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Lieve schatten van leerlingen, 
Hooggeachte leerkrachten, directie en schoolpersoneel, 

 

De kogel is door de kerk, het hek van de dam, de olifant in de porseleinwinkel. De Strafste 

School 2016 is bekend. De jury houdt haar punten voor eeuwig geheim: er is geen volgorde, 

gewoon één gouden en negentien dikke, welverdiende zilveren medailles.  

 

Er kan er maar één De Strafste zijn, en dat is in 2016 het Stedelijk Lyceum Lamorinière in 

Antwerpen. Dat zijn jullie! Proficiat! Maar waarom? 

 

In jullie school werden Zaka, Joy Anna, Lora en Tom van bij aankomst diep getroffen door de 

oprecht verbonden sfeer. We zagen er meer culturen en afkomsten dan we konden tellen, 

schouder aan schouder. Een schoollied waarvan de zin 'Iedereen is welkom hier' nog lang 

bleef nazinderen. Maar ook een ingetogen video over diversiteit in al haar vormen, die de 

jury een krop in keel bezorgde. 

 

We spotten gelukkig niet alleen diversiteit maar ook onversneden plezier. Eindeloos veel ge-

concentreerd talent in de keuken. Aandacht voor beide kanten van de medaille bij verzor-

ging. Sportieve teambuilding met een knipoog. Begeesterde studenten chemie en farmacie 



die ons met de vingers in de neus de wonderlijkste proefjes voorschotelden, mét een frisse 

twinkeling in de ogen. En een spetterend dansfeest achteraf, waar iedereen een kans kreeg 

om te shinen. 

 

Leerkrachten en directie spelen in jullie school duidelijk hun rol, maar zonder dwang of druk. 

We voelden er in elk detail een wederzijds respect, een samen-bouwen-aan-morgen, dat we 

herkenden van andere scholen, maar in jullie Lyceum nét iets tastbaarder en vooral oorver-

dovend luid aanwezig was. De wereld is de voorbije jaren een stuk complexer geworden. Het 

moet niet makkelijk zijn om daar in een stadsschool met zoveel culturen elke dag mee aan 

de slag te gaan, en toch gebeurt het hier met passie, overgave en een resultaat dat je zelfs in 

een bezoek van één uur kan voelen. De jury vertrok met vlinders in de buik, met hoop voor 

de toekomst. 

 

Het is opnieuw bewezen: er leeft wat op school, in elke uithoek van het land. Eén vonk, één 

telefoontje van de radio, en er gebeuren mirakels. We zijn bij elk jurybezoek tot tranen be-

wogen, omver gevallen van het verschieten of het lachen, en stil geworden uit respect voor 

zoveel kameraadschap, creativiteit en energie. We hopen dat jullie van elke dansdemo, elke 

flashmob en elk bord sushi genoten hebben zoals wij. Er wordt zo vaak gezeurd over ons on-

derwijssysteem en over 'de jeugd van tegenwoordig'; jullie hebben met glans bewezen dat 

dat lang niet altijd terecht is. 

 

MNM adopteert jullie met trots voor een volledig kalenderjaar, en we hopen dat jullie dat 

omgekeerd met ons ook willen doen. Leve het Stedelijk Lyceum Lamorinière. Leve alle deel-

nemers. Leve scholen waar aan een betere wereld wordt gebouwd. Hoed af voor jullie alle-

maal. Jullie hebben dit fantastisch gedaan, en wel samen. 

 

Gefeliciteerd! 

 

Tom De Cock 
ook namens Zaka, Joy Anna, Lora en het voltallige Strafste Schoolteam 


