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Samenspel
Akkoord, muziek kun je alleen maken, maar de ultieme klank krijg je
toch als instrumenten samen klinken, of als er een stem bij komt, in
interactie met een publiek. 1 + 1 is
altijd meer dan 2, wat de leerkracht
wiskunde ook mag beweren.
Het is fantastisch om te zien dat in
een wereld waarin men mensen tegen elkaar op wil zetten en muren wil
bouwen om mensen buiten te houden, we in VISO onze leerlingen (en
collega’s!) de kans kunnen bieden
om verbinding te (leren) maken met
elkaar.
Nog voor de hype van co-teaching, waren in VISO al tal van collega’s bezig
om samen geïntegreerde opdrachten
uit te werken, die ze dan regelmatig
samen voor de klas brengen. Ook
binnen en over vakgroepen heen
zie ik collega’s mooie projecten uitwerken voor STEM, voor workshops
met leerlingen van de lagere school,
voor een themaweek, een vak of een
andere activiteit. En misschien vroegen leerlingen zich al af waarom een
leerkracht opeens een les bijwoont
van een andere leerkracht? Wees
gerust, dat zal nog vaker gebeuren.
Het doel van die samenwerkingen?
Elkaar versterken om nóg kwaliteitsvoller onderwijs te bieden aan onze
leerlingen.
Ook leerlingen laten zich niet onbetuigd. In de leerlingenraad, op beide
campussen, in elke graad, zetten
maar liefst 88 leerlingen en 13 be-

geleidende leerkrachten en opvoeders zich in om in de voorbije koude
wintermaanden enkele hartverwarmende activiteiten te organiseren.
Zo was er de Valentijnsactie, de dag
van de leerlingenraad, een spaghettiavond ten voordele van Stressfactor
Live en natuurlijk de voorbereidingen
van dit muziekfestival zelf dat in het
derde trimester doorgaat.

studierichtingen, speeddates met
leerlingen uit hogere jaren, interessetesten, inleefdagen in het werkveld,
binnen- en buitenlandse stages, infoavonden voor leerlingen en ouders,
advies op het rapport en veel meer.
We willen er alles voor doen om leerlingen de juiste keuze te laten maken
en hun talenten ten volle te laten ontdekken en ontplooien.

Een ander voorbeeld van samenwerken is er zijn voor de ander. Dit gebeurt door als vrijwilliger te lezen of
huiswerk te begeleiden in de lagere
school, door mee te doen aan de
koffiestop of samen een sober maal
te delen ten voordele van Broederlijk
Delen. Samen meewerken aan Erfgoeddag, animatie voorzien in een
woonzorgcentrum of vertelzakken
ontwikkelen in het kader van Wereld
Dementiedag, zijn andere concrete
voorbeelden van samenwerking.

Misschien denk je nu wel: dat klinkt
simpel dat samenwerken en verbinding maken met de ander. Helaas,
dat is het niet altijd. Het is een leerproces met vallen en opstaan. In de
week voor respect bijvoorbeeld, besteedden we via sprekers en workshops extra aandacht aan omgaan
met sociale media. Ik trap een open
deur in als ik zeg dat op een correcte
manier verbinding maken via sociale
media niet altijd eenvoudig is. Net
daarom willen we hier blijvend aandacht aan besteden en leerlingen
weerbaar maken.

Het engagement van de leerlingen en
begeleiders in het project peer support is natuurlijk ook een toonbeeld
van engagement voor de ander. Dit
trimester gingen de peer supporters
voor het eerst aan de slag als bemiddelaar bij ruzies tussen leerlingen in
de eerste graad. En ja, ze doen dat
schitterend!
Ook bij de zo belangrijke studiekeuze
van leerlingen slaan we de handen
in elkaar en gaan we samen op zoek
naar de juiste richting. Leerlingen,
ouders en leerkrachten samen, via
verschillende bezoeken aan andere

campus Polenplein

Infoavonden

1A
eerste jaar technisch onderwijs
donderdag 20 april 2017
om 17.30 u., 18.30 u. of 19.30 u.

Verbinding maken, moet je leren en
waar leer je beter dan op school?
Ik vind het fantastisch om te zien
dat we door de tomeloze inzet van
zo veel leerlingen, leerkrachten en
ouders in talrijke lessen, projecten
en activiteiten werk maken van dat
verbinden, het samen dingen realiseren, zowel vakgebonden als vakoverstijgend. Als je het mij vraagt, dan zit
er muziek in het samenspel in VISO.
Joeri Sioen
adjunct-directeur

campus Delbekestraat
1B
eerste jaar beroepsonderwijs
dinsdag 25 april 2017
om 19 u.
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Geen leven zonder muziek
Misschien herkent u zich ook in de volgende situatie: iedere morgen is het
eerste wat ik doe als ik in de woonkamer kom, de radio aanzetten. Ook ’s
avonds wanneer ik terug thuis kom, zet
ik steevast de radio aan. Ik kan meerdere redenen opsommen waarom ik dit
doe: ik luister nu eenmaal graag naar
muziek, muziek brengt leven in huis,
muziek zorgt voor een fijn humeur,
muziek verdrijft de stilte… Muziek is
sterk aanwezig in onze samenleving,
denk bijvoorbeeld maar aan de vele
televisieprogramma’s die op zoek gaan
naar muzikaal talent en de talrijke festivals – met de meest uiteenlopende
genres – die georganiseerd worden en
waarbij er een ware stormloop is voor
de ticketverkoop. Het is bovendien
bewezen dat muziek een invloed heeft
op onze emoties: muziek kan ons blij of
verdrietig laten voelen. Omgekeerd grijpen we ook vaak naar dat genre muziek
dat past bij onze gemoedstoestand.
Het zelf maken van instrumentale en/
of vocale muziek kan dan ook een spiegel van onze ziel zijn. Bij ons op school
zijn er heel wat collega’s en leerlingen
die actief met muziek bezig zijn. Bij mij
beperkt zich dit tot het – nu ja – meezingen in de besloten omgeving van mijn
wagen. Feit is: muziek maakt deel uit
van het leven van veel mensen.
Soms kunnen we echter ook muziek
aantreffen waar we dit op het eerste
gezicht niet meteen zouden verwachten. Denk maar aan het ritmische getik
van de regen tegen het raam of op het
dak. Regen, voor ons vaak hét onder-

werp bij uitstek om op af te geven,
maar voor veel mensen inderdaad een
waar symfonisch orkest, want voor hen
is regen een levensbrenger, of nog:
muziek is leven. Tijdens deze vastenperiode werkt Broederlijk Delen dan ook
niet toevallig met het thema regen. In
Burkina Faso in het Westen van Afrika
duurt het regenseizoen amper vier
maanden en daarmee moeten de boeren een heel jaar zien rond te komen.
Met allerhande acties (sober maal,
choco- en/of koffiestop,…) hebben we
onze leerlingen bewust gemaakt van
deze problematiek. Zo hebben we ook
een financieel steentje kunnen bijdragen zodat bijvoorbeeld de arme boeren
laagdrempelige leningen kunnen afsluiten, erosiedijken aangelegd kunnen
worden en onvruchtbare grond opnieuw
beplant kan worden.

Hierboven schreef ik dat ik de radio
aanzet om onder meer de stilte te
verdrijven. Weldra maken we het echter bewust stil, leggen we de muziek
even het zwijgen op. Of zoals de Franse
schrijvers Edmond en Jules de Goncourt het misschien net iets te kort
door de bocht formuleerden: “Muziek is
alleen maar nuttig omdat ze de waarde
van de stilte doet beseffen.” Op de
avond van Witte Donderdag luiden de
kerkklokken nog feestelijk en speelt
het orgel nog majestueuze klanken
ter herdenking van het Laatste Avondmaal. Maar daarna maken we het stil.
De muziek verstomt bij het lijden dat
we herdenken. Het lijden van Jezus,
maar ook het lijden van elke mens,
vaak in eenzaamheid gedragen. Hoeft
het nog gezegd dat het een goed gevoel
geeft als tijdens de Paaswake de stilte
verdreven wordt door de klokken die
opnieuw krachtig luiden en het orgel
uit al zijn pijpen uitschreeuwt: Hij leeft!
Lijden en dood hebben niet het laatste
woord! Bestaat er een mooiere muzikale boodschap dan deze? Alvast een
zalige, muzikale hoogdag van Pasen
toegewenst!
Renaat Jonckheere
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VISO-leerlingen veroveren Europa
“Vi gör tre veckors praktik på
arbetsplatser i Sverige, Uddevalla.”

“ Me työskentelemme 3 viikola
Suomessa.”

Zweden

Finland

v.l.n.r.: mevr. K. Beirlandt,
Lennart Carbon (6 GWWa),
Celine Rosseel (7 TBZa),
Eline Baeckelandt (7 TBZb) en
Michiel Bardyn (6 GWWa)

v.l.n.r.: mevr. L. Vuylsteke,
Eline Meesseman (7 KZ),
Estelle Lecluse (7 KZ),
Joke Rousseau (7 KZ),
Nora Barbier (7 EL),
Anouk Vanmoerkerke (7 EL)
en Pauline Willaert (7 HS)

“Nous faisons 3 semaines de stage
à Aubenas en France.”

Frankrijk:

1ste rij v.l.n.r.: Justine Godin (6 GWWb), Vicky Coussement
(6 GWWb), Lori Cornillie (7 TBZb) en Démi Vinckier (7 OAa)
2de rij v.l.n.r.: mevr. S. Schramme, mevr. E. Vincke en mevr.
T. Vervaecke

“ Wij gaan drie weken op stage
naar Sneek in Nederland.”

Nederland

1ste rij v.l.n.r.: Lindsay Rosseel (7 TBZb), Sushila Matyn
(7 OAa), Louise Vandepitte (6 GWWb), Shauni Dekeyzer
(6 GWWb)
2de rij v.l.n.r.: dhr. G. Oplinus, Bartel Deburghgraeve
(6 GWWa), Lies Bucsán (6 GWWb) en mevr. E. Vanhee
Fanny Delrue
CONTACT MAART-APRIL 2017
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Vlaamse week tegen pesten in VISO
In de media horen en zien we
veel over pesten en ook in
VISO blijven we alert. Tijdens
de Vlaamse week tegen pesten
van 20 februari tot en met 24
februari stonden dan ook in alle
klassen één of meerdere lessen in het teken van dit thema.
De eerstejaars bekeken in de les leefsleutels de film ‘Regret’, een film gemaakt
door 2 meisjes Imana (14 jaar) en Pien
(12 jaar).
Alle tweedejaars kregen een uiteenzetting
over cyberpesten door politie-inspecteur
Ulrich Bonnier. Ze gingen voordien ook naar
de theatervoorstelling ‘Bad Girlz Rule’.
De derdejaars keken naar enkele filmpjes uit de ‘De Kleine Vrede’. Via actieve
werkvormen discussieerden de leerlingen over hun reacties in conflictsituaties.
4 VV en 4 MRP bekeken de film ‘A girl like
her’, een film over een meisje dat goede
cijfers behaalt op school en heel ijverig
meewerkt aan alle activiteiten. Dit wekt
wrevel en van de ene dag op de andere
wordt zij gepest op school…
4 HZ werkte rond ‘Stop cyberpesten!’:
Wat kan en wat kan niet?

Staatssecretaris voor Privacy Philippe
De Backer himself gaf de leerlingen van
4 tso en van 3 TW les over de gevaren en
de uitdagingen van sociale media.
De vijfdejaars leerden met het stellingenspel ‘Risky Business’ dat ze een actieve
rol kunnen spelen in het stoppen van
cyberpesten.
Omdat de zesdes binnenkort op de werkvloer staan, organiseerden we voor hen
een sessie over respect in een werksituatie – pesten op de werkvloer.
De organisatie ‘School zonder racisme’
bracht voor de zevendes een workshop
‘Oogkleppen af’ over verschillen in culturen.
We ervaarden de ‘week
voor respect en tegen
pesten’ als zeer
zinvol en hopen
dat dit initiatief
voor alle leerlingen
een
aanzet mag
zijn om ook
de rest van
het schooljaar respectvol met elkaar
om te gaan.
Patrick Soenen

Hoe veilig zijn onze posts op sociale media?
Facebook, snapchat, Instagram, whatsApp… onze leerlingen kunnen zich geen
leven zonder sociale media voorstellen. Maar is het allemaal wel zo veilig?
Staatssecretaris Philippe De Backer, verantwoordelijk voor privacy, kwam les
geven aan 4 tso en 3 TW over hoe ze best op een veilige manier op het internet
gaan. Met dank aan Francesco Vanderjeugd, burgemeester van Staden, Vlaams
parlementslid en oud-leerling van VISO, die deze les mogelijk maakte!
Onze leerlingen zijn opgegroeid met iPads, iPhones, tablets en de oneindige
mogelijkheden van het internet. Maar wat gebeurt er met foto’s of filmpjes die
online geplaatst worden? Zijn die echt alleen zichtbaar voor vrienden? De staatssecretaris kon de leerlingen een uur lang boeien met concrete tips en voorbeelden over hoe we veilig kunnen omgaan met sociale media. Wat online gezet
wordt, blijft eeuwig staan en daar schrokken de leerlingen toch wel van. Hij gaf
ook de tip om op anonieme chats nooit persoonlijke info door te geven. Deze les
over privacy opende de ogen van heel wat leerlingen, zonder hen af te schrikken.
De leerlingen hadden heel concrete vragen voor staatssecretaris De Backer,
zoals “kan mijn webcam gehackt worden?”. Als antwoord op deze vraag gaf
hij de tip om de webcam van een laptop steeds af te plakken als je hem niet
gebruikt.
De boodschap na deze les was duidelijk: gebruik sociale media, want het biedt
zoveel kansen, maar denk na voor je iets online plaatst.
Op onze Facebookpagina hoor je de staatssecretaris zelf aan het woord in een
reportage van WTV die langskwam op school.
Fanny Delrue
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Een greep uit onze STEM-lessen
van 1A STEM/TW
De S staat voor ‘science’ of wetenschappen. In de lessen voeren we veel proefjes uit,
waardoor we alles beter begrijpen en vooral
langer onthouden. Werken met de microscoop is voor ons al lang niet meer nieuw.

De T staat voor ‘technology’ of techniek. Tijdens ieder
STEM-project slaan we de handen in elkaar. Dit jaar timmerden we zelf al een heel bijenhotel in elkaar.

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS
De E staat voor ‘engineering’. We vonden het superleuk
toen we ons eigen interactief spelbord mochten ontwerpen.
We programmeerden zelf een spelletje op de computer dat
we in het spelbord gebruikten.

De M staat voor ‘mathematics’ of wiskunde. Het maken
van goniometrische figuren tijdens het project over zeep vonden we heel leuk. Zeker toen
er met het zelf gemaakt zeepsop, zeepkubussen en zeeppiramides tevoorschijn kwamen.

Elien Piccavet
CONTACT MAART-APRIL 2017
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Milieubewust in 1 B en BVL
De goede daad van de leerlingen 1 B
Een blikje cola en 50 jaar … een kauwgom en 25 jaar… Ik hoor je
denken: welke combinaties worden hier nu gemaakt? Wekten we jouw
nieuwsgierigheid op?
In het eerste jaar werkten we in de les wiskunde rond de afbraaktijd
van zwerfafval. Daarmee wordt de tijd bedoeld die de natuur zelf nodig
heeft om zwerfafval te laten verdwijnen. In de les leerden we spelenderwijs die combinaties tussen afval en afbraaktijd kennen. Dit was
heel vaak schrikwekkend. Soms was er meer tijd nodig dan de eigen
leeftijd van de leerlingen om iets te laten verdwijnen! Door dit besef
hopen we dat er minder snel iets op de grond gegooid wordt.
De zwerfvuilactie die we tijdens ons milieuproject in de omgeving van
onze school organiseerden kaderde perfect binnen deze lessen. Onze
leerlingen trotseerden de koude en zorgden onder het goedkeurend
oog van enkele buurtbewoners voor opgeruimde straten. We veegden honderden peuken en papiertjes op! Schatten vonden we helaas
niet…
We hebben nog één boodschap, één vraag, één hoop: valt het op dat
de straten proper liggen? Hou het dan alstublieft zo, want een aangename omgeving is voor iedereen veel leuker om in te vertoeven.
De leerlingen van 1 B zullen jou dankbaar zijn!

FC De Kampioenen à la VISO, roodkapje in de versie van de leerlingen
van 1 B… De leerlingen schreven hun
eigen toneeltjes rond milieu. En de
(groot)ouders konden dit zeker smaken. Het was meer dan de moeite!

We eindigden de eerste dag met onze
wereldberoemde bingoruilbeurs. Via
onze ruilbeurs geven we spulletjes een
tweede leven! Goed voor het milieu en
gelukkige leerlingen, twee vliegen in
één klap!
6
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Spelenderwijs leerden de leerlingen van 1 B en BVL veel bij.

Eventjes tot rust komen aan de pc…
Tussen alle actieve werkvormen was
deze oefening zeker welkom!

Ook de creatieve kant van onze leerlingen kwam zeker aan bod. Een slogan
bedenken, een kunstwerk maken met
afval… alles kan.

Er werd ook aan de smaakpapillen
gedacht tijdens het project. Op zoek
naar een gerechtje met restjes uit de
koelkast? Heerlijke bruschetta’s...
Het recept is te krijgen bij de leerlingen van BVL.

En natuurlijk onthoud je dingen beter
als je ze effectief ziet. De BVL’ers
brachten een bezoekje aan het waterzuiveringsstation en aan Vanheede.
Koud, mistig… maar heel leerrijk!
Een grote dankjewel aan de papa
van Emiely Verschelden voor de extra
begeleiding!

Sorteren op een leuke manier! Dit is de idee achter ons afvalparcours!
Saskia Caes
7
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7 Thuis- en bejaardenzorg bereidt zich voor
op tijdsreis
De leerlingen van het 7de Thuis- en
bejaardenzorg zijn volop bezig met de
voorbereidingen van hun performances
voor de Erfgoeddag van zondag 23 april.
Op die dag, die in het teken staat van
zorg, brengen ze korte toneelstukjes
uit de jeugdjaren van de bewoners van
Woonzorgcentrum Vincenthove.
Tijdens de voorbereiding gingen ze
in gesprek met bewoners van Vincenthove, waarbij herinneringen werden gedeeld. Zo kwamen inspirerende
verhalen naar boven die nu in levendige scènes worden omgezet.
Ook jullie zijn van harte welkom op zondag 23 april:
- in de gebedsruimte achterin de Arme
Klarenkapel om 13.30 u. en om
14.15 u.
- In woonzorgcentrum Vincenthove om
15 u., 15.30 u. en 16 u.
Cindy Claeys

Een gip Kinderzorg om trots op te zijn
Op 14 februari 2017 kregen Leonie
Castelein (7 KZ) en Laure Labeeuw
(7 KZ) samen met twee begeleidende
leerkrachten de kans om de uitwerking van hun geïntegreerde proef
(gip) te tonen aan leerkrachten uit
Oost-Vlaanderen en de pedagogisch
begeleiders uit Brussel-Mechelen.
Vol trots stelden de leerlingen hun
schatkisten voor en gaven ze uitleg
over hoe ze aan de slag zijn gegaan
met het vernieuwende concept van
het ‘pedagogisch raamwerk’ en
het ervaringsgericht werken in de
groepsopvang en buitenschoolse
kinderopvang.
De aanwezige leerkrachten uit verschillende scholen keken vol bewondering toe. We kunnen met wat fierheid melden dat we met onze gip
in Kinderzorg een voorloper zijn in
West- en Oost-Vlaanderen. Wij zijn
als leerkrachten ook supertrots op
onze leerlingen uit 7 Kinderzorg!
Margaux Vandekerckhove
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Proeven van het werkveld

Lore Vancoppenolle

6 Techniek-wetenschappen
Januari, de start van een nieuw
jaar met veel plannen, meteen
ook de start van een nieuw project.
Onze leerlingen uit 6 Techniekwetenschappen volgden in het
kader van hun toekomstige
studiekeuze twee dagen mee
op de werkvloer.

Met deze inleefdagen willen we de
hogeschoolmotor op het juiste toerental brengen. De leerlingen kozen een
bedrijf dat aansluit bij hun wetenschappelijke en technische interesse. Zo kregen ze de juiste snelheid te pakken om
binnenkort de weg van het studentenleven op te draaien. Onze ‘inleefdagen’
gaven hen daarvoor gegarandeerd de
nodige dosis zelfvertrouwen.
Voor iedere leerling uit 6 TW was de
ervaring verschillend. We mogen eerlijk
gezegd trots zijn op onze zesdejaars.

Silke Mahieu
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De mensen van het werkveld bij wie ze
stonden, waren echt onder de indruk
van hun capaciteiten en inzet.
Ilse Declerck

6 Sociale en technische wetenschappen

Lies Dousy
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In het kader van de integrale opdracht ‘Op het juiste spoor’ kregen de leerlingen van 6 Sociale en technische
wetenschappen de kans om twee dagen, namelijk op 16 en 17 januari, mee te volgen in het werkveld. In
deze jaaropdracht is het de bedoeling dat onze laatstejaars STW doorheen het schooljaar allerlei informatie
verzamelen en ervaringen opdoen om zo tot een weloverwogen studiekeuze te komen. Deze twee dagen in het
werkveld sluiten hier perfect bij aan: leerlingen maken kennis met twee werkomgevingen waarin zij misschien
later ook terecht zullen komen. De reacties van de leerlingen na afloop zijn dan ook heel positief.
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Een dag uit het leven van… mevr. Bataillie
Voor wie nog twijfelde of leerkrachten van deze planeet
zijn en al dan niet een aards
bestaan leiden, naast hun
schools bestaan, willen wij dit
graag bevestigen met een concreet voorbeeld: mensen uit
het onderwijs zijn wel degelijk
wezens van vlees en bloed… Ze
leiden een gewoon leven met
alles erop en eraan: naast hun
job maken ze deel uit van een
gezin, al dan niet kroostrijk,
ze hebben een huishouden te
runnen en daarnaast hebben
ze gelukkig nog wat vrije tijd
en héél veel (toekomst)plannen die ze dan uitstellen tot de
eerstvolgende vakantie...
Goede morgen, mevrouw Bataillie… of mag ik Lieselotte zeggen?
Wanneer moet je ’s morgens uit de
veren? Ben je een ochtend- of een
avondmens?
Goedemorgen! Ik moet toegeven,
een écht ochtendmens ben ik niet,
al heb ik gelukkig geen last van ochtendhumeur. Geef me een goeie kop
koffie, een boterham met choco en ik
ben er klaar voor!
Elke morgen sta ik om 6.30 u. op
om de kindjes en mezelf te wassen,
kleren aan te trekken en boterhammen te smeren. Je kent dat wel, het
ochtendritueel van zovelen… Rond

10
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7.35 u. breng ik (of mijn man) de kinderen naar school en daarna neem
ik de trein richting Roeselare, klaar
voor een nieuwe dag vol avonturen in
VISO!
Welke vakken geef je allemaal en in
welke klassen?
Ik ben afgestudeerd als bachelor
Nederlands, Engels en economie,
maar ik heb in mijn carrière nog
nooit economie gegeven. Sinds het
begin van mijn loopbaan geef ik
Nederlands en Engels in de eerste
en tweede graad tso en bso. Zo geef
ik dit jaar Nederlands in het tweede
jaar STV (b, c en d), Nederlands in
het derde jaar BE, Engels in 3 STWc
en Nederlands in 4 VV (b en c). In
totaal komt dit neer op 22 lesuren +
1 titularisuur per week, maar vergeet

niet dat er ook nog heel wat voorbereidings- en verbeterwerk aan te pas
komt. Zo ben ik in totaal toch al snel
15 uren per week bezig met voorbereiden en verbeteren. Daarbovenop
zijn er ook nog heel wat vergaderingen en nascholingen.

Sterk in de zachte sector

Hoe vul je jouw pauzes in?
De korte pauzes breng ik meestal
door in de lerarenkamer met een
kopje koffie en een stuk fruit of een
koek (jaja, ik moet toegeven: een
échte zoetebek). Soms moet ik ook
de verplaatsing van de ene naar de
andere campus maken. Dit doe ik
met een fiets die ik op school heb
staan, makkelijk en minder tijdrovend
dan te voet, want te voet neemt dit al
snel een tiental minuten in beslag.
Tijdens de middag is er een langere
pauze en die breng ik eigenlijk steevast door in het werklokaal van de
leerkrachten om daar al wat verbeterwerk of voorbereidingswerk te verrichten. ’s Avonds kan ik meestal pas
laat beginnen aan mijn schoolwerk,
want bij het thuiskomen gaat mijn tijd
vooral naar eten klaarmaken, kinderen wassen en in bed stoppen, de
was en de plas… Vandaar dat ik er
bewust voor kies om ’s middags door
te werken, zo heb ik al wat tijd gewonnen ’s avonds.

Wat is het verschil tussen de lessen
en leerlingen in bso en tso?
Op zich is er best wel een groot
verschil tussen lesgeven in bso en
tso. Om te beginnen zijn de klassen
kleiner in bso, daardoor is de band
tussen leerkracht en leerling anders,
persoonlijker. In tso daarentegen
zijn de groepen groter, de leerstof is
uitgebreider, leerlingen moeten echt
zelfstandig kunnen werken. Dat betekent zeker niet dat ik geen goede
band heb met mijn leerlingen in tso!
Ik geef met enorm veel passie en
vreugde les en dat hoop ik dan ook
over te brengen naar de leerlingen.
Daarenboven draag ik respect heel
hoog in het vaandel. Als een leraar
zijn leerlingen respecteert, dan krijgt
hij minstens evenveel respect terug.
Alleen zo kan een goede band opgebouwd worden én kunnen leerlingen
in optimale omstandigheden ‘leren’.
Wat doe je na schooltijd? Heb je
hobby’s? Is er tijd voor de kids? Hoe
coördineer je dat allemaal?
Ik moet toegeven dat ik tijdens het
schooljaar bitter weinig tijd heb om
hobby’s te beoefenen. Hoe graag ik
het ook wil, ik krijg het er maar niet
ingepland in mijn drukke werkweken. Hoewel mijn man natuurlijk
ook zijn steentje bijdraagt, gaat
er nog steeds heel veel tijd naar
de kinderen, het huishouden en
schoolwerk. Ik koester de hoop
dat eens mijn kinderen wat
groter en zelfstandiger zijn, ik
opnieuw ook wat meer tijd voor

mezelf zal hebben. Zo heb ik ambities om een cursus fotografie en een
opleiding Italiaans te volgen. Ondertussen kan ik wel écht genieten van
een goed boek of een lekker etentje.
Tijdens de vakanties vinden we het
wel belangrijk om er even tussenuit
te zijn. Zo boeken we één keer per
jaar een citytrip zonder kids, échte
qualitytime voor mama en papa.
Tijdens de zomervakantie trekken we
met het hele gezin richting zon. Lekker weer, een goed glas wijn én de
kinderen amuseren zich te pletter in
het zwembad; daar wordt een mens
gelukkig van!
Dank je wel, Lieselotte, je lijkt me de
ideale juf, echtgenote én mama…
Keep up the good work!
Sonja Sijmkens

Ondernemende en enthousiaste leerlingenraad
Logo leerlingenraad
De leerlingenraad is van en voor de
leerlingen en in een school hebben we
te maken met een steeds veranderend
publiek. Elk jaar vertrekken er leerlingen en is er een massale instroom van
nieuwe gezichten.
Dat is de reden waarom er steeds weer
vernieuwende ideeën in leerlingenraden opduiken.
Nu werd het ook wel eens tijd voor een
nieuw leerlingenraadlogo. Aan wie kun
je dat het best vragen? Uiteraard aan
de leerlingen zelf. Dus lanceerden we
een oproep bij alle leerlingen van beide
campussen.

Manissa Kebabi 1A STVb

Laura Landuyt 2 STVa

Femke Depla 2 STVa

Maarten Samyn 6 STWa

‘De leerlingenraad is op zoek naar een
nieuw logo. Het oude is reeds een aantal jaar in gebruik en dringend aan vernieuwing toe.
We zijn ervan overtuigd dat er op school
heel wat creatieve leerlingen zitten die
leuke dingen kunnen maken.
Voel jij je aangesproken en kun je heel
mooi tekenen of knutselen, dan kan
jouw creatie misschien wel het nieuwe
leerlingenraadlogo worden.’
Enkele leerlingen voelden zich geroepen en stuurden ons heel mooie creaties.
Het was een nek-aan-nekrace. Alle
leerlingen van de leerlingenraden en
de begeleiders brachten hun stem uit.
Sarah Vandorpe uit 2 STVa werd de uiteindelijke winnaar en haar logo siert
vanaf nu de t-shirts en alle documenten van de leerlingenraad van beide
campussen.

Sarah Vandorpe 2 STVa

Tom Vandecaveye

Dag Sarah, stel jezelf even voor
Ik ben Sarah Vandorpe uit klas 2 STVa en in mijn vrije tijd ga ik naar de tekenacademie SASK Roeselare en ben ik lid van de meisjesscouts Lichtervelde.
Hoe vaak teken je?
Redelijk veel, vooral in het weekend en op woensdag.
Waarom nam je deel aan de wedstrijd?
Het was een creatieve uitdaging om een nieuw logo te ontwerpen voor de
leerlingenraad van mijn eigen school. De leerlingenraad is er voor en door
leerlingen en dan is het leuk daar op deze manier ook wel deel van uit te
maken.
Wat vind je ervan dat jouw logo gekozen werd?
Supertof! Ik had dit niet verwacht.
Alvast van harte proficiat!
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Week van de leerlingenraad
17 februari 2017:
•
•
•
•

De dag na de stunt van AA Gent tegen Tottenham
Melania Trump voelt zich slecht als first lady
Een 64-jarige vrouw bevalt van een tweeling
…

Maar in de hele scholengroep gaat deze dag de
geschiedenis in als de dag van de leerlingenraad. In
iedere school dansten alle leerlingen vol enthousiasme op het leerlingenraadlied.
In de weken die aan deze datum voorafgingen, namen
enkele leerkrachten en leerlingen het voortouw om
alle leerlingen van de school deze dans aan te leren.
Toch wel een moeilijke beproeving om 1054 VISOleerlingen eenzelfde dans aan te leren.
In VISO campus Polenplein maakten we er de week
van de leerlingenraad van. Het is een kans om als
leerling van de leerlingenraad op het voorplan te treden. Daarom kwamen ze de hele week verkleed naar
school. En het opzet slaagde, want ze kregen heel
wat verbaasde blikken. Wie waren die leerlingen die
in hun pyjama (onesie), sportkledij, valentijnsoutfit
met hippie- of Disneyattributen op school rond liepen?
Om het plaatje compleet te maken en het door te
trekken naar alle leerlingen, organiseerden we op
maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag de VISObattles.
Elk jaar vaardigde enkele vertegenwoordigers af die
de degens kruisten in 13 opdrachten.
Handigheid, precisie, kracht, uithouding en inzicht
waren noodzakelijk om goed te scoren. We zochten
dus evenwichtige teams die het in o.a. schoenenpetanque, limbo, twister, uno, tangrams, handtekeningenzoektocht en zelfs enkele war escape rooms
tegen elkaar opnamen.
De winnaars konden telkens 5 punten verdienen en
elke dag werd de tussenstand bekendgemaakt.
De nek-aan-nekrace kende een zenuwslopende ontknoping waarvan David Copperfield versteld zou
staan. Een gelijkspel zorgde ervoor dat de 3de jaars
het tegen de 5de jaars moesten opnemen in een
ultiem kubbspel.
Uiteindelijk trokken de vijfdes het laken naar zich toe
in een bloedstollende finale!
Zij verdienen als winnaar de titel ‘het sterkste jaar
van VISO’ en mogen een maand lang als eerste gaan
eten in het schoolrestaurant. Een felbegeerde prijs!
Tom Vandecaveye
CONTACT MAART-APRIL 2017
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Ondernemende en enthousiaste leerlingenraad
Valentijn in VISO
VISO Delbekestraat
Cupido schiet in campus D geschenkjes en tekstjes af
Valentijn werd niet vergeten in campus Delbekestraat. De dag van de
geliefden werd een dag van liefde
voor de ander. Elke leerling werd
door een medeleerling in de bloemetjes gezet. De resultaten waren
heel uiteenlopend: van een eclair tot
snoep, een fotokader, een hartjeskussen, een roos, een mooi kaartje,
een boxershort… Ook aan de leer-

krachten werd gedacht: een boeketje
bloemen, een doosje pralines…
Het was voor sommigen spannend
wat ze zouden krijgen, voor anderen
dan weer voorspelbaar (omdat ze zelf
één of meerdere hints gegeven hadden), maar toch een moment waarop
iedereen eventjes speciaal verwend
werd. Leve Valentijn!
Mieke Bossu

VISO Polenplein
… en in campus P foto’s, roosjes en liefdesspreuken.
Op dinsdag 14 februari was het weer zover:
Cupido schoot zijn liefdespijlen in VISO megaver.
Valentijn werd er gevierd
en VISO werd rood versierd.
‘s Morgens mochten onze leerlingen voor een groot hart poseren
zo konden ze hun liefde voor elkaar fotograferen.
De gepimpte bloembakken zorgden voor extra sfeer,
inhoudelijk met liefdesspreuken van weleer.
Tijdens het eerste lesuur lag op elke bank een verrassing klaar:
een kleine snoepattentie, maar een groot gebaar.
Je kon op de speelplaats de jaarlijkse roosjes kopen
en er een bemoedigend woordje voor een medeleerling aan vastknopen.
Er galmde door de boxen romantische muziek.
Romeo en Julia vonden dit zeker sympathiek.
Ook de refter werd rood gekleurd.
Het middageten werd met hartjesballonnen opgefleurd.
We zagen heel wat lachende gezichten
en met veel plezier zullen we deze dag volgend jaar opnieuw inrichten.
Cupido kan op beide oren slapen,
zijn pijlen schoten raak als een vurig liefdeswapen.
Een dikke pluim voor de leden van de leerlingenraad,
want de voorbereiding was een heuse ondernemingsdaad.
Eline Hoorne
14
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Geslaagde spaghetti-avond
Stressfactor Live, een festival dat op
school doorgaat: superidee, toch?
En dit jaar werd VISO geselecteerd
om deel te nemen. MEGA COOL!!
Alleen zorgt het inderdaad voor live

stressfactoren voor de leerlingenraad. Bijvoorbeeld hoe zamelen we
genoeg centjes bijeen om zo’n festival te financieren?
Klara Sabbe (1 Bd) vond het wel leuk
om een etentje te organiseren voor
de ouders, leerkrachten, vrienden,
broers en zussen… de spaghettiavond was geboren!
Mevr. Gheeraert en Mevr. Vandewalle
hebben al voor hetere vuren gestaan
en zagen het wel zitten om een
berg ‘Pasta Bolognese’ te maken.
Natuurlijk staken vele leerlingen en
leerkrachten mee de handen uit de
mouwen.
Op vrijdag 17 februari kwamen 150
hongerige magen naar de eetzaal die
voor deze gelegenheid werd omgetoverd tot een Valentijnrestaurant.
De spaghetti was overheerlijk en de
sfeer was fantastisch. Iedereen - leerlingen, leerkrachten en ouders, te
veel om bij naam te noemen - werkte
vlot samen om de avond vlekkeloos
te laten verlopen.

De spaghetti-avond bracht 2000
euro in het laatje. We zijn heel tevreden met de opkomst en het verloop
van de avond. Wie weet organiseren
we dit volgend jaar opnieuw…
Cindy Debaveye

CONTACT MAART-APRIL 2017

15

100 - dagen
6 GWWa

6 Vb

b

W
6 GW

6 MRV

b

6 STW

6 TW
16

CONTACT MAART-APRIL 2017

Sterk in de zachte sector

6 OH
6 Vc

6 HZ

6 STWa

6 SV

6 Va
CONTACT MAART-APRIL 2017

17

1 B verkent Mode, Verzorging-voeding en Haarzorg
Herken je dit: ’s morgens niet kunnen kiezen tussen de groene of de rode trui? Of moeten beslissen of we nu spaghetti of
macaroni eten? De leerlingen van 1B zitten een beetje in dezelfde situatie. Zij moeten op het einde van het jaar een belangrijke keuze maken. Voelen ze iets voor Mode, voor Verzorging-voeding of voor Haarzorg? Uit die drie beroepenvelden moeten
ze er twee kiezen.
We willen niet dat de leerlingen met de handen in het haar zitten, dus helpen we hen wat bij het nemen van hun beslissing.
Ze mochten proeven van de praktijk tijdens een bezoekje aan een les mode, haarzorg en voeding. De meer dan geslaagde
activiteiten zorgden ervoor dat de ene zeker is van haar of zijn keuze en iemand anders begint nu net te twijfelen... Er wordt
nagedacht over hun beslissing en dat is wat we voor ogen hadden. Missie geslaagd!
Enkele sfeerbeelden…

Saskia Caes

Sint-Michielinternaten
N

NOORD
Stokerijstraat 9 - 8800 Roeselare
Voor alle meisjes van de scholengroep
uitgezonderd van KSR, VABI en VTI

O

op eigen

benen

Zon

dag
opv avond
mo ang
geli
jk

Scholengroep Sint-Michiel
Roeselare · Ardooie

OOST
Wezestraat 2 - 8850 Ardooie
Voor alle leerlingen van H. Kindsheid Ardooie
en de basisschool De Boomgaard

Z

ZUID
Zuidstraat 27 - 8800 Roeselare
Voor alle jongens uit de scholengroep
en voor de meisjes van KSR, VABI en VTI

www.sint-michielinternaten.be
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1

2

Ik ben Anouk en neem je een dag mee
op mijn internaat.

3
6. 45u. Ik mag iedereen wekken
met mijn muziek.

Een dag
uIt het
leven
van een
InternaatsleerlIng

4
Mmm, een lekker uitgebreid ontbijt.

6
De opvoedsters staan steeds klaar
voor individuele studiebegeleiding.

8
Een uitdaging, sa men een
moeilijke puzzel maken.

11
Voor sfeer en gezelligheid
een dikke 10 op 10.

Oeps, bed niet opgemaakt.

5
Sssst, hier wordt in stilte gestudeerd.

7
Als voorbereiding op de exa mens
ordenen we onze mappen.

9
Op woensdag poetsen we onze ka mer zelf.

10
Wat een luxe... een eigen fitnesszaal,
leuk hé.

12

13
22 uur, tijd om naar dromenland
te gaan... slaapwel!

Niet vergeten tandjes te poetsen!

Anouk Demyttenaere (3 STWa)
CONTACT MAART-APRIL 2017
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Leerlingen GWW ontwikkelen folder en
verteltas voor Werelddag Dementie
Midden
september
2016
kwam er een uitnodiging
vanuit het Psychogeriatrisch
Centrum Ter Berken Roeselare. Men zocht scholen die
wilden meewerken aan het
project Werelddag Dementie
op 21 september 2017. Meteen namen we het initiatief
om met de leerlingen van
Gezondheids- en welzijnswetenschappen hieraan deel te
nemen. Het is een mooi thema
dat kadert binnen de lessen seminarie waarin we elk
schooljaar werken rond geestelijke gezondheidszorg.
Na een werkvergadering kenden we de
opdracht voor de leerlingen: een verteltas
dementie maken, die geschikt moet zijn
voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar.
De bedoeling is dat ouders en leerkrachten aan de hand van de verteltas de kinderen wegwijs maken in het thema dementie.
De aandoening dementie komt steeds
meer in de belangstelling, omdat ze meer
en meer mensen treft. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dementie prioriteit nummer 1. In 2020 zullen 130 000
mensen in Vlaanderen getroffen worden
door deze aandoening en in 2050 verwacht men zelfs een stijging tot 200 000.
Dementie is een syndroom waarbij de
verwerking van informatie in de hersenen
verstoord is. Hierdoor treden geheugenstoornissen op, in wisselende combinatie
met één of meerdere andere stoornissen
zoals: niet meer goed begrijpen van of kunnen uitdrukken in woord of schrift, geen
doelbewuste handelingen kunnen uitvoeren, niet meer logisch kunnen redeneren,
organiseren, plannen…

20
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De leerlingen uit 6 GWW kregen als
opdracht een folder samen te stellen voor
volwassenen die weinig kennis hebben
over het ziektebeeld dementie. Het was
hun taak om in een eenvoudige beschrijving duidelijkheid te brengen over de aandoening en vooral ook de wijze waarop
men moet omgaan met de mensen die
eraan lijden. Heel passend kreeg de folder de titel: DEMENTIE VOOR DUMMIES.
Hieraan konden zij werken gedurende de
lessen psychologie.
De leerlingen uit het 5de jaar kregen tijdens de lessen psychologie en seminarie
eerst heel wat informatie over dementie,
zodat ze inzicht kregen in het ziektebeeld.
Nelly Bryon, animator bij mensen met
dementie en Hein Vanhuyse, voorzitter
van de Vlaamse Alzheimer Liga, brachten de leerlingen heel wat inzichten bij.
Daarna gingen de leerlingen aan de slag!
Ze werden in zes groepjes verdeeld. Ieder
groepje kreeg als vertrekpunt een leesboekje over dementie, geschreven op het
niveau van kinderen tussen 8 en 10 jaar.
De eerste opdracht was het boekje lezen,

er een samenvattend verhaal van maken
en tot slot een quiz opstellen over het verhaal. Daarna moesten de leerlingen een
gevoelsspel ontwerpen, een spel ‘wegwijs
in het land van dementie’, een creatieve
verwerkingsopdracht, een liedjesopdracht
en een passend filmpje erbij zoeken. Iedereen werkte met heel veel inzet en enthousiasme aan de opdracht!
Onze verteltas zal op de Werelddag
Dementie voorgesteld worden aan het
grote publiek. Het is de bedoeling deze
verteltas te verveelvoudigen en ter
beschikking te stellen van de lagere scholen. Vanuit het expertisecentrum Sophia in
Kortrijk is er ook vraag om de vertelzakken
te gebruiken. Kortrijk wil zich hierbij, net
zoals Roeselare, verder profileren als een
dementievriendelijke stad.
We kijken al uit naar 21 september, want
dan kunnen de leerlingen Gezondheidsen welzijnswetenschappen hun werk presenteren en deelnemen aan de talrijk
geplande activiteiten!
Annie Doens

Sterk in de zachte sector

Oud-leerlingendag in campus Polenplein

Foto SBR

18 februari 2017… Eindelijk is het zover. De eerste editie van de terugkomdag voor de oud-leerlingen van het Technisch
Instituut Heilige Elisabeth en VISO Polenplein is een feit. Zo’n 120 oud-leerlingen uit verschillende uitgangsjaren zakten terug
af naar hun voormalige school voor een hartelijk weerzien.
Er werden dan ook heel wat herinneringen bovengehaald en verhalen uitgewisseld tijdens de rondleiding in de school en het
klooster. De oud-leerlingen herkenden hun oude school, maar zagen tegelijk ook dat er ondertussen heel wat verbouwd en
geschilderd werd. De vernieuwde lokalen met frisse kleuren vielen heel erg in de smaak.
Ook de vele albums met foto’s van jaren geleden trokken aan en gingen vlot van hand tot hand. Het zorgde voor heel wat
enthousiaste en soms ook wat verlegen reacties bij het zien van de activiteiten en outfits van toen.
De opgedane indrukken konden gelukkig verwerkt worden bij een feestelijke receptie. Tot de volgende keer!

Frederik Depaepe

Van harte welkom op onze open dag!
zondag 30 april 2017 van 13.30 u. tot 17.30 u.
Graag laten we je tijdens onze open dag het boeiende schoolleven in VISO ontdekken:
•
•
•
•

•
•
•
•

persoonlijke rondleidingen op maat voor toekomstige leerlingen en hun ouders;
info over alle studierichtingen en over onze school;
concrete kennismaking met het eerste jaar: 1B, 1A STV en 1A STEM/TW;
bezoek aan de lokalen van het 1ste jaar, leskeukens, labo’s,
schoonheids- en kapsalons, lokalen verzorging, projectklassen, ict-lokalen...
Onze leerlingen tonen er graag hun talenten;
leuke doe-activiteiten in de lokalen en op de speelplaats om te proeven van
onze richtingen;
info over onze uitgebreide zorg voor alle leerlingen;
info over het internaat;
mogelijkheid om in te schrijven.
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VISO op kot

Na VISO s
tud
onze leerlin eren heel wat van
ge
kot. We late n verder en gaan op
n
graag even enkele van hen hier
aan het wo
ord:

Nele Herreman (6 TW 2013)

Laura Dewyse (6 GWW 2015)

1. Welke studies volg je?
Schakeljaar Pedagogische wetenschappen in Gent,
afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs.

1. Welke studies volg je?
Medische beeldvorming in Brussel.

2. Meest interessante vak?
Didactische werkvormen, tijdens dat vak kreeg ik onmiddellijk zin om voor de klas te staan.
3. Moeilijkste vak?
Statistiek en onderzoeksmethoden.
4. Smakelijkste kotgerecht?
Pasta met scampi of kip in een wokje van groentjes.
5. Tofste plek om te ontspannen?
Mijn keuken en de fitness, op die plaatsen kom ik helemaal tot rust.
6. Leukste studentenactiviteit?
De predrinks bij iemand op kot: gezellig samen een babbeltje slaan, iets drinken ... en daarna het echte feest in
de Overpoort.
7. Wat is je droomjob?
Ik zou graag als contactpersoon werken om kinderen met
een beperking of kinderen met leerproblemen te betrekken in het gewoon onderwijs, weliswaar met de nodige
aanpassingen.

2. Meest interessante vak?
‘Musculoskeletaal’. Deze module is een mengeling van
praktijk en theorie door elkaar, altijd fijn om eens afwisseling te hebben!
3. Moeilijkste vak?
Straling en technologie. Straling is vooral gebaseerd op
fysica, dat is en blijft altijd een struikelvak.
4. Smakelijkste kotgerecht?
Ik betrap er mijzelf op dat ik heel vaak met kip kook.
5. Tofste plek om te ontspannen?
Op mijn kot. Bij mooi weer vind je mij vaak op mijn balkon
of in de tuin.
6. Leukste studentenactiviteit?
Met de studentenvereniging op stap! Altijd plezier verzekerd!
7. Wat is je droomjob?
Technoloog medische beeldvorming.

Eva Denolf (6 STW 2015)
1. Welke studies volg je?
Ergotherapie in VIVES Brugge.
2. Meest interessante vak?
De vakken die gaan over concrete aandoeningen, bv.
ergotherapie bij personen met ontwikkelingsproblemen of
ergotherapie bij personen met psychosociale problemen.
In het vak ergotherapeutische vaardigheden kan je zelf
ervaren hoe het is om in een rolstoel te functioneren.
Dat vind ik heel leuk en leerrijk.
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Thibo Devos (6 TW 2015)

Emma Verschingel (6 GWW 2015)

1. Welke studies volg je?
Bachelor secundair onderwijs aardrijkskunde en biologie
in VIVES Brugge.

1. Welke studies volg je?
Verpleegkunde in Ic Dien Roeselare

2. Meest interessante vak?
Geologie.
3. Moeilijkste vak?
Onderwijskunde.
4. Smakelijkste kotgerecht?
Scampi gebakken met lookboter, room en pasta. Gemakkelijk en snel klaar te maken en vooral superlekker!
5. Tofste plek om te ontspannen?
In de gemeenschappelijke keuken komen we vaak samen
om tv te kijken of wat te praten en iets te drinken, of bij
vrienden op kot of in de stad iets drinken.
6. Leukste studentenactiviteit?
Elke donderdag gaan we naar de eiermarkt in Brugge.
Als Club Brugge speelt, ga ik soms naar de voetbalmatch
kijken.
7. Wat is je droomjob?
In een natuurpark werken om dieren te helpen en te onderzoeken. Misschien kan ik daar ook rondleidingen geven zodat
mijn opleiding als leerkracht nog van pas komt.

3. Moeilijkste vak?
Anatomie en pathologie.
4. Smakelijkste kotgerecht?
WAP (worst, appelmoes, patat). Vlees, groenten en
aardappelen op mijn bord vind ik belangrijk.
5. Tofste plek om te ontspannen?
Ik heb een kot met een gemeenschappelijke keuken.
Heel handig, omdat je dan niet voortdurend tussen je vier
muren zit, maar het is nog altijd belangrijk om buiten te
komen. Afspreken met vrienden, gaan wandelen, shoppen
in de stad, een terrasje doen...

2. Meest interessante vak?
Chronische wondzorg en medische pathologie. Maar als
ik een keuze moet maken, dan toch medische pathologie.
Je krijgt meer inzicht in de ziekte of aandoening van de
patiënt zelf, wat je alert maakt.
3. Moeilijkste vak?
Medische pathologie, een interessant maar moeilijk vak.
4. Smakelijkste kotgerecht?
Macaroni met ham en kaassaus. Zelfs de kotgenoten
vinden mijn macaroni de beste.
5. Tofste plek om te ontspannen?
In de stad iets gaan drinken of op kot samen met de
andere studenten. Vooral tijdens de examens is dit de
perfecte uitlaatklep om eens volledig te ontspannen,
samen pauze nemen.
6. Leukste studentenactiviteit?
Als je op kot zit, zijn er genoeg mogelijkheden om aan
verschillende activiteiten mee te doen.
7. Wat is je droomjob?
Verpleegster.

6. Leukste studentenactiviteit?
De studentenvoorziening van VIVES (STUVO) organiseert
vele activiteiten doorheen het jaar, bijvoorbeeld ‘soccer on
ice’. Met ons vriendengroepje doen we hier vaak aan mee.
7. Wat is je droomjob?
Ik wil graag werken met mensen: kinderen, volwassenen,
ouderen... ik wil ze allemaal helpen. Ergotherapeute is
daar het geschikte beroep voor.

Fanny Delrue
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Cultuur: daar zit muziek in!
Mémé de Peetmoeder door Kopergietery
Een familieverhaal.
Pa is dood. Ma leeft.
De ene zoon is gebleven,
de andere vertrokken.
Maar elk jaar komen ze samen.
Een keer.
Een gouden regel van ma.
Dan wordt er een foto getrokken...
Onder de treurwilg...
die Pépé nog met zijn eigen
handen heeft geplant...
Het is op zo een dag
dat het spel begint...
6 SV, 6 TW, 6 STW, 6 HZ en alle
zevendes woonden dit toneel bij.
Enkele commentaren van de zevendes van campus Delbekestraat:

Alana Vandenbussche - 7 MV
Het beeld van de moeder die haar baby achterliet, vond ik heel
droevig. De moeder
bedoelt het goed, maar
haar kind zal het later
niet begrijpen. In de
echte wereld gebeurt
dit ook.

Lore Van Laethem - 7 TBZa
De mémé speelde
haar rol van demente
bejaarde heel goed.
Je zag in het toneel
wanneer ze een helder
moment had en wanneer ze in haar eigen
wereldje zat.

Laura Deseure - 7 KZ
Ik vond dat de actrice
die Maxence speelde
heel goed kon acteren.
Wat me vooral aangreep, was dat zij nooit
ouders heeft gehad en
wanneer ze zelf een
dochter heeft toch
dezelfde fouten maakt.

Céline Dorme - 7 TBZa

Leonie Castelein - 7 KZ

Sherilyn Van Rompaey - 7 OAa

Een toneelstuk uit het
leven gegrepen: dementie, familieruzies, kinderen afstaan,…
De acteurs zijn er
goed in geslaagd om
over zulke serieuze
onderwerpen op een
komische manier te brengen. Een
goede combinatie van blijdschap,
verdriet, isolement, hoop, onmacht
en liefde…

Ik vond het toneel
vooral realistisch. Er
kwamen elementen in
voor die als het ware
bij jou thuis zouden
kunnen gebeurd zijn en
dat is confronterend,
zoals de ruzies tussen
de twee broers, of de vader die zijn
zoon nooit vergeeft en de mama die
het voor die zoon opneemt.

Het was een mooi verhaal. Over een familie
of beter gezegd over
het feit dat familie
er soms enkel is als
iemand sterft of er geld
te erven valt. Mémé
moest kiezen tussen
haar twee zonen en schenkt uiteindelijk alles aan haar kleindochter.

Dries Lamaire
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Chaplin, de musical
Naast film in het filmforum en toneel
in De Spil vinden we het belangrijk dat
leerlingen in het zesde jaar ook van het
genre musical proeven. Daarom gingen
we op vrijdag 17 maart met alle zesdes
van campus Polenplein naar de musical Chaplin in het Capitole in Gent.
Enkele indrukken van leerlingen:
Vannessa Opbrouck (6 GWWa)

Emma Alleman (6 GWWa)

Emma Vanhoutte (6 SV)

Je beseft na de musical ook dat het leven
van een ster niet enkel
schone schijn is op
een podium, maar
dat er ook een mindere kant is naast het
podium. Het is een
prachtige musical met een goede
cast, goeie muziek en een prachtverhaal, kortom een topproductie!

De musical zelf was
erg mooi! Ik hou van
dit genre en het was
geweldig
gezongen.
Niet alleen door de volwassenen, maar ook
door de twee kinderen
die meededen. Musical spelen zit hen in het bloed en dat
zie je als je hen ziet genieten tijdens
de show op het podium.

Ik vond de musical van
Charlie Chaplin zeker
en vast geslaagd. De
acteurs, de muziek
en het decor vormden samen een mooi
geheel. Dat Roel Vanderstukken erin meespeelde, was zeker een pluspunt. Ik
vond enkel dat het iets te langdradig
was op het einde.

Sarah Brootcoorens (6 GWWa)

Silke Mahieu (6 TW)

Ylana Degryse (6 GWWa)

Het levensverhaal van
Chaplin sloot ook een
beetje aan bij wat we
leerden in de lessen
geschiedenis over de
tijd van de 2de Wereldoorlog.

De musical ging over
het levensverloop van
de legendarische Chaplin. Wat me zeker zal
bijblijven, is de manier
waarop ze het decor
continu
verbouwen.
Het gaat allemaal zo snel dat je
het soms niet hebt opgemerkt. Een
mooie musical!

De rol van de moeder van Charlie, die
dementie krijgt, is heel
sterk gespeeld. Je
voelt de band tussen
moeder en zoon, het is
echt ontroerend.

Ann Vansteeland

Less is more… Niet altijd!
Al enkele jaren worden onze leerlingen getrakteerd op een écht Engels
toneelstuk! De voorstelling, gebracht
door ‘native speakers’ of echt Engelstaligen, biedt een absolute meerwaarde voor het vak Engels.
Ook dit jaar viel dit interactief theaterstuk in de smaak bij de leerlingen van
2 t.e.m. 5 van campus Polenplein en
de 4des van campus Delbekestraat.

De English Theatre Company is een professioneel theatergezelschap met meer
dan 25 jaar ervaring. Ze toeren rond in
Europa om leerlingen van alle leeftijden
en alle studieniveaus (van lager onderwijs over secundair tot volwassenonderwijs) originele Engelse toneelstukken
aan te bieden.
Hun educatieve voorstellingen die spe-

ciaal geschreven en aangepast worden
aan de juiste leeftijd en het juiste niveau,
zijn aangenaam en interactief, zodat de
leerlingen ze tof vinden. Bovendien bieden ze ook heel wat waardevol educatief
materiaal voor de leerkrachten.
De acteurs zijn allemaal professionelen
voor wie het Engels hun moedertaal is.
Sonja Sijmkens
CONTACT MAART-APRIL 2017
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Lekker vreemdgaan met 6 STW
Op 6 februari 2017 nodigden de leerlingen van 6 Sociale en technische wetenschappen hun ouders uit voor een avondje
‘Lekker vreemdgaan’, een opdracht voor het vak integrale opdrachten. De leerlingen stelden zeven verschillende landen aan
hun ouders voor: Peru, India, Italië, Mexico, Brazilië, Jordanië en China. Boeiende informatie en weetjes over het land kwamen aan bod in een voor de gelegenheid omgetoverd lokaal. Er waren kleine proevertjes, een leuke quiz, een fotoshoot…

Deze zeven landen hebben ook iets met elkaar gemeen: in elk van deze landen kan je één van de zeven zogenaamd ‘nieuwe’
wereldwonderen bezichtigen. Achtereenvolgens zijn dit: Chichen Itza in Peru, Machu Picchu in Mexico, de Cristo Redentor in Brazilië, de Chinese Muur in China, de Taj Mahal in India, de rotswoningen in de stad Petra in Jordanië en het Colosseum in Italië.
De leerlingen deden dan ook hun best om het wereldwonder van hun land eer aan te doen en zo mooi mogelijk voor te stellen.

Na het informatieve luik werden de
ouders in het restaurant verwacht waar
de leerlingen verschillende hapjes serveerden. De inspiratie voor de hapjes
kwam van het land dat ze voorstelden,
maar bijkomend was er ook in elk hapje
aardappel verwerkt. Zowel zoete aardappelen als rode aardappelen als bintjes
werden gesmaakt en goed bevonden.
De ouders waren het roerend eens:
“Dit is een zeer interessant en smakelijk project!”

Veerle Vandamme
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Dit schooljaar krijgen de leerlingen van het 6de jaar Organisatiehulp de kans om de professionele
schoonmaaktechnieken in te oefenen in het werkveld. De stad Roeselare biedt ons hun infrastructuur
en materiaal aan om de technieken
in te oefenen. De leerlingen staan
op maandag- of dinsdagnamiddag
in voor het dagelijks onderhoud van
het Kerelsplein.
Lesgeven op verplaatsing vormt
een meerwaarde voor de lessen
organisatiehulp, want onze leerlingen leren omgaan met de regels
van de organisatie, leren verantwoordelijkheid dragen en krijgen de
kans om alle theorie in de praktijk
om te zetten. Ook de stageplaatsen waar de leerlingen uit 6 Organisatiehulp stage lopen zien een
positief effect, want de leerlingen
worden op deze manier goed voorbereid op hun stage.

Sien
De Jaegere:
‘Minder
schools!’

Melissa De
Bruyne: ‘Je leert
de praktijk door
het echt te
doen.’

Margaux Vandekerckhove

Rachida El
Aissati: ‘Je
leert zelfstandig werken.’

Michelle
Decruw: ‘We
zijn meer gemotiveerd omdat we in
de echte praktijk
werken.’

Stijn
Devoogt:
‘Supertof!’

Kayleigh
Verhulst: ‘Leuke
ervaring!’

Jordy
Messelier:
‘Al doende
leer je.’

Giana Janssens: ‘Je leert in
team samenwerken.’

Darlene
Fraeye: ‘De tijd
gaat heel snel en
er is veel
variatie.’
CONTACT MAART-APRIL 2017
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Seks en Rel-project: niet enkel een woordspel!
Rond Valentijn verzinnen heel veel mensen hun mooiste karamellenverzen voor hun geliefde.
Het lijkt grappig of cliché, maar uiteindelijk geven ze allemaal een boodschap mee. In de tweede graad
van campus Delbekestraat houden we elk jaar een projectdag rond seksualiteit en relaties.
Ook ondergetekende waagde zich aan een karamellenvers mét diepgaande boodschap!

Is het nu seks of is het nu rel?
Het is niet altijd kommer en kwel!
Op zo’n projectdag leer je véél bij.
En dat maakt elkeen goedgemutst en blij.
De derdes zagen het volledig zitten.
Hun kussen bij de hand, maar geen tijd om te pitten.
We startten met de afspraken ‘pikasol’.
Een grappig toneeltje, maar niet zomaar voor de lol.
Woorden uit de bloosdoos werden besproken.
En met wat spel werd het vertrouwen niet gebroken.
Een koffer vol veilig materiaal
is bijzonder belangrijk voor ons allemaal.
Hoe leer je neen zeggen als het te ver gaat?
En waar kun je terecht als je niet weet waar je staat?
Belangrijke gesprekken, maar ook oog voor romantiek.
We maakten knappe kaartjes voor ieders publiek.
Een boeiende dag werd afgerond met wat zang.
De enen al wat mondiger, de anderen ietwat bang.
Voor de vierdes startte de dag met een kwis.
Online en met de gsm, niet mis!
De voelbox met voorwerpen was wel speciaal.
Het schaterlachen erbij maakte deel uit van het verhaal.
Tienerzwangerschap is dan weer iets serieus.
Belangrijke uitleg hierbij, want soms een moeilijke keus.
Over relaties werd ook gedebatteerd.
En wees gerust, er werd veel bijgeleerd.
Is het nu hij-zij, zij-zij of hij-hij in de gang?
Respect voor mekaar is van het grootste belang!
Kortom, twee zinvolle dagen,
met misschien nog vele vragen.
Maar een belangrijk item elk jaar,
daarom voor een volgende keer: géén bezwaar!
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Startersdag voor 7 Haarstilist
Op 6 februari volgden de laatstejaarsleerlingen Haarstilist de
startersdag, georganiseerd door
de Unie Belgische Kappers. Deze
dag bereidt de studenten voor op
de overgang van de schoolbanken
naar de arbeidsmarkt.
In de voormiddag gaf UNIZO administratieve en juridische info rond het
starten als ondernemer in hoofd- of
bijberoep.

Daarnaast werden de rechten en
plichten als werknemer toegelicht
door het Fonds voor Bestaanszekerheid.

In de namiddag maakten de leerlingen kennis met producten en technieken en volgden ze korte informatieve
seminaries bij verschillende firma’s.

Onze leerlingen kregen de mogelijkheid om tijdens een panelgesprek
vragen te stellen aan een ervaren
kapper, aan een jonge starter die net
zelfstandig is geworden en aan een
jonge schoolverlater die nu werknemer is.

Op het einde van de interessante dag
gingen we naar huis met wijze info
en een goodybag met vakliteratuur,
kortingsbonnen en kappersproducten. Top!
Dorine Delameilleure

Gedichtendag 2017
Warm vlees
Warm vlees
in koelen bloede
zoekt kennis met
broodje tartaar
om samen oud mee
te worden
Uitjes geen
bezwaar
Jules Deelder

Poëzie hoeft niet altijd doodserieus
te zijn, daarvan zijn ze in elk geval
overtuigd bij de redactie van Poëzieweek.com, een Vlaams-Nederlandse
samenwerking van verschillende
literaire organisaties. Als thema
van de Gedichtendag en de Poëzieweek kozen ze daarom humor.
Het gedichtje hiernaast is van de
Nederlandse dichter, Jules Deelder,
die dit jaar het Poëzieweekgeschenk
schreef.

per jaar op een andere manier aan in
een tekstballonnetje. Die combineerden ze dan ten slotte met een grappige foto van zichzelf.
De gangen in VISO zagen er door al
deze creatieve creaties kleurrijker en
aantrekkelijker uit. De tekstjes kregen
de nodige aandacht en zorgden vaak
voor een glimlach op de gezichten.
Ann Vansteeland

Dit thema leek ons in VISO ook
geschikt om mee te werken. Humor
is een goed alternatief tegen al het
negatieve waarmee we tegenwoordig
geconfronteerd worden in de maatschappij. Ook in de kleine wereld die
onze school is, kun je heel wat oplossen met een kwinkslag.
Daarom gingen alle leerlingen van het
1ste tot en met het 7de jaar op zoek
naar humoristische gedichtjes, leuke
citaten en oneliners in het Nederlands of soms ook in het Engels. De
tekstjes schreven ze of brachten ze
CONTACT MAART-APRIL 2017
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Wist je dat…
- 7 VISO-collega’s op 28 december 2016
tijdens de Santarun in Roeselare het
beste van zichzelf hebben gegeven?
Ook in 2017 heeft de VISO-loopclub
goede voornemens om de VISO-kleuren
te laten schitteren in het straatbeeld.

- Rosebella Desmet uit 1A STVc uitzonderlijk goed kan tekenen? Ze maakte
een heel mooie tekening voor haar
boekbespreking.

- de eerstejaars van campus Polenplein
maar liefst 298 pakjes stiften ten voordele van de Damiaanactie verkochten?
De totale verkoopsom bedraagt 1788
euro en daarmee kan de Damiaanactie
45 mensenlevens redden. Een dikke
pluim en een welgemeende dankjewel
voor al wie stiftjes (ver)kocht.
- de leerlingen van het tweede jaar BVL
meewerkten aan een campagne van
Recupel tijdens hun milieuproject? Ze
tekenden de affiches van hun campagne ‘Gebruik je hoofd om klein elektro te recycleren’ na in de PO-les. Recupel deelde dit op hun facebookpagina,
heel leuk!

- Stephanie Castro uit 6 Moderealisatie
en -verkoop het logo heeft ontworpen
voor het 100-dagen T-shirt van alle laatstejaarsleerlingen van Roeselare? Haar
ontwerp kreeg het meest stemmen van
de Roeselaarse scholen. Proficiat!

- 1A TW en 2 TW deelnamen aan
de STEM-olympiade? De leerlingen
behaalden een mooie score. Hierdoor
is het logo ‘actieve STEM-school’ aan
het onthaal van campus Polenplein te
bewonderen.
- leerkracht en opvoeder Anouk Vanruymbeke het hart op de juiste plaats
heeft? Ze liet haar haren knippen en
schonk 2 paardenstaarten aan de
stichting ‘Haarwensen’. Deze organisatie schenkt pruiken aan kinderen
die door een medische reden of een
andere oorzaak kaal zijn geworden.

- Romy Bortier en Maila Termote uit 1 Ba
tweede werden in hun poule in het badmintontornooi van SVS? Mathis Creus
uit 4 STWb won alle wedstrijden in zijn
poule en stoot door naar het Provinciaal kampioenschap dat plaatsvindt op
19 april. We duimen alvast!
- de 17 leerlingen die deelnamen aan
het ‘Peersupport project’ op een officiële receptie in aanwezigheid van
hun ouders hun diploma in ontvangst
mochten nemen? Ze kregen zelfs twee
certificaten: een certificaat leerlingbemiddelaar en een certificaat vertrouwenspersoon.

- Jennifer Lama uit 1 Bc in mei 2017
haar vormsel doet en Safinah Kigozi
uit 3 VVb zich laat dopen deze maand?
Proficiat met deze engagementen!
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- 3 VV tijdens de lessen geïntegreerd
werken het 3de leerjaar van de basisschool Sint-Lutgart uitnodigde om
samen met hen te koken? Het werd
een lekkere en leerrijke namiddag.

- de mama, Hilde Wallaeys, en oma,
Jeanne Bagein, van Febe Deraeve (6 V)
ook bij ons schoolliepen? Oma én oudleerling Jeanne werd op 21 maart 100
jaar. Proficiat!
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- er 4316 euro winst voor Stressfactor
Live werd opgehaald met de paaseierenactie? In campus Polenplein verkocht 1A STVa de meeste eieren. Ze
kregen als best verkopende klas een
paashaas cadeau om samen met z’n
allen van te smullen.

Het oudercomité van VISO P deelde
ook heel wat kleine doosjes eieren uit
aan de beste verkopers. Célestine Pauwels kreeg als beste individuele verkoper ook een paashaas cadeau.

In campus Delbekestraat werden
Sushila Matyn (7 OAa), Jolien Bostoen
(4 VVc), Fien Verbist (1 Bd) en Yana Verbeke (1 Bc) voor hun inzet beloond met
cinematickets. Sushila verkocht maar
liefst 60 dozen, een absoluut record!
Dank je wel aan onze oudercomités
voor dit engagement en ook aan al wie
chocolade verkocht!
- de leerlingen van BVL die voor het
beroepenveld mode kozen wel heel erg
creatief zijn? Ze maakten tijdens hun
milieuproject mode een ‘nieuwe rugzak’ van oude jeansbroeken. Het resultaat mag zeker gezien worden!

- de animatienamiddag die de leerlingen
van 5 Organisatiehulp in het woonzorgcentrum Vincenthove uitwerkten een
succes was? Ze verzorgden de decoratie, maakten een gezelschapsspel,
sierden de koffietafel met zelfgebakken taart en organiseerden een activiteit met de bewoners.

- de leerlingen van 3 Sociale en technische wetenschappen tijdens hun
bezinning een animatieshow brachten
in verschillende woonzorgcentra, 3 Bioesthetiek de bejaarden een manicure
of gelaatsverzorging gaf en 3 Techniekwetenschappen in Dominiek Savio
activiteiten deed met mensen met een
beperking?

- de leerlingen van 7 Kinderzorg een
schouderklopje van SVS hebben gekregen? Hoewel ze slechts met 8 aanwezig waren - want een aantal klasgenoten waren op buitenlandse stage - op
de activiteit ‘Alles met de bal’, slaagden ze erin om de middag heel vlot te
laten verlopen.

- oud-leerling Bert Depotter (6 STW
2016) na zijn facebookpagina nu ook
een eigen website heeft over het weer?
http://meteobenelux.weebly.com/

- alle leerlingen van 7 Thuis- en bejaardenzorg b op vrijdag 17 maart in
pyjama naar school kwamen? Ze toonden hiermee hun warm hart en solidariteit met zieke kinderen en jongeren op
de nationale pyjamadag ten voordele
van Bednet.

- er dit trimester een verassingsfeestje
was van collega’s voor collega’s? Het
feestje bracht 320 euro op die integraal aan het sociaal fonds van de
school geschonken wordt. Bedankt
aan de organiserende collega’s!
- Paul Baeten voor de zevende keer een
pakkende getuigenis kwam brengen over
zijn leven in de concentratiekampen tijdens WO II? Hij is de enige overlevende
die nog naar scholen gaat om zijn verhaal te doen. De zesdejaars van campus
Polenplein waren opnieuw sterk onder
de indruk van deze kranige 92-jarige.

- de leerlingen van 3 en 4 Mode een leuk
valentijnshoekje aan de balie in campus Delbekestraat maakten met zelfgemaakte kussens en beertjes?

-
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Familiaria
NOAH op 1 februari 2017, zoon van
Birger Vandewaetere en Kimberly Speybrouck - oud-leerling 6 TW 2010 en
neef van Jennifer Speybrouck - 3 STWb
AMIRA op 8 februari 2017, dochter van
Dennis Gasi en Adriana Bulder - 6 Vc

Huwelijken
Maarten Blomme en Lisa Vandewalle
op 15 februari 2017, zoon van Martine
Vermandere - leerkracht
Kristof Callewaert en Lynn Demaré
op 18 februari 2017, zoon van Greta
Gheeraert - leerkracht

WANNES op 17 februari 2017, kleinzoon van Leen Dillen - leerkracht
ELIEN op 17 februari 2017, kleindochter van Greta Gheeraert - leerkracht
OLIVIA op 15 maart 2017, kleindochter
van Mieke Vanneste - leerkracht
Proficiat aan de ouders en hun familie!

Wouter Deschamps en Justine Verschoot op 25 maart 2017, dochter van
Carin Deseyne - leerkracht en zus van
Jolien Verschoot - opvoeder

Dhr. Ronny Claeys op 17 december
2016, oom van Cindy Claeys - leerkracht
Mevr. Simonne De Jonghe op 18
december 2016, grootmoeder van
Joyce Houart - 7 OAa

LOUIS op 3 januari 2017, zoon van Jayson Kiefer en Brenda De Bruyne - 5 OH

Mevr. Elisabeth Santy op 20 december 2016, grootmoeder van Juliette
Degryse - 5 Vb

SUZANNE op 13 januari 2017, dochter
van Robrecht Declercq en Griet Pecceu
- leerkracht

Mevr. Monica Gheysen op 22 december 2016, moeder van Lieve Vuylsteke
- leerkracht

LEVI op 14 januari 2017, zoon van
Gianni Vanryssel en Jolien Boute - oudleerling 7 KZ 2013 en neef van Merel
Boute - 5 Vc

Dhr. Roger De Meulenaere op 25
december 2016, vader van Marc De
Meulenaere - leerkracht

MAX op 17 januari 2017, kleinzoon
van Agnes Vanwildemeersch - oud-leerkracht
JULIEN op 1 februari 2017, kleinzoon
van Martine Depoorter - leerkracht
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Dhr. Maurits Verhaege op 27 januari
2017, overgrootvader van Hannah
Mavric - 7 KZ
Dhr. Guido Pype op 31 januari 2017,
vader en grootvader van Tine Pype,
Michelle Pype, Maxine Pype en Biba
Van Ryckeghem, oud-leerlingen
Mevr. Cecile Van Overbeke op 1 februari 2017, grootmoeder van Astrid Cortvriendt - 4 STWa

Mevr. Agnes Rosseel op 9 februari
2017, oma van Pieter Devooght - leerkracht

Overlijdens

GEORGES op 16 januari 2017, kleinzoon van Marianna Devloo - leerkracht

Dhr. Jimmy Dezitter op 26 januari
2017, stiefvader van Zoë Vandenberghe - BVLd

Dhr. Piet De Deckere op 1 februari
2017, schoonbroer van Marijke Declerck - leerkracht

Proficiat aan de gelukkige paren en
hun familie!

Geboorten

Mevr. Rachel Demuynck op 26 januari
2017, grootmoeder van Chloë Vanacker - 5 GWWb

Dhr. Mike Vandaele op 10 februari
2017, oud-leerling 5 V 2010
Mevr. Paula Willaert op 10 februari
2017, grootmoeder van Annelies Verbeke - leerkracht
Dhr. Dany Daels op 20 februari 2017,
grootvader van Jara Vandoorne - 4 VVb
Mevr. Christiane Masselus op 20
februari 2017, grootmoeder van Justine Decroix - 5 Vb
Dhr. Norbert Mestdagh op 23 februari
2017, vader van Chantal Mestdagh oud-lid oudercomité en grootvader van
Lisa Termote - oud-leerling 7 TBZ 2016
Dhr. Gilbert Victoor op 6 maart 2017,
vader van Martine Victoor - leerkracht

Dhr. Noël Claeys op 3 januari 2017,
oom van Cindy Claeys - leerkracht

Dhr. Erik D’hondt op 13 maart 2017,
broer van Nicole D’Hondt - oud-leerkracht en oom van Griet Vanhaelewyn
- leerkracht

Mevr. Martha Gruson op 11 januari
2017, overgrootmoeder van Maity
Andries - 4 VVb

Mevr. Ivone Depauw op 22 maart 2017,
overgrootmoeder van Shanandra Grammens - 6 Vb en Thebe Taveirne - 6 Vb

Dhr. Petrus Sintobin op 20 januari
2017, grootvader van Alana Popelier 7 HS

VISO biedt de families haar oprecht
medeleven aan.

Kalender derde trimester - info voor leerlingen
18/04
18/04
18/04
19/04
20/04
20/04
20/04
20/04
20/04
21/04
24/04
24/04
25/04
26/04
27/04
27/04
27/04
27/04
30/04
01/05
02/05
03/05
03/05
04/05
04/05
04/05
05/05
05/05
08/05
08/05
08/05
09/05
10/05
11/05
11/05
12/05
15/05
16/05
16/05
16/05
18/05
18/05
18/05
18/05
18/05
19/05
19/05
22/05
23/05
23/05
23/05
25/05

project verkeer 7 bso en 7 EL
D+P
start thema ‘puberteit’ BVL
D
bezoek aan WZC St. Henricus 5 OH D
vertrek driedaagse Aken 7 EL
P
vertrek tweedaagse Londen 5de jaar P
bezoek aan Magritte-museum en het
Federaal Parlement 6 STW en 6 SV P
busevacuatie en dode hoek 1 B
D
bezoek aan crematorium in
Kortrijk 7 OA
D
infoavond over 1ste jaar (1 A)
om 17.30 u. - 18.30 u. - 19.30 u. P
creatief spel met kleuters
van ‘De Octopus’ 6 V
D
bezoek aan MAC Store Brugge 7 EL P
creatiedag 3-4-5-6-7 Mode
D
infoavond over 1ste jaar (1 B)
om 19 u.
D
bezoek aan Vanheede 1 Bb en 1 Bc D
bezoek aan dierenasiel 7 OAb
D
bezoek aan ‘Den Engel’ 6 OHb
D
bezoek aan Vanheede 1 Ba en 1 Bd D
infoavond voor 4de jaar over
Organisatiehulp en Verzorging
OPEN DAG
van 13.30 u. tot 17.30 u.
D+P
vrije dag
D+P
bezoek aan de brandweer 5 OH
D
vertrek driedaagse Amsterdam 7 HS P
gip 6 SV
P
pedagogische uitstap 7 TBZb
naar Gent
D
logistieke ondersteuning in
woonzorgcentrum Zilverberg 7 OA D
toneel ‘Pitchbull’ 3de en 4de jaar
D
toneel ‘Pitchbull’ 1A stem/TW
en 2de jaar
P
leerlingenraad 1-2-3
D
start thema ‘Zee’ 1 B
D
workshop sociale media 1 A
door 6 STW
D+P
schoolraad in VISO P
D
bezoek aan de
kringloopwinkel 3 VV
D
filmforum 5-6-7
P
2de Franse voormiddag
schoonheidsverzorging 7 EL
P
bezoek aan Magritte-museum en
het Federaal Parlement
6 GWW en 6 TW
P
Stressfactor Live
en VISO in kleur
D+P
begeleiding kleuters op
kinderboerderij Gits 5 V
D
vaccinaties 1ste jaar
P
medisch onderzoek in CLB 3 VVa
en 3 MRP
D
vergadering oudercomité
P
vertrek tweedaagse Amsterdam
5de jaar
D
vertrek tweedaagse Londen
6de jaar
D
vertrek tweedaagse Parijs 7de jaar D
bezinning 7 EL
P
IO-activiteit in WZC 5 STW
P
schoolreis 2-3-4
D
schoolreis 1-2-3-4
P
vrijwilligerswerk in een
woonzorgcentrum 7 HS
P
leerlingenfeest
P
medisch onderzoek in CLB 3 VVb
D
vergadering oudercomité
D
O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag)
D+P

26/05 vrije dag
D+P
29/05 excursie aardrijkskunde
6 GWW en 6 SV
P
30/05 gip 6 TW
P
30/05 uitstap IO ‘Het reisbureau’ 5 STW
P
30/05 tweede vaccinatie door CLB 1 B
D
30/05 bezoek aan chocolatier 5 OH
D
30/05 medisch onderzoek in CLB 3 VVc
D
01/06 vertrek tweedaagse De Panne 1 B D
01/06 gip-proef 6 SV
P
01/06 excursie aardrijkskunde
6 STW en 6 TW
P
01/06 gip 7 HS
P
01/06 logistieke ondersteuning in Woonzorgcentrum Zilverberg 7 OA
D
05/06 Pinkstermaandag (vrije dag)
D+P

08/06 gip 6 STW en 6 GWW
P
09/06 gip 7 TBZa
D
09/06 Modespektakel in De Spil
om 19.30 u.
D+P
16/06 gip 6 V en 7 TBZb
D
19/06 gip 6 HZ
P
20/06 moedviering 1-7
D
23/06 laatste examendag 3de graad D + P
26/06 laatste examendag
1ste en 2de graad
D+P
26/06 proclamatieviering 6de en 7de jaar P
27/06 proclamatieviering 7de jaar
D
29/06 oudercontact
D+P
30/06 rapport (VM)
D+P
D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

DRUK GRAFOSET ROESELARE

Organisatiehulp
Techniek-wetenschappen

Kinderzorg

Gezondheids- en
welzijnswetenschappen

Sterk in de zachte sector

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

Haarzorg

Thuis- en bejaardenzorg

Mode-verkoop

Sociale en
technische wetenschappen
Schoonheidsverzorging

