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Aan de ouders en de leerlingen van het zesde jaar 

Roeselare, donderdag 22 oktober 2020 

 

 

Geachte ouder(s) 

Beste leerling(e) 

 
Het schooljaar 2020-2021 wordt een jaar vol uitdagingen. Tijdens en wellicht nog meer buiten de lessen dwingen 
de omstandigheden ons tot een ander (fysiek) samenzijn. In deze veranderende context op school timmeren 
onze leerlingen en leerkrachten aan een nieuw samen. Het is misschien wel belangrijker dan ooit dat we elkaar 
en onszelf niet uit het oog verliezen. Er wordt in de media al te vaak gesproken in termen van crisissen, bijv. de 
economische crisis, de coronacrisis, de politieke crisis, de klimaatcrisis, maar wat er in de berichtgeving vaak 
ontbreekt, is dat mensen die in hun samenleving een crisis ervaren vooral elkaar nodig hebben, zodat gedeelde 
ervaringen gebruikt kunnen worden om iets nieuws op te bouwen. Zo is immers het leven: groeien, breken en 
weer groeien. Als directie en klassenleraars wensen we onze laatstejaars toe dat ze die innerlijke groei niet 
verwaarlozen en dat ze zelf verantwoordelijkheid en engagement opnemen voor zichzelf en voor de ander. In 
een jaar waarin zesdejaars veel keuzes zullen maken, willen we ook tijd en ruimte bieden om hierbij stil te staan. 
 

Op maandag 26 oktober doorbreken wij daarom het dagelijkse lesgebeuren voor de jaardag zesdes. Tijdens deze 
schooldag maken we tijd voor groepsvorming in klasgesprekken, een bezinning en luisteren we naar inspirerende 
getuigenissen van twee sprekers: 
 

• Ruben Mersch - ‘Van mening verschillen, een handleiding’  

Ruben Mersch is filosoof, bioloog, schrijver en columnist bij De Standaard. In 2016 verscheen zijn tweede 

boek: ‘Waarom iedereen altijd gelijk heeft’. Waarom ontstaan er in discussies zo vaak twee kampen die 

er beiden van overtuigd zijn dat ze de wijsheid in pacht hebben? Waarom graven we ons zo graag in de 

loopgraven van ons eigen gelijk in? Die vragen probeert Ruben Mersch te beantwoorden aan de hand 

van de inzichten van psychologen, antropologen, biologen en filosofen. Daarna gaat hij op zoek naar 

oplossingen. Hij duikt in de wetenschappelijke literatuur op zoek naar aanknopingspunten om de huidige 

polarisatie te overstijgen. Hoe kun je een meningsverschil omzetten in een constructief debat? Het 

resultaat van die zoektocht werd in 2018 uitgegeven als ‘Van mening verschillen, een handleiding’. Als 

spreker probeert hij vooral niet saai te zijn. Zijn presentaties bevatten nauwelijks tekst en hij gebruikt 

paranormale octopussen, sjoemelende politici, kakkerlakken en de laaghangende broeken van 

hiphoppers om zijn ideeën met veel humor te verduidelijken. 
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• Johan Swinnen – ‘De lange tocht’ 

Dr. Johan Swinnen is biochemicus van opleiding en leidt als voorzitter van het departement Oncologie 

van Gasthuisberg het onderzoekswerk van driehonderd kankeronderzoekers in goede banen. Daarnaast 

is hij ondervoorzitter van het Kankerinstituut in Leuven, geeft hij les – onder meer over kanker – en staat 

hij aan het hoofd van een eigen laboratorium dat onderzoek doet naar kanker. Toen ook zijn zoon de 

diagnose hersentumor kreeg, kreeg deze ziekte een stevige plaats in zijn persoonlijke leven. Hij bleef 

hierbij niet bij de pakken zitten en maakte er samen met zijn gezin het beste van. Zo liep Swinnen van 

Leuven naar Rome om fondsen te werven voor de strijd tegen kanker. De tocht van 2.000 kilometer legde 

hij al lopend af, goed voor meer dan twee marathons per dag. Tijdens de lezing zal de professor zijn 

onderzoekswerk vermengen met de boeiende verhalen over zijn tocht naar Rome en zijn bekommernis 

om meer verbondenheid tussen kankerpatiënten. 

 

 

Enkele praktische afspraken: 

• We starten de dag stipt om 8.20 u. in de grote refter met een ontbijt. 

• We eten met alle zesdejaars om 13.15 u. een warm middagmaal op school.  

• Het einde van deze jaardag is voorzien omstreeks 16.30 u. 

• Alle maatregelen omtrent Covid-19 blijven van kracht: de handen ontsmetten, de mondmaskerplicht 

en afstand houden. We nemen het middagmaal in de refter per klasgroep. 

• De kostprijs voor deze jaardag bedraagt ca. € 20,00 (maaltijden inbegrepen) en wordt via de 

trimesterrekening van de leerling(e) aangerekend. 

 

We durven hopen dat deze schooldag voor uw zoon of dochter een deugddoende en inspirerende ervaring mag 
worden. 
 

Met vriendelijke groeten 
 
 
 
M. Lefevere, C.Obin    Filip Vandevelde, Lieven Vankeirsbilck, Peter Bentein 
Directie      Marieke Bentein (Tine Olivier), Elke Viaene, Tine De Cat 
       Klassenleraars zesdes 
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