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Het lijstjesfenomeen

Ben je ook een fervente aanhanger 
van to do-lijstjes, opsommingen van 
noodzakelijke - en liefst snel te rea-
liseren - dingen? Tik je dit netjes uit 
op de computer, gebruik je hiervoor 
een hippe app, of schrijf je het liever 
nog traditioneel op één of meerdere 
blaadjes, post-its of zelfs snel op je 
hand? 

Wie me wat kent, weet alvast dat ik 
fan ben… In elk geval: het fenomeen 
heeft ook VISO in de ban. En of we 
veel lijstjes hebben: naast de per-
soonlijke en ongetwijfeld boeiende 
lijstjes van elke medewerker, zijn we 
heel wat lijstjes rijk op schoolniveau. 
Lijstjes die vaak zelfs uitgegroeid zijn 
tot lijvige actieplannen, zoveel willen 
we als school realiseren! Om dit te 
concretiseren, drie illustraties van wat 
we het voorbije trimester in een lijstje 
zetten:

•	onze	drie	GOK-actieplannen	 (GOK:	
gelijke onderwijskansen) voor dit 
schooljaar: handelingsgericht wer-
ken in de opvolging van leerlingen, 
leerlingen en leerkrachten onder-
steunen in het creëren van een po-
sitief klasklimaat en een duidelijk 
en positief beeld geven van alle 
studierichtingen, gericht op een re-
alistische keuze.

•	op	de	pedagogische	studiedag	op	
27 november gingen we met 180 
leerkrachten en opvoeders vol ge-
drevenheid aan de slag om ons 
schooleigen pedagogisch project 
verder te vertalen in heel concrete 
acties. We kregen een schat aan 
verfrissende input, wat resulteerde 
in een lange lijst met acties… Daar 
zijn we eventjes zoet mee!

•	Onder	 het	 motto	 ‘fit	 in	 je	 hoofd,	
goed in je vel’ lanceerden we zowel 
voor leerlingen als voor personeel 
uiteenlopende acties om de veer-
kracht en het welbevinden te ver-
sterken.

Dat al die lijstjes samen voor heel 
wat bedrijvigheid zorgen, daar is dit 
nummer van Contact alweer een 
mooie getuige van.

Druk, druk, druk… Om dit alles af te 
werken, loert stress steeds meer om 
de hoek, ook bij jongeren. Dit bleek 
recent ook uit verschillende studies.
Met de kerstvakantie in zicht komen 
hier voor velen van ons ongetwijfeld 
nog taken bij op onze lijstjes: een 
boodschappen- en cadeaulijstje voor 
de feestdagen, een lijstje met klus-
sen thuis, zelfs een lijstje van in te 
halen dingen die in de drukte bleven 
liggen…

En dan kondigt zich net nu een nieuw 
jaar aan, het tijdstip bij uitstek om 
terug te blikken, vooruit te kijken, 
goede voornemens te maken. Even 
stil staan bij al dit - soms te jachtig - 
gedoe. Hebben we wel alles zo pico 
bello onder controle als die lijstjes 
pretenderen? Hollen we onszelf niet 
voorbij? Wat nu: nog een nieuw lijstje 
met mooie voornemens opstellen 
of… maken we komaf met al die to 
do’s?

Ik twijfel even, maar weet nu al, de 
passie in VISO kennende, dat we het 
ook in 2016 niet zullen kunnen na-
laten om vol motivatie van alles te 
plannen en te doen voor onze 1065 
leerlingen. Trouwens, lijstjes kunnen 
ons helpen om het overzicht te hou-
den	en	ons	een	‘opgeruimd’	en	vol-
daan gevoel bezorgen, wat voor ons 
welbevinden ook tellen kan. Al las 
ik onlangs dat sommigen onder ons 
er baat zouden bij hebben om op te 
lijsten wat ze zeker niet gaan doen, 
maar dit is tussen haakjes…

Niets nieuws onder de zon dus vanaf 
het nieuwe jaar? Of toch: laten we 
echt de focus leggen op de hoog-
ste prioriteit in ons schoollijstje, de 

kern van ons pedagogisch project: al 
onze leerlingen door kwaliteitsvol en 
kansrijk onderwijs een stevige basis 
meegeven en opvoeden tot geluk-
kige, weerbare mensen, waarbij we 
elk talent stimuleren in een positief 
leer- en leefklimaat. Als we deze fo-
cus steeds als toetssteen hanteren, 
kunnen we heel wat ballast schrap-
pen én doelgericht werken. 
En nu ik het eventjes check: met de 
hierboven genoemde illustraties van 
het eerste trimester zitten we - geluk-
kig - op het goede spoor!

Tot slot, in de hoop het misschien 
toch wat af te leren, speciaal voor 
elke lezer van Contact een persoon-
lijk wensenlijstje voor 2016, waarom 
niet? Wees gerust, afvinken hoeft dit 
keer niet…

•	gezondheid	 en	 geluk	 (met	 stip	 op	
één),

•	een	goed	gevoel,

•	een	zee	van	kansen	en	mooie	uit-
dagingen,

•	veel	liefde	en	verbondenheid,

•	‘goesting’	 om	 je	 to	 do’s	 vol	 over-
gave af te werken.

Een	hartverwarmende	Kerst	en	een	
gelukkig, sprankelend en ontspan-
nend 2016!

Veerle Vanoost
directeur
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Wie zie je?
Dit schooljaar is ons pastorale jaar-
thema: “Wie zie je?”. Met deze vraag 
willen we focussen op het in dialoog 
treden met elkaar, want het is niet 
steeds zo dat we iemand echt kunnen 
kennen en doorgronden als we die per-
soon alleen maar zien. De buitenkant 
weerspiegelt niet altijd de binnenkant 
van een mens.

Enerzijds kunnen we ons de vraag stel-
len of we soms niet ziende blind zijn. 
Dit doet me denken aan iets wat ik lang 
geleden heb meegemaakt. Ik moet 
ongeveer 11 jaar geweest zijn toen ik 
met mijn ouders naar Brussel ging. We 
besloten er de metro te nemen. Toen 
we onderaan de roltrap kwamen om 
naar de perrons te gaan, kwam er plots 
een oud vrouwtje uit de massa naar 
voren. Het vrouwtje had een verweerd 
gezicht en liep voorovergebogen. Ze 
stak een bedelende hand naar mij uit. 
Ik ervaarde dit als een heel confronte-
rende gebeurtenis. In deze periode van 
het jaar duiken we weer massaal in de 
winkelstraten op zoek naar het ideale 
eindejaarsgeschenk. Maar ook nu nog, 

zovele jaren later, is ‘dat-vrouwtje-met-
het-verweerde-gezicht’ aanwezig in 
de winkelstraten. Gezeten langs de 
kant van de weg, kijken mensen die 
te kampen hebben met armoede, de 
winkelende massa hoopvol aan. Ik 
ben alleen benieuwd of de winkelende 
massa hen wel wil zien. Het feit dat 
Welzijnszorg ook dit jaar opnieuw cam-
pagne ‘moet’ voeren voor mensen die 
er financieel minder goed voor staan, 
zegt misschien reeds genoeg.

Anderzijds moeten we ook even in de 
spiegel durven kijken en eerlijk ant-
woord geven op de vraag “Wie zie je?” 
(voor de West-Vlamingen zal de dub-
bele bodem al duidelijk geworden zijn: 
wien ziej gie of wie ben jij?). Wie her-
innert zich niet een bezoekje aan een 
spiegelpaleis? Ons spiegelbeeld wordt 
zodanig vervormd dat we moeilijk een 
lach kunnen onderdrukken. Door het 
vervormde spiegelbeeld beseffen we 
dat wij er anders uitzien dan ons spie-
gelbeeld ons wil doen geloven. Maar 
hoe zit het met onze binnenkant? Kun-
nen wij zijn wie we willen zijn? Durven 
wij ons openstellen voor die mensen 
die onze steun en hulp nodig hebben? 
In dialoog treden met anderen veron-
derstelt dat jij je eerlijk op(en)stelt voor 
die ander, dat je ook luistert naar die 
ander zijn verhaal.

Als school willen wij resoluut de kaart 
trekken van hen die vaak niet gezien 
worden. We hielden in dit eerste trimes-
ter verschillende acties in het kader 
van de Schrijf-ze-VRIJ-dag, de wereld-
dag van het verzet tegen armoede en 
recent nog voor Welzijnszorg en de 
Sint-Vincentiusbeweging. De inspiratie 
hiertoe vormt die Mens rond wiens 
kribbe we straks samen mogen komen. 
Een Mens die ‘met de nek aangekeken 
werd’, voor wie er alleen maar plaats 
was in een stal. Een Mens die - vanuit 
Zijn verbondenheid met God – echter 
wél de mensen zag zoals ze waren, 
die ze allen even waardevol achtte, 
die wél met hen in dialoog trad. Reeds 
tweeduizend jaar voordat Antoine de 
Saint-Exupéry het in zijn ‘De Kleine 
Prins’ neerschreef, had Hij het reeds 
door: On ne voit bien qu’avec le coeur. 
L’essentiel est invisible pour les yeux. 
Inderdaad, niet met onze ogen, maar 
met het hart zien we waar het echt op 
aan komt. Ik wens jullie dan ook een 
fijne kerstperiode en een gezegend 
2016 toe met open ogen en vooral een 
open hart! Het weze ons gegund!

Renaat Jonckheere

Jaarthematekst

Wie zie je?
Wie zie je in die ander?

Wie zie je in de kracht van de ander
in de kwetsbaarheid van de ander?

Wie zie je 
in de vriendschap

in de liefde
in de verbondenheid van het leven
in de eenzaamheid van mensen?

Zie je jezelf 
in de ander?

Zie je de Ander 
die samen met jou onderweg is?

Wil jij zien, spreken en luisteren 
door zijn ogen

met zijn woorden
vanuit zijn verhaal?

Uit het oog, 
maar niet uit 

het hart…
Naar jaarlijkse gewoonte maakten we 
het in de novembermaand even stil 
om terug te denken aan onze dier-
baren die ons ontvallen zijn. In beide 
campussen hadden we sterktevierin-
gen/novembervieringen. De vierin-
gen werden opgebouwd vanuit het 
pastorale jaarthema “Wie zie je?”. 

In campus Dr. Delbekestraat werd 
er gewerkt met spiegels vanuit het 
idee van terugkijken naar de men-
sen die wij verloren, maar die ons 
ook vormden voor het leven en dat 
liefde, mekaar graag ZIEN, daarbij 
het allerbelangrijkste blijft. 

In campus Polenplein werd gewerkt 
met een appel: wat we zien, is 
de schil en het vruchtvlees; het 
klokhuis wordt vaak weggegooid 
ondanks dat dit de levenskracht, de 
ziel van de appel is. Met een beetje 
goede wil zou je kunnen stellen dat 
sterven het afleggen is van de schil 
en het vruchtvlees. Alleen het klok-
huis – zeg maar de ziel, het goede 
van mensen, hun blijvende inspira-
tie – blijft over. 
Op deze manier werd geprobeerd om 
een vaak gevoelig thema bespreek-
baar te maken en om de leerlingen 
toe te laten emoties - die met een 
overlijden gepaard gaan - te plaat-
sen.

Annelies Vanderbeke en
Renaat Jonckheere
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In de les-
sen Interieur en 
Linnenzorg leren 
we verschillende 
gerechten klaar-

maken

We gingen samen op 
stap in Roeselare om foto’s 

te nemen en info te verzame-
len voor ons fotoboek voor 

de stage in een woon-
zorgcentrum.

We leerden 
aan de hand van 
ons zelfgemaakt 

liedjesboek hoe we op 
kinderstage kindjes 
kunnen animeren.

Het leven zoals het is… 
in 5 Verzorging

Mieke Bossu en de
leerlingen van 5 Verzorging

In Verzorging leren we heel veel bij, 
zowel op theoretisch als op praktisch 
vlak. Tijdens de verschillende rollen-
spelen leren we omgaan met ande-
ren. Dit is een toffe manier om ons 
voor te bereiden op het ‘echte’ leven.  
We oefenen heel veel in op school om 
dat dan tijdens de stage toe te pas-
sen. We hebben nu wel geen wiskunde 
meer, maar dit vinden we niet zo erg.

De verschillende uurroosters omwille 
van de stages waren in het begin een 
aanpassing, maar zijn nu een fijne 
afwisseling. Na zes weken les kunnen 
we alles uitvoeren op stage. Beter kan 
het niet. Momenteel zijn we volop bezig 
met de kinderstages.

Na wat geknut-
sel zijn we trots ons 
Tiktakhuisje te mogen 

voorstellen voor de klas. 
Daarna begint het echte 
werk in het kinderdag-
verblijf voor ‘echte’ 

kindjes.

Tijdens de lessen 
Zorg en Welzijn en LO 
oefenen we het reani-

meren in.

Na 
een demon-

stratie in de les 
Zorg en Welzijn 

krijgen we de kans 
om het babybadje 

te oefenen in 
de klas.

We leren 
er strijken 

zoals we in de 
thuiszorg zullen 

doen.
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Ontbreken op de foto: Elien Debou, Ine Demedts, Laura Detremmerie en Delphine Florin

Personalia: Jolien Breemeersch

Opleiding:
Bachelor secundair onderwijs
biologie/voeding-verzorging

Werkervaring:
• eerste jaar als leerkracht.

Hobby’s:
zwemmen en fitness

Toekomstdromen:
veel reizen!
(klein wereldreisje misschien?)

Personalia: Delphine Butaye 
getrouwd met Maarten Hofkens, 
mama van Mirthe (6 jaar) en Laure 
(4 jaar)
Opleiding: Master in de taal- en
letterkunde (Frans/Spaans)
Werkervaring:
• vroeger: 9 jaar leerkracht Frans/

Spaans in Barnum,
• huidige opdracht: 8 u. Frans in 3e 

graad VISO P en 8 u. Frans in 2de 
en 3de graad in Klein Seminarie.

Hobby’s:
dansen, lezen,
qualitytime met het gezin.
Toekomstdromen:
een derde kindje

Personalia: Elien Debou
Opleiding: Bachelor secundair onder-
wijs wiskunde-fysica + Master in de 
educatieve studies
Werkervaring:
• vroeger: docent didactiek en peda-

gogie/psychologie aan de hoge-
school VIVES in Torhout + leraar 
wiskunde in het PTI Eeklo; leerkracht 
ad interim sociale wetenschappen, 
psychologie en pedagogie en com-
municatie en omgang in VISO,

• huidige opdracht: halftijds leerlingen-
begeleidster, leerkracht wiskunde en 
fysica.

Hobby’s: dans, lopen, zwemmen, 
skiën, Chiro
Toekomstdromen: rondreis in Amerika

Personalia: Sara Cools
dochtertje Ellis (geboren op 30 juni 2015)
Opleiding: Master in de taal- en
letterkunde (Frans/Latijn)
Werkervaring:
• vroeger: leerkracht Frans/Latijn
in Barnum, Klein Seminarie, Burgerschool, 

Broederschool en ook nog scholen 
buiten Roeselare,

• huidige opdracht: leerkracht Frans/Latijn 
in Barnum, Klein Seminarie en VISO.

Hobby’s: lopen, voetballen, Italiaans, uit-
stapjes maken, reizen (ver of dichterbij)...
Toekomstdromen:
een enthousiaste leerkracht en mama 
blijven in een vreedzame wereld (Sara is 
de nieuwe aanwinst in het elftal sinds 
november).

Het nieuwe VISO-elftal
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Personalia: Ilse Declerck
getrouwd met Kristof Maes,
kinderen: Elise (6 jaar) en Lucas (14 maanden)
Opleiding: Industrieel ingenieur
chemie optie biochemie
Werkervaring:
• 6 jaar onderzoek op Alzheimer aan het depar-

tement Ontwikkelings- en Moleculaire Gene-
tica (KULeuven); vijf jaar leerkracht secundair 
onderwijs in VTI - VISO - Burgerschool en 
VABI, vakken chemie, wiskunde, natuurweten-
schappen, fysica, elektronica, elektriciteit...

• huidige opdracht: VISO: natuurwetenschap-
pen in 3 BE en 3 STW, chemie in 4 BE en 
6 TW, toegepaste wetenschappen in 7 EL, 
Burgerschool: wiskunde.

Hobby’s: dans, lopen, zwemmen, skiën, Chiro
Toekomstdromen: rondreis in Amerika

Personalia: Liselot De Decker
echtgenoot Goswin Timmermans,
kinderen: Maxine, Cyril en Médard

Opleiding: Bachelor verpleegkunde, 
algemeen ziekenhuis + banaba spoed 
en intensieve zorg

Werkervaring:
• vroeger: twee jaar ervaring als 

docent bij Ic Dien Roeselare,
• huidige werkervaring: zorg en welzijn 

in 6 Verzorging plus stagebegelei-
ding ouderenzorg in VISO D.

Hobby’s: hockey

Toekomstdromen: veel geluk en leuke 
collega’s in VISO!

Personalia: Ine Demedts
gehuwd met Frederik Bouckhout

Opleiding:
Bachelor secundair onderwijs biologie 
en voeding-verzorging

Werkervaring:
• vroeger: VABI, CLW, IHKA, opvoed-

ster internaat Oost
• huidige opdracht: les in VISO P, 

internaatsopdracht.

Hobby’s:
op stap met vrienden, koken

Toekomstdromen:
gelukkig en gezond gezin

Personalia: Laura Detremmerie 
Opleiding: Master in de
pedagogische wetenschappen
Werkervaring:
• vroeger: Guldensporencollege 

Kortrijk (gedragswetenschappen in 
Humane wetenschappen), tijdelijk 
onderwijs aan huis,

• huidige opdracht: VISO D: Com-
municatie en omgang (7e jaar Kin-
derzorg) en stagebegeleiding + GO! 
Atheneum Avelgem: Opvoedkunde 
(Sociale en technische weten-
schappen) en stagebegeleiding.

Hobby’s: allerhande lekkernijen bak-
ken en tuinieren
Toekomstdromen: samen met mijn 
vriend een brouwerij openen!

Personalia: Delphine Florin
Opleiding: Bachelor in het secundair 
onderwijs bio-esthetiek en haarzorg
Werkervaring:
• vroeger: interims in verschillende scho-

len: Technisch Instituut Heilige Familie 
Brugge, Sint-Jozefinstituut Tielt, Sint-
Theresia Deinze, VISO Roeselare,

• huidige opdracht: fulltime opvoeder in 
VISO P.

Hobby’s:
stapje zetten met vrienden, 2x/week 
sporten (lopen, zumba...)
Toekomstdromen:
te veel om op te noemen...
Hier enkele: gelukkig blijven(!), een 
gezond kindje, reizen naar Thailand, 
Zuid-Afrika en Zanzibar...

Personalia: Nathalie Meesschaert
gehuwd en 3 kinderen
Opleiding: Geaggregeerde voor het secun-
dair onderwijs technologische opvoeding + 
Gegradueerde in de voedings- en dieetleer
Werkervaring:
• vroeger: 1989 - 2004: werkzaam als dië-

tiste in Knokke (OLV Ter Linden) en Kortrijk
 (St.-Niklaaskliniek),
 2007: start in het onderwijs, allerlei interim-

opdrachten in IHKA, VISO D en VISO P,
• Huidige opdracht: 10 u VISO P, 10 u IHK 

Ardooie.
Hobby’s: genieten met mijn gezin van kleine 
dingen (hen zien sporten, wandeling aan 
zee, samen aperitieven)
Toekomstdromen: verder gelukkig blijven (al 
is dit een cliché)

Personalia: Myriam Verdonck
echtgenoot Alexander Bruggeman,  
kinderen: Illias en Siebe
Opleiding: Graduaat orthopedagogie 
+ GBP-cursus + Bachelor godsdienst 
en PAV
Werkervaring:
• vroeger: drie jaar opvoeder (bijzon-

dere jeugdzorg en gehandicapten-
sector), zes jaar als leerkracht,

• huidige opdracht: godsdienstleer-
kracht in 2de en 3de graad VISO D.

Hobby’s:
sport, gezelschapsspelen, kids 
entertainen
Toekomstdromen:
een zorgeloos leven waarin genieten 
centraal staat

Personalia: Caroline Vermeersch 
gehuwd met Ben Cools

Opleiding: Bachelor secundair
onderwijs handel-burotica en
wiskunde, uitdieping wiskunde

Werkervaring:
• vroeger: zes jaar ervaring in
 verschillende scholen 
• huidige werkervaring:
 wiskunde in de 1ste en 2de graad.

Hobby’s:
dansen, bioscoopbezoek, zwemmen

Toekomstdromen:
fulltime wiskundeopdracht in de 1ste 
graad, veel reizen, huisje en tuintje 
in Lichtervelde
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Zorg voor iedereen
Tijdens dit schooljaar werken we bin-
nen het Gelijke Onderwijskansenbeleid 
(GOK) aan drie algemene doelstellingen: 

•	Doel	1:	handelingsgericht	werken	in	
de opvolging van leerlingen;

• Doel 2: leerlingen, leerkrachten en 
ouders een duidelijk én positief beeld 
geven van alle studierichtingen en op 
basis hiervan een realistische keuze 
maken;

•	Doel	 3:	 leerlingen	 en	 leerkrachten	
ondersteunen in het creëren van een 
positief klasklimaat.

 Binnen de doelstelling rond hande-
lingsgericht werken actualiseerden 
we ons zorgbeleid. Omdat we het 
belangrijk vinden om duidelijk te com-
municeren naar ouders en leerlingen 
toe, maakten we een folder met een 
beknopt overzicht van het zorgbeleid 
in VISO. In dit nummer van Contact 
stellen we de inhoud van deze folder 
graag aan jullie voor.

Heb je nog vragen, dan kan je steeds terecht bij iemand van de leerlingenbegeleiding.

Fase 0: Brede basiszorg 
In VISO willen we zorgen voor goed onderwijs voor 
alle leerlingen. Wij passen algemene (zorg)maat-
regelen toe waar alle leerlingen baat bij hebben. 
Voor een volledig overzicht hiervan verwijzen we 
graag naar onze website.
Een paar voorbeelden van algemene
maatregelen:
· De stappen van de OVUR-methode worden 

toegepast. Deze stappen hangen uit in elk 
lokaal, staan in de agenda en staan op 
Smartschool.

· De leerkrachten bespreken bij een zwak 
resultaat de toetsen met de leerlingen en 
zorgen voor de nodige remediëring.

· Het gebruik van hulpmiddelen wordt 
aangemoedigd zoals spellingscorrector, 
online woordenboek, atlas, webtools...

Voor heel wat leerlingen, ook leerlingen met 
een leer- en/of ontwikkelingsstoornis, is 
deze brede basiszorg al voldoende en moe-
ten er dus geen extra maatregelen meer 
genomen worden.

Fase 2: Uitbreiding van de zorg voor een aantal leerlingen 
Voor sommige leerlingen volstaat ook de verhoogde zorg niet meer. In zo’n situ-
atie zullen we samen met de leerling en de ouders besluiten om het CLB-team 
te betrekken. Dan zoeken we samen naar redelijke aanpassingen.
Opmerking: 
De school kan afwegen of de aanpas-
singen wel redelijk zijn voor het volgen 
van het gemeenschappelijk leerpro-
gramma. Indien de aanpassingen als 
onredelijk bevonden worden om aan de 
onderwijsbehoeften van de leerling te 
kunnen tegemoet komen, kunnen we 
kiezen voor een individueel aangepast 
leerprogramma of kijken we uit naar 
een school op maat.

Fase 1: Verhoogde zorg voor 
een aantal leerlingen
Voor sommige leerlingen zijn de 
algemene maatregelen niet vol-
doende. In dit geval gaan we in VISO 
op zoek naar welke extra zorg deze 
leerlingen nodig hebben. Dit doen 
we door een observatie. Als na de 
observatieperiode blijkt dat er extra 
zorgmaatregelen nodig zijn, dan 
maken we een individueel begelei-
dingsplan op maat van de leerling. 

Een paar voorbeelden van moge-
lijke specifieke maatregelen:
· Als een leerling vlug verstrooid is, 

dan controleert de leerkracht extra 
of de leerling de opdracht goed 
begrepen heeft.

· Als een leerling  een heel traag 
tempo heeft, dan krijgt hij wat 
extra tijd voor een toets en kan hij 
eventueel de examens in de zorg-
klas maken.

· Als een leerling moeite heeft om 
alles correct te noteren, dan mag 
hij bij de leerkracht navragen om 
de cursus te controleren.

Voor leerlingen met een ernstige 
leer- of ontwikkelingsstoornis of 
andere beperking spreken we 
onmiddellijk een aantal extra zorg-
maatregelen af en maken we na de 
observatieperiode het definitief indi-
vidueel begeleidingsplan op.

Begeleidingsuurtje Voor de eerstes is er weke-
lijks een begeleidingsuur-
tje voor de leerlingen. In 
dit uur krijgen de leerlin-
gen extra ondersteuning 
voor Frans, Nederlands of 
wiskunde. Hier maken we 
in kleine groepjes extra 
oefeningen of is er her-
haling van moeilijke leer-
stof. Daarnaast is er ook 
de mogelijkheid om extra 
begeleiding te krijgen bij 
het maken van de boeken-
tas, plannen, studeren… 
Op deze manier willen we 
onze leerlingen al van bij 
de start een extra duwtje 
in de rug geven.

Joke Desimpel
1ste, 2de,
3de jaar
VISO D

Carla Van Engelandt
4de, 5de,

6de, 7de jaar
VISO D

Iris Ranson
1ste  jaar

VISO P

Elien Debou
2de jaar
VISO P

Reinilde Mol
2de graad

VISO P

Joke
Vanallemeersch

3de graad
VISO P

Joke Desimpel en Iris Ranson
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Dertig jaar oud-leerlingenbond in campus Delbekestraat

Onthaaldag BVL

Drie decennia geleden vroegen leerlin-
gen van 6 bso mij om een oud-leerlin-
genbond op te starten. Vanzelfsprekend 
vond ik dit een uitstekend idee, daarbij 
kon ik me toen niet voorstellen wat dit 
met zich zou brengen. Heel, heel wat, 
vooral in de beginjaren. Maar daarover 
wil ik nu zeker niet zeuren. Dankzij 
medewerking van heel wat collega’s 
en met ondersteuning van directie en 
trouwe oud-leerlingen, zijn we momen-
teel enthousiaster dan ooit!

Eindelijk hebben
we een logo. 

Op vrijdag 23 oktober genoten we van 
de jaarlijkse BBQ. Dit jaar met o.a. een 
gelegenheidsoptreden van afscheidne-
mend leraar Ignace Baert. 

Jean-Marie De Backere

De eerste dag van het schooljaar was 
niet alleen voor de eerstejaars een grote 
stap. Eigenlijk begonnen alle leerlingen 
van VISO met een nieuwe start. Ook de 
leerlingen van BVL maakten kennis met 
nieuwe leerkrachten, een nieuwe klas-
groep en andere klaslokalen.  

Om deze start voor hen aangenaam te 
laten verlopen, organiseerden we voor 
deze tweedejaars een onthaalnamid-
dag. Na wat praktische uitleg in de voor-
middag, mochten ze tussen de middag 
hun eigen broodje beleggen en smake-

lijk opeten aan een feestelijk versierde 
tafel. In de namiddag was er dan een 
spannende quiz voor alle tweedejaars 
samen. Via deze quiz leerden ze op een 
leuke manier het schoolreglement nog 
beter kennen. Daarna kregen ze via een 
PowerPoint heel wat nuttige weetjes: 
info over het peter- en meterschap, de 
thema’s en projecten, smartschool…
De dag werd afgesloten met een wande-
ling naar het Polenplein. De leerlingen 
die het beroepenveld haarzorg kozen, 
kregen wat praktische info. De leerlin-
gen van het beroepenveld mode kon-

den op dat moment knutselen met vilt. 
Na die eerste goedgevulde dag konden 
onze tweedes met een voldaan gevoel 
huiswaarts vertrekken om dan de vol-
gende dag met veel zin aan het echte 
werk te beginnen! 

Nathalie Calmeyn
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Afscheid van muziekleraar en hitwonder
Ignace Baert

Entertainer op het podium en in de klas
(Bron:	hln.be	regio	Roeselare	23	oktober	2015)

Ignace Baert, de muziekleraar van het 
VISO die in de jaren 70 een megahit 
scoorde met ‘More than Sympathy’, 
gaat deze maand met pensioen. Om 
hem te bedanken voor zijn inzet en 
passie in het lesgeven, verrasten de 
leerlingen en collega’s hem gisteren 
met een emotioneel afscheid en hun 
eigen versie van het hitnummer.

Ignace (65) haalde in 1973 de hitlijsten 
met ‘More than sympathy’, waarvan 
in België alleen al meer dan 40.000  
singles over de toonbank gingen. De 
340 leerlingen van het VISO in de Dr. 
Delbekestraat behoren vandaag alle-
maal tot zijn schare jonge fans. Giste-
ren zongen ze hun eigen versie van het 
hitnummer. In 2013 eindigde het origi-
nele nummer nog op een 44ste plaats 
in de 1.000 Klassiekers van Radio 2.

Ignace - ‘meneer Baert’ voor de leer-
lingen - gaat eind deze maand immers 
met pensioen en dat verdient een per-
soonlijk afscheid. “Ignace wordt hier 
op handen gedragen, zowel door de 
leerlingen als door het team”, vertelt 
directrice Veerle Vanoost. “Hij heeft 
een bijzonder talent voor lesgeven en 
doet dat met enorm veel energie en 
passie. Ignace is een echte entertai-

ner, op het podium en in de klas. Hij zal 
enorm worden gemist.”

Een muzikaal afscheid was dan ook 
een logische keuze. Daarbovenop had-
den alle leerlingen ook een postkaart 
geschreven voor Ignace. Omdat hij 
houdt van persoonlijk contact, mocht 
hij die kaartjes één voor één in ont-
vangst nemen van de leerlingen zelf. 
Dat ging gepaard met highfives, knuf-
fels en selfies, maar ook met traantjes. 
“Het is een emotioneel moment”, rea-
geert Ignace. “Ik verwachtte wel op de 
een of andere manier een afscheid en 
enkele leerlingen lieten al iets van hun 
tong rollen. Maar het komt toch wel 
onverwacht. Net zoals zij een lied voor 
mij schreven, deed ik hetzelfde voor 
hen. Het kreeg de titel ‘Afscheid van 
de school’ en morgenavond (vanavond 
nvdr.) zal ik het zingen tijdens de barbe-
cue van de oud-leerlingenbond.
Ik heb hier een fantastische tijd 
beleefd, heb altijd lesgegeven met hart 
en ziel en ben steeds opgekomen voor 
de zwakkere leerlingen. Maar nu is het 
tijd om het rustiger aan te doen. Ik heb 
nog heel wat ideeën. De muze is er nog 
steeds, ik sluit dus helemaal niet uit 
dat ik binnenkort opnieuw de opname-
studio induik.”

Charlotte Degezelle

Ignace	kreeg	honderden	postkaartjes	van	zijn	leerlingen.	-	(foto	Jos	Bogaerts)

Lieve meneer Baert
We geven jou een kaart
Aanvaard ze als een blijk
Van onze dankbaarheid

Je leerde me veel bij
Zongen YMCA
Maar het meeste nog van al
Wat vriendschap geven kan

Je krijgt van ons
veel meer dan sympathie
En tonnen liefde
meer dan eender wie
Maar boven alles
een zalige tijd
Vol rust, geluk,
een goede gezondheid

Hilde en de kids
Op Facebook heel veel hits
Je ma, je collega’s
Ze zijn toch jouw dada’s

We zeggen geen vaarwel
Maar	zingen	‘Stel	het	wel’
We zien je graag eens weer
Je blijft een teddybeer
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Wie van jullie nog niet opgevangen had 
dat muziekleraar Ignace Baert met pen-
sioen is gegaan, die zou toch het regi-
onaal West-Vlaams nieuws wat beter 
mogen opvolgen, of ware het maar 
om te beseffen dat onze provincie niet 
alleen erkenning verdient omwille van 
succesvolle programma’s in ons sappig 
dialect. Mijn ondertussen genoemde 
ex-collega nodigde ik niet in Bevergem 
uit, wel in Bissegem bij mij thuis. 

Eigenlijk hadden we een gesprek waar-
bij Ignace zich zorgen maakte om mij, 
omdat hij voorhad dat ik te weinig zou 
kunnen halen uit onze conversatie: 
“Moet ik echt niets meer zeggen, want 
wat zal je hier in godsnaam over weten 
te schrijven?” Welnu daar ga ik dan…
Ignace belde aan en de elektrische bel 
bleef voortdurend rinkelen, zodat ik 
dacht een autocar vol bezoekers te zul-
len ontvangen… Binnenkort zou ik best 
wel aan de deurbel een bordje ophan-
gen: “Gelieve te kloppen, want de bel 
doet het te heftig”… Als een jong veu-
len ‘wipte’ Ignace binnen, maar door-
dat de benedenverdieping van mijn 
woning volgestouwd lag ten gevolge 
van de zolderruimte die vrijgemaakt 
moest worden, kon hij niet anders dan 
gas terug te nemen. Zo kon ik hem 
weer bijbenen.

Hier probeer ik de essentie te verwoor-
den van wat Ignace wil overbrengen:
“Ik vind het leuk met pensioen te zijn 

om niet langer ’s morgens voor dag en 
dauw te hoeven opstaan: nu omstreeks 
7.45 u. Maar bovenop ook de mogelijk-
heid te hebben mijn bejaarde moeder 
in het RVT dagelijks te kunnen bezoe-
ken en haar vooral bij het middageten 
bij te staan. Onlangs had ze wat meer 
hulp nodig en werd ze hierdoor uit 
haar vertrouwd tafelgenootschap ver-
plaatst. Tot groot genoegen stel ik vast 
dat deze omschakeling voor haar geen 
grote problemen met zich brengt.” 

Zonder het te beseffen waren we hier-
bij bezig over de leefwereld van de 
meeste van onze (oud-)leerlingen. Zich 
als stagiair(e) of professioneel ten 
dienste stellen van hulpbehoevende 
mensen: wat een waardevolle inzet.
Nu al stelt onze gewezen muziekleraar 
vast dat pensionering ook voor hem 
niet zomaar een luilekkerleventje zal 
zijn. In de herfstvakantie trok hij naar 
Bologna mee met de volwassengroep 
die Italiaans studeert in Kortrijk. Graag 
wil Ignace een meer coördinerende rol 
op zich nemen binnen zijn gezin: hij 
ziet zeker niet op tegen boodschap-
pen doen, eten klaarmaken, opruimen. 
Ignace verlangt ook nog heel wat te 
verwezenlijken op muzikaal gebied en 
blijft daarin actief. Hiervan getuige zijn 
onlangs zang- en pianobijdrage bij het 
Middelkerkse champagneweekend.

En zeker dit nog: Ignace is bijzonder 
opgetogen over de manier waarop leer-
lingen, collega’s en directie hem dank-
ten voor zijn jarenlange inzet in het 
onderwijs. Maar even deugddoend en 
verrassend zijn de vele kaartjes die hij 
blijft ontvangen van personen die zich 
meer met hem betrokken voelen dan 
hij ooit had gedacht. 
We nipten nog even van onze koffie 
ter bestendiging van onze vriendschap 
voor het leven.

Jean-Marie De Backere

Op de koffie met Ignace

   De onderwijsloopbaan van Ignace Baert in een notendop:
•	Start	in	het	onderwijs	op	11/12/1972	in	het	Instituut	H.	Familie	in	Kuurne
•	Van	01/09/1977	tot	31/10/2015	in	Sint-Lutgartinstituut/VISO,
   aanvankelijk in combinatie met MMI Kortemark en de Broederschool.
•	Sinds	01/09/1992	geeft	hij	exclusief	en	voltijds	les	in	onze	school.

Ook op WTV was er extra aandacht voor 
het	afscheid	van	Ignace.	Het	filmpje	kan	
je terugvinden op onze Facebookpagina: 
www.facebook.com/visoroeselare.
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V.l.n.r.: eerste rij: Shana Vanwalleghem 5 Vb, Zoë Delannoy 3 VVb, Kjenta Bossouw 3 VVb, Marieke Demonie 5 OH, Chelsea Van-
heule 3 VVb 

V.l.n.r.: tweede rij: Cheyenne Casteleyn 4 VVa, Laura Simoens 4 VVc, Shaylay Polley 4 VVb, Enisa Alicic 4 VVc, Jadzia Verfaillie 
7 MV, Lore Degryse 7 KZb, Sien De Jaegere 5 OH, Gaëtan Vlamynck 5 OH, Silke De Jaegere 5 OH, Elke Verhelle 5 OH
V.l.n.r.: derde rij: Imany Dhondt 3 VVa, Jovan Clarete 3 MRP, Lilith Galliaert 4 VVa, Delphine Lezeure 7 KZb, Stijn Devooght 5 OH, 
Robin Defauw 5 OH

Ontbreken op de foto: Rashida Rosselle BVLa, Hannah Verstraete BVLa, Celine Stevens 3 VVa, Femke Hosten 3 VVa,  Jamie Wae-
gebaert 5 MRV, Céline Vandewalle 6 OH, Alexandra Desmet 7 OA, Charlie Gies 7 OA, Femke Van Haverbeke 7 OA 

New@school

Nieuwe leerlingen in campus Delbekestraat

Nieuwe leerlingen in campus Polenplein

V.l.n.r.: eerste rij: Lowie Wydooghe 5 STWb, Julie Jonckheere 5 STWa, Joyce Louage 5 STWa, Fien Lauwers 5 STWa, Shannon Hout-
haeve 3 HZb, Dagmar Verhalle 3 TW, Justine Vennin 3 STWb, Maedeh Torkamanha 3 TW, Louise Cardoen 3 STWb, Yasna Vandamme 
3 TW, Célèstine Noppe 3 STWc, Xsarine Pattyn 2 STVc, Ilse Ingels 3 TW, Lowie Vandelannoote 2 STVa, Mathias Demeulemeester 2 
STVc, Kieran Mylle 2 TW, Tom Demeulenaere 5 STWb, Thomas Laruywe 2 TW, Bart Vanhuffel  5 STWb, Yelle Daels 2 STVc, Hermien 
Dedrie 5 STWb, Jens Landuyt 5 TW, Annabel Cardoen 5 STWb, Celine Deman 5 TW

V.l.n.r.: tweede rij: Delphine Vansteelant 3 HZb, Zoë Janssens 3 HZb, Khava Dzeytova 3 HZb, Zineb Delaere 3 STWa, Jolan Vande-
ginste 4 STWc, Febe Debruyne 4 STWc, Marie Sierens 4 STWc, Matthis Creus 3 STWb, Robbe Fertein 3 TW

Ontbreken op de foto: Fatima Khatataeva 2 STVb, Alexia Belderbos 2 STVd, Leonore Decuypere 2 STVd, Cheyenne Heyvaert 3 BE, 
Céleste Rogiers 3 BE, Caitlin Seynhaeve 3 BE, Justine Bouten 3 HZa, Julie Verbeke 3 HZa, Stacey Bultynck 3 HZb, Camille Gryson  
4 BE, Axelle Mylle 4 BE, Chelsea Renier 4 BE, Merel Van Weehaeghe 4 BE, Anouk Bouckenooghe 4 BE, Chayenne Callebert 4 BE, 
Lore Depoorter 4 BE, Morgane Rosselle 4 BE, Emmy Berghman 4 STWa, Baptist Devos 4 STWa, Robbe Feraine 4 STWa, Maythé 
Tanghe 4 STWa, Sharon Vermandel 4 STWa, Elisabeth Delaey 4 STWb, Michelle Wielfaert 4 STWb, Malika Damigova 4 TW, Alies 
Vandendriessche 4 TW, Lies Bucsan 5 GWWa, Ward Cauwelier 5 GWWa, Jari Deserranno 5 GWWa, Justine Godin 5 GWWa, Phoebe 
Vannieuwenhuyse 5 GWWa, Lennart Carbon 5 GWWb, Lore Pattyn 5 GWWb, Axelle Renard 5 GWWb, Nina Van Coillie 5 GWWb, 
Daphny Verhelle 5 GWWb, Jorgo Volckaert 5 GWWb, Kjenta Masschelein 5 HZ, Stepfanie David 6 HZ



CONTACT DECEMBER 2015 11 

Sterk in de zachte sector
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1 Bd 1 A STVb

1 Ba

1 A STVc
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1 A STVa

1ste
jaars in
beeld
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Genieten van een vleugje cultuur

The English Theatre Company:
Engels toneel met veel humor door prima acteurs!

Ook dit jaar mocht het professioneel 
gezelschap ‘The English theatre com-
pany’ tijdens hun Europese tour halt 
houden in VISO om onze leerlingen te 
entertainen. Van de tweedes tot de zes-
des kregen ze een boeiend Engels thea-
terstuk op maat gepresenteerd, aange-
past aan leeftijd en niveau. De reacties 
van de leerlingen spreken voor zich… 

Wat een mooi en grappig toneel-
stuk! De personages waren Polly, 
Paul	 (Mr.	 Cool)	 en	 Peter.	 Polly	
was stiekem verliefd op Peter 
en Peter ook op Polly, maar ze 
durfden het mekaar niet te ver-
tellen. Toen kwam de bescherm-
engel van Polly op de proppen en 
mocht ze drie wensen doen. Veel 
misverstanden volgden mekaar 
op door een liefdesbrief, maar 
eind goed, al goed voor het kop-
pel.	 Paul	 werd	 ook	 ‘Mr.	 Cool’	
genoemd en bleek achteraf ook 
echt een coole kerel. Het werd 
een origineel, maar herkenbaar 
verhaal over schoolromantiek,  
fantastisch gespeeld door de 
drie acteurs.  Het was ook leuk 
dat we af en toe mochten mee-
doen: de ambiance zat er goed in 
toen we met ons allen mochten 
meedansen op hippe muziek!

Chaymae Haggouch, Lilan Halwyn en 
Marie Van Coillie 2 STVd

It was so funny!  Heel leuk dat 
het in het Engels was, zo werd 
het ook wat leerzaam voor ons.  
De acteurs  spraken duidelijk en 
traag. Het was dus heel goed te 
volgen en perfect van volume.  Er 
zat veel animatie in het stuk, het 
was boeiend van het begin tot 
het einde. Wij willen zeker nog 
naar Engels toneel gaan kijken!

Laure Cassaert en
Femke Vanthourenhout, 2 STVd

Ik heb genoten! Normaal kan 
ik niet zo goed Engels, maar dit 
toneelstuk was goed te begrij-
pen. De mimiek maakte veel dui-
delijk. Het was ook spannend dat 
het publiek betrokken werd. Het 
verhaal zat goed in mekaar!

Elise Deneir, 2 STVb

I think it was so funny! It wasn’t 
really hard to understand. The 
actors played very well. I liked 
the happy end!

Fatima	Khatataeva,	2	STVb

I laughed a lot! They were great 
and creative actors! There was a 
nice storyline. I’d like to watch 
more plays of them… It’s very 
fine	that	we	can	do	these	things	
at school. It makes school less 
boring and more exciting.

Milla Eghermanne and
Majid	Yasari-Mazaderani,	3	STWa

Een geweldig toneelstuk boor-
devol humor! Wat hebben we veel 
gelachen: Mr. Cool die danste 
op	‘Uptown	Funk’	en	het	gelach	
van Peter werkte aanstekelijk. 
Indrukwekkend dat ze speciaal 
van Engeland naar hier komen 
om toneel te spelen voor ons…  
Voor herhaling vatbaar!

Eline	Galle	en
Jennifer Speybrouck, 2 STVd

Wat een mooi en tof theater-
stuk! De acteurs speelden zeer 
goed, vooral het meisje was heel 
uitbundig! Het verhaal was goed 
verstaanbaar: Ben had eerst een 
saai leven, maar werd door twee 
managers overtuigd om beroemd 
te worden. Er werden mensen 
uit het publiek geplukt en die 
werden dan ook verkleed… De 
expressie van de acteurs was 
super! Ook heel leuk dat we ach-
teraf vragen mochten stellen en 
foto’s nemen!

Femke	Vandenbroucke,	3	STWc	en	
Mayté	Desseyn,	3	STWb

Geregeld confronteren we onze leerlingen met een vleugje cultuur: professioneel toneel in een heuse 
theaterzaal, al dan niet met een voor- of nabespreking.
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Ook voor het vijfde jaar had The English 
Theatre Company een voorstelling in 
petto: Best of all possible worlds.

Enkele leerlingen van 5 TW geven hun 
oordeel erover.

Het verhaal speelt zich af in 
de nabije toekomst. De mensen 
worden er gedwongen te leven 
volgens de standaard van de 
regering. 
The play was about the people 
who lived in the year 2054. The 
citizens were controlled by the 
Big	Brother	Company	(BBC).	They	
controlled the food you ate, the 
things you did, the shows you 
watched… basically, they con-
trolled your life.

Friedl Verfaillie

Ik vond het een mooi toneel-
stuk. De acteurs konden de 
personages echt tot leven bren-
gen. Er waren grappige, maar 
ook griezelige momenten door 
de manier waarop mensen met 
bepaalde zaken omgingen. De 
acteurs zorgden ook voor inter-
actie met het publiek door leer-
lingen op het podium te vragen. 
Door met het publiek te wer-
ken, moesten de acteurs soms 
improviseren of aanpassingen 
maken, maar ze deden dat heel 
goed.

Friedl Verfaillie

I thought it was a successful 
play.	It	is	definitely	a	must.	That’s	
also because of the actors who 
played their role superbly. The 
piece was very easy to follow.

Lies Dousy

Het was een zeer mooi toneel-
stuk. Prachtig gespeeld door top-
acteurs. Toffe interactie met het 
publiek.	Goed	verhaal.	Zeker	een	
aanrader!

Celine Deman

The play is based on two books: 
Brave	new	world	(Aldous	Huxley)	
and	 1984	 (George	 Orwell).	 The	
play was originally performed. 
But I wouldn’t want to live in that 
world.

Michaël Wybo

Ik vond het toneelstuk heel ori-
gineel. Persoonlijk hou ik veel 
van	sciencefiction,	wat	hier	ook	
aanwezig was. Het verhaal deed 
me	denken	aan	de	film	The	Hun-
ger	Games,	omdat	het	ook	over	
mensen gaat die moeten strij-
den tegen verschillende groe-
pen. Het stuk was ook grappig, 
vooral toen er enkele leerlingen 
van de school naar voor moch-
ten gaan om mee te spelen.

Silke Mahieu

The show was very funny! Wij 
werden op het podium geroepen 
om mee te doen. Hoewel we niet 
zo goed Engels kunnen, begre-
pen we de opdracht wel, want de 
acteurs legden alles duidelijk en 
vriendelijk uit. Zeker tof om vol-
gend jaar opnieuw te doen!

Elien Landuyt en
Maïty	Vantomme,	3	STWc

Ik dacht voor we vertrokken dat 
het weer zo’n saai Engels stuk 
zou zijn, maar ik was verrast toen 
het eenmaal begon. Ik vond het 
echt leuk, grappig en interessant. 
De acteurs bleven heel goed in 
hun rol en sleepten het publiek 
helemaal mee, mij in ieder geval. 
Ik vond het ook wel tof dat ze 
ons lieten meespelen. Sommige 
mensen namen ze zelfs mee op 
het podium om deel te nemen. Ik 
was zelf één van de gelukkigen.

Kenji	Delaere

Sonja Sijmkens
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1A: Donderdag

1B en 2de jaar: Cyrano

De vete tussen de families Vandenbergh en Verbiest duurt al zo lang, dat niemand 
nog weet hoe deze ooit begon, zeker hun kinderen niet. Mario Vandenbergh, zoon 
van…, ontmoet op een dag, geheel toevallig, Julie Verbiest, dochter van…. De 
vonk slaat over. Ze zijn verliefd. Echte liefde. Ze voelen zich de gelukkigste twee 
op aarde. Alleen kunnen ze dit geluk niet delen met hun ouders. Na maanden 
stiekem gedoe, besluiten ze het hen te vertellen. De ouders van Mario zijn over 
hun toeren van ontgoocheling. En bij de familie Verbiest is de reactie niet veel 
beter. Beide ouderparen zijn het voor het eerst sinds lange tijd met elkaar eens… 
De kinderen mogen elkaar niet meer zien. Julie kwijnt weg en Mario komt niet 
meer buiten. Bodemloos verdriet. Uiteindelijk besluiten beide gezinnen dan toch 
omwille van de liefde voor hun kinderen de vete bij te leggen. Een grootse verzoen-
actie wordt op poten gezet… 

Reacties van de leerlingen:

Cyrano, stoere vechtersbaas en virtuoos dichter, is verliefd op Roxane. Maar dat 
durft hij haar niet te zeggen, omdat hij zich schaamt voor zijn uiterlijk. Roxanne is ver-
liefd op Christian. Christian durft Roxane niet te schrijven of aan te spreken omdat 
hij zich te dom voelt. Cyrano sluit met Christian een verbond. Hij geeft Christian de 
woorden, Christian leent Cyrano zijn fysieke charme.
‘Cyrano’ is een visueel luisterspel. Het achterliggende thema - het door de maat-
schappij opgedrongen keurslijf van het schoonheidsideaal - heeft vandaag nog niets 
aan actualiteit ingeboet. Elk speels visueel hoogstandje draagt bij aan de inventi-
viteit van deze sublieme voorstelling die nergens luidruchtig wordt, maar mensen 
doet nadenken. Door inhoud en vorm, technologie en spelbeleving zo evenwichtig 
samen te brengen, is deze‘Cyrano’, ondanks de vele ideeën die erin verwerkt zijn, 
een voorstelling die met schijnbaar gemak recht naar je keel grijpt. 

Achteraf werd een stellingenspel gespeeld, gekoppeld aan een boeiend debat over 
het belang van het schoonheidsideaal: de rol van innerlijke en uiterlijke schoonheid 
in reclame, bij sollicitaties, in partnerkeuze… En of de leerlingen hun eigen mening 
wilden verkondigen hieromtrent! 

Reacties van de leerlingen:

We vonden het toneel Donderdag mooi. Het was makkelijk te begrij-pen en het verhaal leek helemaal op dat van Romeo en Julia, maar dan in een nieuw jasje. Het decor was zeer origineel. De acteurs kon-den zich goed inleven in hun rol.(Lisa	Terryn	en	Jana	Dewilde	1A	STVc)

Ik vond het decor leuk met de 

grote rollen papier. Het was ook 

grappig met al die witte emmers. 

Met deze attributen maakten ze 

een toonbank voor de slagerij. Met 

een stukje papier maakten ze een 

sjaal en een telefoon.

(Mirte	Clicque,	1A	STVe)

Het verhaal liep niet zo goed af, 

want ze zijn allebei overleden, 

maar dan wel in elkaars armen.

(Emma	Foulon	en

Stien Vansteenkiste 1A STVc)

Ik vond het toneelstuk geweldig! Wel 
jammer dat de acteurs niet echt met 
elkaar in gevecht gingen, maar ze 
deden alsof en je hoorde de gepaste 
geluiden van de degens. Het was ook 
leuker geweest mocht Cyrano echt een 
heel grote neus hebben gehad. Het 
decor was druk, maar mooi..

Laure Cassaert, 2 STVd

In het begin was het even moeilijk om 
te volgen, maar je was al snel mee met 
het verhaal, omdat we vooraf al wat uit-
leg hadden gekregen in de klas. De per-
soon die Cyrano en Christian speelde, 
was een zeer goed acteur! Het was een 
chic decor, tof gevonden! Het einde 
vond ik wel een beetje zielig, ik heb 
liever	 een	 ‘happy	 end’,	maar	 het	was	
zeker een aanrader!  

Jacey Dekeyzer, 2 STVd

Ik vond het heel indrukwekkend! De 
drie acteurs speelden super, alsof ze 
echt in die wereld leefden! Het decor 
was leuk opgesteld, ik hield van die 
geluidjes die ze nabootsten, zoals de 
wind en de regen. Een dikke bravo voor 
de spelers!.

Lilan Halewyn, 2 STVd

Sonja Sijmkens

Genieten van een vleugje cultuur
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Leerlingen baas in de leerlingenraad

Op het einde van vorig schooljaar begon 
de zoektocht naar een nieuwe stuurgroep 
van de leerlingenraad voor dit schooljaar 
en jawel, de zoektocht is geslaagd! We 
mochten in september van start gaan 
met een geëngageerde groep. Nieuw dit 
jaar is dat ook leerlingen van het vierde 
jaar mogen aansluiten bij de stuurgroep. 
Net zoals de leerlingen van de derde 
graad dragen ook deze vierdejaars hun 
steentje bij!

Elke vrijdag komt deze gemotiveerde 
groep leerlingen samen om tijdens de 
middagpauze te vergaderen. Op deze 
vergaderingen wordt werkelijk van alles 
besproken! Enerzijds bereiden we leuke 
activiteiten voor. Denk maar aan de dag 
van de leerkracht, de dag van de jeugdbe-
weging, de sinterklaasactiviteit voor het 
1e jaar, de Valentijnsactie… Anderzijds 
denken we ook na over serieuzere onder-
werpen, bijvoorbeeld over de werking van 
onze school. We stellen ons de vraag 
wat beter kan en wat reeds goed werkt. 
Zo willen we proberen om van onze school 
een aangename plek te maken voor elke 
leerling. Natuurlijk hebben we daar de 
stem van alle leerlingen uit onze school 
voor nodig. Daarom wordt elk trimester 
een grote leerlingenraadvergadering per 
graad georganiseerd. De klasverantwoor-
delijken zijn aanwezig op deze vergade-
ring en kunnen daar de bekommernissen 
van de klasgroep meedelen. We hopen 
dat we op deze manier de stem van elke 
leerling kunnen laten tellen! 
We laten ook even de twee voorzitters 
aan het woord:

Hoe zie je je taak als voorzitter?
Annelien Lannoo (6 TW): Ik wil ervoor 
zorgen dat iedereen zich goed voelt in de 
leerlingenraad, het hele jaar door. Maar 
ook dat iedereen zijn mening kan zeggen. 
Als er zaken aan de directie of leerkrach-
ten gezegd moeten worden, wil ik er ook 

voor zorgen dat de mening van iedereen 
gehoord wordt en het liefst niet alleen 
van mensen uit de leerlingenraad.

Elien Soenen (6 GWWc): 
Ik zie mijn taak als voorzitter als een 
contactpunt tussen directie en leerlin-
genraad, als eindverantwoordelijke voor 
verdere stappen.

Waarom zit je bij de leerlingen-
raad?
Annelien: Vorig jaar ben ik lid geworden 
omdat ik mij graag voor dingen inzet. Ik 
heb mij dat jaar enorm geamuseerd en 
dit jaar zal dat wel weer hetzelfde zijn. Ik 
zit nu reeds in het zesde jaar en weet ook 
al ongeveer hoe het hier reilt en zeilt en 
waar misschien nog aan gewerkt kan wor-
den. Na een jaar leerlingenraad weten we 
nu ook al wat sowieso niet kan en er ook 
niet zal komen, maar nieuwe ideeën voor 
leuke activiteiten zijn altijd welkom. Ik wil 
ook de activiteiten die de leerlingenraad 
organiseert, zo leuk mogelijk maken.

Elien: Ik ben in de leerlingenraad geko-
men omdat ik iets wilde betekenen voor 
deze school, dingen veranderen en ver-
beteren, maar vooral een stem voor de 
leerlingen zijn. 

Wat wil je verwezenlijken?
Annelien: Ik wil dat de leerlingen ook iets 
te zeggen hebben over de activiteiten 
hier in school of over de manier waarop 
sommige dingen georganiseerd worden. 
Het zou ook leuk zijn mochten de activi-
teiten van de leerlingenraad aanslaan bij 
de leerlingen. Ik heb dit jaar en vorig jaar 
alleszins gemerkt dat het springkasteel op 
de dag van de jeugdbeweging erg geap-
precieerd wordt en dat zijn dingen die de 
leerlingenraad wil bereiken, denk ik.

Elien: Ik zou vooral het schoolbal willen 
verwezenlijken. Ik vind dit een mooi initi-

atief om een schoolcarrière af te sluiten. 
Daarnaast zijn er tal van activiteiten die 
we op een originele manier willen voor-
stellen. De leerlingenraad maakt het ver-
schil, er zijn tal van dingen die leerlingen 
lukraak vragen aan de directie, maar 
wij bundelen die stemmen, zorgen voor 
ideeën en proberen zoveel mogelijk te 
verwezenlijken. 

Hoe zou je jouw leerlingenraad 
naar andere leerlingen toe pro-
moten?
Annelien: Als je vindt dat de school op 
sommige vlakken wel nog beter kan, als 
je je wil inzetten voor de school/leer-
lingen/activiteiten, als je goeie ideeën 
hebt... dan is de leerlingenraad zeker 
voor jou. En de sfeer krijg je er gratis bij! 

Elien: Als leerlingenraad probeer je ook 
om de leerlingen een aangename school-
periode te geven en tot nu toe is alles 
goed verlopen. Als je toffe ideeën hebt of 
je wil ons helpen met tal van activiteiten, 
dan kan dat met de nodige motivatie! Het 
is een supertoffe groep en samen verwe-
zenlijken we meer dan alleen! 

Karen	Creminger

Dynamische stuurgroep met geëngageerde voorzitters in campus Polenplein.

Annelien Lannoo (6 TW)

Elien Soenen (6 GWWc)



CONTACT DECEMBER 201516 

Sterk in de zachte sector

Enthousiasme troef in campus Delbekestraat

Leerlingenraad 1ste, 2de en 3de jaar:

v.l.n.r. eerste rij: Emily Deprez (1 Bb), Emilie Allemeersch (1 Ba), Eveline Termote 
(1 Bb), Joyce Croes (1 Bd), Géllyna Stylemans (1 Bb), Lisa Neyrinck (1 Bb), Evy 
Degryse (1 Bd), Stefanie Provoost (1 Bb)

v.l.n.r. tweede rij: Anke  Deceuninck (1 Bb), Caithlyn Vandevin (1 Ba), Marlo Vanler-
berghe (BVLa), Laurien Vermont (BVLc), Chayenne Bostyn (BVLc), Noortje Mahieu 
(BVLc), Veerke Deltour Fierens (BVLb)

v.l.n.r. derde rij: Priscilla Bortier (BVLa), Emma Vermeersch (BVLb), Jovan Clarete 
(3 MRP), Agnesa Ganiji (3 VVa), Elmedina Qosa (3 VVa), Merel Deburghgraeve  
(3 VVc), Estelle Clinckemaillie (3 VVc).

Leerlingenraad 4de, 5de en 6de jaar: 

Op de bank v.l.n.r.: Emely De Bevere (5 Vb), Jana Hoedt (5 Vc), Santiana Deceu-
ninck (5 MRV), Stephanie Castro (5 MRV), Amber Coudron (5 Vc)

Rechtstaand v.l.n.r.: Mevr. D’Artois, Veronika Skaqaj (7 KZa), Sharon Declerck  
(7 KZb), Jens Vandamme (5 MRV), Estelle Lecluse (6 Vb), Alicia Willems (6 Vb), 
Joyce Vancompenolle (4 VVa), Selina Herreman (5 Vb), Mevr. Bossu

Ontbreken op de foto: Thebe Taveirne (5 Va), Amber Grondelaers (5 Va)

Sinds dit schooljaar is er geen 
leerlingenraad meer per graad, 
maar wordt er in twee groepen 
gewerkt: leerlingen van het eer-
ste, tweede en derde jaar vormen 
de eerste groep, leerlingen uit het 
vierde, vijfde, zesde en zevende 
jaar de tweede.

Op de eerste vergadering hou-
den we met de jongste groep een 
echte brainstorm. Op de tweede 
vergadering komen daar snel 
acties uit voort: warme choco-
melk verkopen, film tussen de 
middag, kerstversiering voorzien, 
kerstfuif na de laatste examens 
voor het eerste en tweede jaar, 
winterdekentjes meebrengen…
De leerlingen worden nog sterk 
begeleid, maar proberen toch 
om zoveel mogelijk de projecten 
alleen te organiseren.

Vol enthousiasme zijn ook 4 tot 
7 begonnen met het organiseren 
van allerlei activiteiten zoals de 
dag van de leerkracht, dag van 
de jeugdbeweging, het sinter-
klaasfeest, de 100-dagen... We 
komen tussen de middag samen 
om gezamenlijk de activiteiten 
en ideeën te bespreken. De leer-
kracht maakt een verslag op. 
Dit verslag wordt door Veronika 
en Shana, onze voorzitters van 
de leerlingenraad, overgebracht 
naar de directie. We hebben ons 
ook van onze fotogenieke kant 
laten zien zodat we duidelijk her-
kenbaar en gemakkelijk aan te 
spreken zijn. Aan het bord bij de 
lerarenkamer kan je deze foto 
ook vinden. 

Mochten jullie ideeën hebben, 
spreek ons gerust aan. Dit kan 
via een berichtje op Smartschool 
of persoonlijk aan de leden van 
de leerlingenraad. Ons volgend 
project is het bakken van over-
heerlijke warme wafels ten voor-
dele van de leerlingenraad in de 
refter tijdens het oudercontact.

Mieke Bossu

Leerlingen baas in de leerlingenraad
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Begin oktober vond naar jaarlijkse 
gewoonte de dag van de leerkracht 
plaats. Dit gaat altijd gepaard met leuke 
verrassingen voor heel het lerarenkorps. 
Ook dit jaar was dit niet anders. De leer-
lingen van de leerlingenraad hebben hun 
handen meer dan een beetje uit de mou-
wen gestoken!

In campus Delbekestraat vlogen de eer-
ste- en tweedejaars er in september 
onmiddellijk in om een sleutelhanger 
klaar te hebben tegen de dag van de 
leerkracht. We zaten daarvoor enkele 
middagen samen en leerden elkaar op 
een andere manier kennen. In een mooi 
versierde leraarskamer konden de leer-
krachten in de voormiddag genieten van 
een lekkere pompoensoep, klaargemaakt 

door het derde jaar, in de namiddag stond 
daar ook een overheerlijke tiramisu klaar.

In campus Polenplein werd de leraarska-
mer omgetoverd tot een kleurrijke plek: 
ballonnen en slingers fleurden de ruimte 
op. Elke leerkracht vond een gepersona-
liseerde sleutelhanger terug in zijn vakje. 
Een cadeautje van de leerlingenraad!
Als kers op de taart werden de leerkrach-
ten tijdens de middagpauze getrakteerd 
op een overheerlijke Vlaamse klassie-
ker: gehaktballetjes in tomatensaus met 
aardappelpuree. De algemene bevinding 
van de leerkrachten: overheerlijk! De leer-
lingenraad, die netjes uitgedost was als 
ober van dienst, kan bevestigen dat de 
leerkrachten gesmuld hebben!

Karen	Creminger	en	Mieke	Bossu

Vormingsdag leerlingenraden scholengroep 

Dag van de leerkracht

The place to be op dinsdagnamiddag 10 
november was het Klein Seminarie in 
Roeselare. Zij openden hun deuren voor 
alle leerlingenraders van de scholengroep 
Sint-Michiel. Per school konden 12 leerlin-
gen deze jaarlijkse vormingsdag bijwonen. 
Voor VISO waren de leerlingenraden van 
beide campussen aanwezig. Na de tradi-
tionele groepsfoto sloot iedereen aan bij 
de vooraf gekozen workshop. Uiteraard 
had elke sessie iets te maken met het 
thema ‘leerlingenraad’. 

De workshops besteedden vooral aan-
dacht aan het nog toffer maken van de 
leerlingenraad. Hoe kan je een hechte 
groep vormen? Hoe kan je het werkjaar 
op een leuke manier starten? Hoe kan je 
het imago van de leerlingenraad aantrek-
kelijk maken, zodat ook andere leerlingen 
zich erbij willen aansluiten? De begelei-
ders introduceerden alles met leuke ken-
nismakingsspelletjes. Iedereen kreeg tips 
mee over de manieren waarop ze mis-
schien meer kunnen gedaan krijgen van 

de directie. We kregen ook suggesties 
over hoe leerlingenraden meer leden kun-
nen krijgen en hoe ze het vergaderlokaal 
gezelliger kunnen maken. 

Na de workshops volgde een gezellig 
samenzijn met pannenkoeken en warme 
chocomelk. Bedankt aan het KSR en tot 
volgend jaar! Tom Vandecaveye

Onze werkgroep ging over meningen 
verzamelen. Ik vond het een heel aan-
gename namiddag met leuke dingen 
rond dat thema. Een aantal voorstel-
len waren volgens mij wel onmogelijk 
om te realiseren op onze school. Er 
was wel een leuk idee om meningen 
van onze leerlingen te weten te komen. 
Als de leerlingen de school binnenko-
men, krijgen ze een snoepje en op het 
papiertje rond het snoepje moeten ze 
dan hun mening over een onderwerp 
geven en in een brievenbus steken. 
Dit was een hele leuke werkgroep met 
aangename mensen. De namiddag in 
het algemeen was zeer tof en volgend 
jaar zou ik zeker weer deelnemen!

AÏcha Cornette 4 STWd en
Sara Vanhaverbeke 4 STWb

Ik heb geleerd dat je vooral in het 
begin van de vergadering de puntjes 
kort kan overlopen met de groep, 
zodat je allemaal weet waarover 
we het zullen hebben. Je kan ook 
mensen een bepaalde functie geven 
zoals tijdbewaker... Als er discussies 
zijn, dan kan je de voor- en nadelen 
opsommen en daaruit dan kiezen. 
Op het einde van de vergadering kan 
je een besluit kort samenvatten en 
vertellen waarover je de volgende 
keer zal vergaderen.

Lotte Dewachtere 4 STWa

We keken vooral uit naar het trak-
taat met warme chocomelk en pan-
nenkoeken. Achteraf waren we ook 
enorm enthousiast over de verschil-
lende workshops. We kozen voor: 
‘wat	 maakt	 mijn	 leerlingenraad	
uniek’	 en	 ‘projectmatig	 werken’.	
Hierbij kregen we heel wat tips over 
wat je allemaal kan realiseren bin-
nen je school en hoe de anderen dit 
concreet doen.

Veronika	Skaqaj	(7	KZa),	Sharon
Declercq	(7	KZa),	Estelle	Lecluse	(6	Vb)	

en	Alicia	Willems	(6	Vb)	
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Leerlingen baas in de leerlingenraad

Op donderdag stijgt de temperatuur al. 
Het Polenplein in Roeselare (zoals je weet 
is dat niet zo veraf van de school...) wordt 
door behendig fluorescerende mannetjes 
in gereedheid gebracht. Parkeren wordt 
op vrijdag ten strengste verboden. Dit 
allemaal voor een van de hoogdagen van 
heel veel schoolgaande jongeren. Op vrij-
dag 23 oktober 2015 fietst, tramt, treint 
en bust heel jeugdbewegend Vlaanderen 
in jeugdbewegingshemden, - t-shirts en - 
sjaaltjes door het land. Op deze manier 
wordt het engagement gevierd van dui-
zenden adolescenten die zich jaar in jaar 
uit inzetten om meer dan 240.000 kin-
deren en jongeren een jaar vol spel en 
plezier te bezorgen.

Het Polenplein stroomde al in de vroege 
uurtjes vol en jongeren verbroederden. 
Sommige geesten hadden last van fes-
tivalitis en waanden zich op een zomer-
festival in ietwat frissere temperaturen. 
Niemand die er last van had, de hevige 
muzikale deuntjes en het aangeboden 
ontbijt toverden alleen maar glimlachen 
op de vele gezichten.

In VISO D waren er weer veel verschil-
lende uniformen (Chiro, KSA...) te zien.  
Ook sommige leerkrachten waagden het 
erop om in uniform naar school te komen. 
Tijdens de pauze werden de leerlingen die 
in uniform kwamen, getrakteerd op een 
warme chocomelk. De andere leerlingen 
konden een chocomelk kopen. Tussen 
de middag werd er muziek gedraaid 
zodat er gedanst kon worden.

In VISO P zorgden we er voor dat de 
anticlimax na het leuke ochtendglo-
ren niet te groot was. Leerlingen 
in uniform kregen met de pauze 

van 10.05 u. boterham-
men met ‘stierenboter’ 
aangeboden door de leer-
lingenraad. De passende 
muziek die weergalmde door de luid-
sprekers, luisterde de pauzemomenten 
heerlijk op.

Maar dat was uiteraard niet alles, in 
navolging van het geweldige succes van 
vorig schooljaar stond er ook dit jaar 
een springkasteelparcours op de speel-
plaats. Dit monster van 14 meter lang 
en 4 meter hoog met als naam ‘The Dra-
gon Run’ besprongen en beklommen vele 
leerlingen. Niet alleen de kleuters kirden 
van plezier, ook de leerlingen van het 
secundair konden dit absoluut smaken. 
Zelfs enkele leerkrachten/opvoeders lie-
ten deze kans niet onbenut om nog even 
lekker kind te zijn.

En als kers op de jeugdbewegingstaart 
hadden we nu ook enkele bumperballen 
ter beschikking, zodat leerlingen eens zot 
tegen elkaar aan konden bumperen! Je 
zegt, welke ballen? Bumperballen! Kijk 
maar even op de foto en gegarandeerd 
begint het ook bij jou te kriebelen!

Tom Vandecaveye en Mieke Bossu

Dansen, springen en bumperen in uniform.

18 
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Vijfdaagse inleefstage
5 en 6 Organisatiehulp in beeld

Iedereen klaar 
en gemotiveerd 

voor een wande-
ling ‘Dwars door 

alles’.

Zelf 
ons potje 
koken.

Er moest 
natuurlijk ook 

gewerkt
worden.

Dries Lamaire

Gezellig bij 
het kamp-

vuur.

Door de 
bossen en over 
beekjes op weg 
naar ons kamphuis 

in Wiesme.

We 
sloten de 

week af met 
een ‘feestje’.
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Investeren in een krachtige leeromgeving

Vier gloednieuwe 
lokalen in VISO P
Om op een actuele en kwaliteitsvolle 
manier les te kunnen geven, inves-
teerde VISO de voorbije jaren sterk in 
flexibel bruikbare en aantrekkelijke 
leslokalen, met veel aandacht voor de 
integratie van ICT. In heel wat richtingen 
hebben we vernieuwde leerplannen, 
waarin het competentiegericht leren en 
geïntegreerd werken centraal staat. 

Het meest recente project in dit proces, 
wat gebruiksklaar was op 1 september, 
is een bouwdossier van vier  ruime, 
polyvalente lokalen op de bovenste 
verdieping van blok P in campus Polen-
plein. De lokalen zijn prioritair bedoeld 
voor de specifieke vakken van de sterk 
groeiende afdeling Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen, maar ook voor 
andere sociale vakken en voor talen. 
We trekken namelijk de lijn van de 
jongste jaren door: de klaslokalen zijn 
multifunctioneel in gebruik en stimule-
ren het gebruik van activerende werk-
vormen en van ICT. Zo kunnen we op 
elk moment voldoen aan de noden van 
de les: groeps- of individueel werk, een 
spreker, een presentatie, projecten…

Vandaar dat we kiezen voor vlot ver-
plaatsbaar en combineerbaar meubi-
lair, een mobiele wand (waardoor een 
lokaal dubbel zo groot kan gemaakt 
worden), shortbeamers, draadloos 
internet, netbooks en tablets… En 
natuurlijk mogen voor onze leerlingen 
de trendy kleuren niet ontbreken!

De getuigenissen van 6 GWWa illustre-
ren dat  de leerlingen van hun nieuwe 
lesomgeving genieten…

Deze nieuwe verbouwing is een mooie 
illustratie hoe we via de creatie van 
een krachtige leeromgeving extra leer-
kansen bieden aan onze leerlingen en 
inspelen op de nieuwe noden in het 
onderwijs. 

Veerle Vanoost



CONTACT DECEMBER 2015 21 

Sterk in de zachte sector

Vernieuwde turnzaal in VISO D
nu volledig afgewerkt
Na een tijd wachten is de renovatie van de gym-
zaal dan toch achter de rug. Op zich is de gym-
zaal niet zo ingrijpend veranderd, maar het is er 
nu veel aangenamer werken. 

Door de akoestische plafondpanelen verdween 
de ellenlange echo en is de leerkracht weer 
goed verstaanbaar voor iedereen. Ook het 
resultaat van de frisse kleuren mag er zijn.

Het materiaal was grotendeels verouderd. 
De school investeerde in heel wat nieuw en 
deftig sportmateriaal, zoals o.a. rekstok-
ken en klimtouwen aan het plafond. Er is 
ook een geluidsinstallatie ter beschikking. 
De doelstellingen van het leerplan kunnen 
weer veel beter behaald worden. 

Veiligheid werd ook niet over het hoofd 
gezien. In een stockagekooi wordt al het klein 
materieel weggeborgen, zodat de sporthal optimaal benut kan 
worden. 

Ook de kleedkamers hadden een dringende opknapbeurt nodig. De indi-
viduele kleedhokjes zijn verdwenen en maakten plaats voor twee mooi 
ingerichte, gerieflijke kleedruimtes met mogelijkheid om zich wat op te 
frissen en wanneer nodig te douchen. Een meerwaarde voor de school, de 
leerlingen en de leerkrachten.

Geen enkele leerling heeft nu nog een uitvlucht om sportief niet tot het 
uiterste te gaan…

Enkele indrukken van leerlingen: 
•	De	kleuren	zijn	heel	leuk	en	het	maakt	het	sporten	aangenaam.
•	Wat	een	zachte	vloer	om	op	te	lopen!
•	Het	ruikt	niet	in	de	turnzaal,	de	ventilatie	werkt	goed.
•	Ik	heb	de	indruk	dat	de	zaal	groter	is	geworden.
•	Nu	kunnen	we	veel	meer	doen.

Peter	Van	Vooren	en	Siska	Gheeraert

We lopen de talloze trappen op en komen 

zo in een lange gang waar veel licht bin-

nenkomt. Aan de rechterkant openen 

we de eerste deur en zien een fleurig 

lokaal voor ons.  De kleurrijke stoelen 

en muren nodigen uit om binnen te gaan 

. Elk lokaal heeft een andere wandkleur, 

alle lokalen vormen een regenboog. De 

speurneuzen onder ons hebben ook al 

gemerkt dat er in de vloer geheime stop-

contacten geplaatst zijn. Het zijn heel 

mooie lokalen en aangenaam om er 

les te volgen.  Enkel een klok ontbreekt 

voorlopig nog om te zien hoeveel belang-

rijke minuten er nog resten van de les! 

(n.v.d.r.:	en	ondertussen	zijn	de	klokken	

er, met dank aan het oudercomité!).

Margot Degruyter en Shari Deprez

Op de bovenste verdieping van het 

P-gebouw bevinden  zich nieuwe loka-

len met mooie heldere kleuren, je krijgt 

er meteen een goed gevoel. Ook de 

geur van nieuw doet je denken aan een 

frisse lenteochtend. Er is een lange 

gang met vier prachtig ingerichte loka-

len met een strak modern interieur. De 

oranje en groene stoelen matchen bij 

de grijze kasten. De stoelen zijn spe-

ciaal ergonomisch ontworpen om onze 

rug te ondersteunen. Er zijn mooie 

nieuwe whiteboards, zodat leerkrachten 

en leerlingen met krijtallergie geen last 

ondervinden. Dan hebben we natuurlijk 

ook nog de beamer voor pedagogische 

doeleinden	 en	 de	 efficiënte	 verduiste-

ring via elektronisch aangestuurde rol-

luiken.
Flore Alliët en Jennifer Rodrigues

Vorig jaar zaten we nog in de oude loka-
len waar het veel kouder en donkerder 
was. Veel was ook versleten, wat ervoor 
zorgde dat het geheel saaier oogde. De 
lokalen waren veel kleiner, waardoor we 
het gevoel hadden opgesloten te zitten. 
Sinds september 2015 hebben wij de 
kans om les te volgen in moderne, kleur-
rijke, vernieuwde lokalen. Het zijn ruime 
lokalen met grote ramen waardoor er veel 
lichtinval is. Daarnaast is er een ruime, 
grote gang met heel wat kapstokken. In 
totaal zijn er vier lokalen, waarvan twee 
met een verschuifbare wand ertussen. 
Dit is gemakkelijk wanneer we semina-
rie hebben, want zo kunnen we met een 
grote groep samen zitten in een ruim 
lokaal. Elk klaslokaal is voorzien van 
moderne ingebouwde kasten, waar we 
heel wat materiaal kunnen in opbergen. 
Verder is er ook een toilet aanwezig in 
de gang.  

Lies Verbeure, Joke Demeyere,Charlotte	Demoen,	Sofie	Delva
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Nicolas en Matthis: sportieve volleyballers bij 
Knack Volley en de Knack Academie

Waarom heb je gekozen voor 
volleybal?
Matthis Creus (3 STWb): Ik heb eigen-
lijk niet zelf voor volleybal gekozen en 
wou eerst voetballen. Maar aangezien 
mijn pa en mijn broer volleybalden, had-
den mijn ouders ook graag gehad dat ik 
voor volleybal koos. In de 2de kleuter-
klas ben ik gestart met de bewegings-
school en daarna kwam de volleytuin. 
Vanaf het eerste leerjaar ben ik dan 
echt met volleyballen begonnen.
Nicolas Claeys (6 TW): Echt gekozen 
voor volleybal heb ik niet. Volleybal 
kwam per toeval in mijn leven. Ik ben 
er wel vroeg mee gestart. Sinds ik bij 
de miniemen van Knack Roeselare 
speelde ben ik verder geraakt in de 
sport dan ik ooit had gedacht.

Hoe lang ben je al bij het Knack 
Volleybalteam?
Matthis: Ik ben al vanaf mijn start aan-
gesloten bij Knack volleybal.
Nicolas: Ik denk nu begonnen te zijn 
aan mijn 8ste à 9de seizoen volleybal. 
Ik speel al heel mijn leven bij Knack 
Roeselare.

Bij welke ploeg speel je?
Matthis: Ik speel nu bij de kadetten, 
maar heb nog geen vaste positie. 
Bij bekercompetitie of jeugdchampi-
onsleague ben ik soms libero. 
Nicolas: Nu speel ik officieel bij Knack 
Roeselare C en heb er veel plezier. 
Met dit team neem ik het op tegen 
alle andere teams in 2de provinciale. 
De laatste tijd mag ik veel met KNACK 
Roeselare B meegaan. Bij dit team 
begin ik altijd op de bank, maar ik heb 
dit seizoen ook al enkele keren mogen 
invallen. Voor mij is dit een hele eer.

Wat is precies de 
Knack Academie?
Matthis: “De bedoeling is 
om jongeren van 12 tot 18 
jaar om het even welke stu-
dierichting in het secundair 
onderwijs te laten combineren 
met zestien uur volleybal per 
week en ze daarbij grondig te 
begeleiden zowel in hun studies 
als in hun sportopleiding. Deze 
groep jonge volleyballers werkt 
onder de naam het White Talent 
Team. Vervolgens is er het Blue 
Talent Team voor jongeren tussen 
18 en 21 jaar die verder volleybal en 
studies kunnen combineren aan de 
Vives hogeschool. Wie talent genoeg 
heeft, kan ook aansluiten bij de eerste 
ploeg. Op deze manier wil Knack Volley 
vasthouden aan zijn strategie om een 
topploeg uit te bouwen met vooral jong 
Belgisch talent.”
De toelating tot de Knack Academie 
gebeurt via selectie. 
Nicolas: Sinds eind vorig jaar neem ik 
deel aan dit project en ik ben heel trots 
om er deel van uit te maken.

Hoeveel uren training per week 
heb je?
Matthis: We trainen elke dag ‘s mor-
gens (behalve op woensdag) van 6.45 
u. tot 7.45 u. Daarna douchen we en 
nemen we een gezond ontbijt (met ver-
plicht 1 stuk fruit). Op woensdagnamid-
dag hebben we krachttraining en ver-
plichte studie. Met de Knack Academie 
trainen we in totaal 5 uren/week, met 
mijn eigen  ploeg train ik dan ’s avonds 
nog eens 6 uren in totaal. Dit komt dan 
op 11 u training per week. 
Nicolas: Ik train ook nog met mijn 
eigen team iedere maandag-, dinsdag- 
en vrijdagavond 2 uur. Dat wordt dus 
12 uur per week. Dit vul ik ook soms 
eens aan met fitness, maar dit valt 
moeilijk te plannen in periodes waar ik 
veel schoolwerk heb.

Hoe vaak moet je dan een 
match spelen?
Matthis: In het weekend speel ik een 
match met mijn eigen ploeg. Met de 
Knack Academie zelf hebben we geen 
wedstrijden. 
Nicolas: Ieder weekend minstens 1 
hoofdwedstrijd en 1 reservewedstrijd. 

Dit doe ik dus met Knack C. Soms 
neem ik ook deel aan de wedstrijden 
van Knack B.

Hoe kun je die intensieve sport 
combineren met je schoolwerk?
Matthis: Knack Academie is volgens 
mij goed te combineren met mijn stu-
dies. Als ik ’s avonds geen training 
heb, dan kan ik leren en na de kracht-
training op woensdagnamiddag hebben 
we nog 2 uren verplichte studie. In het 
weekend heb ik ook nog tijd genoeg om 
te studeren. Tijdens de week ga ik om 
21.30 u. slapen om zo fris genoeg te 
zijn om de volgende dag om 5.45 u. op 
te staan. 

We zijn trots dat twee van onze 
leerlingen het heel goed doen in 
het	volleybalteam	Knack	Roese-
lare, een ploeg die zowel natio-
naal als internationaal bijzonder 
goede resultaten behaalt. Sinds 
dit jaar maken ze deel uit van de 
Knack	Academie.	Daarom	nodig-
den we ze uit voor een interview.

Matthis Creus

Nicolas Claeys



Sterk in de zachte sector

Duimpotjes gemaakt door 1 B

Nicolas: Ik ondervind daar geen enkele 
hinder van. Sinds ik aan dit project 
deelneem, gaan mijn schoolresultaten 
enkel en alleen maar omhoog. De truc 
is om in het weekend zo veel moge-
lijk voorsprong te nemen voor de hele 
week. Uiteraard studeer ik tijdens de 
week ook nog. Als ik eens wat te veel 
schoolwerk heb op een avond, zegt de 
sportclub altijd dat school voorgaat. 
Deze regel heb ik nog niet veel moeten 
gebruiken en daar ben ik blij om.

Wat vind je zo tof aan volleybal 
spelen? Wat heeft dat jou
allemaal al bijgebracht?
Matthis: Ik vind het vooral tof om 
samen te volleyballen en te trainen en 
om de nodige techniek aan te leren. 
Door de Knack Academie kan je nog 
sneller je niveau verhogen. In de jeugd-
championsleague in de vakanties kan 
je dan je niveau toetsen aan andere 
goeie ploegen.
Nicolas: In volleybal is de samenhang 
tussen spelers en de sfeer in het team 
het belangrijkst. Dit is het grootste 
argument om te volleyballen. Gelijk 
waar je staat (op of naast het veld), 
volleybal is gewoon een feest!

Is er een volleybalspeler
(of andere sportman/sport-
vrouw) die je grote voorbeeld is, 
naar wie je opkijkt?
Matthis: Mijn broer Pieter-Jan is mijn 
grote voorbeeld, hij is 2de libero bij de 
eerste ploeg van Knack Roeselare. Ik 
wil ook graag zo goed als hij worden. 
Nicolas: Ik denk dat iedereen wel zijn 
idool heeft in volleybal, maar iedere vol-
leyballer heeft zijn eigen stijl en positie. 
De ene positie spreekt mensen al wat 
meer aan dan de andere. Wanneer ik 
echt een idool moet kiezen, zeg ik Gert-
jan Claes (n.v.d.r. receptie-hoekspeler 
bij Knack Volleyteam Roeselare). Ik hou 

van zijn manier van spelen en vooral 
zijn conditie en fysiek zijn spectaculair. 
Als ik later even snel kan zijn, even 
hoog kan springen en even goed kan 
opslaan als hij, dan is mijn carrière 
gemaakt.

Welke toekomstdromen heb je 
nog i.v.m. volleybal?
Matthis: Ik wil graag in de 1ste ploeg 
van Knack spelen als libero. 
Nicolas: Ik zou graag debuteren voor 
de eerste ploeg van Knack Roeselare, 
maar als je kijkt naar mijn positie op 
topniveau, valt mijn lengte misschien 
wat tegen. Natuurlijk blijf ik dromen, 
maar het belangrijkste vind ik toch 
nog altijd het plezier. Wanneer het leuk 
is, gaat alles gewoon beter, dat zie ik 
ook in mijn eigen spel terug. Als ik me 
gewoon kan bewijzen voor Knack B en 
eventueel op latere leeftijd nog een 
stapje hoger gaan, kan ik zeggen dat ik 
met een geslaagde carrière rondloop. 
Mijn droom is om later, als ik ouder 
ben, gewoon terug te kunnen kijken 
naar deze periode en trots te zijn op de 
carrière die ik beleefd heb in het vol-
leybal.

Bedankt, Nicolas en Matthis, voor dit 
interessante interview. We wensen jul-
lie allebei heel veel succes zowel bij 
het volleybal als in jullie studies!

Ann Vansteeland

Matthis met broer Pieter-Jan

Via een eenvoudige techniek heb-
ben de leerlingen tijdens de les-
sen PO uit  klei een potje gemaakt. 
Het stukje klei werd eerst goed 
gekneed, daarna tot een mooie, 
ronde bol gerold. Vervolgens duw-
den de leerlingen de duim van de 
ene hand in het balletje en met de 
andere hand ondersteunden ze de 
bal klei. Dan gelijkmatig met duim 
draaiend en lichtjes duwend het 
potje vormen, zo dik en dun zoals 
je zelf wilt. Met een drukvorm (bv. 
achterkant potlood) werd er ver-
siering aangebracht, potje laten 
drogen en als laatste een laagje 
vernis. Als resultaat verkregen 
ze een origineel potje, kommetje, 
schaaltje! 

Bernadette Bruneel

CONTACT DECEMBER 2015 23 



CONTACT DECEMBER 201524 

Sterk in de zachte sector

Binnenkijken in ons lichaam

Terug naar de eenvoud

Film Still Alice

Body Worlds Vital (het vroegere Körperwelten) is al jaren een fascinerende expo. Nadat 
de anatomievoorstelling in Londen, Tokyo, New York en vele andere belangrijke steden 
te zien was, is nu ook Brugge aan de beurt. We gingen er een kijkje nemen met de 
leerlingen van 6 Verzorging, 7 Thuis- en bejaardenzorg, 6 Gezondheids- en welzijns-
wetenschappen, Schoonheidsverzorging en 7 Esthetische lichaamsverzorging. In deze 
voorstelling brengt men het werk van de nogal excentrieke Duitse anatoom Günther Von Hagens. Deze laatste bewaart en 
plastineert lichamen en stelt ze vervolgens als kunstige sculpturen tentoon, voor het brede publiek. Hierbij wordt de nadruk 
sterk gelegd op het gezondheidsaspect en onze levensstijl. Zo kon men een gezonde lever eens vergelijken met de lever 
van een alcoholicus, een gezonde long met een rokerslong, een normaal embryo met een afwijkend embryo, enz. Heel wat 
belangrijke gezondheidsthema’s worden hiermee aangeraakt en het doet ons eveneens reflecteren over onze persoonlijke 
levensstijl.
Volwassen modellen worden in verschillende posities tentoon gesteld, met de klemtoon op de vele spieren en gewrichten 
in het menselijk lichaam en hoe ze werken wanneer je bijvoorbeeld aan discuswerpen doet. Dit en nog zoveel meer konden 
we bezichtigen. Zowel leerlingen als leerkrachten waren geweldig onder de indruk van deze bijzondere benaderingswijze van 
de anatomie van het menselijk lichaam en bovenal de gevolgen hierop van gezondheidsproblemen en het leiden van een 
losbandige levensstijl. Het verhoogde onze kennis en verschafte toch enkele belangrijke inzichten! We zijn blij om op deze 
unieke wijze eens te kunnen spieken in de essentie van waar we als mensen uit bestaan: onze ‘anatomie’.  

Alexander Blomme

Op 17 september bracht Raf De Bruyn in zaal Ter Beke een voorstelling over dementie.  
Hij vertelt op een persoonlijke manier het verhaal van zijn grootmoeder, die als bejaarde 
met dementie overleden is.

De leerlingen van 7 Thuis- en bejaardenzorg vonden het een aangrijpende voorstelling:

•	Ik	vond	het	een	pakkende	voorstelling.	Er	zat	veel	emotie	in!	Het	was	schitterend	hoe	die	
man kon vertellen. De liedjes vond ik ook fantastisch. Het was zo mooi!

	 (Véronique	Vandenbussche)

•	‘Terug	naar	de	eenvoud’	leerde	mij	dat	aan	dementie	lijden	geen	schande	is.	Als	een	
persoon met dementie lacht, dan is het oprecht. Dat moeten we koesteren. Dementie is 
niet altijd aftakelen. Er zijn momenten zo vreemd en soms grappig, maar zo mooi dat je ze nooit vergeet. (Arike	Labaere)

•	Dit	was	een	zeer	mooie	voorstelling.	Soms	was	het	grappig,	soms	ontroerend.	Ik	vond	het	interessant	om	eens	te	horen	
hoe hij zich voelt en wat hij heeft meegemaakt.	(Jolien	Dewulf)

•	Het	was	zeer	ontroerend	en	ook	erg	wat	er	met	zijn	oma	gebeurd	is.	Chapeau	dat	hij	daar	zo	open	kan	over	praten.	 
Hij heeft mooie liedjes gemaakt en legt er echt zijn gevoelens in. Dat vind ik zeer mooi. (Shana	Van	Damme)	 

Trees De Beer

Op dinsdag 6 oktober gingen we met de leerlingen van 7 Thuis- en bejaardenzorg en de 
derde graad van campus Polenplein naar de filmvoorstelling ‘Still Alice’. Dit ging door in 
de Schouwburg van CC De Spil. De filmnamiddag werd georganiseerd door CC De Spil 
en het Zorgbedrijf Roeselare. 

Iedereen die het wenste kon ’s avonds bij een 2de voorstelling aansluiten.

De voorstelling werd ingeleid door een ervaringsdeskundige in de omgang met perso-
nen met (jong)dementie. Ze is een bezieler van vzw ‘Het ventiel’. Deze vzw zorgt voor 
een buddywerking voor personen met jongdementie. De vzw ontwikkelt een aanbod op 
maat voor personen met jongdementie en helpt hen om het isolement dat (jong)demen-
tie veroorzaakt te doorbreken.

Daarna bekeken we de film ‘Still Alice’, een Amerikaanse dramafilm uit 2014 met 
Julianne Moore en Alec Baldwin in de hoofdrollen. De film is gebaseerd op de gelijkna-
mige roman uit 2007 van Lisa Genova. We werden meegesleurd in het leven van een 
50-jarige vrouw en haar gezin. We zagen hoe dementie steeds meer invloed heeft op 
het dagelijkse leven. Een pakkend verhaal!                                                                                                                          Trees De Beer
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De wonderlijke wereld van mode en schoenen
Op vrijdag 18 september spoorde de 
moderichting naar Antwerpen. Voor veel 
leerlingen was dit de eerste keer vertoe-
ven in de grootste modestad van België. 
Na het indrukwekkend station, verken-
den we de hippe, trendy modestraatjes 
om de nieuwe herfst-wintermode op te 
snuiven. Tijdens deze wandeling brachten 
we een bezoek aan de conceptstore van 
Karl Lagerfeld. Deze Duitse ontwerper 
opende twee jaar geleden een winkel in 
Antwerpen. Jullie kennen hem waarschijn-
lijk door zijn witte haren, die hij in een 
paardenstaart draagt en meestal staat 
hij afgebeeld met zijn witte poes ‘Chou-
pette’.
4 Mode werkte reeds rond deze ontwer-
per. Op school konden de leerlingen de 
zelfgemaakte kragen aan de balie bewon-
deren. 

In de namiddag bezochten we het mode-
museum waar er een tentoonstelling 
loopt van ‘footprint’. We stapten letterlijk 
in een droomwereld voor schoenliefheb-
bers. Zo zagen we 500 diverse schoenen: 
kinky ballerina’s, pumps in alle vormen 
en kleuren en fascinerende laarzen, de 
ene al draagbaarder dan de andere. Rond 
heel veel schoenen hangt er een verhaal 
van gevoelens. Onze leerlingen kregen 
de opdracht om een schoen uit te kiezen 
die een bepaalde emotie bij hen te weeg 
bracht of kregen een blikje, plastiek vork 
en een blokje hout en moesten daarmee 
een onderdeel van een schoen creëren.

Na de tentoonstelling kregen ze nog even-
tjes tijd om de bekendste winkelstraat 
‘De Meir’ te bezoeken en natuurlijk ook 
om te shoppen… Voor ons als leerkracht 
altijd leuk om met een groep enthousi-
aste, leergierige, supergemotiveerde jon-
geren op stap te gaan. Tot onze volgende 
uitstap!

Leen Verfaillie

HET van het om de conceptstore van 
Karl	Lagerfeld	binnen	te	stappen.

Geen	idee	welke	soorten	schoenen
er zoal bestaan!

De	Lady	Gaga-schoenen	waren	TOP!

De creativiteit in de etalages van  
Antwerpen zijn schitterend!

Superleuk om kennis te maken  
met de winkel van deze  

indrukwekkende ontwerper.

Shoppen op de Meir, leuk.
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Didactisch salon zevende jaren

Wij, leerlingen van het 7de Haarstilist, houden zelfstandig en in teamverband een 
didactisch kapsalon open dat nauw aansluit bij de werkomgeving waarin we later 
zullen werken. Er wordt van de afgestudeerden die op de arbeidsmarkt terechtko-
men meer en meer verwacht dat ze allerlei bekwaamheden onder de knie hebben, 
zoals: met anderen kunnen samenwerken, teamspirit, zin voor verantwoordelijk-
heid, organisatie en initiatief, flexibiliteit, leiderschap… We leren er naast het 
correct omgaan met klanten en het creëren van het gewenste kapsel ook alles 
om een kapsalon draaiende te houden. Zo staan we zelf in voor het maken en 
bijhouden van de afspraken, klantenadministratie, werkverdeling, stockbeheer, 
productenaankoop, boekhouding, financiële administratie… Onze leerkrachten 
staan ons als coaches met raad en daad bij en geven de nodige feedback. Op 
deze manier worden we klaargestoomd om later zelf een kapsalon te runnen.

Onder de naam Art of Hair ontvangen we je graag voor een artistiek, trendy, stijl-
vol, creatief kapsel. We werken met kwaliteitsvolle producten van de firma Joico. 
Deze producten zorgen voor een schitterende glans op het haar en een lange 
houdbaarheid van de kleur. Zo streven we ernaar om onze klanten maximaal 
tevreden te stellen. Je kan bij ons ook terecht voor advies en de aankoop van 
professionele producten. Zowel dames, heren en kinderen zijn van harte welkom. 
Benieuwd  wat we in onze mars hebben? Kom dan even langs en laat je verwen-
nen. Wij maken je kapsel!

7 Haarstilist: Art of Hair

Om je een goede en vlotte service te kunnen bieden, kan je best een afspraak 
maken op het nummer 051 20 14 57. Het kapsalon is open op donderdag van 
8.30 u. tot 12 u. en van 13.15 u. tot 16.50 u. Je vindt het kapsalon in de Post-
straat 8, lokaal E 30 en E 40.

Julie Deneckere,
Frauke	Goderis,
Annelore Lecointere, 
Chloë Noreillie,
Julie Santens,
Xena Soetemans en
Jill Verschaeve.

Delphine Clarysse, 
Louis Compagnie, 
Delphine Cools,
Silke Debels,
Jana	Gellynck,
Jolien	Kimpe,
Charlotte Lannoo en
Feeline Vanderbeke.

Niet te missen 
14 januari :
Phyto verzorging
Relaxerende hoofdhuidbehande-
ling en hoofdhuidmassage met 
plantaardige producten van Phyto 
5. Een persoonlijke diagnose en 
de aanpak van haar- en hoofdhuid-
problemen zoals: te vet, te droog, 
schilfering, geïrriteerde hoofd-
huid, broos of slap haar. Deze 
problemen worden doeltreffend 
behandeld dankzij de unieke diag-
nose en met de natuurlijke actieve 
producten. Een moment om je te 
laten verwennen! De spanning 
wordt van je hoofd gehaald. Na 
deze Zen Time & Nutrition voelt 
je hoofd weer fris en vrij aan. Je 
hoofdhuid en haren krijgen de 
nodige mineralen en voeding. Als 
toemaatje gebruiken we hotsto-
nes voor een zalig ontspannend 
effect. Om je kapsel perfect af 
te werken, eindigen we met een 
brushing. 

18 februari :
‘Only Men’ Barbering
Extra dag alleen voor mannen. 
Verzorgde snitten, trendy of klas-
siek, ook het zetten van baarden 
en scheren.

Maak tijdig een afspraak.
We kijken uit naar jouw komst!

7de Haarstilist
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Naar jaarlijkse gewoonte steken de 
leerlingen van het zevende jaar Estheti-
sche lichaamsverzorging de handen uit 
de mouwen en zetten ze een didactisch 
salon op poten. De naamkeuze viel dit 
jaar op Amarélys, naar de kleurrijke 
bloem uit de narcisfamilie, en Instituut 
Belleza, wat Spaans is voor schoon-
heid. De behandelingen lopen uiteen 
en bestrijken een breed gamma: van 
pedicure over manicure tot epilaties 
en maquillages. Van massages over 
gelish tot HSR gelaatsverzorging en 
suikerontharing. Amarélys en Insti-
tuut Belleza weten van aanpakken.  
Hun didactisch salon is dan ook niet 

zomaar een salon. De klanten worden 
in een ontspannen sfeer ontvangen, 
krijgen een drankje van het huis aan-
geboden en kunnen op regelmatige 
tijdstippen genieten van een promotie 
of speciale actie. Kwaliteit, persoon-
lijk contact en resultaat staan hierbij 
centraal. De schoonheidsspecialis-
tes zijn ook niet te beroerd om in hun 
kaarten te laten kijken want de tips & 
tricks voor thuis krijgen de klanten er 
gratis bij. Wie trouwens op de hoogte 
wil blijven van de laatste ontwikkelin-
gen in de schoonheidssector - en zijn 
of haar visie op ‘schoonheid’ wil ver-
breden - kan terecht op de Instituut 

Belleza- en Amarélysblog. Last van de 
rimpelblues? Meer weten over de geva-
ren van botox? Altijd al afgevraagd of 
gezichtssymmetrie werkelijk gelijkstaat 
aan perfectie? A&B heeft voor jou het 
antwoord klaar.

Amarélys is er trouwens van overtuigd 
dat schoonheid de balans is tussen 
innerlijk en uiterlijk. Instituut Belleza 
kan dit alleen maar beamen - ‘Schoon-
heid zit vanbinnen’ - en voegt daaraan 
toe dat zij met plezier “de rest doen”. 
Wie nog twijfelt, 051 20 14 57!

Thomas Ryon

7 Se-n-Se Esthetische lichaamsverzorging

Femke Vanderwee, Delphine Bouten, Chelsea Verheecke,
Liese Debrabander, Manon Versavel, Chloë Reynaert.

Elise Degryse, Celine Vilez, Jolien Vermeulen, Melanie Noyelle, 
Annelore Borry, Ashley Janssens, Angela Vanderhaeghe.

Amarélys
Schoonheid is de balans

tussen innerlijk & uiterlijk.

Wij ontvangen je graag op
donderdag van 8.30 u. tot 11.30 u. & van 

13.30 u. tot 16.30 u.
Je kan ons telefonisch bereiken

op  051 20 14 57

Het Amarélys team - 7EL

Wij ontvangen je graag
elke donderdag

van 8.30 u. tot 11.30 u.
& van 13.30 u. tot 16.30 u.

Telefoonnummer 051 20 14 57
Voor de laatste nieuwe trends

kan je steeds terecht
op onze beautyblog:

www.instituutbelleza.wordpress.com
Het Belleza team - 7EL
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Laatste jaar in VISO, en wat volgend jaar?

We hebben in VISO een studiekeuze-
project uitgewerkt dat uit verschillende 
onderdelen bestaat. Zo volgen alle 
laatstejaars stages of projecten in of 
over het werkveld om een beter beeld 
te krijgen op hun beroepsinteresses. 
Het CLB geeft in de klas uitleg over de 
verschillende studiemogelijkheden. De 
leerlingen gaan in februari naar de SID-
In-beurs (studie-informatiedagen) waar 
alle hogescholen en alle vormen van 
verder studeren vertegenwoordigd zijn. 
Daarnaast zijn er hierover gesprekken 
met de titularis of vakleerkrachten.
 
Een ander onderdeel van het studie-
keuzeproject is een infoavond waarop 
oud-leerlingen uitgenodigd worden om 
uitleg te geven over hun studierichting. 
En we mogen terecht trots zijn op onze 
oud-leerlingen, want ze doen het heel 
goed bij verdere studies! Het gemid-
deld studieresultaat van oud-leerlingen 
VISO ligt in zowat alle richtingen een 
stuk hoger dan het Vlaams gemiddelde.

Op vrijdag 4 december kwamen dan 
ook heel wat zesde- en zevendejaars 
met hun ouders vol interesse luisteren 
naar de algemene uitleg over verder 
studeren, maar vooral naar de ervarin-
gen van onze oud-leerlingen. Een vijftig-

tal oud-leerlingen uit heel diverse stu-
dierichtingen gaven vol enthousiasme 
uitleg: van verpleegkunde tot master in 
de biologie, van politie tot ergothera-
pie…  Zo’n dertig verschillende studie-
richtingen kwamen aan bod. Want wie 
beter dan de studenten kunnen een 
beeld geven van al die richtingen? Al 
onze laatstejaars konden op een per-
soonlijke manier info vragen over de 
richtingen die hen het meest aanspre-
ken. 

Met dit studiekeuzeproject hopen we 
dat al onze laatstejaars een studie-
keuze kunnen maken die aansluit bij 
hun talenten, interesses en motivatie, 
om ze zo op weg te helpen naar een 
gelukkig beroepsleven!

Fanny Delrue

Je zit in het laatste jaar en je wil 
graag verder studeren. Welke 
richting moet je kiezen? Volg je 
jouw interesses of de vraag op 
de arbeidsmarkt? Waar kan je 
een bepaalde richting volgen? 
Hoe doen andere leerlingen uit 
VISO het bij hun verdere stu-
dies? We proberen onze laat-
stejaars zo goed mogelijk te 
begeleiden bij het beantwoor-
den van deze vragen en hopen 
dat ze zo de juiste studiekeuze 
kunnen maken.
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Sportdag in beeld

Bossp
el 1ste

 jaar

Obstakelparcours 3de jaar

Kaja
kken

 6de
 jaa

r

Touwenpa
rcours 4

de jaar

Fitness 2de jaar

Avonturendag Nieuwpoort2de jaar

Circus
techni

eken 1
ste ja

ar

Spel
 zon

der 
gren

zen

1ste 
jaar

Squash 4de jaar

Schaatse
n 2de ja

ar

Mountainbiken 5de jaar

Dans 4de jaar

Billenkar 3de jaar

Avonturendag
 Diksmuide 

5de jaar

Vlottenbouw 5de jaar
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De stem van de ouders

Leden:
Caroline Bol geert.caroline@telenet.be Tiamara Fraeye, 5 OH
Petra Deceuninck petra.deceuninck@skynet.be Ieme Degryse, 5 Va
  Ulrieke Degryse, 6 Vc
Mario Deleye mario.deleye@telenet.be Abbinaya Deleye, BVLb
Nadine Demeester nadinedemeester@outlook.be Hille Verhamme, 7 TBZb
Heidi Demeulenaere demeulenaere.heidi@gmail.com Maarten Dehouck, 7 OA
Evelyn Depoortere vermeersch.koen@skynet.be Emma Vermeersch, BVLb
  Marie Vermeersch, 3 VVb
Lien D’hulst lien.dhulst@telenet.be Phebe De Craene, 1 Bb
Emily Dupont lieven.laruywe@telenet.be Josephine Laruywe, 5 Vb
Eddy Matyn schoen_sleutels.eddy@icloud.com Sushila Matyn, 6 OH
Chantal Mestdagh chantal.mestdagh@skynet.be Lisa Termote, 7 TBZa
Patrick Soenen patrick.soenen@sint-michiel.be directie
Patricia Temperman patricia.temperman@hotmail.com Mathias Vierstraete, 6 Va
Jessica Thollebeke tjes80@hotmail.com Caithlyn Vandeven, 1 Ba
Chris Vanderhaeghe chris.vanderhaeghe@skynet.be Emma Vanderhaeghe, 4 VVc
Carine Vanderheere carine.vanderheere@sint-michiel.be opvoeder
Grietje Vandewalle grietje.vandewalle@sint-michiel.be opvoeder
Veerle Vanoost veerle.vanoost@sint-michiel.be directie
Chris Verschelden chris.verschelden8@hotmail.com Emily Verschelden, 1 Bc

Woordje van
de voorzitter
Het nieuwe schooljaar start 
ook voor het oudercomité 
en dit met de eerste verga-
dering op dinsdag 13 okto-
ber. We nemen afscheid 
van gewezen voorzitter Bart 

Vanhee en van oud-lid Piet Bossier, 
die we beiden uitzwaaien met een 
passend geschenk. Ik neem de 
fakkel van Bart over. We mogen 
tevens 3 nieuwe leden verwelko-
men, wat betekent dat ons ouder-
comité nu 18 personen sterk is.

In het oudercomité worden heel 
diverse topics rond het school-
gebeuren in VISO besproken. 
Naast het schoolwerkplan, Smart-
school, het schoolreglement en de 
geplande en voorbije activiteiten 
in de school komen nog tal van 
onderwerpen aan bod.
Het oudercomité staat in nauw 
contact met de directie van de 
school en er is steeds een zeer 
aangename en open sfeer tijdens 
het overleg; ieder onderwerp mag 
en kan aangekaart worden.

We zouden als oudercomité nog 
bereikbaarder willen zijn voor de 
ouders en vragen hen dan ook om 
zoveel mogelijk agendapunten voor 
de vergaderingen te willen doorge-
ven. Dit kan o.a. via mail en Smart-
school. We willen werk maken van 
een nog betere communicatie met 
de ouders om zo een te brug slaan 
tussen hen en de school.
De gegevens van het oudercomité 
en de leden kunnen gemakkelijk 
op de website van de school terug-
gevonden worden.

Chris Vanderhaeghe,
voorzitter oudercomité VISO D

Oud-voorzitter Bart Vanhee en nieuwe voorzit-
ter Chris Vanderhaeghe. Afscheid van leden oudercomité VISO D.

Oudercomité campus Delbekestraat
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Leden:
Koen Buyse  buyse.koen@telenet.be  Tessa Buyse, 4 HZ
Patricia Clarisse patricia.clarisse@telenet.be  Sara Vanhaverbeke, 4 STWb 
Geert Decloedt isabel.tieghem@gmail.com  Jolien Decloedt, 4 HZ
Wim Dedeurwaerder dedeurwaerderwim@telenet.be Nel Dedeurwaerder, 5 STWb
Pascale Degryse  Geert.dekaezemaker@telenet.be Henok Dekaezemaker, 1A STVd
Veerle Desmedt claeys.desmedt@telenet.be  Lynn Claeys, 2 STVc
Kurt Gesquiere kurtgesq@hotmail.com Marie Gesquiere, 1A STVb
Ann Ketels  anndirkketdep@telenet.be  Bert Depotter, 6 STWa
Hilde Ketels  Yvesdecruy.prive@pandora.be Fien Decruy, 1A STVa
Lorenzo Lemant Lorenzo.lemant@gmail.com  Hanne Vanhaecke, 4 STWb
Tamara Platteeuw cleopatra.cosm@hotmail.com       Yara Vanhaverbeke, 1A STVa
Bieke Nuytten  bieke.nuytten@telenet.be Laura Gorra, 6 GWWb
Anouchka Simoens simoens.anouchka@telenet.be Maika Strobbe, 1A STVe
Joeri Sioen joeri.sioen@sint-michiel.be directie
Paul Theuninck paul.theuninck@telenet.be Hebe Theuninck, 4 STWa
Frederik Tilleman frederik.tilleman@skynet.be  Maaike Tilleman, 4 STWb
Karel Vanderlinde k1vdl@telenet.be Ally Declercq, 1A STVc
Greet van Hevel greet.vanhevel@telenet.be Michael Wybo, 5 TW
Veerle Vanoost veerle.vanoost@sint-michiel.be directie
Claudine Vansteenkiste cloclo__@hotmail.com  Flore Alliet, 6 GWWa
Anja Vervaecke Anjamaria.vervaecke@hotmail.com Nicky Verbiest, 1A STVd
Maarten Veys maarten.veys@sint-michiel.be opvoeder

Eventjes
voorstellen

Wij zijn een groep 
enthousiaste ouders 
die meedenken en 
samenwerken met 
de school. Voor de 

school vormen we een klankbord 
namens de ouders. Dat alles 
gebeurt op een positieve manier, 
omdat we het beste willen voor 
onze kinderen, hun opvoeding en 
hun school. 

Dit jaar zijn er acht nieuwe leden 
bijgekomen in het oudercomité 
van campus Polenplein en onze 
eerste vergadering van 15 okto-
ber zit er al op. Het verslag kan 
je nalezen op de schoolsite of op 
Smartschool. Volgende vergade-
ringen zijn op 26/01/2016 en 
21/04/2016.
We zijn met een groep van twin-
tig ouders, komen drie keer per 
jaar samen om onderwerpen 
te bespreken die zowel door 
ouders, directie en leerlingen zijn 
aangebracht.
Vorig jaar namen we afscheid van 
de voorzitter, Stefaan Salembier 
en kozen we een nieuwe voorzit-
ter. Vandaar dat ik hier nu met 
pen en papier in de hand zit om 
mezelf als nieuwe voorzitter voor 
te stellen.

Ik ben Patricia Clarisse, gehuwd 
met Tonny Vanhaverbeke en 
moeder van twee kinderen. 
Simon is vorig jaar afgestudeerd 
in VISO en heeft zijn eerste stap-
pen gezet in het hoger onderwijs. 
Onze dochter Sara zit in 4 STWb en is ook enthousiast lid van de leerlingenraad. Als verpleegkundige ben ik werkzaam 
in het  AZ Deltaziekenhuis. Ik wil een warme oproep doen naar jullie ouders, leerlingen en ook leerkrachten om gerust 
contact met mij op te nemen indien je wenst dat een bepaald item tijdens een vergadering besproken wordt. Je mag 
ook altijd positieve reacties van je kinderen of anekdotes doorgeven. Jullie kunnen mij of andere leden van het 
oudercomité bereiken via mail, patricia.clarisse@telenet.be of via Smartschool.

Als groep ouders willen wij ook een handje meehelpen aan de werking van de school. We vragen jaarlijks aan de 
leerlingenraad wat ze graag verwezenlijkt zouden zien in de school. Om dit te kunnen financieren organiseren 
we jaarlijks onze paaseierenverkoop. Vorig jaar hadden de leerlingen een uurwerk gevraagd in ieder klaslokaal, 
ondertussen hangen de uurwerken overal uit.

Dit jaar vroegen ze meer groen op de speelplaats (bloembakken, planten…), vandaar deze warme oproep: 
koop alvast geen paaseieren, maar bestel ze via ons. Zo kunnen we de leerlingen en ook jouw kind hun wens 
inwilligen.
Ik wens jullie het allerbeste voor jullie kinderen, mogen ze hun VISO-schoolperiode als leuk en ook zinvol 
beschouwen en dat ze kunnen uitgroeien tot enthousiaste, gemotiveerde jonge mensen.
Vriendelijke groeten Patricia Clarisse

Voorzitter oudercomité VISO P

Oudercomité campus Polenplein
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7 Haarstilist geeft iedereen een rode neus

Op verschillende plaatsen verschenen 
affiches en in de maand november 
gingen ze aan de slag. Zo hebben ze 
drie dagen per week tijdens de speel-
tijd lekkere chocolademelk, donuts en 
rode neuzen verkocht. Daarmee wilden 
ze natuurlijk geld inzamelen, maar ook 
iedereen een warm gevoel geven. We 
merkten meteen dat de medeleerlingen 
enthousiast waren en dat het thema 
onderling besproken werd. Alleen dat 
was al zeer geslaagd!

Maar het stopte niet bij de chocolade-
melk en donuts. Tijdens de klanten-
dienst in het didactisch salon konden 
de klanten naast een nieuw kapsel ook 
een extra verzorging vragen zoals het 
lakken van de nagels, epileren van de 
wenkbrauwen, maquillage… De dona-
ties van de klanten voor deze behan-
delingen gingen integraal naar Rode 
Neuzen Dag. Ook hier waren klanten 
heel geïnteresseerd in het thema van 

de actie. De rode neuzen gingen hier 
eveneens vlot over de toonbank.

De opbrengst van Rode Neuzen Dag 
gaat naar het Rode Neuzen Fonds, dat 
wordt beheerd door de Koning Boude-
wijnstichting. 1 op de 5 Vlaamse jon-
geren kampt met psychische proble-
men, dikwijls met zware gevolgen. De 
stichting gebruikt het geld om allerlei 
initiatieven te ondersteunen, die hulp 
bieden aan jongeren met psychische 
problemen. 

Dorine Delameilleure

Het kwam ter sprake tijdens 
de les godsdienst en ook bij 
de titularis: kunnen we iets 
doen rond Rode Neuzen Dag? 
De leerlingen van 7de Haarsti-
list brainstormden welke acties 
ze konden doen en schoten 
onmiddellijk in actie. 

7 HS op VTM
Op dinsdag 1 december werd 
dhr. Veys onverwachts opgebeld 
door een journaliste van VTM. Of 
de leerlingen hun acties wilden 
komen toelichten in het Rode Neu-
zen-weerbericht? Uiteraard zagen 
de leerlingen dit meteen zitten!

Jana Gellynck was vrijwilliger van 
dienst om voor de camera de 
acties toe te lichten, andere leer-
lingen en enkele leerkrachten ston-
den letterlijk pal achter haar om 
haar te steunen!
Een keer oefenen, en dan één take 
en het stond er op. Jana is zowaar 
een natuurtalent voor de camera, 
van zenuwen had ze duidelijk geen 
last. Dat was maar goed ook, want 
vlak na de opnames stonden ook 
de journalisten van de schrijvende 
pers al klaar om Jana nog eens te 
interviewen.
Een mooie afsluiter voor een 
geslaagde actie!

Wil	je	het	filmpje	nog	eens	bekijken?	
Surf dan naar www.facebook.com/
visoroeselare.



CONTACT DECEMBER 2015 33 

Sterk in de zachte sector

Familiaria

Overlijdens
Dhr. Freddy Blanchard op 2 juli 2015, 
grootvader van Jana Blanchard - 6 OH

Dhr. Frans Deseyne op 7 juli 2015, 
vader van Carin Deseyne - leerkracht

Dhr. Jacques D’haene op 10 juli 2015, 
grootvader van Margo Merckx - 5 GWWb

Mevr. Cecile Demasure op 7 augustus 
2015, moeder van Marijke Rebry - oud-
leerkracht

Mevr. Bertha Van Ryckeghem op 8 
augustus 2015, moeder van Marijke 
Declerck - leerkracht

Dhr. Jaak Jonckheere op 15 augustus 
2015, vader van Renaat Jonckheere - 
leerkracht

Dhr. Marcel Degroote op 25 augustus 
2015, vader van Marleen Degroote - 
leerkracht

Rivolino Masschelein op 26 augustus 
2015, broer van Thalyssa Vancomper-
nolle - oud-leerling 7 EL 

Pater André Loyson op 8 september 
2015, broer van Magda Loyson - oud-
leerkracht

Dhr. Gilbert Roger Vandeginste op 9 
september 2015, overgrootvader van 
Nora Devriendt - BVLb

Dhr. Michel Decadt op 10 september 
2015, grootvader van Febe Decadt -  
5 STWb

Dhr. Roland Deschagt op 14 septem-
ber 2015, grootvader van Destiny Meu-
leman - 6 SV

Mevr. Maria Vandamme op 18 septem-
ber 2015, grootmoeder van Wouter 
Denys - leerkracht

Mevr. Dina Vandenkerckhove op 23 
september 2015, overgrootmoeder 
van Zoë François - 3 VVb

Dhr. Karel Devroe op 24 september 
2015, overgrootvader van Tamira 
Swaenepoel - 3 VVb

Mevr. Antoinette Pecceu op 25 septem-
ber 2015, overgrootmoeder van Renée 
Vansteenkiste - 1A STVc

Dhr. Dave Rommel op 28 september 
2015, vader van Destiny Rommel - 3 VVa

Dhr. Frans Lein op 4 oktober 2015, 
grootvader van Marieke Soenen - oud-
leerling en schoonvader van Ludwig 
Soenen - oud-werknemer.

Dhr. Oswald Van Thomme op 6 oktober 
2015, overgrootvader van Alana Van-
denbussche - 6 MRV

Dhr. Daniël Vandamme op 8 oktober 
2015, grootvader van Aline Dujardin - 
1A STVb

Zr. Josefa Léontine Hoedt op 10 okto-
ber 2015, Zuster van Liefde van Roe-
selare

Mevr. Marie Louise Strobbe op 15 okto-
ber 2015, oma van Athina - 5 MRV en 
Cynthia Bielen - 7 MV

Mevr. Maria Sohie op 19 oktober 2015, 
overgrootmoeder van Biba Van Rycke-
ghem - 4 TW

Mevr. Agnes Desimpele op 20 oktober 
2015, grootmoeder van Lise Van Moer-
kerke - 6 GWWa

Zuster Kristina op 2 november 2015, 
Grauwzuster - Franciscanes van Roese-
lare - vroegere verantwoordelijke voor 
het internaat

Mevr. Bertha Beddeleem op 5 novem-
ber 2015, overgrootmoeder van Lotte 
Deheegher - 2 STVa

Dhr. Roger Vermandere op 6 november 
2015, vader van Martine Vermandere 
- leerkracht

Dhr. Erik Willekens op 7 november 
2015, grootvader van Stephanie Van-
denbulcke - 5 Va

Mevr. Monique Reynaert op 12 novem-
ber 2015, grootmoeder van Dunja Joye 
- 6 GWWa 

Dhr. André Van Haverbeke op 16 
november 2015, grootvader van Femke 
Van Haverbeke - 7 OA

Dhr. Maurice Dujardin op 16 november 
2015, grootvader van Jana Room - 1 Bd

Mevr. Agnes Crombez op 18 novem-
ber 2015, grootmoeder van Taïcha De 
Meyer - 5 HZ

Mevr. Jacqueline Thieffry op 19 novem-
ber 2015, grootmoeder van Shanna 
Degryse - 5 OHa

Mevr. Liliana De Jode op 25 november 
2015, grootmoeder van Daphné Schil-
lebeeckx - 3 STWc

Mevr. Angèle Verhelle op 27 november 
2015, overgrootmoeder van Audrey 
Vandooren - 2 STVd

Dhr. Gerard Dejonckheere op 27 
november 2015, overgrootvader van 
Lauren Dochy - 6 GWWc

Mevr. Rosika Lamsens op 1 decem-
ber 2015, grootmoeder van Justine 
Debrauwer - 5 Vc

Mevr. Marcella Vermeulen op 1 decem-
ber 2015, grootmoeder van Tjitse Bru-
neel - 1A STVc

Dhr. Hubert Lefevere op 2 december 
2015, grootvader van Kenji Delaere - 5 TW

Mevr. Joanna Verbrugge op 4 decem-
ber 2015, groomoeder van Justine 
Godin - 5 GWWa

Dhr. Aloïs Derluyn op 6 december 2015, 
grootvader van Lisette Derluyn - 4 STWc

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan. 

Geboorten
FELIX op 30 juni 2015, zoon van Goe-
waart Oplinus - leerkracht en Veerle 
Naessens

ARTHUR op 27 juli 2015, zoon van Lau-
rens Maenhout en Ilse Vanwalleghem 
- leerkracht

ALEXIS op 1 augustus 2015, doch-
ter van Matthias Volckaert en Mieke 
Vanaudenaerde - leerkracht

SOETKIN op 5 augustus 2015, klein-
dochter van Leen Dillen - leerkracht

MAX op 20 augustus 2015, kleinzoon 
van Carine Vanderheere - ondersteu-
nend personeel

LENA op 1 september 2015, kleindoch-
ter van Magda Lietaert - oud-leerkracht

EDWARD op 8 september 2015, zoon 
van Pieter Goethals en Ines Maes - 
leerkracht

ARIANA op 10 september 2015, doch-
ter van Gregory Vandemaele en Shana 
Ghesquière - oud-leerling 7 TBZ 2011

WOUT op 3 oktober 2015, zoon van 
Bruno Van Acker en Eline Hoorne - leer-
kracht

CAS op 8 oktober 2015, zoon van Fre-
derik Claerbout en Griet Pillen - leer-
kracht

JULES en ESTELLE op 24 november 
2015, zoon en dochter van Jeroen 
Vandromme - leerkracht en Elisa 
Vanthuyne

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Huwelijken
Frederik Bouckhout en Ine Demedts - 
leerkracht op 18 juli 2015

Kim Straetemans & Matthias Wyseur 
op 19 september 2015 - dochter van 
Brigitte Demeester - ondersteunend 
personeel

Proficiat aan de gelukkige paren en 
hun familie! 
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Wist je dat…
we sinds 1 september een nieuwe 
kracht hebben in het schoolrestau-
rant? Angeline is als medewerker van 
Scolarest verantwoordelijk voor de 
maaltijden ’s middags.

opvoeder Grietje Vandewalle voor Verzor-
ging mooie vogeltjes gehaakt heeft om 
aan de kindermobiel in D103 te hangen?

de restaurantdag dit jaar een groot suc-
ces was met 370 eters (een recordaan-
tal)? Leerlingen, ouders, personeel, 
oud-collega’s en sympathisanten geno-
ten van de lekkere zalm of vol-au-vent 
en van de warme sfeer. Bedankt aan 
iedereen die erbij was!

Ignace Baert 3221 vrienden op Face-
book heeft? En of hij populair was! We 
zullen hem hard missen! 

Seppe
Willaert
(6 STWa)
de posters 
van de Chiro 
opfleurt?

Febe Waelkens (6 SV) deelneemt aan 
The Model Factory Competition en 
hierin de finale haalde? 

leerkrachten Saskia Caes en Els Ger-
ryn met het harmonieorkest van Beve-
ren-Leie deelnamen aan de finale van 
het Provinciaal Muziekfestival 2015 in 
het Concertgebouw in Brugge? Saskia 
speelt hoorn en Els althobo. Helaas 
werden ze tweede. De ontgoocheling 
was groot, maar het publiek was laai-
end enthousiast en bijzonder ontroerd 
door hun prestatie!

er opnieuw heel wat leerlingen deelna-
men aan Schrijf-ze-VRIJdag? Marie Lie-
vens (1A STVd), Nyah Vereecke (3 BE) 
en Hanne Vandaele (1A STVd) mogen 
een week lang per speeltijd 1 product 
gratis kiezen uit onze wereldwinkel. 
Angela Cardoen (3 STWa), Emily van 
der Haegen (6 GWWa) en Aïcha Lagrou 
(4 STWa) krijgen een gratis cinema-
ticket.

Louis Boucquet (6 TW) en Jens Landuyt 
(5 TW) doorgaan naar de tweede ronde 
van de Vlaamse Chemie Olympiade. 
Een fantastische prestatie, proficiat!

drie VISO-leerkrachten in augustus 
deelnamen aan de triatlon in Izegem? 
Dat waren Kim Beirlandt (zwemmen), 
Annelies Glorieux (lopen) en Joke 
Desimpel (fietsen).

Ilse Ingels (3 TW) via Q-music in de 
herfstvakantie een meet-and-greet won 
met haar favoriete band, 5 Seconds of 
Summer, in Atlanta, Amerika?

de leerlingen van BVLa in de voedings-
les wel heel creatief zijn met fruit?

leerkracht Goewaart Oplinus deel-
nam in oktober aan de marathon van 
Amsterdam? Hij finishte na 2u.50min. 
Hij overwoog meerdere keren om te 
stoppen, maar zette toch dapper door!

de leerlingen van 
de 1stes en de 
6des en enkele 
leerkrachten van 
VISO P deelna-
men aan het 
project Coming-
W o r l d R e m e m -
berMe, een land 
art installatie van 
de Vlaamse kunstenaar Koen Vanme-
chelen? Ze maakten tijdens de laatste 
week van oktober in totaal 214 beeld-
jes. Zo vereeuwigden ze hun naam op 
een zelfgemaakt beeldje als herden-
king aan WO I. Tegelijk steunden ze 
met 535 euro het Center for Children 
in Vulnerable Situations in Oost-Congo 
en Noord-Oeganda, een organisatie die 
kinderen in oorlogsgebieden helpt.

Arike Labaere (7 TBZ) 18de werd in het 
Provinciaal kampioenschap veldlopen? 
Door deze mooie prestatie mocht ze haar 
plaats verdedigen op het Vlaams kampi-
oenschap in Sint-Niklaas. Proficiat!

we ook dit jaar onze leerlingen willen 
stimuleren om meer fruit te eten? 
Wekelijks kunnen de leerlingen van de 
1ste graad en de ingeschreven leerlin-
gen van de 2de en 3de graad rekenen 
op een lekker stukje fruit via het project 
Tutti Frutti.
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we op 21 oktober - Dag van de Verzor-
gende - onze vele stageplaatsen binnen 
de kinderopvang en de woonzorgcentra 
bedankten met een leuke en nuttige 
attentie voor de goede begeleiding van 
onze stagiair(e)s? We zijn hen ontzet-
tend dankbaar voor de zorg voor onze 
leerlingen Verzorging en Gezondheids- 
en welzijnswetenschappen op stage!

de leerlingen Mode de VISO-handdoe-
ken hielpen inpakken om deze stage-
plaatsen ‘dank je wel’ te zeggen?

de Sint ook de VISO-leerlingen en het 
personeel niet vergeten was? Hij ver-
wende iedereen met picknicken, choco-
ladefiguurtjes en speculaas en bracht 
ook een speciaal bezoek aan de eerste-
jaars van VISO P. Alle klassen in VISO 
D kregen een leuke opdracht zoals een 
liedje zingen, een toneeltje spelen, een 
powerpoint voorstellen, een menselijke 
piramide maken, de Sint verwennen…

de leerlingen van 7 KZa een wel heel 
speciale uitnodiging kregen? Ze moch-
ten de Sint begeleiden als Zwarte Piet 
bij zijn bezoek aan de Stedelijke Basis-
school ‘De Verrekijker’. Met al hun 
expressieve mogelijkheden, de nodige 
humor en guitigheid brachten ze de 
hele school in een sfeer van verwon-
dering. Een reactie van een leerling: 
“De gezichtjes van de kinderen waren 
wonderbaarlijk. Ons inleven was geen 
probleem. Spannend, we mochten ons 
zeker niet verspreken. We zouden het 
onmiddellijk opnieuw doen!“

twee mama’s van onze leerlingen mee 
hun schouders zetten onder onze kerst-
pakjesacties (in samenwerking met de 
Sint-Vincentiusbeweging) voor jongeren 
die het moeilijk hebben? De mama van 
Stepfanie David (6HZ) en van Ramzi  
(4 STWc) en Chaymae (2 STVd) Haggouh 
(in samenwerking met haar werkgever Mc 
Bride) verzamelden heel wat geschenk-
jes. Een bijzonder warm gebaar in deze 
kilste periode van het jaar!

de leerlingen van 
BVL Mode een 
wel heel origi-
nele kerstboom 
maakten? Of is 
het een beertjes-
boom?

de leerlingen van 4 Verzorging-voeding 
hun sinterterklaaskoeken een ‘kerst-
look’ gaven? Smullen maar!

Emma Billiauw van 6 GWWb al zeven 
(!) keer Belgisch kampioen badminton 
was? Over haar prestaties is ze zeer 
bescheiden. 

we op de tso/bso-dagen opnieuw meer 
dan 900 leerlingen uit het zesde leer-
jaar hebben laten kennismaken met 
onze tso- en bso-richtingen? De leer-
lingen konden er al doende ontdek-
ken dat er heel wat mogelijkheden 
zijn. Het enthousiasme waarmee ze 
alle opdrachten uitvoerden, voorspelt 
alvast dat we volgend jaar opnieuw 
enthousiaste eerstejaars mogen ver-
wachten, we zien er al naar uit! 

de finale van de kapperswedstrijd dit 
jaar spannender was dan ooit!? Uit 
alle leerlingen van 6 HZ en 7 HS wer-
den Angel Hoste en Thirsa Vandamme  
(6 HZ), Julie Deneckere, Louis Compag-
nie, Delphine Cools, Delphine Clarysse 
en Yana Gellynck (7 HS) geselecteerd 
voor de provinciale finale op de jaar-
beurs in Roeselare. Samen met 33 
anderen streden ze dapper voor de 
eerste plaats.
De leerlingen deden het stuk voor stuk 
heel goed, maar Thirsa Vandamme stak 
er toch nog net iets bovenuit. Tot half-
weg de wedstrijd stond ze op de eerste 
plaats en de jury maakte het spannend 
tot op het einde. De laatste kandidaten 
kregen net iets meer punten waardoor 
Thirsa op een gedeelde derde plaats 
strandde. Omdat bij een ex aequo de 
punten van de vakjury meer doorwegen 
werd het uiteindelijk nog een vierde 
plaats, net naast het podium, maar 
toch een heel mooie prestatie!
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Kalender tweede trimester - info voor leerlingen

03/02 Herinneringseducatie
 WO II 6 V en 7 TBZ D

03/02 Medisch onderzoek in CLB 3 TW D

04/02 Herinneringseducatie
 WO II 6 V en 7 TBZ D

04/02 SID-IN-beurs 6 STW-SV-TW P

04/02 SID-IN-beurs Expohallen Kortrijk
 (nocturne voor ouders en lln) D + P

04/02 IO-receptie 3 STW P

05/02 Tussentijds evaluatiegesprek
 GIP 6 Vb en 6 Vc D

05/02 SID-IN-beurs 6 GWW P

06/02 SID-IN-beurs (bezoekersdag D + P
 voor ouders en lln)

08/02 Start krokusvakantie D + P

10/02 Aswoensdag D + P

14/02 Einde krokusvakantie D + P

15/02 Dikke truienweek P

15/02 Projectweek ‘seks en rel’
 voor 3 en 4 D

16/02 Labodag 5 TW en 6 TW P

16/02 Medisch onderzoek in CLB 3 HZa P

16/02 Interview ‘oudere zorgvrager’
 3 VVc + 3 VVb (1/2 klas) D

17/02 Medisch onderzoek in CLB 3 HZb P

18/02 Demo threading
 (ontharing met koord) 7 EL P

22/02 Uiteenzetting Vlaamse
 Pleeggezinnendienst 7 KZ D

22/02 Schoolraad D + P

23/02 Bezinning 3 TW P

24/02 Mondiale dag  P

25/02 Bezinning 3 STW, 3 BE en 3HZ P

25/02 Observeren van leerlingen
 1ste en 2de leerjaar 4 VV D

29/02 Cultuur ‘Konijn met pruimen’
 (Laika en Bos) 4 tso en 5 HZ P

01/03 Alles met de bal (Schiervelde) 6 Va D

01/03 Kookactiviteit met leerlingen
 3de leerjaar 3 VV D

02/03 Medisch onderzoek in CLB 3 BE P

03/03 Foto Shoot
 School Contest Joico 7 HS P

03/03 Alles met de bal (Schiervelde) 6 Vc D

03/03 Infoavond studiekeuze
 voor 2de jaar 19 u. P

03/03 Infoavond studiekeuze
 voor 4de jaar 20 u. P

04/03 Examen ‘rijbewijs op school’ D

04/03 Koffiestop D + P

05/03 Vertrek leerlingen
 buitenlandse stages D + P

09/03 Examen ‘rijbewijs op school’ P

10/03 Leesproject
 in 1ste en 2de leerjaar 4 VV D

11/03 Sober maal D

14/03 Start blokstage 3de graad Mode
 en Organisatiehulp D

15/03 Vaccinatie Boostrix 3de jaar D

18/03 Cultuur ‘Antigone’
 (TG Elektra) 5 tso P

23/03 Einde blokstage 3de graad Mode
 en Organisatiehulp D

23/03 Laatste examendag D + P

25/03 Rapport en Goedevrijdagdienst D + P

26/03 Terugkeer leerlingen
 buitenlandse stage D + P

28/03 Start paasvakantie
 paasmaandag D + P

11/04 Start derde trimester D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

04/01 Studiebezoek aan Rustenhove 5 V D

04/01 Start thema ‘gezondheid’ BVL D

06/01 Medisch onderzoek in CLB 1A TW P

06/01 Bezoek aan Lokaal loket D
 kinderopvang 7 KZ 

07/01 Demo permanente make-up 7 EL P

07/01 Cultuur ‘Ernst’ (Het Ongerijmde) 
 6 STW, 6 SV, 6 HZ, 6 TW,

 7 HS en 7 EL P

08/01 Cultuur ‘Hier waak ik’ 6 GWW P

11/01 Verkoopstraining Babor 7 EL P

12/01 Studiebezoek  
 Guislainmuseum 5 GWW P

13/01 Medisch onderzoek in CLB 3 STWa P

14/01 Cultuur ‘Blackout’ 4de jaar D + P

15/01 100-dagen 6de jaar D + P

18/01 IO-avond P
 ‘lekker vreemdgaan’ 6 STW 

19/01 Vergadering oudercomité D

20/01 Medisch onderzoek in CLB 3 STWb P

21/01 Studiebezoek aan
 firma Great Lengths 7 HS P

22/01 ‘Oma Rozenrood’ 7 KZ D

22/01 Thuiszorgwandeling 6 V D

22/01 Bezoek aan dienst
 sterilisatie AZ Delta 7 OA D

22/01 Studiebezoek Districos 5 en 6 SV P

25/01 Dag in het werkveld (IO) 6 STW P

25/01 Cultuur ‘Stand-up’ (fAbuleus) 4 HZ P

26/01 Gezondheidsproject 1ste graad D

26/01 Dag in het werkveld (IO) 6 STW P

26/01 Interview oudere zorgvrager
 3 VVa + 3 VVb (1/2 klas) D

27/01 Gezondheidsproject 1ste graad D

27/01 Medisch onderzoek in CLB 3 STWc P

27/01 Project ‘oe ist’ BVL D

28/01 Project ‘oe ist’ 3de jaar D

28/01 Studiebezoek Magritte-museum
 en Federaal Parlement

 6 STW, 6 SV en 6 TW P

28/01 Gedichtendag D + P

29/01 Kronkeldidoe (Schiervelde) 6 Vb D

29/01 Demo kunstnagels Intermedi 6 SV P

01/02 Start week voor RESPECT D + P

01/02 Bezoek aan het
 kappersmuseum 6 HZ P
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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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