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382 leerlingen uit Sint-Niklaas nemen deel

STUDENTEN ODISEE ORGANISEREN ESCAPE ROOM
SPEL ROND WILLEM FREDERIK HERMANS
Tijdens de week van 10 oktober organiseren studenten van het derde jaar Nederlands van de
lerarenopleiding Secundair onderwijs van Odisee Campus Waas een escape room spel rond Willem
Frederik Hermans voor leerlingen van secundaire scholen uit Sint-Niklaas. De vroegere literaire
wandeling omzetten in een escape room spel bleek een succesformule. 7 scholen schreven in met 382
leerlingen!
Wie en waarom?
Elke jaar organiseren de studenten van het derde jaar Nederlands van de lerarenopleiding Secundair
onderwijs aan Odisee Campus Waas een literaire wandeling voor leerlingen van Secundaire scholen in
Sint-Niklaas. Ook dit jaar nemen 382 leerlingen uit Sint-Niklaas deel aan de wandeling, maar de
wandeling werd in een nieuw kleedje gestoken. De schrijver wordt bepaald in samenwerking met de
bibliotheek van Sint-Niklaas. Voorbije jaren ging het over o.a. Jef Burms, Dirk Bracke en Marc Sleen. Dit
jaar gaat het over de Nederlandse schrijver Willem Frederik Hermans. Hermans wordt gezien als één
van de 3 ‘grote’ schrijvers uit de Nederlandse literatuur. Wij, studenten Nederlands, nodigen klassen uit
van de derde graad secundair onderwijs uit scholen gelegen in Sint-Niklaas. Scholen die zich reeds
hebben ingeschreven zijn o.a. Berkenboom humaniora, Berkenboom TSO, Broederschool Handel,
Broederschool Humaniora, Sint-Jozef Klein seminarie en Heilige Familie. Er zijn ook een aantal OKANklassen die zullen mee doen. De bedoeling van dit project is leerlingen te laten kennismaken met de
schrijver. We hopen de leerlingen te kunnen triggeren om eens een boek van Hermans te lezen.
Wat & waar?
Dit jaar gooien wij het over een andere boeg! We gaan niet voor de traditionele wandeling, maar wel
voor een didactisch spel in de vorm van ‘Escape Rooms’. ‘Escape Rooms’ is een hype waarbij mensen
gedropt worden in een kamer waar ze opdrachten uitvoeren. Indien ze de opdrachten juist uitvoeren,
mogen ze naar de volgende kamer. Onze versie speelt zich af op de campus zelf. Wij hebben in totaal 4
kamers:
1. Kamer van het leven
 Deze kamer gaat puur over het leven van Hermans.
2. Binnenkamer
 Een kamer met wist-je-datjes en extra informatie over zijn
boeken/gedichtenbundels,…
3. De donkere kamer van Damokles
 Dit is de titel van zijn beste en bekendste boek. In deze kamer ligt de focus dan ook
volledig op dit ene boek.
4. Kamer van de wetenschap
 Hermans was ook wetenschapper. In deze kamer gaan de leerlingen
wetenschapsproefjes doen.
De leerlingen krijgen in elke kamer een kwartier de tijd om een viertal opdrachten uit te voeren. Alle
opdrachten zijn creatief, leuk en heel leerrijk. Er is dan ook een puntensysteem voorzien. Bij elke correct
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gemaakte opdracht krijgen de leerlingen punten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er talloze prijzen
te winnen vallen. De leerlingen krijgen tenslotte ook souvenirs mee naar huis.

Wanneer?
Het spel wordt gespeeld op maandag 10/10, woensdag 12/10, donderdag 13/10 en op vrijdag 14/10. Op
zaterdag 15/10 is dit ook voorzien voor particulieren. De afstandsstudenten zullen op deze dag aanwezig
zijn om de opdrachten in goede banen te leiden. Als bijlage de planning met de verschillende groepen
per dag.
Meer info (niet voor publicatie)
Katrien Van Daele, Odisee studente Secundair onderwijs: 0497/90 35 55
Jelene Pauwels, Odisee student Secundair onderwijs: 0477/76 10 73
Catherine Decraene, Odisee Marketing en Communicatie Campus Waas: 0468/19 07 52
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