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In De Storm, het laatste stuk van Wil l iam Shakespeare, verrast Prospero zijn dochter met een 

prachtig schouwspel, een feeëriek stukje toneel over haar nakende huwelijk. ‘We zijn de stof 

waarop dromen gemaakt worden’, is zijn commentaar. Er staat niet waarvan dromen gemaakt 

worden, maar waarop. Het is door de verbeeldingskracht, en doordat mensen hun idealen nastre-

ven,ven, dat de routine doorbroken wordt. Zo gebeuren er mooie dingen. In hetzelfde stuk is er de 

geest Ariel, die al le plannen van zijn meester Prospero ten uitvoer brengt. Als door helium aange-

dreven, beweegt hij zich door de lucht. Hij krijgt daardoor overzicht, en kan precies inschatten 

wat de personages, die zich overal op een eiland bevinden, aan het doen zijn, en inspelen op hun 

acties. Wie durft uitstijgen boven het dagdagelijkse, zoals een zweefvlieger, wie durft dromen en 

zijn idealen volgen, wordt groter en sterker dan wie veil ig op de grond blijft. De Amerikaanse 

dominee Martin Luther King, die zich inzette voor gelijke rechten voor alle Amerikanen, vertelde 

in een beroemde toespraak over zijn droom van gelijkheid. Die speech, gebouwd rond het thema 

in een beroemde toespraak over zijn droom van gelijkheid. Die speech, gebouwd rond het thema 

‘I have a dream’, werd de inspiratie voor duizenden mensen om te geloven in een betere wereld. 

Geloven in dromen, onze idealen nastreven, het maakt van ons betere mensen.

Enkele uitsmijters:
‘Moeten we dat kennen, mevrouw?’, is soms de vraag van leerl ingen als je uitweidt over een on-

derwerp. Nochtans l igt daarin de essentie van wat een goede leerkracht kan zijn. Leerl ingen her-

inneren zich later net die leerkrachten die eens durfden uitweiden, die durfden verder gaan dan 

wat er in het handboek stond. In vele gevallen was dat omdat ze een stokpaardje hadden, iets 

waar ze veel van wisten, dat hen boeide, en waarover ze met enthousiasme konden vertellen. 

Leerl ingen zijn dikwijls in de ban van de kennis van hun leerkrachten, of van hun vertelkracht. 

Nog mooier is het als de leraren ook kunnen laten aanvoelen dat ze bevlogen zijn. Dat er mentale 

helium is die hen laat uitstijgen boven het gewone. Dat ze gedreven zijn door iets wat verder, 

veel verder l igt dan de leerstof. Inspectie en doorl ichting controleren of de leerplandoelstell ingen 

gehaald worden, en aan die kwaliteitseis moeten we als gesubsidieerde instell ing natuurl ijk vol-

doen. Maar niets staat in de weg om verder te gaan en net dat meer te geven dan moet van het 

leerplan. Niets belet om de leerl ingen warm te krijgen voor het mysterie van het h/Hogere.

Uit Leeftocht: een verademing voor onderwijsmensen.

Patrick Van Nieuwenhuyse, directeur
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kleinste krijgt immers altijd haar zin. 

Pffff... Eigenlijk kan het hem allemaal 

niets meer schelen. Binnen twee weken 

begint de eerste training van de sport-

club, ook daar zal hij niet bij zijn. Zijn 

vrienden wel.

De stewardess komt langs met een drank-

je en lacht vriendelijk naar hem. Een 

beetje verlegen lacht hij terug. Naast 

hem zit papa de hele tijd te glunderen en 

te vertellen over twintig jaar geleden. En 

wat hij toen allemaal uitspookte met 

Dave, de vriend die hij reeds zijn halve 

leleven mist, en die hij straks gaat terug-

zien. Plots denkt Simon: 'Als ik het al zo 

moeil i jk vind om mijn vrienden vijf weken 

te missen, hoe erg moet het dan niet zijn 

voor papa om zijn vriend twintig jaar te 

moeten missen. En wie van mijn vrienden 

zal op het eind van de vakantie kunnen 

zeggen dat hij naar de andere kant van de 

wereld is geweest?'













20
18



uiensoep

crousti ’zoo

witte kool

puree
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varkensgebraad
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prinsessenbonen - aardappelen
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tomatengroentensoep

hesp in kaassaus

macaroni
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erwtjes
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kippenhaasje - currysaus

ananas

rijst met groentengarnituur

jardinièresoep
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