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Helden op - en naast -
het podium

Nu ik terugblik op het voorbije derde 
trimester, valt het me op dat dit de 
tijd bij uitstek is waarin we onze leer-
lingen op een podium plaatsen.

We deden dit letterlijk tijdens ons 
jaarlijks modespektakel, het leerlin-
genfeest en de proclamatie van de 
161 laatstejaars. Om het aanslui-
tend bij ons muzikaal jaarthema te 
verwoorden: het mooie samenspel 
van de unieke klanken die elke leer-
ling aan de school geeft, resulteerde 
in deze schitterende orgelpunten. 
Gestimuleerd door de gedachte ‘Plus 
est en vous’, zagen we vele helden 
opstaan.
Dit schooljaar kregen we blijkbaar 
niet genoeg van het podiumgebeu-
ren, want op vraag van de leerlingen-
raad organiseerden we voor de twee-
de keer Stressfactor Live. Ook dit 
muziekfestival op het Polenplein voor 
alle 1054 leerlingen van VISO zorgde 
voor een onvergetelijke apotheose.

Mensen op een podium zetten… In-
derdaad, we pakken met helden uit! 
Voor alle duidelijkheid: het gaat me 
allerminst om de superhelden, de 
populaire happy few, die zoals BV’s 
en mediasterren voor een deel leven 
bij de gratie van het applaus. Wel om 
de levensechte VISO-leerlingen en 
het VISO-personeel, die van vlees en 
bloed zijn en vaak net niet graag in 
de schijnwerpers staan.
Wist je dat elke collega op zijn eigen 
manier baanbrekend werk doet om 
leerlingen te stimuleren en te mo-
tiveren? Ze verdienen allen de titel 
‘Leraar en opvoeders van het Jaar’!
Wist je dat er tussen onze leerlingen 
heel wat jongeren met bijzondere ta-

lenten en verhalen zitten? Ze halen 
vaak het podium niet of zelfs niet 
eens dit schooltijdschrift Contact, 
maar zorgen wel voor een aparte en 
belangrijke stem in het veelzijdige 
ensemble dat we samen als school 
vormen. 

Alle leerlingen en collega’s spelen 
in ons schoolorkest hun specifieke 
rol en brengen unieke talenten en 
vaardigheden in. Sommigen zingen 
graag solo of staan graag op het po-
dium, anderen vertoeven het liefst 
in het onmisbare achtergrondkoortje 
of zelfs achter de schermen. VIP’s 
of helden zijn het voor mij stuk voor 
stuk, ze verdienen allen onze grote 
waardering en dankbaarheid!
Toont het zo vaak aangeklikte duim-
pje, de ‘vind-ik-leuk’ van Facebook 
trouwens niet aan dat we allemaal 
gevoelig zijn voor een pluim? Ik weet 
het, zeker in deze rapportentijd druk-
ken we onze waardering voor leer-
lingen nog steeds het meest en te 
eenzijdig uit in een cijfer of letter… 
Ik hoop dat ook de woordelijke feed-
back op de rapporten onze leerlingen 
doet glunderen, zodat iedereen zich 
een held kan voelen!

Ook de kerngedachte van ons gelijke 
onderwijskansenbeleid waarover we 
schrijven in dit nummer van Contact, 
is in harmonie hiermee: “We kun-
nen niet van alle leerlingen dezelfde 
sterren maken, wel kunnen we er 
voor zorgen dat ze allemaal schitte-
ren!” Daar gaan we elke dag van het 
schooljaar samen voor.

Zoals je verder in Contact kan lezen, 
zetten opvoeders Jocelyne Hostens 

en Lieva Vynckier en leerkrachten 
Marijke Declerck en Linda Dewitte 
een punt achter hun harmonieuze 
onderwijsloopbaan. We rollen voor 
hen, onze helden, wat graag de rode 
loper uit! Door hun onderwijspassie 
en zorgzame inzet zorgden ze er in 
belangrijke mate mee voor dat VISO 
niet alleen een sterke leerplek, maar 
ook een warme leefplek is.
Voor generaties leerlingen waren ook 
de in de paasvakantie overleden col-
lega Ingrid Van Looy en oud-collega 
Marijke Rebry toonzetters en helden 
in de ware zin van het woord. Helaas 
moesten we veel te vroeg definitief 
afscheid nemen van hen.

Ook onze 161 laatstejaars zwaaiden 
we uit en zetten we in dit schooltijd-
schrift graag nog eens in de kijker. 
We wensen hen een veelbelovende 
toekomst waar muziek in zit en we 
twijfelen er niet aan dat zij alle po-
tentieel in zich hebben om als helden 
mee de toekomst te bepalen!

Nu wenkt een welverdiende vakantie-
tijd, een tijd om te genieten van het 
leven in al zijn eenvoud en van de 
nabijheid van wie je dierbaar is, jouw 
persoonlijke helden. Denk er mis-
schien aan dat je niet op het podium, 
aan de top hoeft te geraken om een 
mooi uitzicht te hebben.
Ik wens je van harte een zorgeloze 
en rustgevende vakantie vol zonne-
schijn en menselijke warmte! 
 

Veerle Vanoost

directeur

Het VISO wenst alle leerlingen, ouders en sympathisanten een bijzonder fijne vakantie.
Geniet van elkaar, van de vrije tijd, van de nieuwe indrukken,

van de mooie dingen en als het even kan… van het zonnige weer!
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Een derde trimester starten met een treu-
rig refrein… we hadden dit niet gedacht. 
Helaas moesten we in de paasvakantie 
afscheid nemen van onze pastorale col-
lega Ingrid Van Looy. Jarenlang was zij de 
trekker van de werkgroep, van heel veel 
pastorale en inhoudelijke activiteiten op 
school. Zij was een sterke, lieve vrouw, 
een vriendin voor velen… 

Het is moeilijk om weer verder te doen, 
het is moeilijk om weer de draad op te 
nemen en te werken aan het pastoraal 
thema: ‘Akkoord daar zit muziek in’. De 
pijn en de leegte blijven. Eigenlijk is het 
mevrouw Van Looy zelf die ons aanzet om 
weer door te doen. Op haar gedachtenis-
prentje stond de Franse zin (de titel van 
dit artikel) en die geeft ons kracht.

We proberen weer te zingen... soms zijn 
het eerder klaagzangen dan vreugdelie-
deren, maar het is goed dat we zingen. 
Zingen verbindt mensen en dat is het wat 
we zo nodig hebben. Dat we niet alleen 
staan in dagen van rouw.

Toch staan de instrumenten nu klaar voor 
het slotakkoord, voor het finale concert 
en de orde van de dag wordt weer geres-
pecteerd. 

Het orgelpunt komt in zicht, we hebben 
een heel jaar geoefend. Zo’n orgelpunt is 
een hoogtepunt in de muziek, het sein dat 
de muziek blijft aanhouden. De muzikant 
is vrij om dit aan te houden. 

Er zijn heel wat orgelpunten te noemen in 
een derde trimester. Denken we maar aan 
de vele schoolreizen: De Panne, Noord-
Frankrijk, Brugge, Rijsel, Londen, Amster-
dam, Aken en Parijs. Elke leerling kijkt 
hier jaarlijks naar uit. Het zorgt voor een 
speciale sfeer binnen de groep en ach-
teraf zijn de verhalen des te sappiger en 
muzikaler! Ik weet zeker dat de harmonie 
hoogtij vierde.

Een ander orgelpunt is elk jaar het 
modespektakel! Een prachtige mix van 
mode, haarzorg, schoonheidsverzorging, 
dans, muziek en nog veel meer. Knap dat 
de werkgroep altijd zoekt naar een link 
met het jaarthema. #FEsTIVAL#Fashion 
deed ons denken aan stressfactor, ook 
al speciaal dit schooljaar georganiseerd 
door de leerlingenraad en bracht ons in 
die typische festivalsfeer… Ach, dat doet 
me verlangen naar de zomer!

Ook het leerlingenfeest in VIsO campus 
Polenplein toonde aan dat er heel wat 
talenten verborgen zitten bij onze leer-
lingen! Zelf op de planken staan met je 
talent voor woord, zang, drama… dat is 
echt werken aan cultuur! 

Meimaand is traditioneel de Mariamaand. 
En dat hebben de zevendes van de rich-
ting Verzorging letterlijk genomen. Ze 
maakten een tentoonstelling over de 
Maria-mysteries. De godsdienstleerkracht 
zette hen aan het denken: wat kan Maria, 
een vrouw en moeder van 2000 jaar gele-
den, voor jullie betekenen? En hoe breng 
je dit in een Mariabezinning aan bewoners 
van het woonzorgcentrum Vincenthove? 
In kleine groepjes verdiepten ze zich in de 
mysteries van Maria. Ze leerden de blijde, 
droevige en glorievolle mysteries kennen, 
naast die van het licht en dachten na 
over wat dit voor hen kan betekenen. Ze 
wisselden van gedachten, vertaalden dit 
naar hun eigen leven en werkten de mys-
teries ook visueel uit. Uiteindelijk gingen 
ze met 13 van de 20 mysteries aan de 
slag. Dit resulteerde in een kunstwerkje 
en reflectie. Twee keer brachten ze hun 
bezinning aan bewoners van het woon-
zorgcentrum die onder de indruk waren. 
Directeur Luc Bulckens vertelt: “Het was 
een sterke en pakkende Mariabezinning, 
die veel bewoners, maar ook de vrijwilli-
gers en het pastoraal team erg geraakt 
heeft en zelfs ontroerd.” 

Half juni was er dan de moedviering. In 
VIsO campus Delbekestraat werd er 
gewerkt met muzieknoten én okkerno-
ten; de zevendes plantten symbolisch 
de toekomst vooraan in de kerk. In VIsO 
campus Polenplein stonden de Emmaüs-
gangers centraal, vertrouw er op dat er 
steeds mensen zullen zijn die je zullen 
steunen net als God. 

En natuurlijk is er op het einde van het 
schooljaar voor de zesdes en zevendes 
een speciaal hoogtepunt, de finishing 
touch, het echte slotakkoord, namelijk 
hun proclamatieviering met de uitreiking 
van de diploma’s. Hun partituur hier is 
zo goed als uitgespeeld. Even nog een 
handtekening straks voor ontvangst van 
het diploma! De eindgeneriek van hun 
schoolloopbaan loopt al. Hun naam staat 
er ergens tussen, ze zijn bijna ‘geschiede-
nis’ op deze school.

Daarom graag deze wens vanuit pastoraal:

Annelies Vanderbeke

“La vie est méchante, mais l’écho dit
chante chante chante…”

En nu, je eigen weg!
Mag hij recht zijn als een laserstraal,
maar afgebogen door het krachtveld 

van je vrienden.
Mag hij niet ál te hard zijn,
maar voorzien van vangrails

van liefde.
Mag hij lang zijn, vér in jaren,

maar niet uitputtend voor je geloof 
en hoop.

Mag hij bezaaid zijn met rozen,
maar ook met af en toe een dorentje, 

opdat je wakker zal blijven.
Mag hij boeiend zijn en schoon,

maar niet zo, dat je het land ernaast 
niet meer ziet.

Mag hij geplaveid zijn met vreugde,
maar vreugde om wat je deed voor 

anderen.
Mag hij getekend zijn door

enthousiasme,
opdat je anderen blijvend nabij

zou kunnen zijn.
Mag God je leiden op je weg

naar de toekomst,
vertrouw hem elke stap toe,
voor vandaag en morgen...
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Beste Ingrid, beste mevrouw Van Looy

Als godsdienstleerkracht bracht jij je 
leerlingen levenslessen bij. De grote 
vragen van de mensheid en de moge-
lijke antwoorden kregen in jouw lessen 
een plaats. Respect voor mekaar was 
zo’n levensles, wat ook inhoudt dat je 
zelf mag tonen wie je bent. Dat bracht 
je dagelijks in praktijk: je was authen-
tiek. En zo mochten we jou in ons mid-
den hebben.

Trouw
Zo kenden we jou.
Na je studies godsdienstwetenschap-
pen aan de universiteit van Leuven, 
begon je je loopbaan in 1980 meteen 
bij ons op school. Je hebt nooit een 
andere school gekend: je maakte enkel 
de fusie en naamsverandering van het 
sint-Lutgartinstituut naar VIsO mee. Wij 
waren jouw school, jij was onze gods-
dienstleerkracht, één van onze sterk-
houders…

Bekommerd
Zo kenden we jou.
Je was oprecht bezorgd om je leerlin-
gen. Je wist heel goed dat opgroeien 
en volwassen worden niet altijd via 
de uitgestippelde wegen verloopt. Je 
was bekommerd om leerlingen die het 
moeilijk hadden of dreigden een mis-
stap te begaan, maar je kon als moe-
derfiguur ook terecht streng zijn wan-
neer ze bewust dingen niet deden zoals 

het hoorde. Voor de collega’s, van wie 
velen ook echte vrienden werden, was 
je altijd even attent en meelevend.

Principieel
Zo kenden we jou.
Leerlingen Verzorging en collega’s kun-
nen dit getuigen: en of je een duidelijke 
visie had! Je doordachte en onbevan-
gen mening werd steeds sterk gewaar-
deerd. Je kon ook vol passie discus-
siëren over het hoe en waarom van het 
katholieke opvoedingsproject.

Trots
Zo kenden we jou.
Je zag er altijd fantastisch uit en kwam 
steeds uit een doosje. Hoewel je hele-
maal thuis was hier bij ons in Roese-
lare, konden we aan je taal natuurlijk 
altijd een beetje blijven horen dat je 
geen West-Vlaamse roots had. Je was 
terecht fier op je afkomst en je kon ons 
van antwoord dienen wanneer we het 
waagden met Antwerpenaren te lachen. 
Je zei toen vol overtuiging: “Uit gouden 
aren schiep God de Antwerpenaren en 
uit het restant: de rest van ‘t land”.

Gedreven
Zo kenden we jou.
Je zette, samen met de pastorale werk-
groep, heel wat initiatieven op touw 
(o.a. voor Broederlijk Delen en de legen-
darische voettochten naar Dadizele) en 
maakte ontelbaar veel vieringen. Een 
juiste woordkeuze was daarin heel 

belangrijk voor je. In juni organiseerde 
je voor de laatstejaars geen procla-
matieviering, maar een exodusviering. 
Exodus als uittocht, weg van het ver-
trouwde, maar met geloof in het goede, 
op naar een onbekende toekomst. Op 
17 april kwamen we, veel te vroeg, 
samen voor jouw exodusviering, jouw 
uittocht... Weg van het gekende, maar 
met geloof in een leven na de dood, 
een hoopvolle toekomst tegemoet.  

Ingrid, wij blijven ons jou herinneren 
zoals je altijd was: trouw, bekommerd, 
principieel, trots, gedreven.

Het doet ons allen zoveel pijn om je 
nu al uit handen te moeten geven. We 
hadden je wat graag nog een lange en 
mooie tijd gegund samen met je man 
Bart, je kinderen en kleinkinderen, je 
schat van een familie die je zo dierbaar 
was. Maar het leven is lang niet altijd 
eerlijk. Dit was één van die vele levens-
lessen die je aan je zovele leerlingen 
meegaf. 

Ingrid, we gaan jou ontzettend hard mis-
sen! De moeilijkste vorm van liefheb-
ben is afscheid nemen van iemand van 
wie je houdt…

Veerle Vanoost

In memoriam

Tijdens de paasvakantie kre-
gen we het droevige nieuws 
dat godsdienstleerkracht en 
pastoraal verantwoordelijke 
Ingrid Van Looy gestorven was. 
Dit heengaan van onze collega 
Ingrid deed ons stilstaan bij de 
eindigheid en kwetsbaarheid van 
het leven. In die kwetsbaarheid, 
maar met veel warmte en dank-
baarheid, namen we afscheid 
van haar. Met woorden die veel 
te kort doen aan wat ze voor de 
school en voor ons als collega 
betekende, probeerden we uit te 
drukken wie Ingrid voor ons was 
en altijd zal blijven.
We blijven haar met dankbaar-
heid in het hart dragen en leven 
mee met de familie en al wie 
haar dierbaar was.

Ingrid Van Looy (2 mei 1958 - 10 april 2017)
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Afscheid van vier toonzetters

Lieve Linda

Even terugblikken op je schoolloop-
baan…

In 1981 startte je in het Technisch 
Instituut Heilige Elisabeth (Grauwzus-
ters Franciscanessen) van Roeselare 
toen de afdeling schoonheidsverzor-
ging werd opgericht.

Je was één van de pioniers om deze 
volledig nieuwe richting vorm te 
geven. Je was zo blij en enthousiast 
met je job, je sliep zelfs met het vade-
mecum met schoolinfo onder je kus-
sen, want je wou geen enkele regel of 
afspraak vergeten!

Toch was je één afspraak even uit het 
oog verloren, namelijk die rond voor-
name kledij...

Even reflecteren: die bewuste dag 
kwam je aan op school met een heel 
duur en mooi broekpak, helemaal 
jouw stijl. Maar dat was toch buiten 
de mening van de heer directeur 

gerekend, want je werd geroepen in 
zijn kantoor en kreeg de opmerking 
dat je toch niet in pyjama komt wer-
ken! Wat was jij daar ondersteboven 
van… Je was namelijk steeds tot in 
de puntjes verzorgd. 

Jarenlang stond je met volle toe-
wijding voor de ‘beauty’s’ van onze 
school. Je voelde je top als titula-
ris van 6 schoonheidsverzorging en 
hield enorm van de klantendienst en 
van je vak stijlleer. 

Je hebt alvast alle competenties 
bereikt! Ook al was het niet altijd 
makkelijk om de juiste criteria voor 
de competenties van de leerlingen 
te verwoorden en vooral om die dan 
ook nog eens terug te vinden op de 
computer...

Nu komt een tijd om meer van de 
wereld te verkennen, nog meer kunst 
op te snuiven en jezelf ook eens te 
laten verwennen in plaats van jij die 
anderen steeds verwent.

We zullen je zeker missen… geniet 
maar met volle teugen!

Chantal Cloet

Marijke studeerde af als kapster in 
Roeselare in 1975. Daarna werkte ze 
drie jaar in een kapsalon om in 1978 
zelfstandig te worden. Ze baatte 24 
jaar met veel gedrevenheid en passie 
een kapsalon uit in Izegem en enga-
geerde zich jaren als bestuurslid voor 
de plaatselijke Kapperskring.

Naast het arbeidsintensieve werk 
in het kapsalon en haar gezinsle-
ven, volgde Marijke, zoals dat vroe-
ger heette, een D-cursus in Gent. 
Marijke, bezige bij, ambieerde 
immers ook een onderwijscarrière. 
In 2002 besliste ze haar kapsalon 
te stoppen en definitief de stap naar 
het onderwijs te zetten. 

Zo kwam Marijke in het onderwijs 
terecht, eerst met enkele korte 
interimopdrachten om in 2003 in 
VIsO (toen Technisch Instituut Hei-
lige Elisabeth) te beginnen. Marijke 
bracht met evenveel precisie, inzet 
en enthousiasme haar rijke vakerva-
ring geduldig over op de leerlingen. 
Marijke gaf les aan alle haarzorgklas-
sen van 2 BVL tot 7 Haarstilist.

Aan halve werken heeft Marijke geen 
boodschap, ze geeft zich steeds voor 

de volle 100%. Ze ging ooit zo intens 
op in haar vakantiewerk dat toen ze 
klaar was, de schooldeuren al geslo-
ten waren. Dankzij enkele halsbre-
kende toeren is ze toch weggeraakt. 

We zullen Marijke herinneren als 
een warme, fijngevoelige collega vol 
arbeidsvreugde, attent en collegiaal. 
Marijke kijkt blij uit naar wat komt, 
maar zal ook missen wat er niet meer 
zal zijn. Aan hobby’s heeft ze geluk-
kig geen gebrek. Ze is een getrainde 
loopster met de marathon van Rotter-
dam op haar palmares en de weke-
lijkse spinning en yoga zorgen ervoor 
dat Marijke in conditie blijft. Ook van 
een vleugje cultuur of een uitstap 
met ‘De Zilveren Passer’ kan ze echt 
genieten. Huiselijke gezelligheid, het 
organiseren van familiefeestjes, een 
terrasje doen met man en kleinkin-
deren, een ontspannend ritje met de 
moto en de gezellige fietsvakanties 
met vrienden… zullen zeker niet ont-
breken, net als de jaarlijkse trip naar 
haar zus in Duitsland.

Marijke, nu je je loopbaan beëindigt, 
wensen we je samen met je man 
Géry, je kinderen en kleinkinderen 

(de prinsesjes en toekomstige…) 
een mooie tijd toe.
Er is nog zoveel te doen, nog zoveel 
te beleven … Je kunt niet beginnen 
met het volgende hoofdstuk in je 
leven als je het laatste blijft herlezen. 
We wensen je het allerbeste, laat de 
toekomst maar op je afkomen. 

Dank je wel voor alles! 

Dorine Delameilleure



CONTACT JUNI 2017 5 

Sterk in de zachte sector

VIsO wuift ieder jaar enkele iconen 
uit en Lieva, jij bent zo’n icoon. In je 
lange carrière zag je heel wat men-
sen komen en gaan in VIsO, maar jij 
was er sinds... altijd? Je kent liefde 
voor je job, passie om je taken tot in 
de perfectie uit te voeren. Dat is de 
reden waarom je zowel door collega’s 
als door directie zeer gerespecteerd 
wordt. Wat de taak of opdracht ook 
was, vroeger op het internaat, nu 
op de speelplaats, het restaurant of  
secretariaat, je was onfeilbaar. En 
dat probeerde je over te zetten op alle 
collega’s die de revue passeerden. 

Je bent al sinds je startte in 1981 
de motor in het secretariaat. De 
drijvende kracht achter alle admini-
stratieve functies en je stelde orde 
op zaken in de leerlingendossiers en 
de vele papieren. Oké, je was - ten 
onrechte bleek steeds weer - altijd 
wel wat gespannen toen de verifica-
teur kwam. Reed jij niet eens met je 
wagen tegen het doel op de speel-
plaats na een bezoekje van haar? 

Op de speelplaats regeerde je als 
rechtvaardige rechter tussen het vele 

jong geweld, en jawel de leerlingen 
zijn in al die jaren sterk geëvolueerd.
Vroeger liepen ze in uniform in de pas 
en was één blik genoeg om een hele 
speelplaats muisstil te krijgen. Tijden 
veranderen: nu gaat het over scheu-
ren in de broek, gsm’s en fidget 
spinners. Lieva, je bent een pionier 
gebleken die steeds weer een goed 
voorbeeld stelde aan de komende 
generaties. 

Het zal vreemd zijn iemand anders 
in het secretariaat aan jouw bureau 
te zien zitten. Laat het voor jou een 
troost zijn, jouw VIsO-metekind Maar-
ten Veys treedt in je voetsporen. Hij 
zal verder bouwen op jouw kennis. Ik 
zag dat hij van jouw laatste maanden 
in VIsO nog snel gebruik maakte om 
nog zoveel mogelijk van je kennis 
in zijn hoofd te proppen. Je deelde 
graag je expertise.

Nu is het tijd voor een nieuwe fase in 
het leven en kan je een eigen richting 
gaan. Het werken is voor jou gedaan. 
Gefeliciteerd met je pensioen, je 
weet vast wel wat te doen.

Lieva, met Rik aan je zij en een fris 
Duveltje in je hand, zeg jij vaarwel 
aan VIsO-land!

Het ga je goed!

Tom Vandecaveye

Jocelyne Hostens even kort voorstel-
len voor wie de naam niet meteen te 
linken is aan het gezicht? Zij is in elk 
geval een bijzonder vertrouwd gezicht 
op school: ze fungeert namelijk als 
de lieve, maar kordate en kokette 
dame van ‘de inlichtingen’ van cam-
pus Polenplein.

Vele jaren terug behaalde Jocelyne in 
onze school, die toen nog het Tech-
nisch Instituut Heilige Elisabeth van 
de Grauwzusters Franciscanessen 
heette, haar diploma ‘Bureelwerken’.

Na een korte pitstop keerde ze er 
terug in 1980, ditmaal aan de andere 
zijde: als personeelslid, met een 
opvoederstaak. Haar taak groeide en 
wijzigde door de jaren heen, maar het 
onthaal en de telefonie bleven een 
constante en ze vervulde die rol dan 
ook al die jaren met glans.

Jocelyne profileerde zich als een aan-
gename en goedlachse collega, door 
jong en oud geliefd.

Daarnaast besteedt zij met plezier 
veel tijd aan haar gezin. Verder vindt 
zij ontspanning in cultuur en natuur: 
ze houdt van het meepikken van een 
toneelvoorstelling en het verslinden 
van een goed boek, maar ook heeft 
ze actievere hobby’s als fietsen en 
wandelen.

Ongetwijfeld zal Jocelyne binnenkort 
met volle teugen kunnen genieten 
van al deze vrijetijdsbestedingen, 
maar ze gaf al te kennen dat het voor 
haar aanpassen zal zijn... en dat 
geldt ook voor VIsO zonder mevrouw 
Hostens aan het onthaal.

Jocelyne, als je deze stap met even-
veel enthousiasme zet zoals je hier 
bij ons altijd gekend was, dan wordt 

ook dit een bijzonder mooi verhaal. 
We gunnen het jou van harte! 

Nele Verbeke
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Een toekomstgericht katholiek secundair
onderwijs in Roeselare en Ardooie

Amsterdam… here we come!

Vanuit ons centraal gelegen hotel 
bezochten we de belangrijkste beziens-
waardigheden. We wandelden tij-
dens de drie dagen heel wat af om 
zoveel mogelijk te zien: o.a. de Dam, 
de Grachten, het smalste huisje, de 
Negen straatjes, het Begijnhof, het 
Leidse Plein, het Rembrandtplein, het 
Museumplein met het imposante Rijks-
museum… 

Dag 1 bezochten we het huis van Anne 
Frank. Het was bijzonder aangrijpend 
en leerrijk om te zien hoe mensen 
moesten onderduiken tijdens WO II. 
Na het gezamenlijk avondmaal maak-
ten we een heuse avondwandeling in 
de Jordaan. Na een lange intense dag 
gingen we moe maar voldaan naar bed.

Op dag 2 hebben we na het ontbijt 
Nemo bezocht. Nemo is een museum, 
het gebouw lijkt op een zinkend schip. 
Op het dek heb je een schitterend uit-
zicht op de historische binnenstad. 
Na dat idyllisch zicht over Amsterdam 
brachten we een bezoek aan enkele 
kapsalons: de stoere barbershop 
‘Mokum Barbers’, de extravagante 
‘Kinki Kappers’ en het stijlvolle kapsa-
lon ‘Van de Hare Amsterdam Barbers’. 
stuk voor stuk trendy, eigentijdse en 
unieke salons waar we hartelijk werden 
ontvangen en waar we veel uit geleerd 
hebben. We zagen diverse stijlen van 
kapsalons en dit in een wereldstad, 
toch anders dan hier in Roeselare.

We startten dag 3 met een geleid 
bezoek aan het ‘Van Gogh Museum’. 

De gids benadrukte heel goed hoe Van 
Gogh zich gevoeld moet hebben en wat 
zijn drijfveer was om dergelijke prach-
tige kunstwerken te maken. Na het 
culturele luik van de dag bezochten we 
nog kapsalon ‘Rob Peetoom Hair’, een 
indrukwekkend en vooral grotesk kap-
salon waar ontspanning en totaalbele-
ving centraal staan. 

We kregen na het bezoek nog even de 
tijd om te shoppen voor we terug de 
Thalys huiswaarts namen. 

Een geslaagde studiereis en mooie 
afsluiter van ons 7de jaar. Bedankt 
mevr. Delameilleure en mevr. Declerck!

Justien Dufoort, 7 Haarstilist 

Dit jaar gingen we, 7de Haar-
stilist, op 3-daagse studiereis 
naar Amsterdam. We keken er 
een heel jaar naar uit. Bij het 
plannen van de reis kregen we 
ook inspraak.

7 Haarstilist ontdekte de stad en zijn unieke kapperszaken

De scholengroep Sint-Michiel wil 
zijn sterk en aantrekkelijk aanbod 
van secundair onderwijs in de regio 
zowel borgen als verder uitbouwen.  

Op 6 juni zijn in een brief de krijtlij-
nen van een toekomstgericht onder-
wijsplan voorgesteld. Maximale 
kansen geven aan elke leerling is 
onze opdracht. Leerlingen kunnen 
in de eerste graad hun interesses 
en talenten verkennen in een breed 
studieaanbod en een positieve keuze 
maken voor hun studieloopbaan. In 
de tweede en derde graad krijgen 
leerlingen de ondersteuning en de 
uitdaging om te groeien volgens hun 
aanleg in een studierichting van de 
verschillende studiedomeinen. De 
samenwerking tussen de scholen 
verzekert kwaliteitsvol onderwijs in 
de beste omstandigheden.

Het schoolbestuur en de directies 
beseffen ten volle dat deze hervor-
ming van het scholenlandschap emo-
tionele reacties uitlokt. We stellen 
vast dat de communicatie hierover 
voor verschillende interpretaties 
heeft gezorgd. 

Het schoolbestuur en de directies 
engageren zich om vanaf september 
ruime uitleg te geven over de visie 
die aan de basis van het onderwijs-
plan ligt en wil in constructief overleg 
met alle partners de krijtlijnen uitte-
kenen en het tijdspad bepalen.

Met de personeelsafgevaardigden 
is al afgesproken dat leerlingen, die 
op 1 september 2017 starten in een 
school, hun schoolloopbaan op de 
huidige locatie kunnen beëindigen, 
ook als die school eventueel verhuist.

We zullen u en alle betrokkenen op de 
hoogte houden van de uitwerking van 
het onderwijsplan. Laat ons samen 
bouwen aan kwaliteitsvol katholiek 
secundair onderwijs in Roeselare en 
Ardooie! 

Directies Scholengroep Sint-Michiel
KIES 
DE SCHOOL 
VAN JE LEVEN

Scholengroep Sint-Michiel
Kattenstraat 33, 8800 Roeselare
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 Op 
donderdag 18 mei 

vertrekken we om 6.45 
u. richting Amsterdam. 

Spannend...

Voor 
we het museum 

binnengaan, krijgen 
we uitleg over het 
leven van Anne 

Frank.

In 
het Hans 

Brinker hotel 
serveren ze lekkere 

hamburgers met friet-
jes. Als dessert mag 

een ijsje zeker 
niet ontbre-

ken!

 
Na het 

avondmaal ontdek-
ken we Amsterdam 

tijdens een begeleide 
avondwandeling.

 
In Madame 

Tussauds ontdek-
ken we nog meer 
VISO-talent !

Na 
het ontbijt 

gaan we naar 
het Van Gogh 

museum.

 
Natuurlijk 

mogen we Madame 
Tussauds niet vergeten, 
waar we Anne Frank en 
Van Gogh nogmaals 

ontmoetten.

Met 
woorden als mooi, 

ontroerend, chique, onder 
de indruk, mega cool... keren 
we op vrijdag 19 mei rond 

16 u. terug huis-
waarts.

Els Vanhove
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Een hedendaagse ‘Robin Hood’ neemt 
de strijd op voor het recht op kwets-
baarheid en geeft een stem aan al 
wie te weinig wordt gehoord. Op zijn 
ridderlijke queeste botst hij op onver-
wachte kompanen, die duidelijk niet 
beantwoorden aan het ideaalbeeld van 
wat een jong iemand ‘zou moeten zijn’. 
Met engelengezang en bronstige beats 
trekken ze op een mysterieuze roadtrip 
naar alle jonge mensen van wie het 
hart moediger is dan hun tong.

Een hedendaagse ‘Grease meets 
Bonnie & Clyde’, flirtend met electro-
punkpop en musical kitsch. Voor deze 
nieuwe voorstelling doken theaterma-
kers Johan smet en Joris Hessels de 
studio in met het jonge musical- en 
filmtalent Amaryllis Uitterlinden en de 
Compact Disk Dummies, winnaars van 
Humo’s Rock Rally 2012.

Onze tweedes waren bijzonder enthousi-
ast! Enkele recensenten aan het woord.

PITCHBULL, en of hier MUZIEK in zat! 
Onze tweedes gingen helemaal... AKKOORD

Zoë D’Haene - 2 STVe 
Ik vond het een heel goed toneelstuk: vooral de broers Janus en Lennert Coorevits speelden prima! Janus zei de hele tijd ‘vind ik leuk’, zoals dat 
ook op Facebook gebeurt. Amaryllis Uitterlinden en Joris Hessels konden mooi zingen en het ging over een onderwerp waarin we ons herken-
nen. Ik heb geleerd dat we als jongeren natuurlijk veel in contact komen met sociale media en dat we daar goed mee moeten leren omgaan, 
bijvoorbeeld: wat vertellen we aan onze Facebookvrienden en wat niet? We moeten goed opletten wat we op het internet plaatsen...

Kira Verhelst - 2 STVe 
Ik vond het toneelstuk zeer mooi, omdat er 
verschillende thema’s naar voren kwamen, 
die jongeren interessant vinden. Jongeren 
weten soms niet hoe ze moeten omgaan 
met kwetsbaarheid, liefde, pestgedrag... In 
dat toneel toonden ze hoe je daarmee kan 
omgaan en dat vind ik goed. Ik heb geleerd 
dat je mag zijn wie je bent, je moet opko-
men voor jezelf!

Hermien Vansteenkiste - 2 STVe 
Pitchbull was een heel goed gekozen naam 
voor het stuk. Volgens mij ging het over 
identiteit, liefde en kwetsbaarheid. Het was 
supertof met die muziek en dat de hoofdrol-
spelers zo goed konden meezingen. Ze kon-
den hun gevoelens uiten via de muziek en 
toonden hoe kwetsbaar we zijn. Ze wilden 
hun identiteit ontdekken, zoals wij, tieners, 
ook willen doen. Ook wij willen weten wat 
liefde is en hoe dat voelt. Ook andere her-
kenbare thema’s kwamen aan bod: boos-
heid, verdriet, zwijgen of praten... Ze brach-
ten alles met passie naar de jongeren toe, 
om hen iets bij te leren en hen te amuseren!

Axel Decherf - 2 STVe 
Op vrijdag 5 mei zijn we naar een toneel-
stuk geweest in De spil. Er waren vier 
acteurs: drie mannen en één vrouw. Joris 
Hessels was de hoofdrolspeler, Janus Coor-
evits speelde het bevestigingsmannetje en 
geraakte vaak niet uit zijn woorden en Len-
nert Coorevits praatte vooral West-Vlaams. 
Amaryllis Uitterlinden zei niet zo veel... Joris 
ontmoette haar en werd meteen verliefd en 
toen bleek dat zij goed kon zingen. Door-
heen het stuk werd trouwens veel muziek 
gemaakt, vooral electrohouse. Het stuk 
gaat vooral over kwetsbaarheid van jonge-
ren en dat we onszelf mogen zijn...

Sonja Sijmkens

Het reisbureau van 5 STW stelt voor: Oudenaarde
Iedereen kent Oudenaarde van ‘De Ronde 
Van Vlaanderen’, een mooie stad die zeker 
de moeite waard is om eens te bezoeken. 
Dat dachten de leerlingen van 5 sociale 
en technische wetenschappen ook toen 
ze voor hun lessen integrale opdrachten 
de opdracht kregen om zelf een daguitstap 
te organiseren. Eens ze hun reisbestem-
ming hadden gekozen, begon het echte 
werk: zorgen voor het vervoer, de catering, 
een culturele en een sportieve activiteit in 
elkaar boksen.

De dag begon al vroeg voor de groep die 
de lunch verzorgde. Alles moest immers 
klaar zijn voor het vertrekuur om netjes in 
koelboxen mee te nemen. De groep orga-
nisatie reserveerde de trein en plande de 
rest van de dag. Iedereen kreeg een boekje 
met wat meer uitleg over de dagindeling, 
een plannetje van Oudenaarde en natuurlijk 
contactgegevens voor in noodgevallen (die 
we gelukkig niet nodig hebben gehad).

In Oudenaarde kregen we als start een lek-
kere fruitsalade. Vol met vitaminen begon-
nen we aan het ‘sleutelspel’ van de groep 

cultuur, een wandeling door Oudenaarde 
waarbij we in kleinere groepen bij verschil-
lende bezienswaardigheden een sleutel 
moesten zoeken. Na het vinden van de 
sleutel kregen we uitleg over de beziens-
waardigheid zelf. Deze informatie hadden 
we in de namiddag ook nodig voor onze 
sportactiviteit.

De lunch startten we met een alcoholvrije 
Mojito om vervolgens een lekkere Griekse 
salade ‘op maat’ te verorberen (elke leer-
ling kon kiezen welke ingre-diënten hij/zij 
wou). 

In de namiddag zorgde de groep sport en 
spel voor een spel waarbij we onderdelen 
van een code konden krijgen als we vragen 
over Oudenaarde en de bezienswaardighe-
den correct konden beantwoorden. De code 
werd al vrij vlug gekraakt, dus was er nog 
tijd over om de weerwolven onder ons te 
vinden tijdens het spel ‘Weerwolven en de 
burgers van Oudenaarde.’ Na het spel kre-
gen we zelfgebakken chocoladekoekjes als 
tussendoortje om nadien terug huiswaarts 
te keren. 

Het was een aangename uitstap waarbij de 
leerlingen veel leerden over de kansen en 
moeilijkheden bij het organiseren van een 
dagtrip. 

Veerle Vandamme
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Erfgoeddag: Take Care

Ik ben misschien wat bevooroor-
deeld, als leerkracht Frans van 
de ‘acteurs’. Toch durf ik stel-
len dat de andere mensen uit 
het publiek mijn mening delen. 
Ik weet eigenlijk niet wat me het 
meest bekoord heeft met dit 
korte toneelstukje: het mooie 
tableau-vivant van de start of de 
monoloog van de 100-jarige (!) 
bewoonster, of de hartverwar-
mende bezorgdheid en aandacht 
die onze jonge mensen hadden 
voor de bejaarde medespeel-
sters... Dit ging hen met zo’n 
naturel af dat het me overtuigt 
dat deze leerlingen dit gewoon 
zijn en dat het wel in hun aard 
moet liggen. Of dan toch de zo 
mooi gebrachte getuigenissen 
over hoe het vroeger ging. De 
getuigenissen waren vertede-
rend door hun eerlijkheid en in 
hun eenvoud. Sterk, hoe 19-jari-
gen deze getuigenissen rimpel-
loos brachten, in dialoog met hun 
bejaarde tegenspeelsters. Mijn 
schoonmoeder, bewoonster van 
het woonzorgcentrum, zat goed-
keurend te knikken en beaamde 
af en toe behoorlijk luidop. Tja, 
91 jaar en zelf een beetje doof.

Micheline Bataillie,
leerkracht in het publiek

Door het hele project Take Care 
heb ik mezelf beter leren kennen. 
Ik ben geen persoon die graag in 
de belangstelling staat of graag 
dingen naar voor brengt. In klas 
is dit ook een klein zwak puntje... 
Ik heb mij door heel het project 
zelf moeten motiveren om mee 
te doen met de activiteiten. Met 
veel vallen en opstaan is mij dat 
stap voor stap gelukt. Onder 
goede begeleiding heb ik op 
Erfgoeddag meegedaan aan het 
toneel. Ik heb hierdoor weer heel 
wat zelfvertrouwen gekregen en 
durf nu sneller iets tonen of zeg-
gen voor een groep.

Joni Callewaert, 7 TBZb

De leerlingen hebben dat goed 
gedaan. Ik vond het leuk. 
Ik heb niet gekeken naar het 
publiek, hoor! 
Mijn vader was theatermaker, 
zelf heb ik nooit echt toneel 
gespeeld, nu dus wel.
Er was een mooie interactie tus-
sen ons en de leerlingen.

Meewerkende bewoners Vincenthove 

Zondag 23 april gaven de leerlin-
gen van 7 Thuis- en bejaarden-
zorg het beste van zichzelf op 
de Erfgoeddag. Na weken van 
voorbereiden was het tijd voor 
het echte werk: het naar voor 
brengen van hun theatervoor-
stellingen samen met enkele 
bewoners van Vincenthove. 

Ze werden doorheen het hele 
project begeleid door theater-
maker Jim T. Maes (MUS-E) en 
leerkrachten Trees De Beer en 
Cindy Claeys. Ze maakten een 
lijst van herinneringen van zich-
zelf, 1 per levensjaar, als korte 
samenvatting van hun leven. Uit 
reminiscentiekoffers haalden 
ze voorwerpen om gesprekken 
aan te gaan met bewoners van 
Vincenthove. In vervolggesprek-
ken raakten ze thema’s aan als 
de koers, maar ook liefde, ver-
liefdheid, seksualiteit: thema’s 
van ontmoeten. Ze zochten 
mooie uitspraken, boeiende 
anekdotes. Verder dan verbale 
verhalen, ontmoetten de leer-
lingen hun oudere tegenpolen 
in het fysieke veld: de aanra-
king bij het elkaar aankleden, 
de haren kammen, samen een 
selfie nemen. Al dit materiaal 
versneden de 7des met hun 
eigen levensboek tot een the-
atervoorstelling. Heel wat leer-
lingen hebben hun grenzen ver-
legd en zijn uit hun comfortzone 
getreden. 

Het eindresultaat was prachtig!

Cindy Claeys
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Proeven van het werkveld in Zweden
We 

settelen ons in 
het appartement waar 
we drie weken ver-

bleven.

 
Tijdens de voorbe-

reidende week voor de leerlingen 
buitenlandse stage leerden we Eva kennen, 

de Zweedse leerkracht. Ze heeft ons een paar 
woorden Zweeds aangeleerd en ze had 

Zweedse snoepjes (Bilars) voor 
ons mee.

 
Elke morgen 
vertrokken we 

vroeg naar onze
stageplaats.

Niha-
ven, de bekende 

havenstad met de kleur-
rijke huisjes.

We 
deden ook een 

boottocht bij de 
bekende kleine 
zeemeermin.

 
Een week-

end in de stad 
Kopenhagen in buurland 
Denemarken: veel wan-
delen, bezoek aan het 
Calsbergmuseum en 

lekker eten.

Een van 
onze laatste dagen 

deden we de strandpromenade, 
een wandeling langs het water met 
op het einde een heel mooi zicht 
op de brug van Uddevalla (het 

dorp waar wij verble-
ven).

De drie weken in 
Zweden waren een super-

ervaring voor ons! We hebben 
veel plezier gemaakt en

veel bijgeleerd op 
stage.

Sterk in de zachte sector
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Een 

bezoek
 aan d

e 

stad G
otebor

g kon 

niet on
tbreke

n tij-

dens o
nze re

is!

We liepen 
stage in een woon-

zorgcentrum in Hovhult 
waar we o.a. de bewoners 
door een memoryspel met 

Belgie lieten kennis-
maken.

Michiel Bardyn (6 GWW) 
Eline Baeckelandt (7 TBZ)

Lennart Carbon (6 GWW) 
Celine Rosseel (7 TBZ)
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Wie is de slimste GOKker?
Wie is de slimste GOKker ter wereld? 
Wie weet dat we in VISO intussen 
aanbeland zijn op het einde van onze 
driejarige GOK-cyclus? En vooral… 
wie weet welke acties we allemaal 
hebben ondernomen op school om de 
Gelijke OnderwijsKansen bij onze leer-
lingen te bevorderen?

We komen het te weten via onderstaande 
puzzel! Zoek in deze puzzel telkens de 
vier acties die horen bij onze GOK-doe-
len. We lichten alvast een tipje van de 
sluier en geven de vier concrete GOK-
doelen van dit schooljaar nog eens mee:
1. Herstelgericht werken op school en 

in de klas

2. Weerbaarheid en draagkracht bij 
leerlingen bevorderen

3. Leerlingen, leerkrachten en ouders 
ondersteunen bij het leren leren

4. Leerlingen, leerkrachten en ouders 
een duidelijk beeld geven van alle 
studierichtingen én op basis hiervan 
een realistische keuze maken.

Oplossingen
1. Herstelgericht werken op school en 

in de klas:
 - reflectiekaart;
 - duidelijke afspraken maken
   bij de start van het schooljaar;
 - wie het langst boos is, verliest;
 - connection B4-correction
   (verbinding maken voor je iemand
   wil corrigeren).
2. Weerbaarheid en draagkracht
 bij leerlingen bevorderen:

 - peer support;
 - leerlingen succes wensen
   bij de examens;
 - fit in je hoofd, goed in je vel;
 - stop cyberpesten
  (week voor respect).
3. Leerlingen, leerkrachten en ouders
 ondersteunen bij het leren leren:
 - taalscreening nieuwe leerlingen;
 - brief hulp en tips bij stiptheid;
 - hulp bij studeren op smartschool;
 - vragenlijst ‘op zoek naar de oor-

  zaken van mijn studieproblemen’.
4. Leerlingen, leerkrachten en ouders 

een duidelijk beeld geven van alle 
studierichtingen én op basis hier-
van een realistische keuze maken:

 - speeddate 4 tso;
 - I-Prefer, interessetest in functie
   van studiekeuze;
 - bezoek aan andere studierichtingen
   op school;
 - infoavonden.

Iris Ranson en Joke Desimpel

Vond jij alle oplossingen van deze puzzel? Dan mag je je vanaf nu laten aanspreken als ‘slimste GOKker ter wereld’. Proficiat!

Sterk in de zachte sector
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The language of ... music

In deze editie van ons jaarlijks 
leerlingenfeest werd de klem-
toon in alle toonaarden gelegd 
op de link tussen muziek en 
taal. De presentatie gebeurde 
dan ook zo goed als feilloos 
door Hebe en Madina, die 
alvast keurig demonstreer-
den dat het hanteren van een 
vlotte standaardtaal uiterst 
belangrijk is... 

Daarnaast mochten we natuurlijk 
onze eigenheid en de waarde van 
ons eigen dialect niet verlooche-
nen. Daarvoor werd de ludieke 
figuur Franky Weed ingeschakeld, 
die als vliegende reporter fun-
geerde, met een ‘vette knipoog’ 
naar ons welbekend, sappig West-
Vlaams.

Dit jaar gingen we het zelfs zoe-
ken buiten de grenzen: met ‘The 
POWER OF LANGUAGE’ werd 
dan ook de kracht benadrukt van 
vreemde talen in deze diverse, mul-
ticulturele wereld... Onze vliegende 
reporter ging een kijkje nemen in 
Great Brittain en La Douce France 
en enkele leerlingen probeer-
den een stukje actualiteit op het 
podium te brengen.

Bovendien wilden we een krachtige 
boodschap uitdragen in deze onvei-
lige, onverdraagzame, onrustige 
tijden vol egoïsme, haat, geweld, 
onmacht... en aanslagen: de avond 
voordien(!) werden we alweer 
geconfronteerd met een dramati-
sche gebeurtenis in Manchester, 
ook een muzikale hoofdstad nota 
bene.

En de boodschap werd duidelijk 
doorheen de show: we willen geen 
muren, maar bruggen bouwen! 
sloop die muur en bouw een brug 
naar verdraagzaamheid en open-
heid... All together, we have that 
power: The power of language.

Deze HOOPVOLLE boodschap werd 
ver-taal-d op verschillende crea-
tieve manieren: al dansend, al spe-
lend, al tekenend, al genietend, 
maar vooral... al zingend!!!!
Ladies and gentlemen, je vous pré-
sente: The LANGUAGE of Music!

Sonja Sijmkens
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Hebe Theuninck (5 STWa), Daan Catteeuw (5 STWa) en Madina Gelaeva (4 STWa)

TO DO OR NOT TO DO
THAT’s the QUESTION!

Nowadays…
TO DO or NOT TO DO…in many ways
In GREAT BRITAIN they DID…for real!

Bye bye Britain, big deal
And now they are OUT
For crying out loud…

LOWER/HIGHER they agreed
GOODBYE ENGLAND
ARE YOU FREED???

English Poem
by Josephine Vlieghe – 3 STWa

DO ... zo schrijf je in ’t Engels ‘DOEN’
RE ... van ’t Franse ‘répéter’

MI ... da’s ‘IK’, een voornaamwoord
FA ...wat DEO tussendooooor 

SOL ... een deel van Le SOLEI-EI-EI-L
LA ... het lidwoord nog erbij...
SI (C)... komt tussen B en D..

DO ... en dat brengt ons weer bij
do-do-do-

A B C
What do you see?

People full of misery !
D E F G and H

Can’t we turn another page??
I and J / K and L

Do I really have to spell?
M and N / O and P

I just want PEACE for you and me!
Q and R / S and T

We can live TOGETHER, FREE!!
U and V

Come with me…
Double you, Why, Z… That’s all…

We don’t want no f*ing wall!!!

Josephine Vlieghe 3 STWa,
Daan Catteeuw 5 STWa en
Margot Dumortier 3 STWa
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Open dag

Leonie en F
ebe staan a

l te popelen
 om in 

de kinderzor
g aan de sla

g te gaan!

Aan creativiteit geen gebrek in 1A STV!

Retrokaps
els uit de

 fifties e
n sixties

zijn opnie
uw in!

 5de jaars Michelle en Silke, altijd vol enthousiasme over hun mooie afdeling Mode.

Proeven
 van lek

kere hap
jes van 

leerlinge
n 

Verzorgin
g-voedi

ng in de
 didacti

sche keu
kens.

De Italiaa
nse hap

jes ded
en al dr

omen

van vak
antie.

Even laten verwennen met een manicure.

Frans 
saai? 

Hoe kom
 je er

 bij?

Gezond snoepen van heerlijke fruitbrochettes.

Heel veel geïnteresseerde 

leerlingen en ouders kwamen 

een kijkje nemen op onze jaar-

lijkse open dag op zondag 30 

april. De bezoekers waren vol 

lof over het warme onthaal, 

de leerlingvriendelijke sfeer, 

de aantrekkelijke workshops 

en de mooi ingerichte lokalen. 

Wat sfeerfoto’s…

Entho
usiast

e ter
ugblik

 op d
e

buiten
lands

e sta
ge.

 Jess en Lisa van de leerlingenraad ver-
welkomen nieuwe leerlingen aan het onthaa.l

Leerlingen Kinderzorg staan paraat om de 

aanwezige kindjes te animeren.

Liefhebbers van wetenschappen ontdekken 
de wereld van de elektriciteit.

Sommigen hadden het vlechtenmeteen in de vingers.
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Ervaringen van een AFS-studente in VISO

Dag Busenaz, of Busè voor de vrien-
den. Van waar ben je afkomstig?
Hallo, ik ben afkomstig uit Adana. 
Deze stad bevindt zich in het zuiden 
van Turkije, ongeveer 30 kilometer 
ten noorden van de Middellandse 
Zee.

Hoe oud ben je nu en wat studeerde 
je in Turkije?
Ik ben momenteel 18 jaar en in Tur-
kije studeerde ik wiskunde en natuur-
wetenschappen.

Wat ga je volgend jaar studeren? 
Hoe lang duren de studies?
Ik ga volgend jaar ingenieursstudies 
doen in Istanbul. Deze opleiding 
duurt vier jaar.

Hoe heb je je verblijf in België erva-
ren? Merkte je veel verschillen met 
jouw thuisland?
Eigenlijk vind ik België heel leuk, 
maar er zijn wel degelijk veel ver-
schillen tussen België en Turkije. Zo 
is België een relatief klein land: je 
kan gemakkelijk reizen tussen alle 
steden. In Turkije is dat veel moei-
lijker, omdat het land zo groot is. 
Belgen hebben veel meer vrijheid en 
meestal zijn de mensen erg ruimden-
kend, maar in Turkije is dat helaas 
niet het geval. Ik vind het onder-
wijs in België beter en eerlijker. Jul-
lie mogen veel meer nadenken over 
dingen en jullie mogen creatief zijn. 
Wij in Turkije leren gewoon de les en 
daarmee gedaan. Ik denk dat dat ook 
de reden is waarom mensen in Bel-
gië ruimdenkend zijn.

Zijn er nog verschillen tussen het 
onderwijs in Turkije en in VISO?
Ja hoor, ons onderwijs is helemaal 
anders dan hier. Wij hebben bijvoor-
beeld geen aso, tso of bso. We heb-
ben ook niet zoveel studiekeuzes 
zoals hier. In Vlaanderen krijgen jullie 
altijd punten voor iets. Bijvoorbeeld, 
als jullie een film bekeken hebben, 
moeten jullie een taak maken. Wij 
kijken gewoon naar de film en daar 
is er nooit een taak bij. strafstudie 
bestaat ook niet bij ons. De relaties 
tussen leerkrachten en leerlingen zijn 
ook anders. In Turkije zijn we bevriend 
met de leerkrachten. We zijn vrienden 
op Facebook en snapchat, we volgen 
elkaar op Instagram. In België is dit 
niet de gewoonte.

Hoe was het om onderwijs in het 
Nederlands te volgen?
In het begin was het heel moeilijk en 
saai, omdat ik niets begreep. Elke 
dag als ik thuis kwam, had ik hoofd-
pijn, omdat ik alles moest aanhoren, 
maar het niet kon begrijpen. Maar nu 
begrijp ik al heel veel van de lessen 
en elke dag wordt het nog beter en 
beter.

Welke activiteiten heb je nog 
gedaan naast je studies? 
Elke zaterdag ging ik naar het Jeugd-
atelier in Roeselare. Ik begeleidde 
er een groep met kleine kinderen en 
we deden samen creatieve dingen. 
Ik vond dit het leukst omdat ik van 
kinderen hou en daar heb ik heel veel 
contact met hen gehad. Ik probeerde 
ook in België en in het buitenland te 
reizen. We deden ook veel activitei-
ten met AFs, waarvoor ik erg dank-
baar ben. 

Waren er nog andere internationale 
studenten met wie je contact had?
We zijn met 200 in België, maar 
natuurlijk heb ik geen contact met 
iedereen. Ik heb veel contact met de 
mensen die dichtbij wonen. 

Wat denk je dat deze ervaring heeft 
toegevoegd aan jouw leven?
Dat weet ik nog niet. Ik zal dat zien 

als ik terug ben in Turkije. Het enige 
ding dat ik weet, is dat ik veranderd 
ben als mens.

Wat heb je allemaal geleerd uit je 
verblijf in België?
In elk geval een nieuwe cultuur en de 
Nederlandse taal… Maar ook hoe ik 
moet fietsen op straat, want dat was 
nieuw voor mij (en dat kan ik nog niet 
zo goed). Ik heb ook geleerd om iets 
actiever te zijn, een beetje geld te 
sparen en in sommige situaties kalm 
te blijven. 

Kom je terug naar België?
België is momenteel een beetje als 
mijn tweede thuis. Ik hou van mijn 
gastgezin en de vele vrienden. Ik kom 
zeker nog eens terug naar België!

Bedankt Busè voor dit interview. Een 
goeie terugreis naar Turkije en suc-
ces met je studies daar. Als je later 
nog eens terugkomt naar België, 
spring dan zeker binnen in VISO! 

Peter Desmet

Op 1 september sloot een 
nieuw gezicht aan bij 6 STWb. 
Busenaz Atahan is de naam, 
ondertussen beter gekend als 
Busè. Ze zou een jaar lang les 
volgen in VISO als AFS-stu-
dente. Een spannend avontuur 
dat ondertussen op z’n einde 
loopt. Hoe heeft Busè haar jaar 
in België en VISO beleefd? Tijd 
voor een interview.
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Vernieuwde GIP-opdracht 6 Verzorging in de kijker

Sylvia Lafaut

De leerlingen moeten vlot, respectvol en ergonomisch kun-
nen werken.

Een Italiaanse sfeer creëren en zelf de tafeldecoratie ontwerpen mocht uiteraard niet ontbreken!

De maaltijdzorg voor de jonge zorgvragers plannen en voor-
bereiden is een hele klus.

Eén van de leerplandoelstellingen is 
de bolognaisesaus correct bereiden 
en de juiste bereidingswijzen en tech-
nieken toepassen.

Ze leren gerechten presenteren en 
aanbieden aan hun doelgroep.

Samen de maaltijd nemen volgens de 
etiquette staat ook op het menu. 

De geïntegreerde proef is één van de belangrijkste jaaropdrachten in het 6de jaar binnen de studierichting Ver-
zorging. In deze geïntegreerde proef staat niet alleen de zorg voor ouderen centraal, sinds dit schooljaar zetten 
we ook het gedeelte kinderzorg extra in de verf! De leerlingen werkten een situatieschets uit voor een groepsop-
vang, waarbij ze een spaghetti bolognaise maakten met zelfontworpen tafeldecoratie volledig in Italiaanse sfeer.



Creatiedag Mode
Ontwerper voor één dag... 
het kan! Onze modeleerlin-
gen gingen aan de slag met 
o.a. vinylplaten, cassettes, 
cd’s en afvalmateriaal van 
een festival. 

De leerlingen lieten zich 
inspireren door het thema 
van het modespektakel:
#FESTIVAL#Fashion.

De 3des en 4des gebruikten 
allerlei materialen waarop 
je muziek kan bewaren. Het 
afval van een festival was 
de inspiratiebron voor de 
5des, en op de tonen van 
swingende samba en klas-
sieke muziek lieten de 6des 
en 7des zich volledig gaan.

Stuk voor stuk originele cre-
aties die ze met plezier op 
het modespektakel show-
den.

Veerle Vandamme

Sterk in de zachte sector
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Onze leerlingen dompelden het publiek 
in De Spil onder in een fantastische 
festivalsfeer boordevol uitzonderlijke 
modecreaties, creatieve showkapsels 
en hippe make-up, met een playlist bol 
van talenten. 

Of de voorkeur nu uitgaat naar Rock 
Werchter, Tomorrowland, Dranouter, 
Graspop, Woodstock of Pukkelpop, 
de leerlingen Mode, die de hoofdact 
van de avond waren, showden de festi-
valgangers voor elk festival passende 
outfits. De originele kapsels van de 
leerlingen Haarzorg en coole make-up 
van de leerlingen Schoonheidsverzor-
ging maakten de festivallook com-
pleet!

Voor hun persoonlijke ontwerpen gin-
gen de modeleerlingen met cd’s, vinyl-
platen en muziekcassettes aan de 
slag. Ze lieten zich graag inspireren 
door een rijk palet aan muziekstijlen: 
samba, metal, pop, rock, zelfs een 
vleugje klassiek: er was voor elk wat 
wils op dit festival! Zelfs het vele afval 
dat na een festival een stille getuige is 
van wat zich dat weekend in de anders 
zo rustige weide afspeelde, zorgde 
voor inspiratie. Of hoe dit modespek-

takel meteen ook een milieubewuste 
noot kreeg.

Op de festivalaffiche stonden ook de 
leerlingen van 1 A, die voor een vro-
lijke stem zorgden met hun opvallende 
fluocreatie, onze schoolband die de 
festivalsfeer zelfs in de pauze door-
trok en tal van zang-, dans-, muziek- 
en ander talent uit onze school. 
‘Akkoord, daar zit muziek in’, ons pas-
toraal jaarthema, kon het niet beter 
samenvatten!

We vinden het belangrijk als school 
dat we onze leerlingen op het einde 
van het schooljaar een podium kun-
nen geven, een plaats op de affiche 
van hun festival, het modespektakel. 
Stralend en terecht trots toonden ze 
hun talenten en getuigden ze zo van 
waar we als school voor staan: samen 
met onze leerlingen zoeken we naar 
hun rijke waaier aan talenten, om ze 
te waarderen en te stimuleren.

Het enthousiaste festivalpubliek liet 
zich verrassen en ontroeren door elk 
van hen, iedere leerling gaf een eigen, 
unieke klank aan dit muzikale spek-
takel. Dankzij een harmonieus samen-
spel kwamen ze tot dit orgelpunt, deze 
apotheose die elk jaar opnieuw groeit 
uit een prachtige samenwerking tus-
sen veel leerlingen en leerkrachten, 
over de campussen, studierichtingen 
en jaren heen. 

Als directieteam zijn we onze leerlin-
gen en alle betrokken VISO-personeel 
hier ontzettend dankbaar voor!

Veerle Vanoost

Meer foto’s kan je bekijken op
www.facebook.com/visoroeselare
of op onze website.

De zomervakantie wenkt en 
dat betekent dat ook het fes-
tivalseizoen weer uit de start-
blokken schiet. Met ons 21ste 
modespektakel op vrijdag 9 
juni gaven we de aftrap van 
een zomer vol tentjes, rub-
berlaarzen, regencapes, food, 
drinks, teenslippers, zonne-
hoeden en natuurlijk wonder-
mooie optredens.
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Minister Crevits lanceert in VISO
project tegen onbetaalde schoolfacturen 

Het kabinet van de minister contac-
teerde onze school voor deze lance-
ring, omdat we sterk bezig zijn met 
ons schoolkostenbeleid. We waren 
uiteraard blij met de erkenning van de 
minister. We konden ook zelf kort aan 
de aanwezige partners en de pers de 
accenten van ons beleid toelichten. 
Naast heel wat kranten waren ook VTM 
en WTV aanwezig. 

In ons schoolkostenbeleid leggen we 
drie klemtonen. In de eerste plaats pro-
beren we de kosten voor ouders zoveel 
mogelijk te beheersen. Dit is zeker niet 
altijd evident. Voor sommige richtingen 
is bijvoorbeeld veel praktijkmateriaal 
nodig. Enkele voorbeelden van hoe we 
de rekening proberen te beperken:

•	Handboeken, materiaal, uitstappen… 
worden elk jaar geëvalueerd. Kan het 
goedkoper? Doen we dingen dubbel? 

•	Bij	 uitstappen	 gebruiken	 we	 zoveel	
mogelijk de trein of een bus van De 
Lijn. Dit is veel goedkoper dan een 
autocar huren.

•	Kopieën	 nemen	 we	 al	 jaren	 recto-
verso. Een kleine ingreep die zowel 
milieu- als budgetvriendelijk is.

•	We	 voorzien	 reeds	 in	 juni	 de	 mate-
riaallijst voor de verschillende vak-
ken voor volgend schooljaar. Op die 
manier kan dit materiaal reeds in de 
vakantie aangekocht worden, als er 
acties zijn in de winkels.

•	In	 het	 restaurant	 kunnen	 leerlingen	
gratis hun boterhammen opeten en 
de prijs voor een maaltijd houden 
we zo laag mogelijk. Er is ook gratis 
water.

•	We	bieden	gratis	studie	aan	en	tus-
sen de middag en ’s avonds kunnen 
leerlingen de pc’s op school gebrui-
ken. 

•	We	 organiseren	 ook	 ‘rijbewijs	 op	
school’ waarbij leerlingen voor 
slechts 20 euro theoretische rijles-
sen en het theoretisch examen op 
school kunnen afleggen.

…

Onze tweede focus ligt op de commu-
nicatie. We communiceren over onze 
aanpak in een folder die elk jaar bij 
de eerste schoolrekening zit en op de 
website. In onze kostenraming in het 
schoolreglement staat een overzicht 
van de te verwachten kosten en op 
alle brieven aan ouders zetten we de 
richtprijs voor een activiteit.

Door regelmatig ouders uit te nodigen 
op school voor infoavonden, of vlot 
contact met bijvoorbeeld titularis, leer-

lingenbegeleiding en directie, proberen 
we de drempel voor het bespreken van 
moeilijkheden te verlagen. 

Als derde punt willen we niet beschul-
digen, maar mensen die het moeilijk 
hebben, ondersteunen. Geld ophalen 
in klas gebeurt bijna niet meer en 
leerlingen spreken we niet aan over 
onbetaalde facturen. We contacteren 
steeds de ouders en gaan samen met 
hen op zoek naar oplossingen. Dit kan 
bijvoorbeeld via een meer gespreide 
betaling. Ook voor het invullen van de 
aanvraag voor een studietoelage bie-
den we hulp aan.

Verder hebben we een sociaal fonds 
waar naast de inbreng van de school 
ook de opbrengst van verschillende 
acties door leerlingen, leerkrachten en 
het oudercomité in komt. Met dit soci-
aal fonds ondersteunen we leerlingen 
in kansarmoede.

We kregen heel wat positieve reacties 
van de aanwezigen over onze aanpak 
en zijn blij dat ook de minister aan-
dacht heeft voor de problematiek van 
onbetaalde schoolfacturen en kans-
armoede in het onderwijs. Wij zijn als 
school in elk geval overtuigd van het 
belang van een doordacht schoolkos-
tenbeleid en zullen ook in de toekomst 
blijven werken hieraan.

Joeri Sioen

Op vrijdag 21 april lanceerde 
Vlaams minister van onder-
wijs Hilde Crevits samen met 
Welzijnszorg in onze school 
het project ‘Samen tegen 
onbetaalde schoolfacturen’. 
Volgend schooljaar krijgen 30 
secundaire scholen een tra-
ject op maat aangeboden om 
armoede en onbetaalde fac-
turen aan te pakken. Het gaat 
om een unieke samenwerking 
tussen de armoedesector en 
de onderwijswereld.
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5de jaar Londen

7 de jaar Aken

2de jaar Cap Blanc Nez

3de jaar 

Brugge

1ste jaar De Panne

6de jaar 

Londen

4de jaar Gent

2de jaar Pas-

sendale - Ieper

3de jaar Fort van Breendonk - Antwerpen

6de jaar Parijs

7de jaar Amsterdam

1ste jaar Brugge

5de jaar 
Amsterdam

7de jaar Parijs

4de jaar Rijsel

 SCHOOL-
REIZEN 
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Werkervaring op stage: leerlingen getuigen

Delphine Vandendriessche
6 Verzorging

kinderdagverblijf P’tit Dousdous
Rumbeke

1. Hoe voelde je je de eerste dag 
op stage?
Ik was vooral benieuwd naar de wer-
king van het kinderdagverblijf en wat 
ik allemaal zou mogen doen. Ik was 
ook vooral nieuwsgierig naar hoe de 
kinderen tegenover mij zouden rea-
geren. Het viel allemaal zeer goed 
mee. Ik werd heel goed ontvangen 
en alles werd goed uitgelegd.

2. Wat is je mooiste stage-ervaring?
Mijn mooiste ervaring op stage is dat 
ik veel mocht mee begeleiden bij de 
activiteiten, o.a. poppenkast, zak-
doekje leggen, muziekinstrumenten 
bespelen. Ik mocht ook zelf activitei-
ten geven, zoals een boekje voorle-
zen, tiktak, liedjes zingen, dansen. 

3. Heb je een blooper meegemaakt 
op stage?
Nee, ik heb geen blooper meege-
maakt op stage. 

4. Welke tip zou je geven aan leer-
lingen die voor het eerst op stage 
gaan?
De tip die ik zou meegeven is dat als 
je tips krijgt van je stageleerkracht 
en stagementor, je er effectief iets 
mee doet. Vooral niet onzeker zijn 
op stage, je bent er om te leren en 
fouten maken mag.

Silke Huyghe
6 Schoonheidsverzorging

schoonheidsinstituut Eva
Lichtervelde

1. Hoe voelde je je de eerste dag 
op stage?
Heel nerveus, maar ze stelden me al 
snel op mijn gemak.

2. Wat is je mooiste stage-ervaring?
De dankbaarheid van de klanten en 
het welkomgevoel.

3. Heb je een blooper meegemaakt 
op stage?
Nee 

4. Welke tip zou je geven aan leer-
lingen die voor het eerst op stage 
gaan?
Wees niet te nerveus. De school 
zoekt een stageplaats die je als leer-
ling ligt. Wij krijgen een goede basis 
op school en kunnen die via de stage 
verder aanvullen.

Michelle Willaert
5 Moderealisatie

en -verkoop
Zara

Roeselare

1. Hoe voelde je je de eerste dag 
op stage?
Ik had heel veel stress, want je weet 
niet wat er je te wachten staat. Het 
voelde een beetje onwennig.

2. Wat is je mooiste stage-ervaring?
Het is altijd leuk om andere mensen 
tevreden te stellen door het advies 
dat je geeft. In de paasvakantie 
kreeg ik een vakantiejob aangebo-
den, waaruit blijkt dat ze tevreden 
zijn over mijn werk.

3. Heb je een blooper meegemaakt 
op stage?
Nee 

4. Welke tip zou je geven aan leer-
lingen die voor het eerst op stage 
gaan?
Het valt eigenlijk heel goed mee, dus 
stressen hoeft niet. Wees jezelf, want 
we gaan op stage om bij te leren.

In verschillende richtingen gaan leerlingen op stage in de derde graad. Vaak starten ze met een bang hartje, maar hoe blikken ze achteraf terug? Hoe voelden ze zich de eerste dag? Wat was het mooiste moment? Wat was hun grootste blooper en hebben ze tips voor leerlingen die volgend jaar voor het eerst op stage gaan?

CONTACT JUNI 2017
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Sushila Matyn
7 Organisatie-assistentie

Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA)
AZ Delta Roeselare

1. Hoe voelde je je de eerste dag 
op stage?
Ik was enthousiast om op deze sta-
geplaats te mogen beginnen. Ik keek 
ernaar uit om kennis te maken met 
de verschillende instrumenten die 
gebruikt worden bij het uitvoeren van 
een operatie.

2. Wat is je mooiste stage-ervaring?
Heel het proces te mogen ervaren 
en begeleiden van een set die uit 
de operatiezaal komt tot een set 
die weer steriel gemaakt wordt en 
opnieuw kan gebruikt worden bij 
een nieuwe operatie. Het heeft mijn 
beeld verruimd van hoe dit allemaal 
in zijn werk gaat. 

3. Heb je een blooper meegemaakt 
op stage?
Ik had een grote set in mijn handen. 
Ik had dit helemaal klaargemaakt 
om te laten verpakken. Ik was ervan 
overtuigd dat alles oké was. Ik had 
alles gescand, dacht ik… Blijkbaar 
bestond die set uit twee mandjes, 
dus heb ik alles opnieuw in mijn set 
moeten herplaatsen. Al doende leert 
men… 

4. Welke tip zou je geven aan leer-
lingen die voor het eerst op stage 
gaan?
Zorg dat je geïnformeerd bent over je 
stageplaats. Wees niet bang om veel 
vragen te stellen. De stageplaats 
waardeert dit. In het begin is het al-
tijd wennen, maar geef jezelf wat tijd.

Pauline Willaert
7 Haarstilist

kapsalon Jan’s Hair Design
Staden

1. Hoe voelde je je de eerste dag 
op stage?
Op mijn eerste stagedag was ik heel 
zenuwachtig, maar echt HEEL zenuw-
achtig, want je weet niet hoe het sa-
lon werkt en hoe de medewerkers en 
klanten zijn. Toen ik aankwam, heb-
ben ze mij alles uitgelegd en zo wa-
ren de zenuwen al een pak minder.

2. Wat is je mooiste stage-ervaring?
Mijn zelfvertrouwen is enorm ge-
groeid. Vooral door stage te doen, 
leer je en kan je alleen maar beter 
worden.

3. Heb je een blooper meegemaakt 
op stage?
Ja, tuurlijk! Iedereen maakt dit wel 
eens mee. Toen ik de haren van een 
klant aan het wassen was, had ik 
de kraan neergelegd in de wasbak. 
Ik wou de haren spoelen, maar was 
vergeten dat de kraan neerlag, dus 
ik stak de kraan aan en zo sproeide 
het water overal rond. 

4. Welke tip zou je geven aan leer-
lingen die voor het eerst op stage 
gaan?
Mijn tip is: rustig blijven en zeker niet 
negatief denken. Een stage is er om 
bij te leren. Perfect zijn we niet en 
fouten maken we allemaal. We kun-
nen er vooral uit leren.

Marilies De Kegel
6 Gezondheids- en welzijns-

wetenschappen
woonzorgcentrum Sint-Jozef

Passendale

1. Hoe voelde je je de eerste dag 
op stage?
Ik had heel veel stress voor de 
eerste dag op stage, maar toen ik  
‘s avonds thuis kwam, besefte ik 
dat het allemaal niet nodig was. Alle 
werknemers zijn supervriendelijk en 
helpen je waar nodig!

2. Wat is je mooiste stage-ervaring?
Iedere dag op stage maakte ik wel 
een mooie ervaring mee. Ik hou er-
van om mensen met een glimlach te 
helpen en ik hou er nog meer van om 
een glimlach terug te krijgen.

3. Heb je een blooper meegemaakt 
op stage?
Toen ik meeliep in de zorg in het 
woonzorgcentrum heeft een werk-
neemster mij eens in een actieve til-
lift gezet. Het was leuk om te ervaren 
hoe dit voelt en hoe je er beter mee 
kan omgaan als zorgverlener. Plots 
botste ze per ongeluk tegen een 
muur waardoor ik hard geschrokken 
was. Nu let ik zeer goed op wanneer 
ik de bewoners met een actieve tillift 
verplaats! 

4. Welke tip zou je geven aan leer-
lingen die voor het eerst op stage 
gaan?
stress is totaal niet nodig! Ik heb nog 
nooit een onvriendelijke stagemen-
tor gehad. Zet je ogen en oren open, 
leer bij en heb plezier!

Fanny Delrue
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Stressfactor bis

De vorige ervaring hielp om het festi-
val tot in de puntjes voor te bereiden. 
Want vergis je niet, de uitdrukking 
‘bloed, zweet en tranen’ is niet bij het 
haar gegrepen. De begeleiders van de 
leerlingenraden van beide campussen 
sloegen de handen in elkaar en zetten 
er hun schouders onder. Alles werd in 
het werk gesteld om aan de eisen van 
de organisatoren van stressfactor te 
voldoen. sponsors zoeken, taken en 
medewerkers oplijsten, randanimatie 
ronselen, pers informeren…

Dit was het begin van een spectacu-
laire race om stressfactor op touw te 
zetten. Alles werd uit de kast gehaald 
om een muzikaal hoogtepunt te orga-
niseren op 12 mei 2017. Het plan? 
VIsO opnieuw op de grondvesten 
laten daveren. 

Na een spannende stemronde onder 
de leerlingen waren Zwartwerk, 
Robert Falcon en Mark With a K de 
drie uitverkorenen om onze school in 
vervoering te brengen. Maanden van 
planning, organisatie en teamwork 
resulteerden erin dat we op vrijdag 
12 mei een dag beleefden om nooit 
te vergeten. 

Het kon ook niet anders dan dat VIsO 
in kleur samenviel met stressfactor.
Onze traditionele VIsO-dag kreeg 
extra kleur met de frietjes, ijsjes, 
mooi weer, leuk gezelschap en de 
pakkende optredens. Al deze factoren 
bij elkaar zorgden bij 1054 leerlingen 
voor onvergetelijke herinneringen. 
Het Polenpein was ons Werchter voor 
één dag!

’s Morgens vroeg wandelden leerlin-
gen en leerkrachten, onder wie heel 
wat uitgedost in hun toegewezen 
kleur, de schoolpoort binnen. Rode 
broek, groene t-shirt, blauwe truien… 
zelfs oranje en gele kapsels. Ook de 
zon was van de partij. 

Heel wat leerlingen en leerkrachten 
dansten, riepen en swingden op 

de stevige tonen van de artiesten. 
Misschien voldoende materiaal om 
Josje, Laura en sean van the Voice 
eens een uitnodiging te sturen om 
het VIsO-talent te beoordelen. Mijn 
stem (en ik ben geen al te best zang-
vogeltje) hebben ze alvast.

Ideale ingrediënten om er een gigan-
tisch feest van te maken. Op de festi-
valsite van het Polenplein was er niet 
enkel plaats voor muziek, maar ook 
voor andere activiteiten van spon-
sors. Er werden oordopjes, regenjas-
jes en ijsjes uitgedeeld. 

De presentatrice, sofie Engelen van 
studio Brussel, kwam als eerste aan 
en ontkrachtte meteen de stelling dat 
bekende Vlamingen heel wat streken 
zouden hebben. Gezegend met heel 
wat flegma pakte ze iedereen onmid-
dellijk in. Ook de artiesten waren 
stuk voor stuk vriendelijke kerels zon-
der kapsones. 

Heel wat leerlingen troepten samen 
aan de lage dranghekkens voor het 
podium en zorgden voor een warm 
onthaal. Iedere act werd luidkeels 
onthaald, zodat de sfeer er goed 
inzat. Extra vermelding voor Mark 
with a K die de aandacht nooit liet 
verslappen. Goeie cd’s, een draai-
tafel en een muzikale drumkok die 
alle ingrediënten à la sergio Herman 
weet af te kruiden: het sterrenrecept 
van stressfactor smaakt naar meer! 
(Maar niet onmiddellijk uiteraard…)

Op die vrijdag waren we allemaal 
bevoorrechte getuige van het organi-
satietalent van geëngageerde men-
sen, die blijkbaar geen stress kennen 
als het aankomt om een festival uit 
de grond stampen. 

De bisversie van stressfactor Live 
in VIsO was opnieuw een succesver-
haal!

Tom Vandecaveye

4 jaar geleden zette de Stressfactor-karavaan zijn tenten op in VISO. 
Dat was een belevenis die jaren later nog zou nazinderen. Ondertus-
sen is de meerderheid van de leerlingen nieuw en zij die vier jaar terug 
op de eerste rij stonden, ervaren het nu wellicht helemaal anders.
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Buik vol van afval
De leerlingen van 1B en BVL ontdekten 
deze weetjes tijdens de tentoonstelling 
‘Buik vol van afval’. Deze tentoonstelling 
paste perfect binnen ons milieuwerkjaar 
en ons thema ‘zee’ in 1B. Vijf kleine 
indoor strandcabines toonden het ver-
haal van afval aan de kust en in de zee. 
Prachtige tekeningen namen strandafval 
onder de loep en lieten de leerlingen een 
kijkje nemen in de buik van de dieren die 
het slachtoffer zijn van al dit afval. In de 
strandcabines werden ook heel wat leuke 
weetjes verwerkt.

De leerlingen kregen een uurtje de tijd om 
kennis te maken met deze tentoonstel-
ling aan de hand van leuke opdrachtjes, 
een fotozoektocht, een kruiswoordraad-
sel… Op een speelse manier ontdekten 
ze het doel van deze activiteit: we moeten 
met ons allen zorg dragen voor de natuur 
en onze omgeving! Iedereen kan zijn of 
haar steentje bijdragen. 

Saskia Caes

Wist je dat… de mens soms plas-
tic eet zonder dat hij dit beseft? 
De mossel krijgt samen met het 
zeewater microplastic binnen. 
Heel wat mensen lusten mosse-
len. En zo krijgen ze maar liefst 
90 stukjes microplastic binnen 
per portie mosselen. 

Wist je dat… een sigaretten-
peuk tot 3 jaar tijd nodig heeft 
om te verdwijnen van het 
strand? Blikjes blijven tussen 
de 80 en 1 miljoen jaar bestaan. 

Wist je dat…plastic afval zich in 
de zee ophoopt en zo drijvende 
eilanden van afval vormt? 
Charles Moore heeft het over 
‘plastic soup’.

Van VISO naar Plopsa

Voor welke studies heb je gekozen na 
je middelbaar onderwijs? 
Ik studeerde bachelor Chemie in het 
KAHO sint-Lieven in Gent (nu: Techno-
logiecampus Gent).

Heb je dan gemakkelijk werk gevonden?
Jazeker, na enkele weken had ik al vast 
werk gevonden in de chemische sector. 
Enkele maanden later besloot ik om te 
veranderen van job. Het bedrijf en de 
jobinhoud lagen mij niet volledig. Ik 
koos er toen voor om een heel andere 
weg in te slaan. Na mijn sollicitatie bij 
Plopsa mocht ik beginnen als Operati-
ons Assistent. Die functie heb ik een 
jaar gedaan en dan ben ik kunnen door-
groeien naar de job van Operations 
Coördinator. Deze functie oefen ik nu 
al drie jaar uit. 

Wat houdt die functie precies in? Kun 
je daar iets over vertellen?
samen met drie collega’s ben ik verant-
woordelijk voor de afdeling Operations 

Heb je nog contact met je klasgeno-
ten van vroeger?
Jazeker, mijn beste vriendin is nu mijn 
schoonzus geworden.

Welke raad zou je geven aan onze leer-
lingen van het 6de en het 7de jaar die 
na dit schooljaar een nieuwe stap zet-
ten in hun leven?
Ga er altijd 100% voor, maar doe vooral 
wat je graag doet. Iets wat je graag doet, 
zal je ook goed doen en je zal vooral vol-
houden. Veel succes aan iedereen!

Bedankt, Emelien! We wensen je nog 
veel succes en geluk toe voor de toe-
komst. Wie weet, komen we jou deze 
zomer nog eens tegen in Plopsaland. 

Ann Vansteeland

In 2008 studeerde Emelien 
Schepens af in 6 Techniek-
wetenschappen. Negen jaar 
later heeft ze een leidingge-
vende functie in Plopsaland 
De Panne. We vonden dit een 
interessant verhaal en laten 
daarom Emelien graag even 
aan het woord.

in Plopsaland De Panne. Wij zijn verant-
woordelijk voor de vlotte operationele 
werking van het park: de parking, de 
kassa’s, de ticketcontrole, het onthaal, 
het animatieteam, het theater, alle 
attracties, het onderhoud, kledijbeheer, 
evenementen… Dat betekent dat we de 
leiding hebben over de dagelijkse gang 
van zaken, we beoordelen het verloop 
ervan en brengen verbeteringen aan 
waar nodig. Naast deze verantwoorde-
lijkheden in het park maak ik ook alle 
planningen op voor zowel de seizoen-
medewerkers als de studenten. 

Doe je die job graag?
Heel graag. Het is een intensieve job, 
maar de voldoening die wij krijgen van 
de tevreden bezoekers en vooral van 
de kinderen, is heel groot. 

Heb je gebruik kunnen maken van je 
vooropleiding in VISO, meer specifiek 
Techniek-wetenschappen, tijdens je 
studies en nu in je werk? 
Voor mijn studies Chemie heb ik zeker 
een goede vooropleiding gekregen, ik 
had al een ruime voorkennis en dat 
heeft zeker geholpen. Als je graag 
wetenschappen en wiskunde studeert, 
is TW zeker een goede opleiding. Alle 
aspecten komen aan bod en zelf heb ik 
veel onthouden van mijn opleiding TW. 
Mijn job nu bestaat vooral uit leidingge-
ven en organiseren. Je hebt een goede 
basis nodig om zo’n type job te kunnen 
uitvoeren. 

Emelien in fijn gezelschap
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Team Alana

Team Sofie

Ook dit jaar vielen we met onze leer-
lingen 7de Haarstilist in de prijzen bij 
de deelname aan de shoot schools 
Contest. De wedstrijd wordt jaarlijks 
georganiseerd door de firma Joico in 
samenwerking met de Unie van de 
Belgische Kappers. Maar liefst 1000 
7de-jaarsstudenten uit een 60-tal 
Vlaamse en Waalse kappersscholen 
hebben samengewerkt en het beste 
van zichzelf gegeven.

In de voorrondes werden modellen 
door de studenten gerestyled, zowel 
kapsel als make-up. Topkapper Peter 
Platel coachte de scholieren op een 
geanimeerde en vakkundige manier. 
Hij is eigenaar van de Wakko Kapper 
en schrijver van het boek Hou van 
Haar.
De studenten werden in groepjes 
ingedeeld en mochten zich, met tips 
en tricks van Peter, creatief uitleven 
in een categorie naar keuze. 

Een professionele modefotograaf 
nam een fotoshoot van de model-

len. Een jury van professionals uit de 
wereld van kappers, styling, visagie 
en fotografie evalueerde honderden 
foto’s.

Op 15 mei werden de prijzen in 5 
categorieën (creatief met kleur - pittig 
kort - lekker lang - opsteken - trans-
formatie) uitgereikt. Volgende prijzen 
sleepten onze leerlingen van VIsO in 
de wacht:

- de derde prijs in de categorie pittig 
kort : het team met Alana Popelier;

- de tweede prijs in de categorie pit-
tig kort: het team met sofie Vande-
walle.

Tot slot was er ook nog een prijs 
voor het beste team met Chayenne 
Desendre.

Een mooie afsluiter van een leerrijke 
ervaring. Een dik verdiende proficiat 
aan onze leerlingen!

Dorine Delameilleure

7 Haarstilist kaapt prijzen weg
tijdens finale Shoot Schools Contest
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Toekomstplannen laatstejaars

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen a
Emma Alleman leraar lager onderwijs
Michiel Bardyn leraar lager onderwijs
Sarah Brootcoorens medische beeldvorming
Lennart Carbon sport of ouderenzorg
Bartel Deburghgraeve leraar lager onderwijs
Ylana Degryse orthopedagogie
Marilies De Kegel verpleegkunde
Kenji Delaere  psychologie
Margo Merckx leraar kleuteronderwijs
Kiana Myny  verpleegkunde
Vannessa Opbrouck orthopedagogie
Lore Pattyn  verpleegkunde
Axelle Renard logopedie of leraar
 lager onderwijs
Nina Van Coillie sociaal werk
Magali Vandamme leraar kleuteronderwijs
Daphny Verhelle leraar kleuteronderwijs
Chanelle Verschetze orthopedagogie
Jorgo Volckaert leraar kleuteronderwijs

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen b
Lies Bucsán verpleegkunde
Edith Cappelle psychologie en pedagogische
 wetenschappen
Delfine Carpentier orthopedagogie
Sarah Cools politie
Vicky Coussement sociaal werk
Sarah Degrande voedings- en dieetkunde
Shauni Dekeyzer ergotherapie
Florence Desimpelaere verpleegkunde
Tiffany Gauwberg orthopedagogie
Justine Godin leraar kleuteronderwijs
Michiel Goethals maatschappelijke veiligheid
Kimberly Strosse verpleegkunde
Manon Strumane verpleegkunde
Lisa Terryn toegepaste psychologie
Lore Vanbecelaere leraar kleuteronderwijs
Louise Vandepitte leraar kleuteronderwijs
Justine Vandevoorde leraar kleuteronderwijs
Phoebe Vannieuwenhuyse verpleegkunde

6 Techniek-wetenschappen
Simon Beernaert leraar secundair onderwijs
 wiskunde - aardrijkskunde
Celine Deman onbeslist
Ruth Deprez leraar secundair onderwijs 
 wiskunde - geschiedenis
Lies Dousy  onbeslist
Jens Landuyt chemie
Kilian Lietaert toegepaste informatica
Silke Mahieu onbeslist
Lore Vancoppenolle biomedische laboratorium-
 technologie of chemie
Friedl Verfaillie biomedische laboratorium-
 technologie
Michaël Wybo chemie
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6 Sociale en technische wetenschappen b
Busenaz Atahan  industrieel ingenieur
Amber Beernaert event management
Marieke Blockeel leraar lager onderwijs
Céline Callens leraar lager onderwijs
Annabel Cardoen verpleegkunde
Febe Decadt voedings- en dieetkunde
Nel Dedeurwaerder orthopedagogie
Hermien Dedrie textielontwerp
Tom Demeulenaere maatschappelijke veiligheid
Indira Dzhangalieva verpleegkunde
Laura Geldhof logopedie en audiologie
Lisa Geldof leraar kleuter- of
 lager onderwijs
Lindsey Monchy toegepaste psychologie
Fiebe Seurinck leraar lager onderwijs
Elisabeth Vandepitte sportmanagement
Dagmar Vanhee logopedie en audiologie
Bart Vanhuffel orthopedagogie
Lowie Wydooghe digital arts and
 entertainment

6 Sociale en technische wetenschappen a
Delphine Bourgois ergotherapie
Sien Bruwier verpleegkunde
Margaux Dedrie orthopedagogie
Joyce De Keyser  sociaal werk
Astrid Deknudt  leraar kleuteronderwijs
Zoë Demyttenaere leraar kleuteronderwijs
Amy D’Hondt sociaal werk
Justine Dierickx sociaal werk
Amber Dussessoye onbeslist
Julie Goethals schoonheidsspecialiste
Anouk Hessel sociaal werk
Julie Jonckheere hondentrimmer
Fien Lauwers  leraar lager onderwijs
Joyce Louage sociaal werk
Tiara Muylle onbeslist
Nel Samoy fotografie
Maarten Samyn onbeslist
Louise-Marie Velghe onbeslist

6 Schoonheidsverzorging
Jayci Debacker onbeslist
Silke Huyghe 7 Esthetische
 lichaamsverzorging
Amelie Storme apotheekassistent
Joyce Vandeweghe 7 Esthetische
 lichaamsverzorging
Emma Vanhoutte 7 Esthetische
 lichaamsverzorging
Febe Waelkens onbeslist
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Toekomstplannen laatstejaars

7 Haarstilist
Shae Lynn Debruyne werk zoeken in een kapsalon
Chayenne Desendre werk zoeken in een kapsalon
Justien Dufoort werk zoeken in een kapsalon
Angel Hoste  werken in een kapsalon
Alana Popelier leraar secundair onderwijs
 haartooi - godsdienst
Ariana Van Coillie werk zoeken in een kapsalon
Sofie Vandewalle onbeslist
Laura Verbeke  werk zoeken in een kapsalon
Pauline Willaert leraar secundair onderwijs
 haartooi – bio-esthetiek

7 Kinderzorg
Jarna Bulcke werk zoeken in de kinderzorg
Leonie Castelein leraar kleuteronderwijs
Saïn Claeys werk zoeken in de kinderzorg
Laura Deseure werk zoeken in de kinderzorg
Naomi Hanne werk zoeken in de kinderzorg
Alana Houtekier orthopedagogie
Laure Labeeuw leraar kleuteronderwijs
Estelle Lecluse gezinspsychologie of
 modeontwerper
Lisa Lefere werken in kinderopvang /
 later opleiding politie
Hannah Mavric  orthopedagogie
Eline Meesseman leraar secundair onderwijs
 wiskunde - PAV
Joke Rousseau leraar kleuteronderwijs 
Eline Samyn orthopedagogie
Alicia Willems leraar kleuteronderwijs

7 Organisatie-assistentie a
Damon Brabant 7 Thuis- en bejaardenzorg 
Christoph Degryse onbeslist
Joyce Houart 7 Thuis- en bejaardenzorg
Sushila Matyn  7 Thuis- en bejaardenzorg
Elvira Osmanaj onbeslist
Chelsea Sander werk zoeken in de
 logistieke sector
Sherilyn Van Rompaey werk zoeken in de
 logistieke sector
Maxim Vansteenkiste animator of werk zoeken
 in de logistieke sector
Démi Vinckier werk zoeken in de
 logistieke sector 
Hille Verhamme 7 Thuis- en bejaardenzorg
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7 Thuis- en bejaardenzorg b
Eline Baekelandt verpleegkunde
Joni Callewaert werk zoeken in de zorgsector
Tahira Casteleyn werken in woonzorgcentrum
Lori Cornillie opvoedster
Bo Depreitere opvoedster
Celine Fieuw verpleegkunde
Simon Fonteyne werk zoeken in de zorgsector
Karel Gruyaert werk zoeken in de zorgsector
Shadia Maes toegepaste psychologie
Anouchka Mertens werk zoeken in de zorgsector
Lindsay Rosseel verpleegkunde
Caitlin Vercruysse werk zoeken in de zorgsector/
 opleiding pedicure
Mathias Vierstraete werk zoeken in de zorgsector

7 Mode - verkoop
Shirley Decherf onbeslist
Nikita Lefevere werk zoeken in de modesector
Alana Vandenbussche werk zoeken in de modesector

7 Thuis- en bejaardenzorg a
Kacey Commeine werken in de zorgsector
Ulrieke Degryse 7 Kinderzorg
Phoeby Depaepe opleiding ambulancier
Céline Dorme werk zoeken in de zorgsector
Shauni Everaert verpleegkunde
Axelle Geldhof werk zoeken in de zorgsector
Zhara Jahangiri verpleegkunde
Céline Pillen verpleegkunde
Maxim Plets opleiding brandweerman
Celine Rosseel verpleegkunde
Lore Van Laethem 7 Kinderzorg
Ulricke Veranneman 7 Kinderzorg

7 Organisatie-assistentie b
Jana Blanchard werk zoeken in de
 logistieke sector
Romina Samyn 7 Thuis- en bejaardenzorg
Jolien Van Coillie 7 Thuis- en bejaardenzorg
Taziana Van Coillie opleiding hulpkok
Céline Vandewalle 7 Thuis- en bejaardenzorg
Linde Vannieuwenhuyse opleiding familiezorg
Célien Verhelst werk zoeken in de
 logistieke sector
Daisy Verstraete werk in poetsdienst
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Wist je dat…
het er in de voedingslessen soms 
wel heel erg creatief aan toe gaat?  
4 Verzorging-voeding maakte hun eigen 
verrassingsbrood in de vorm van een 
schildpad en vulde die op met lekkere 
gezond belegde zelfgebakken brood-
jes. smakelijk!

Elien Cracco uit 5 GWWa op 23 april de 
Adams Flute Factor wedstrijd won, een 
prestigieuze en internationale wedstrijd 
in Nederland voor dwarsfluitspelers tus-
sen 8 en 16 jaar? Ze nam het o.a. op 
tegen deelneemsters uit spanje, Neder-
land, Rusland… Ze ontving een waarde-
volle dwarsfluit en een iPad. Proficiat, 
Elien! (Elien midden op de foto)

Lisa Lefere (7 Kinderzorg) niet alleen 
haar mannetje staat op school, maar 
ook in het damesvoetbal? Ze speelde 
bij sK staden Ladies in eerste provin-
ciale en maakte zo maar eventjes 65 
doelpunten. Volgend seizoen maakt 
Lisa de overstap naar K.s.K. Voor-
waarts Zwevezele in de tweede klasse 
nationaal. We zullen vol belangstelling 
haar overgang volgen. Alvast veel suc-
ces, Lisa!

de leerlingen van het tweede jaar de 
band met hun metekind/petekind van 
1B hebben aangesterkt op de meter- 
en peterdag die doorging op maandag 
8 mei? Ze dansten samen op de melo-
die van ’t smidje en speelden gezel-
schapsspelletjes tussen de middag.

2 tso als voorbereiding op hun school-
reis opnieuw een WO 1-quiz voorgescho-
teld kregen? stien Vansteenkiste uit  
2 sTVc en Hanne Christiaens uit 2sTVe 
behaalden beiden een uitstekende 
score en zo een gedeelde eerste plaats. 
Ze kregen elk een boekenbon ter waarde 
van 15 euro. Op de 2de plaats was er 
ook een ex aequo: Louise Labaere uit 
2 sTVc en Lotte Rosez uit 2 sTVd, die 
beloond werden met een boekenbon 
van 10 euro. Proficiat aan de winnaars!

de zevendejaars van VIsO D dit jaar zelf 
een daguitstap in het kader van een 
gezamenlijk project Nederlands-mavo 
organiseerden? 7OAa ging naar Ieper 
en dit leverde deze leuke foto op.

Tessa Bruwier uit 1A sTVb dit jaar 
kampioen gaaibolderen werd? Dit 
beoefent ze bij de koninklijke gaaibol-
dersvereniging de Verenigde Vrienden 
in Hooglede. Doorheen het jaar staan 
er meer dan 20 clubbollingen op het 
programma.

6 sTW de opdracht kreeg om een 
gezonde maaltijd te maken voor 
kleine kinderen in de lessen inte-
grale opdrachten? Ze zorgden voor 
een gekke, mooie, lekkere en vooral 
gezonde maaltijd voor de kleuters die 
op bezoek kwamen.

op 24 maart al de 7de editie van de 
‘Kwistet-quiz’ doorging? Leerkrachten, 
opvoeders en directie vormden teams. 
Het was gezellig quizzen met collega’s, 
voor het plezier en ook een beetje voor 
het goede doel. De opbrengst was dit 
jaar 334,03 euro en wordt geschonken 
aan sOs Kinderdorpen.

er tijdens stressfactor op het Polen-
plein meer dan 1200 pakjes friet op 
anderhalf uur bedeeld werden?

leerkracht Goewaart Oplinus als 
zevende over de meet kwam tijdens 
‘Dwars over de Mandel’, een loopwed-
strijd van het Klein seminarie? Profi-
ciat! 

Elano Lefevere uit 3 VVc op 1 mei Bel-
gisch kampioen golfbiljart werd met de 
beloften/juniorenploeg?
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er op maandag 8 mei enkele leerlingen 
uit het 4de en 5de jaar het initiatief 
namen om aandacht te vragen voor 
diversiteit? Vooral het thema gender en 
seksuele geaardheid kwam aan bod. 
VIsO vindt het belangrijk dat de leerlin-
gen gesensibiliseerd worden en dat ze 
met een open bril naar hun omgeving 
kijken.

geïntegreerd werken niet altijd op 
school doorgaat? Op 15 mei bezorgde 
5 Verzorging heel wat peuters en kleu-
ters een leuke dag in Hoeve ter Kerst. 
Ze speelden er boerderijspelletjes, 
vertelden voorleesverhalen, picknick-
ten samen en begeleidden hen op het 
kabouterpad.

7 OAb op donderdag 11 mei op bezoek 
ging in de leefgroep ‘De barrière’ in 
Dominiek savio? ’s Ochtends kook-
ten ze samen met de bewoners en in 
de namiddag speelden ze samen een 
quiz op maat. De leerlingen kregen 
daarnaast ook nog de opdracht om 
de ruimte feestelijk aan te kleden. De 
bewoners genoten zichtbaar en de leer-
lingen ook!

Elise Deneir (3 sTWb), Hanne Ver-
meersch (5 sTWa), Hebe Theunynck (5 
sTWb) en Laura simoens (5 Vb) voor 
de tweede keer Belgisch kampioen bij 
dansorganisatie FDsF werden met hun 
discoformatie Team United?

de gepensioneerde personeelsleden 
van het vroegere st.-Lugartinstituut nog 
regelmatig samen komen? Op 18 april 
brachten ze een bezoek aan de histo-
rische stad Oudenaarde. Oud-directeur 
Frans Acx fungeerde als gids.

enkele leerlingen van Haarzorg en 
schoonheidsverzorging meehielpen 
met de gezinsactiviteit van ‘de week 
van de opvoeding’ in het Geitepark? 
De schmink- en haarzorgstand was 
opnieuw een succes. 

4 VVa werd uitgenodigd voor een ver-
nissage van knife painting-artiest 
Peter Terrin? Imani D’Hondt en Elza 
Imeraj stelden de schilder voor in hun 
cultuurpresentatie mavo bij mevr. Van-
ruymbeke. De klas werd hartelijk ont-
vangen door de kunstenaar zelf op zijn 
kleurrijke tentoonstelling ‘Fearlessly 
Authentic’ in Brugge. Imani, Femke en 
de leerkracht kochten een handtasje 
uit de collectie.

er in VIsO D 
echte dieren-
vrienden schui-
len? Toen Axana 
Lybeer (BVLc) 
een jong vogeltje 
vond op weg naar 
school, bracht ze 
dit mee.
Na contact door 
de opvoeders 
met het vogelop-
vangcentrum in 
Oostende bracht 
leerkracht Leen 

Verfaillie het vogeltje ter plaatse. Ons 
gevederd vriendje is een jong van een 
Vlaamse Gaai en zal zo’n 2-tal maan-
den in het opvangcentrum verblijven 
vooraleer het weer vrijgelaten wordt. 
VIsO is dus niet alleen zorgzaam voor 
leerlingen, maar ook voor dieren…

seminarist Tim ons pastoraal jaar-
thema ‘Akkoord, daar zit muziek in’ 
concreet wilde invullen? Hij bracht zijn 
gitaar mee en is met 6 sTWb komen 
zingen.
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Familiaria

Huwelijken
Maarten soubry - leerkracht en Jasmijn 
Weyhaeghe op 6 mei 2017 

senne Vantieghem en Jasmien Dumor-
tier op 27 mei 2017, zoon van Marijke 
Kesteloot - TAC

Mathieu Vandeputte en Heleen Has-
peslagh op 27 mei 2017, dochter van 
Marleen Lambrecht - leerkracht

Bart Haspeslagh en stephanie Decoe-
ne op 9 juni 2017, zoon van Marleen 
Lambrecht - leerkracht

Proficiat aan de gelukkige paren en 
hun familie!

Geboorten
AUDRIC op 29 maart 2017, zoon van 
Pieter Goethals en Ines Maes - leer-
kracht

ROsELLE op 16 april 2017, dochter 
van Goewaart Oplinus - leerkracht en 
Veerle Naessens

REMI op 24 april 2017, zoon van Ward 
Claerhout en Lieselot Demeyer - leer-
kracht

DRÉ op 26 april 2017, neef van Daan 
Catteeuw 5 sTWb en kleinzoon van 
Martine Lezy - leerkracht

MAURA op 27 april 2017 , kleindochter 
van Annie Doens - leerkracht

ELLIs op 28 april 2017, dochter van 
simon Hemeryck en sharon Berteloot 
- leerkracht

EMELIE op 17 mei 2017, kleindochter 
van Huguette François - oud-leerkracht

HAN op 3 juni 2017, kleindochter van 
Erna Vanhee - leerkracht

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Overlijdens
Dhr. Etienne Vansteenkiste op 21 
maart 2017, grootvader van Pauline 
Willaert - 7 Hs en Michelle Willaert -  
5 MRV 

Mevr. Erna Vanhaverbeke op 26 maart 
2017, oud-opvoeder

Mevr. Ingrid Van Looy op 10 april 2017, 
leerkracht

Mevr. Marijke Rebry op 14 april 2017, 
oud-leerkracht

Mevr. Agnes Lagache op 27 april 2017, 
moeder van Ingrid Ghesquière - leer-
kracht

Mevr. Els Vanlandschoot op 28 april 
2017, tante van stien Vansteenkiste - 
2 sTVc

Mevr. Jenny Roose op 1 mei 2017, 
grootmoeder van Jolien Vandenbroucke 
- 6 Vb

Dhr. Pierre Crokaert op 11 mei 2017, 
vader van Josiane Crokaert - leerkracht

Mevr. Jacqueline Reeuws op 20 mei 
2017, moeder van Ignace Baert - oud-
leerkracht

Mevr. Nadine Vantomme op 25 mei 
2017, tante van Jolien Monteyne -  
4 sTWb

Mevr. Bea Vanloocke op 30 mei 2017, 
oud-leerkracht

Dhr. Franciscus Timmermans op 30 
mei 2017, grootvader van Broocklynn 
Meeus - 1 A sTVd

Dhr. Palmer Duytschaver op 5 juni 
2017, grootvader van Ine Demedts - 
leerkracht 

Mevr. Frieda stove op 6 juni 2017, 
grootmoeder van Febe Mestdagh - 1 Bd

Dhr. Roland Vandevelde op 8 juni 2017, 
grootvader van Laura Vandevelde -  
2 sTVb

Dhr. Dirk Bouttery op 8 juni 2017, broer 
van Josianne Bouttery - oud-leerkracht

Dhr. Maurits Vandendriessche op 9 juni 
2017, schoonvader van Annemie Van-
decappelle - opvoeder

Mevr. Rosette Cheyns op 10 juni 2017, 
grootmoeder van Renaat Jonckheere - 
leerkracht

Julien Coene op 17 juni 2017, klein-
zoon van Martine Depoorter, leerkracht

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan.

MARIJKE REBRY
(13 mei 1952 - 14 april 2017)

Het is goed geweest,
ik heb liefgehad

en er werd van mij gehouden.

Het is goed geweest,
maar ik was wel graag

nog een beetje gebleven.

Marijke

Allen zijn we bedroefd om het 
overlijden van oud-leerkracht 
Marijke Rebry.
We blijven haar met dankbaar-
heid in het hart dragen en leven 
mee met de familie en al wie 
haar dierbaar was.



BOEKEN- EN
MATERIAALVERKOOP

Campus Delbekestraat
dinsdag 29 augustus 2017 van 9 uur tot 12 uur

(1ste, 2de en 3de jaar)

dinsdag 29 augustus 2017 van 14 uur tot 17 uur
(4de, 5de, 6de en 7de jaar)

Campus poleNpleIN
vrijdag 25 augustus 2017 van 9 uur tot 12 uur

(1ste en 2de jaar)

vrijdag 25 augustus 2017 van 14 uur tot 17 uur
(3, 4, 5, 6 - niet BE/SV/HZ/GWW)

maandag 28 augustus 2017 van 9 uur tot 12 uur
(3de en 4de jaar BE/HZ)

maandag 28 augustus 2017 van 14 uur tot 17 uur
(5 SV, 6 SV, 5 GWW, 6 GWW, 5 HZ, 6 HZ, 7 EL en 7 HS)

INschRIjVINgEN
EN  INLIchTINgEN

van maandag 3 juli 2017
tot en met maandag 10 juli 2017

van woensdag 16 augustus 2017
tot en met donderdag 31 augustus 2017

van 9 uur tot 12 uur
en van 13.30 uur tot 17.30 uur

AdMINIsTRATIEVE
VAKANTIE

van dinsdag 11 juli 2017
t.e.m. dinsdag 15 augustus 2017

Kalender eerste timester 2017-2018
21/09 tweedaagse bezinning 6 STW  P
22/09 tweedaagse bezinning 6 STW  P
22/09 infoavond 1A P
26/09 infoavond 1B D
27/09 feest van Sint-Michiel  D + P
28/09 sporttweedaagse 7de jaar  D
29/09 sportdag D + P
29/09 sporttweedaagse 7de jaar  D
05/10 ouderavond 5 GWW P
08/10 restaurantdag P
09/10 tweedaagse bezinning 6 GWW  P
10/10 tweedaagse bezinning 6 GWW  P
12/10 posterbeurs D
12/10 kick op sport 4de jaar D
18/10 dag van de verzorgende D + P
20/10 dag van de jeugdbeweging D + P
24/10 toneel ‘Adem benemend’ 1 B D

01/09 start nieuwe schooljaar D + P
01/09 onthaaldag 1 A, 1 B en BVL D + P 
04/09 onthaaldag 1 A en 1 B D + P
04/09 arbeidsgeneeskundig onderzoek
 nieuwe leerlingen V en OH D + P
04/09 startvieringen D + P
05/09 startvieringen D + P
06/09 schoolfotografie D + P
06/09 startdag stage 7 OA D
08/09 startdag stage 6 OH D
12/09 infoavond stage 5 bso D
14/09 startdag stage 5 OH D
14/09 posterbeurs P
15/09 posterbeurs P
18/09 tweedaagse bezinning 6 TW  P
19/09 Fiets-O-Meter 1ste en 2de jaar D
19/09 tweedaagse bezinning 6 TW  P

26/10 oudercontact 1 B D
26/10 oudercontact  P
28/10 start herfstvakantie D + P
05/11 einde herfstvakantie D + P
11/11 Wapenstilstand (vrije dag) D + P
27/11 pedagogische studiedag 
 (vrije dag voor leerlingen) D + P
30/11 sinterklaasfeest 1 A P
01/12 ouderavond studiekeuze-
 begeleiding 6 tso en 7 bso  D + P
07/12 ouderavond buitenlandse stage D + P
19/12 laatste examendag D + P
22/12 oudercontact D + P
23/12 start kerstvakantie D + P
06/01 einde kerstvakantie D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

hET  cLB  Is  OPEN
TIjdENs  dE  VAKANTIE

van maandag 3 juli 2017
tot en met vrijdag 14 juli 2017

van woensdag 16 augustus 2017
tot en met donderdag 31 augustus 2017

van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur

uitzondering: woensdag open tot 18 uur
vrijdag open tot 16 uur

gesloten op dinsdag 11 juli 2017

kattenstraat 65, roeselare, t 051 25 97 00
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VISO

Campus Dr. Delbekestraat
Dr. Delbekestraat 24 – 8800 Roeselare
tel.: 051 20 88 77

Campus Polenplein
Polenplein 23 – 8800 Roeselare
tel.: 051 20 14 57

viso.roeselare@sint-michiel.be
www.viso-roeselare.be
www.facebook.com/visoroeselare
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