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Chris Baert, leerkracht Neder-
lands, stond er 36 jaar voor de
klas. “Toen ik er begon, heette het
KTA nog ‘HRTO’ of Hoger
Rijksinstituut voor Technisch On-
derwijs. De school was toen gele-
gen aan de Garenmarkt en in de
Jakobinessenstraat en was in die
tijd nog een echte mannenbastion.
In de eerste jaren had ik amper
drie vrouwelijke collega’s”, blikt
ze terug op haar beginjaren als les-
geefster.

Zelfde dromen koesteren
Chris is de school wel altijd trouw
gebleven. “Ik kreeg in ’77 een be-
trekking voor een jaar. Hoewel
mijn ambitie aanvankelijk elders

Alles wordt ‘opgeleukt’
Het valt Chris wel op dat leerlin-
gen nu minder geconcentreerd zijn
dan vroeger. “De leerstof wordt
vandaag liefst verpakt in boeien-
de, prikkelende vormen en projec-
ten allerhande. Dit is dan geba-
seerd op de leefwereld van de
leerlingen. Maar als alles ‘opge-
leukt’ moet worden, leren sommi-
gen minder goed omgaan met de
serieuzere uitdagingen. Geheugen-
training komt tegenwoordig nog
maar weinig aan bod, terwijl de
neurobiologie duidelijk aantoont
dat de hersenen om training vra-
gen en liefst al op jonge leeftijd.
Sowieso blijft het voor een leer-
kracht Nederlands opboksen tegen
de populaire cultuur. Zelf heb ik
altijd geprobeerd om bij mijn leer-
lingen de vonk van een brede cul-
turele belangstelling, leesplezier
en kritisch mediagebruik te doen
overslaan.”

Café ‘In de Madeleine’
Tot slot nog een anekdote uit de
beginjaren ? “Mijn collega’s had-
den het altijd over de ‘vergaderin-
gen in lokaal 31’. Tot mijn grote
verbazing telde de Garenmarkt
echter maar 30 lokalen ! Bleek dat
lokaal 31 zich aan de overkant van
de Garenmarkt bevond en eigen-
lijk ‘Café In de Madeleine’ heet-
te”, lacht Chris.

een hechte band die niet meer stuk
ging. Ik heb mijn leerlingen altijd
graag gezien. En wie dat niet kan
opbrengen, hoort volgens mij niet
thuis in het onderwijs”, vindt
Chris. “Ook opmerkelijk : een
vijftal van mijn oud-leerlingen
werden later collega’s.”

in die 36 jaar tijd ? “Neen, zij
koesteren dezelfde dromen : een
goeie job vinden, geld verdienen
en gelukkig worden. In mijn be-
ginjaren waren veel leerlingen ru-
we bolsters, maar zodra ze het de
moeite waard vonden om jou het
vertrouwen te schenken, ontstond

lag, ben ik uiteindelijk toch geble-
ven. Weinigen opteerden toen als
leerkracht voor een job in een
technische én beroepsschool en na
korte tijd werd ik vast benoemd.
Vandaag kleurt het plaatje wel
even anders.”
Of de leerlingen fel veranderd zijn

KTA neemt afscheid van enkele vaste waarden

“Ik heb mijn leerlingen graag gezien”
Q SINT-MICHIELS –
Vorige week vrijdag-
avond werden in het
Koninklijk Technisch
Atheneum een aantal
leerkrachten uitge-
zwaaid die met pensi-
oen gaan. We laten
ex-leerkrachte Neder-
lands Chris Baert aan
het woord.

We zien Petra De Schepper (pedagogisch directeur), Rouby Toch (directeur), Walter Van Tomme (leerkracht
geschiedenis), Jean-Pierre Meeuws (opvoeder internaat), Aaltje Jeddens (protestantse godsdienst), Mark
Vanden Abeele (werkman onderhoud), Chris Baert (leerkracht Nederlands), Corinne Van Der Beke (leer-
kracht Frans) en Geert Verbruggen (directeur personeel). (Foto WK)

SINT-MICHIELS – Op zondag 30 juni hielden de bewoners van Ter
Zwanekerke hun 24ste buurtfeest. De tuintafels en parasols werden op
straat gezet voor een zonnig zomeraperitief met frietjes uit een punt-
zak, een lekker dessert van de plaatselijke bakker en een glaasje wijn.
Terwijl het jonge volkje zich uitleefde op het springkasteel, wisselden
buren de laatste nieuwtjes uit. De veelzijdige muziekgroep Arto Mun-
do zorgde voor de ambiance met sfeervolle wereldmuziek. Dankzij
nieuw bloed in het buurtcomité en de opkomst van jong en oud, is
het buurtfeest in Ter Zwanekerke na 24 jaar nog altijd een dynamisch
gebeuren. Op naar de jubileumeditie ! (WK-foto WK)

Zonnig buurtfeest in
Ter Zwanekerke

SINT-MICHIELS – De inwoners van de
Vlierstraat, de Violierstraat, het tweede ge-
deelte van de Titecastraat, de Velodroom-
straat (kant Titeca) en het aanpalend ge-
deelte van de Astridlaan hebben de start
van hun buurtcomité in volle glorie ge-
vierd. Met meer dan 120 waren ze aanwe-
zig op hun eerste buurtfeest. Voor de gele-
genheid trokken ze naar het wijkcentrum
Xaverianen. Op het programma, een aperi-
tief en een heerlijke barbecue, opgevro-
lijkt door Johnny and the Chimps. In de
namiddag werd er gekubt en kon men ge-
nieten van een reuze dessertbuffet. De
buurtbewoners kozen Madrague als de
naam voor hun buurtcomité, verwijzend
naar het vroegere ontmoetingscafé in de
Titecastraat. Buren die elkaar ontmoeten
is immers de centrale doelstelling van de
beide initiatiefnemers. (Foto Tom)

Buurtcomité Madrague start meteen met een geslaagd buurtfeest


