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HUWELIJKEN

Lucas Meersman. (Foto ML)

Lucas
Meersman in
House Gallery

OOSTENDE

Eterie en Yacine
Op vrijdag 25 maart stapten
Yacine Sekkal (vrachtwagenchauffeur) en Eterie Chichova
(student) in het huwelijksbootje.
Ze leerden elkaar kennen bij
vrienden. Het gelukkige echtpaar
woont in de Wilgenlaan. (Foto
RB)

Naast schepen Tom Germonpré ondertekenden ook Stijn Storme van het Onze-Lieve-Vrouwe-College in de Gerststraat, Filip Casier van de VBS Sint- Andreas Schapenstraat, Mieke Devisscher van de VBS Zandvoorde en Gie
Deboutte van Leefsleutels het tweejarig contract voor samenwerking. (Foto FRO)

Oostendse scholen
samen tegen pesten
OOSTENDE q Vanaf volgend school jaar zijn het Onze-Lieve-Vrouwecollege, de
Vrije Bassischool Sint-Andreas Schapenstraat en de Vrije Basisschool Zandvoorde
de eerste drie scholen in Oostende die instappen in het KiVa-project, een wetenschappelijk onderbouwd antipestprogramma. Het is afkomstig uit Finland en
wordt via Nederland in Vlaanderen toegepast.

OOSTENDE

De samenwerking loopt over twee
schooljaren en krijgt financiële
steun van de dienst Onderwijs
van de stad Oostende. Het project
werd deze week getekend in aanwezigheid van schepen Tom Germonpré en zijn medewerkers.

Joris en Ingrid

TEGEN PESTGEDRAG

Joris Vansteenkiste (55, metser)
en Ingrid Degezelle (43, arbeider)
beloofden elkaar op vrijdag 25
maart eeuwige trouw. Ze leerden
elkaar acht jaar geleden kennen
toen Joris een werkje kwam
uitvoeren in het huis van Ingrid.
Het gelukkige koppel, op de foto
met Brian (8), bouwt een nestje in
de Voorhavenlaan. (Foto RB)

‘Kiva’ betekent leuk in het Fins en
dat woord vormt de basis voor het
KiVa-project waarvan wetenschappelijk bewezen is dat het efficiënt is tegen pestgedrag.
“Ik heb ervaring als leerkracht in
het secundair onderwijs, heb boeken geschreven rond pesten op
school en werk al jaren samen
met schoolteams om het pestgedrag op scholen preventief aan te

pakken”, vertelt Gie Deboutte van
Leefsleutels. “Ik ben ook voorzitter van het Vlaams netwerk ‘Kies
kleur tegen pesten’. Zo ben ik ook
terecht gekomen bij Leefsleutels
en bij KiVa. De resultaten spreken
voor zichzelf.” Het pestgedrag in
een KiVa-school, waar samenwerking, vertrouwen en communicatie centraal staan, wordt na verloop van tijd met 50% gereduceerd. KiVa is vernieuwend en attractief.
Leerkrachten,
medeleerlingen en ouders helpen
elkaar om eventuele problemen
op te lossen. Het gebruiksklare
materiaal en de opleiding van de
leerkrachten mikken op het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Alles sluit aan bij de eindter-

men van het lager onderwijs. Het
preventieve luik bestaat uit een
pakket van uitgewerkte lessen,
een computerspel voor leerlingen
en ouders én een intensieve training van de leerkrachten.

BUDGET
“De stad Oostende voorziet een
budget om Leefsleutels toe te laten het KiVa-antipestprogramma
in drie Oostendse basisscholen
uit te werken”, licht schepen Tom
Germonpré toe. “Hopelijk volgen
nog andere scholen hun voorbeeld, want als we ook maar één
kind kunnen redden en het nodige vertrouwen geven, op weg naar
een normaal leven, is de investering de moeite waard.” (FRO)
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Kinderen MPIGO De Vloedlijn winnen reis
naar De Efteling
Vorig schooljaar schreef MPIGO De Vloedlijn in om deel te nemen aan
het Project Dreamcatcher van het Fonds Borgerhoff, een verenging die
dromen waar maakt van senioren, jongeren en sociaal minder bedeelden. De grote wens van de kinderen van MPIGO De Vloedlijn was om
met een dubbeldekker een bezoek te brengen aan De Efteling, het
wereldberoemde pretpark bij Kaatsheuvel in Nederland. Onder leiding
van meester Maarten Veys knutselden de kinderen met wegwerpmateriaal een ‘open-plooibare’ dubbeldekker in elkaar, met daarin enkele
figuren van het pretpark. Foto’s van de werkzaamheden en van het
eindresultaat werden opgestuurd naar het Fonds Borgerhoff en vorige
week kreeg directeur John Borny het bericht dat zijn school in de
prijzen is gevallen. Op woensdag 20 april vertrekt de dubbeldekker
met 45 leerlingen en 16 begeleiders naar De Efteling. Op 20 en 27
april organiseert De Vloedlijn ook een intern schaaktornooi, waaraan
40 leerlingen deelnemen die al twee of drie jaar schaaklessen volgen
op school. (Foto FRO)

OOSTENDE G De kunstschilder
Lucas Meersman (78) is met een
aantal églomisés of achterglasschilderijen te gast in de House
Gallery. De uit Temse afkomstige
maar sinds 1998 in Oostende
aangespoelde kunstschilder stelt
in de galerie aan het Mijnplein
een aantal van zijn achterglasschilderijen ten toon.
De églomisé is een discipline
waarbij direct op de achterzijde
van een transparante beelddrager wordt geschilderd. De creatie
is dan aan de voorzijde van de
(glas)plaat te zien in spiegelbeeld. Die techniek zorgt ervoor
dat de eerste laag die op het
glas wordt aangebracht de laatste laag is die anders op hout of
doek zou geschilderd worden. In
de eerste helft van de 19de eeuw
was Oostende zowat het Europees centrum van de maritiem
geïnspireerde achterglasschilderijen.
De tentoonstelling loopt tot 16
mei in de House Gallery op het
Mijnplein 6. Elk weekend van
vrijdag tot zondag van 14 tot 18
uur. Ook op afspraak : 0475 78
49 11. (ML)
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