 

AA-Gent/Anderlecht/Club Brugge? Eigenlijk niets, want ik ken er niets van. Maar als ik dan toch moet kiezen, dan AA-

Gent, want daar zitten we het dichtste bij.  

Wie is jouw grote voorbeeld? Mijn mama. Hoe ze het allemaal klaar speelt, ik weet het niet…  

maar ik probeer het ook te doen. 

Wat is je sterrenbeeld? Maagd. 

Welk is je lievelingsdier? Ik ben niet zo’n dierenpersoon, maar door mijn kindjes die veel knuffels hebben van panda’s, 

heb ik misschien hier wel een voorliefde voor. Ik vind het nog wel mooie dieren. 

Wat is jouw lievelingsmuziek? Ik luister gewoon naar de commerciële radiozenders, MnM of Q-music. Gewone 

hedendaagse muziek vind ik leuk. 

Welke is jouw lievelingsfilm? The notebook. Ik vind het mooi hoe dat koppel tot hun laatste dagen zo voor elkaar 

kunnen zorgen. Ik hoop dat ik dat ook kan doen.  

Wat is je lievelingskleur? Rood 

Dit wil ik ooit nog eens doen?  Op reis gaan naar New York, om te kijken of het er hetzelfde uitziet als in de films. En 

ook op reis gaan naar Australië. Na het kijken van de serie McCloud’s Daughters, ben ik er benieuwd naar. 

Dit wil ik nooit meer doen? Ik weet eigenlijk niets, wat ik nooit meer wil doen. 

Later word ik? Vroeger als ik heel klein was, zei ik altijd mama en juf worden. Dat is mij beiden al gelukt, dus ik weet 

niet wat ik nog wil worden. Misschien een leuke oma, maar dat is nog héél ver!  

Wat is jouw grootste droom voor de school?  Dat we een school kunnen zijn waar de kinderen elke dag met heel veel 

zin naartoe gaan, waar ze zichzelf kunnen zijn en waar ze hele mooie personen kunnen worden.  

Stel je hebt 10.000 € en mag dit schenken aan een goed doel, waarvoor kies je? Ik ken niet echt een specifiek goed 

doel, maar ik zou een goed doel kiezen dat zich zou inzetten voor kansarme kinderen.  

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke vogel kan niet 

vliegen….. 

Een pechvogel! 

 

 

 

Niks, Niemand en Gek zitten in een 

boom. 

Niemand valt dan uit de boom. 

Dan zegt Niks: 'bel de politie!' 

Gek doet dat. Hij zegt: 'Hallo, ik ben 

Gek, ik bel voor Niks want Niemand 

is uit de boom gevallen!' 

 



 

Iker uit 4A 

 

Dikke proficiat!  

 
Redactie schoolkrant: leerlingen 4e leerjaar (Meysa, Nona, Mattias, Flore); voorpagina: bijtjesklas; OC ouders: Natasja D, Natasia DB, Sophie M 
Vzw Katholieke Scholen Regio Gent – Zuid Land van Rhode & Oudercomité Paus Johannescollege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig online: enkele tips 

Drie gulden regels: 

1. Alles wat op het internet staat, kan op een gegeven moment openbaar worden en voor heel andere dingen worden 

gebruikt, ook jouw vakantiefoto in bikini. 

2. 'Eenmaal op het internet, altijd op het internet!' 

3. Elke inhoud die je op een profiel zet, zelfs privé, kan door iedereen worden gezien, omdat ze altijd kan worden gedeeld 

of gekopieerd en zo worden verspreid. 

Daarom is het zo belangrijk om je privacyinstellingen bij te werken en goed na te denken voor je iets post! Hoe praat je er 

thuis over? Toon interesse in de communicatiemiddelen die je kind gebruikt. Surf samen naar het profiel van je kind, praat 

erover, vraag naar de trends en hypes van het moment ... en profiteer ervan om duidelijke afspraken te maken over het gebruik 

van sociale netwerken. Kijk samen met je kind na of zijn/haar profiel enkel zichtbaar is voor vrienden of voor iedereen. Stel het 

profiel zo in dat het enkel zichtbaar is voor een bepaalde groep personen. Leer je kind om op zijn profiel enkel een minimum 

aan persoonlijke informatie te zetten.Noop je kind tot voorzichtigheid in het posten van foto's van zichzelf. Te uitdagende 

foto's zouden wel eens mensen met slechte bedoelingen kunnen aantrekken. Voor ze foto's van andere mensen online zetten, 

moeten ze die trouwens om hun toestemming vragen. Leer je kind om misbruik te melden aan de moderatoren van de website.  

Praat over het recht op afbeelding en stimuleer je kind om het toe te passen door indien nodig te vragen dat een vervelende 

foto wordt verwijderd. Moedig het aan om dit recht ook voor anderen te respecteren en vrienden te vragen of het foto's met 

hen erop mag posten. 

Tips: Sociale media 

 Vraag aan je kind(eren) of het ok is dat je een foto van hen post, vaak geven ze aan dat hun mening niet wordt gevraagd. 

 Like enkel opmerkingen die je leuk vindt, niet omdat de opmerking van je beste vriend(in)of familielid komt ( zo kan het 

liken van een racistische opmerking van jouw vriend al snel de perceptie geven dat jij ook racistisch bent ). 

 Wanneer je sociale media gebruikt om te laten zien hoe goed je het hebt, moet je dit ook doen wanneer het niet zo goed 

gaat. Zo is het leven nu éénmaal. Weet ook wanneer je foto’s deelt vanop je vakantiebestemming je ongewild het signaal 

geeft aan anderen dat je zeker niet thuis bent. 

 Aanvaard niet te snel een verzoek van iemand die je niet kent, je weet nooit met welke bedoelingen de ander dit doet. 

Wees ook bewust van het feit dat niet elk profiel een echt profiel is of echt de persoon is die jij meent te kennen. 

  Wees wijs met wat je stuurt naar anderen. Denk na of het niet kwetsend is, want je ziet immers niet hoe jouw boodschap 

binnen komt bij de ontvanger en kwetst vaak zonder het te weten. Sommige zaken kunnen ook tegen jou gebruikt worden. ( 

screenshot snapchat of afdrukken van comments op instagram, …) Computergebruik algemeen 

 Maak afspraken rond schermtijd, vele kinderen beamen dat ze dit niet hebben thuis en geven ook aan dat hun mama en 

papa zelf voortdurend bezig zijn met de smartphone 

 Vraag aan je kinderen wat “hot” is: Tiktok, instagram, snapchat, … 

  Sociaal of asociaal? Bepaal regels binnen je gezin of vriendengroep, bv. tijdens het eten geen schermen ( = phubbing, 

term waarbij jongeren zelf aanvoelen dat het te veel wordt, jongeren spreken af wanneer gsm gebruik kan en wanneer niet ) 

 Maak duidelijk verschil tussen vrienden in het ECHT en vrienden online. Echte vrienden zijn er ook in slechte dagen en 

tijden… 

 Gebruik geen avatar of foto’s die niet meer recent zijn als profiel. Schone schijn bedriegt vaak. 

 Leer kinderen veilige paswoorden te gebruiken, verschillende paswoorden en vooral om paswoorden niet te onthouden 

op de pc. Het zorgt voor vele verschillende paswoorden, maar vermindert het risico dat jouw gegevens worden ingekeken of 

gebruikt door anderen. 

 Probeer een zesde zintuig te ontwikkelen voor fake news en valse beloftes waarvan je snel rijk of beroemd wordt. Het is 

een fabel dat je plots rijk kan worden of beroemd. Het vergt vooral veel inzet en werk en gaat niet snel. 

 Whatsapp is zeer populair en brengt vaak de mensen dichter bij elkaar, maar af en toe moet je ook de geluidjes kunnen 

uitzetten en tijd maken voor wat echt belangrijk is: een gesprek face to face, wat rust in je hoofd, een knuffel in het echt, …. 

Voor meer info, surf naar : 

https://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten 

 

 


