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De uitdaging
Bij een terugblik op het voorbije trimester komt intuïtief één woord in
me op: uitdagingen!
Inderdaad, velen onder jullie denken
nu meteen aan de tien mooie uitdagingen die wij, leerlingen (per jaar),
leerkrachten, ondersteunend personeel, leerlingenbegeleiding en directie, voorgeschoteld kregen van onze
altijd even dynamische leerlingenraad. Of we er samen in zullen slagen van VISO een 10-sterrenschool
te maken, zal het derde trimester
uitwijzen. Het kerndoel, het welbevinden op school verder stimuleren,
bereikte de leerlingenraad alvast al.
Een pluim hiervoor!
Op schoolniveau bleef het lang niet
alleen bij de originele uitdagingen
van onze leerlingenraad. Naast de
gebruikelijke kleine en grote veranderingen zoals o.a. het digitale communicatieplatform Smartschool, was er
de start van onze nieuwe driejarige
GOK-cyclus (GOK: Gelijke onderwijskansen) met de beginsituatieanalyse. We lieten alle ouders, leerlingen
en personeelsleden een bevraging
invullen. Zo kregen we meer dan stof
genoeg voor onze actieplannen, zoals je verder in dit nummer van Contact kan lezen. Aan uitdagingen op
het vlak van GOK alvast geen gebrek!
Ook de huidige onderwijsactualiteit
heeft enkele grote uitdagingen voor
ons in petto. Ik noem er twee ter illustratie:
- De blijvend actuele besparingskoorts, waarbij een eerste voelbare ingreep voor elke secundaire
school dit jaar een vermindering
van de werkingsmiddelen is met
4.5%. Dit leidt er ons alvast toe
om ons budget blijvend ‘als een
goede huisvader’ te beheren. Het

weerhoudt ons in elk geval niet om
verder de kaart van vernieuwing te
trekken. We investeren o.a. in de
continue modernisering van onze
infrastructuur en in nog meer integratie van ICT (waaronder tablets
en netbooks) in ons onderwijs, zodat we een krachtige leeromgeving
creëren. Ons meest uitdagende project momenteel is het bouwdossier
van vier ruime, polyvalente lokalen
op de bovenste verdieping van blok
P in campus Polenplein. We hopen
dit gebruiksklaar te krijgen tegen 1
september, wat al een uitdaging op
zich vormt…
- Het M-decreet (het decreet i.v.m.
maatregelen voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften, wat
ook sterk in de media kwam) dat op
1 september start en waarop we
ons nu volop voorbereiden. De uitdaging van dit decreet blijkt alvast
minder revolutionair dan initieel
gedacht: met ons recent geactualiseerd zorgbeleid zitten we in elk
geval al op het goede spoor. De
twee kernelementen van dit nieuwe
decreet zijn namelijk net de peilers
van ons eigen zorgbeleid: het zorgcontinuüm en het handelingsgericht
werken. De zorg voor alle leerlingen
is trouwens ook het fundament van
ons pedagogisch project en is al
jarenlang een troef van VISO. Het
M-decreet daagt ons nu vooral uit
om de ingeslagen weg verder kwaliteitsvol uit te bouwen, zodat iedere
leerling de gepaste zorg op maat
krijgt.
We worden momenteel niet alleen uitgedaagd door allerlei ontwikkelingen
in het onderwijs, maar ook door een
turbulente maatschappij: de technologie evolueert razendsnel, onze
kennis is snel verouderd en onze
omgeving wordt heel complex. Ik

Open dag
Zondag 3 mei 2015

denk bv. aan de snel evoluerende arbeidsmarkt en aan de multiculturele
samenleving. Zo roepen de recente
brutale aanslagen in onder meer Parijs, Kopenhagen en Tunis prangende
vragen op voor het onderwijs: hoe
gaan we om met de terreurdreiging,
met de dreigende polarisatie en radicalisering in onze samenleving, met
geweld en extremisme in alle vormen
en met alle emoties die dit oproept?
Een uitdagend vraagstuk waarop we
geen pasklare antwoorden hebben.
De woorden van Nelson Mandela
kunnen hierbij alvast een leidraad
bieden: ‘educatie is het krachtigste
wapen dat we kunnen gebruiken om
de wereld te veranderen’…
Uitdagingen dus op alle niveaus:
kleine en grote, leuke en minder aangename…
Voor elke uitdaging wordt teamwork steeds meer het sleutelwoord.
‘Soloslim’ is niet meer van deze tijd.
Samen staan we sterker, hebben we
veel meer slagkracht als school. Die
kracht van teamgerichte samenwerking ervaren we nu al dagelijks en
daar ben ik alle collega’s heel dankbaar voor.
Onderwijs in (en buiten) VISO een uitdaging? Ongetwijfeld! En we gaan de
uitdaging met het hele schoolteam
blijvend vol enthousiasme en motivatie aan!
Een zalig Pasen en een boeiende en
uitdagende paasvakantie.
Veerle Vanoost
directeur

van 13.30 u. tot 17.30 u.
CONTACT MAART-APRIL 2015
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Wakker voor… water?!
Het is vrijdag. Ik zit in de wagen en rij
naar huis na een drukke schoolweek.
Terwijl ik met een tevreden gevoel
terugdenk aan de succesvolle chocoen koffiestop ten voor dele van Broederlijk Delen deze week, hoor ik Mieke
Van Hecke - de voormalige topvrouw
van het katholiek onderwijs - op de
radio. Ze becommentarieert enkele
nieuwsfeiten van de afgelopen week.
Eén item in het bijzonder trekt mijn aandacht. In Gent heeft het stadsbestuur
naar aanleiding van de 100-dagenviering in plaats van een lijst te publiceren
van feiten waarvoor je een GAS-boete
kan krijgen, een slogan gelanceerd:
‘Draag zorg voor elkaar’. Ik deel de
mening van mevr. Van Hecke dat onze
samenleving inderdaad nood heeft aan
mensen die zorg dragen voor elkaar,
aan mensen die solidair zijn.

Wanneer ik stil sta bij de rode lichten,
zie ik rechts van mij de affiche van
Broederlijk Delen aan een vensterraam. Marco - een landbouwer uit Peru
die het gezicht is van hun campagne
- kijkt me lachend aan. Nochtans hebben veel van zijn landgenoten weinig
reden om te lachen. Als landbouwers
zijn ze voor hun werk volledig afhankelijk van water: zonder water, geen landbouw - zonder landbouw, geen voedsel.
De mijnbouw in Peru legt niet alleen
beslag op een heel groot deel van het
beschikbare water, maar zorgt ook voor
grote vervuiling van het overige water.
Om nog maar te zwijgen van de grote
aanslag die de mijnbouw pleegt op het
landschap.
Een douche nemen, tanden poetsen,
koffie zetten, de vaat doen, bloemen
begieten, de wagen wassen… Dagdagelijks gebruiken we - vaak zonder
erbij na te denken - massa’s water. We
vinden het vanzelfsprekend dat er uit
onze kraantjes zuiver, drinkwater vloeit.
En toch. Onderzoekers voorspellen dat
2
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de wereld in de komende decennia te
kampen krijgt met grote conflicten rond
water. Na 2022 is het zeer waarschijnlijk dat water als oorlogsstrategie of
als terreurmiddel zal worden gebruikt.
Overstromingen, watertekorten en
vervuild drinkwater, armoede, sociale
spanningen, gebrekkig leiderschap en
zwakke regeringen vormen een gevaarlijke combinatie, die de kans op regionale, of zelfs wereldwijde instabiliteit
vergroot. Het komt er dus meer dan
ooit op aan om ‘Wakker voor vrede’
te blijven, zoals ons pastoraal thema
ons dit jaar uitdaagt. Op het moment
dat het verkeerslicht voor mij op groen
springt, bedenk ik dat het sober maal
dat we volgende week houden ook
deze keer een uitgelezen kans biedt
om onze leerlingen op te roepen om
solidair te zijn met hen die het moeilijk
hebben.
De oproep ‘Draag zorg voor elkaar’ kan
niet beperkt worden tot de feestende

laatstejaars leerlingen in Gent. Solidariteit stopt niet aan de grenzen van een
land of een continent. Zorg dragen voor
elkaar: niet alleen voor de mensen
hier, maar ook voor de mensen elders
in de wereld. Zorg dragen voor elkaar:
niet alleen nu, maar ook voor later. Als
we durven opkomen tegen onrecht,
dan krijgt vrede meer en meer kans en
krijgt het ons beloofde Rijk Gods meer
en meer vorm. Als we dit zouden kunnen realiseren, dan zouden we ervaren
dat ook wij nu reeds een stukje kunnen
verrijzen. Wanneer wij in navolging van
die Man van 2000 jaar geleden solidair
zijn, vrede stichten en zorg dragen voor
elkaar, kunnen mensen vandaag al verrijzen uit miserie en ellende. Misschien
is het daarom dat Marco ons lachend
aankijkt op de affiche van Broederlijk
Delen: onze solidariteit kan ook zijn
volk doen ‘verrijzen’. Alvast een zalig
paasfeest toegewenst!
Renaat Jonckheere
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In memoriam E.H. Paul Dejonghe
Tastend in herinnering
om wie je was, om wat je zei, om wat je deed
voor ons, voor onderwijs,
voor de scholen in onze groep.
We koesteren de beelden van je leven in stilte.
Met grote droefheid melden wij u het overlijden
van onze voorzitter van de scholengroep Sint-Michiel,
E.H. Paul Dejonghe op 6 februari 2015.
Dat hij ‘thuis’ mag komen en rust vinden bij ‘zijn Vader’.
Geboren te Zonnebeke op 15/06/1944
Overleden te Roeselare op 6/02/2015
Tot priester gewijd op 28/06/1970 te Wervik
Leraar VTI en VMS Roeselare van 1985 tot 1991
Voorzitter Scholengroep Sint-Michiel Roeselare-Ardooie
Voorzitter Zorgcentrum Sint-Jozef Zonnebeke
Ondervoorzitter Raad van bestuur ARhus Roeselare
Bestuurder vzw CVO Roeselare

Woordje van de nieuwe voorzitter van Sint-Michiel
Beste lezer
Als kersvers voorzitter van de Scholengroep Sint-Michiel houd ik er aan tot u
een kort woordje te richten.
In de eerste plaats wil ik de Raad van
Bestuur van de Scholengroep oprecht
bedanken voor het vertrouwen dat ze
in mij stellen door mij als opvolger van
de heer Paul Dejonghe te benoemen.
Ik beschouw het als een grote eer om
de heer Dejonghe te mogen opvolgen.
Langs deze weg wil ik dan ook hulde
brengen aan de wijze waarop dhr.
Dejonghe 15 jaar lang de Scholengroep
geleid heeft.
De unieke plaats die Sint-Michiel op
vandaag inneemt in het Roeselaarse
onderwijslandschap en ver daarbuiten, heeft zij ongetwijfeld voor een
groot deel te danken aan het enthousiasmerend voorzitterschap van dhr.
Dejonghe.
Hij was een ondernemend en vooruitziend voorzitter, communicatief, een
bruggenbouwer en verzoener, met bijzondere aandacht voor de eigenheid
van elke school en betrokken met de
toenemende zorg voor de leerlingen en
het welbevinden en welzijn van directies, leerkrachten en personeel.

Het is met hetzelfde elan dat ik het voorzitterschap opneem, mij wel bewust
van de zware en moeilijke uitdagingen
die mij te wachten staan. Evenwel ben
ik er van overtuigd dat ik kan rekenen
op en zal gesteund worden door een
gemotiveerd team van directies, leerkrachten en personeel.
Het onderwijs in Vlaanderen gaat een
onzekere toekomst tegemoet. De
besparingen en herstructureringen die
ons te wachten staan, leiden tot onduidelijkheid en onzekerheid.
Evenwel zal er naar gestreefd worden
om twee zaken primordiaal te waarborgen.
Ten eerste en dit lijkt mij nogal vanzelfsprekend, dient de leerling centraal te
staan. Als Sint-Michiel vandaag, zoals
steeds gezegd wordt, een sterk merk
is, dan is dit vanwege haar sterke
pedagogische kwaliteiten en de zorg
en aandacht voor haar leerlingen. Als
Sint-Michiel een sterk merk wil blijven,
dan mag en kan daaraan onder geen
enkel beding geraakt worden.
Verder is het duidelijk dat zonder gemotiveerde medewerkers er onmogelijk
een degelijk onderwijs geleverd kan
worden. Een goeie werksfeer en optimale werkomstandigheden zijn daarbij

cruciaal. Eventuele besparingen kunnen en mogen dan ook geen afbreuk
doen aan het welzijn en het welbevinden van onze leerkrachten in het bijzonder en het personeel in het algemeen.
Als we dit voor ogen houden, kunnen we de toekomst op een positieve
manier tegemoet treden.
Met vriendelijke groeten
Jan Vincent Lefere
CONTACT MAART-APRIL 2015
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Het leven zoals het is…
3 Moderealisatie en -presentatie
Hallo
Mogen wij ons even voorstellen? Wij
zijn leerlingen van 3 MRP en vertellen
jullie graag wat wij allemaal leren in
onze modeafdeling. Naast de verschillende algemene vakken hebben we 2

hoofdvakken: Mode en Commerciële
Presentatie en Lifestyle (CPL).
In Mode maken we verschillende soorten werkstukken zoals leuke accessoires, kledingstukken en werkstukken
om het interieur op te fleuren.

Hoe
zit de rok
eigenlijk in
elkaar?

In het vak CPL leren we wat mode nog
allemaal inhoudt:

Zo ontwierpen we al een kinderrokje,
pompoentjes voor Halloween, een
schoudertas, een pyjama, een sweater, valentijnhartjes, een bloes, een
make-uptasje... En straks maken we
ook nog een jumpsuit!

Patroon van
de rok overtekenen en aanpassen naar eigen
maten.

Om
alle weetjes te
noteren, hebben we
ons gepersonaliseerd
dummyboek.

• Communiceren: hoe spreek ik mensen aan, hoe stel ik een artikel
voor…
• Presenteren: hoe kan ik een artikel
mooi presenteren, inpakken, welke
kleurcombinaties zijn mooi, presentaties maken op Illustrator…
• Lifestyle: wat zijn de huidige trends,
interieurstijlen bestuderen, modeartikels lezen, moodboards maken op
computer…

Maken
van paneelpresentatie
Het
resultaat!

4
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Presentatie van onze
zelfgemaakte
pyjama
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Een
leuke outfit
samenstellen
en presenteren
van de zelfgemaakte
sweater.

Project
halloween was
een project
waar Nederlands,
PO, mode, CPL
en informatica
aan meewerkten.

Pakjes maken.
Daar maken we
iedereen blij mee.
Wie krijgt nu niet
graag pakjes?

Per trimester hebben we steeds een project waarbij we met verschillende vakken
samenwerken.
Tijdens het project Valentijn kwamen de
vakken Nederlands, CPL en mode aan bod.
We presenteren onze werkstukken en onze
projecten aan het onthaal van de school.
Zo leren we artikelen op een mooie manier
presenteren.
Veerle Vandamme en de
leerlingen van 3 MRP

Stageplaatsen Schoonheidsverzorging op bezoek
Op woensdag 11 februari 2015 organiseerden wij, 7 Esthetische lichaamsverzorging, onder begeleiding van leerkracht
C. Cloet een infoavond over ons specialisatiejaar, het verschil tussen het 6de
en 7de jaar en de concrete uitwerking
van de stage. De bedoeling hiervan is de
contacten met de huidige stageplaatsen
te onderhouden, hen uitleg te geven over
onze opleiding en stage en om nieuwe
stageplaatsen warm te maken voor een
toekomstige samenwerking met VISO.
Enkele genodigden die dit jaar present
tekenden, waren Papillon Kortrijk, Dué
Rumbeke, Schoonheidsinstituut Jolien
Rollegem-Kapelle, Instituut Ellen Vandamme Beveren, Schoonheidsinstituut
Philine Zwevezele, Schoonheidsstudio
Lien Moorslede, Vancora Roeselare,
Bella Vista Kortemark, Be Belle Rekkem
en Wu Wei Kortrijk.
Na een inleidende presentatie gaven
wij (in de VISO-wandelgangen ook wel
gekend als LiMi-JaRé) de aanwezigen
een rondleiding door de praktijklokalen.
De bijeenkomst werd ten slotte afgesloten met een hapje en een drankje. LiMiJaRé kan tevreden terugblikken op een
geslaagde avond!
Lindy Lenoir, Michelle Meire,
Jana Demuyck en Rebecca Callens
CONTACT MAART-APRIL 2015
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Met zingen is de liefde begonnen…
Met dit lyrisch thema bij uitstek
mochten we dit jaar gedichtendag
in volle glorie bezingen op 29 januari…
Elk jaar ging aan de slag vanuit een
andere creatieve invalshoek, met
een knipoog naar liefdespoëzie.
De eerstejaars gaven een liefdevolle aanzet en maakten een portret op basis van het liefdesgedicht
‘Zie je, ik hou van je’ van Herman
Gorter.
De tweedejaars creëerden muziekdoosjes, geïnspireerd door het
gedicht van Gil van der Heyden, af
en toe met een verrassende - al
dan niet poëtische - inhoud.
De derde- en vierdejaars knutselden hartjes waarop ze hartstochtelijk hun invullingen formuleerden
van ‘Liefde is’…
De derde graad tot slot kon zich
verliezen in Love Songs en liefdesbrieven en deze leerlingen kunnen
meestal al teren op een beetje
levenservaring…
En zo werd de liefde veelvuldig
bezongen in VISO.
Sonja Sijmkens
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Milieu
Milieuproject: VISO: natuur-lijk!
Uit de krant:
“Aantal betrapte sluikstorters is verdrievoudigd”
“Samenwerken om niets
meer weg te gooien”
“Ook tweede zwerfvuildag
succesvol”
“Grote strandopkuis
komt eraan”
“Kinderen ruimen
stadspark op”

Computeropdracht

Opvoeren van de milieutoneeltjes

Bereiden van broodpudding

Milieuquiz

Mister Jekkes-spel

Spel Palanka

Assemblages

Bingoruilbeurs

Bezoek aan Vanheede

Milieuparcours

Ook in 2015 staat er wel elke week iets
in de krant i.v.m. milieu en afvalbestrijding. Ook onze school zal in 2015 hard
blijven werken aan de sensibilisering
voor een milieuvriendelijke omgeving.
Half januari stond de milieutweedaagse
voor alle eerste- en tweedejaars van
campus Delbekestraat gepland. Een
leuke, leerrijke tweedaagse met heel
wat workshops, informatie, bezoeken,
spel, knutselen, koken en toneel.
Voor 1B stond dit o.a. op het
programma:
Bij leerkracht PO, mevr. Bruneel, maakten ze assemblages met allerlei prulletjes en wegwerpmateriaal; ze deden
een computeropdracht rond afvalarm
winkelen; ze speelden de milieuquiz en
leerden juist sorteren bij het milieuparcours en bij het Mister Jekkes-spel; de
leerlingen maakten ook affiches, ruimden zwerfvuil rondom de school op en
de apotheose was het spelen van de
toneeltjes in Don Bosco voor de ogen
van ouders en grootouders!
Voor de BVL-groepen was dit het
programma:
Zij gingen per fiets naar twee bedrijven
in de buurt, nl. Vanheede, dat PMD verwerkt en RWZI, de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het waren zeer leerrijke
bezoeken! Daarnaast deden zij een
waterspel op de computer, maakten
ze met oud brood broodpudding, en de
organisatie Protos uit Gent kwam het
spel Palanka spelen. Ook de BVL’ers
werden onderworpen aan de vragen uit
de milieuquiz. Tot slot ging iedereen
met een nog bruikbaar pakje naar huis
uit de bingoruilbeurs.
Annelies Vanderbeke

CONTACT MAART-APRIL 2015

7

Milieu
Milieuwerkgroep in actie
Batterijinzameling
Dit schooljaar zamelde onze school niet veel batterijen in.
Misschien is dit een positief gegeven omdat we minder
(wegwerp)batterijen gebruiken en omdat we batterijen
regelmatig naar andere Bebat-inzamelpunten brengen.
Of zou het toch betekenen dat onze leerlingen minder
openstaan voor dit soort inzamelingen? Hoe dan ook,
de leerlingen van 2 Techniek-wetenschappen deden hun
best en zij brachten samen 7,3 kg batterijen mee naar
school. Proficiat!

Doppeninzameling
Ongeveer om de twee maand is er
in VISO campus Polenplein inzameling van plastic doppen van drankflessen. We hopen dat met het
betere weer in zicht de inbreng van
de leerlingen ook zal groeien. Toch
willen we nu al één leerling van het
eerste jaar in de bloemetjes zetten,
nl.: Yana Verhaeghe uit 1STVa.
Yana bracht voor de eerste twee inzamelingen al ongeveer 21 kg doppen
of anderhalve zak mee. Een dikke proficiat en ... hopelijk krijgt Jana veel
navolgers.
Ook de Campus Delbekestraat verzamelt doppen, die bij ons terecht
komen. Na het inzamelen, worden deze doppen gesorteerd en dit is een
heuse karwei.

Dikketruienweek
De officiële dikketruiendag viel dit jaar op vrijdag 13 februari. Omdat dit samen viel met de week voor respect en
tegen pesten, planden we onze activiteiten juist na de krokusvakantie.
maandag 23/02: dekentjesdag
Aansluitend bij het thema van de dikketruiendag 2015: ‘Isoleer eerst je lichaam’, bleef het in de klaslokalen op de
eerste dag na de vakantie wat minder warm (goed tegen de
CO2-uitstoot) en riepen we iedereen op om zich extra warm
aan te kleden (veel laagjes is vaak beter dan 1 dikke laag)
+ om een dekentje mee te nemen als extra isolatielaag.
Verscheidene leerlingen hadden hun dekentjes mee en
gebruikten dat ook in de klas, maar op de speelplaats deed
de zon haar uiterste best en konden we weinig ‘goed geïsoleerde’ leerlingen bespeuren.
8
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dinsdag 24/02:
gratis warme soep om 10.05 u.
Heel wat leerlingen brachten zelf hun beker of
kopje mee en konden zo volop genieten van de
gratis lekkere erwten- en ajuinsoep die de leerlingen van 2 Sociale en technische vorming tijdens
de lessen voeding bereid hadden.

dinsdag 24/02:
(Volks)dans om 12.30 u.
Op de tonen van gekende liedjes en melodietjes (o.a.
de Zorba en ‘t Smidje) dansten heel wat leerlingen op
de speelplaats. En… of ze zich konden verwarmen en
het leuk vonden, hoef je niet te vragen.

donderdag 26/02:
breien en haken
om 12.30 u.
Warme wollen kledij kan
je zelf breien of haken.
Iedereen wil het graag
kunnen…
Met een 20-tal leerlingen gingen we aan de
slag om wollen reepjes
te haken en strookjes te
breien. Hiermee maken
we 1 lange sjaal. Velen
hadden de smaak te pakken en wilden graag thuis
nog wat verder werken.

vrijdag 27/02:
vegetarische maaltijd voor iedereen
Het kweken van dieren voor vlees vraagt heel veel water en energie
uit planten en het brengt ook heel wat uitstoot van CO2 en methaangas mee. Daarom sloten we de dikketruienweek af met een veggiedag (enkel vegetarisch eten). Op deze manier hopen we de opwarming van de aarde wat tegen te gaan.
We genoten van lekkere wortelsoep, lasagne met veel groenten of
heerlijke toast met champignons en bij de broodjes kregen we een
groentemix als beleg.
Leona Vervaeke
CONTACT MAART-APRIL 2015
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Gelijke OnderwijsKansen in VISO
In juni 2014 kwam de
inspectie langs op school
om ons GOK-beleid van de
voorbije 3 jaar te evalueren. De inspectie was heel
positief: we kregen een
score van maar liefst 95%!
We gingen in september dan
ook vol vertrouwen van start
met een nieuwe GOK-cyclus.
We hopen opnieuw heel wat
acties op touw te kunnen
zetten om al onze leerlingen
zoveel mogelijk kansen te
geven.

STAP 2
We stelden ouders, leerlingen,
leerkrachten en opvoeders in het
eerste trimester enkele vragen. Op
deze manier wilden we te weten
komen wat volgens hen de sterktes en aandachtspunten van onze
school zijn.

In het begin van het schooljaar
riepen we alle ouders op om de
GOK-bevraging in te vullen. Heel
wat ouders gaven daaraan gevolg
en dit leverde ons een schat aan
informatie op. Bedankt!

10
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STAP 1
In juni 2014 vroegen we aan alle personeelsleden aan welke GOK-thema’s
ze de komende drie jaar willen werken.
Ze kozen voor de volgende thema’s:

Sterk in de zachte sector

In het eerste trimester vulden alle
leerlingen een vragenlijst in van de
inspectie die peilde naar hun welbevinden op school. We wilden hiermee bijvoorbeeld nagaan hoe leerlingen zich
voelen op school, hoe het contact met
leeftijdsgenoten en leerkrachten loopt
en hoe leerlingen de lessen ervaren.

Ook alle personeelsleden vulden
een bevraging in. We haalden hier een
aantal belangrijke aandachtspunten
uit waaraan we de komende drie jaar
met ons team zullen werken.

STAP 3
Op basis van al deze
resultaten stelden
we vier actieplannen op met de doelstellingen die we
dit schooljaar willen
bereiken.

We hopen dat onze acties
ervoor zullen zorgen dat we
al onze leerlingen de beste
kansen kunnen geven: we
kunnen niet van alle leerlingen dezelfde sterren maken,
wel kunnen we ervoor zorgen
dat ze allemaal schitteren.
Iris Ranson en Joke Desimpel
CONTACT MAART-APRIL 2015
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Oud-leerling Sammy Swaenepoel:
de vliegende kapper
Sammy verliet in 1998 onze
school na het 5e jaar Haarzorg.
We spreken af in een gezellig
praatcafé om er over de middag
bij te kletsen, want we zijn zo
benieuwd naar de ervaringen
van Sammy. Hij zit ons al vol
enthousiasme op te wachten
en wij merken het meteen: dit
wordt een boeiende middag!

Sammy verliet de school na 5 Haarzorg omdat hij door de kapper bij wie
hij toen stage liep, overtuigd werd om
via leercontract zijn diploma te halen.
Ook zijn ouders stonden achter deze
keuze, maar Sammy zegt onmiddellijk
dat hij maar van één ding spijt heeft in
zijn leven en dat is van het feit dat hij
de studie Haarzorg niet op school heeft
afgewerkt. Hij heeft heel goede herinneringen aan de school en is ervan
overtuigd dat hij zijn basiskennis vooral
op school heeft geleerd.

14
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Als ‘vliegende kapper’ voor Kreatos
werkt hij over heel Vlaanderen. Hij
volgt alle salons van Kreatos in Westen Oost-Vlaanderen op en is er plaatsvervanger voor afwezige geranten.
Vóór deze job deed hij ervaring op in
verschillende kapperszaken en volgde
allerlei cursussen. Één van die cursussen bracht hem zelfs bij Kim Clijsters
en haar zus. De persoonlijke assistent
van deze twee dames was heel tevreden en zorgde ervoor dat Sammy meer
opdrachten kreeg bij BV’s, o.a. Brigitta
Callens, Shana, de M-kids en Michael
Lanzo.
Reizen en coifferen zitten hem in het
bloed: zijn papa is een Italiaan en zowel
zijn overgrootmoeder als zijn grootmoeder waren kapster. Vandaar dat zijn
keuze voor de job als “vliegende kapper” hem op het lijf geschreven is.
Zijn creativiteit zie je niet alleen in zijn
job als kapper, maar ook in zijn vele
hobby’s. Hij danste mee in een videoclip van Belle Perez en was danser bij
Michael Lanzo. Daarnaast speelt hij

ook toneel. Voor wie het zich herinnert:
hij speelde mee in het Franciscus-spektakel bij de opening van het F-blok van
onze school. Hij toont ons ook een aantal gedichten en teksten die hij schreef
over zijn dromen, zijn geloof en zijn
overtuiging dat alle dromen uitkomen
met geduld. Een creatieve kapper op
vele vlakken!
Sammy heeft momenteel één grote
droom: samen met zijn man wil hij
graag papa worden. Het ouderschap
bij holebi’s is nog steeds een taboe en
dat wil hij graag doorbreken door een
voorbeeld te zijn voor vele holebi’s.
Sammy omschrijft zichzelf als iemand
met het hart op de tong en daar willen
wij graag aan toevoegen dat hij vooral
een groot hart heeft! Bedankt voor de
gezellige middag Sammy en veel succes met al jouw dromen!
Fanny Delrue
Marianka Boudewyn
Katrien Meesschaert

Sterk in de zachte sector

Op de koffie bij de zusters van Liefde
Op 31 oktober viel er een ietwat
ongewone uitnodiging in mijn mailbox. In het kader van hun jaarthema ‘gastvrijheid’ nodigden de
zusters van Liefde, onze buren
van campus Delbekestraat, een
groepje leerlingen uit op de koffie.
Na enkele mailcontacten belde op
26 februari 7 Thuis-en bejaardenzorg a bij de zusters aan. Dat het
voor beide partijen een boeiende
én leuke namiddag werd, blijkt uit
de volgende reacties:

“We werden heel hartelijk ontvangen
en de sfeer zat meteen goed. In kleine
groepjes (twee zusters, vier leerlingen)
kregen we een rondleiding in het klooster. Daarna hadden we met dat groepje
een gesprek. We hadden tijd te kort om
al onze vragen te stellen. Intussen konden we genieten van een drankje en de
zelf gebakken wafeltjes van de zusters.
Na het gesprek hadden we een bezinning. Het eerste deel was door de zusters
voorbereid, in het tweede deel hebben
wij getoond hoe wij de godsdienstlessen
beginnen met een lesopener. We kozen
voor het lied en de clip van ‘Pray’ van Justin Bieber, met een korte duiding.
Ik ben de zusters dankbaar voor de leuke
namiddag.” (Kayleigh Vandewalle)

den. Het verhaal van zuster Brigitte over
haar passie voor God en hoe ze ontdekte
dat ze zuster wilde worden, vond ik heel
mooi. De viering was origineel.”
(Melissa Bonte)
“Je zag aan de zusters dat we heel welkom waren. Het klooster had ik me heel
anders voorgesteld. Het was er huiselijk
en gezellig ingericht. Door het gesprek
met de zusters zijn er een aantal misvattingen van de kaart geveegd.
De meeste zusters hebben op jonge leeftijd, als twintigers, hun roeping gekregen.
Sommige zusters vonden het wel jammer
dat ze zelf geen kinderen hebben.
De kinderen van hun broers en zussen
zijn voor de zusters een grote rijkdom. Ze
genieten ervan om hun neefjes en nichtjes te zien opgroeien.
Er was een zuster die er altijd van
gedroomd had om twaalf kinderen te hebben en ze kreeg er honderden om voor te
zorgen in Congo.
Het mooiste moment was de bezinning
op het einde van de namiddag.”
(Magalie Dewitte)
“Een levensspreuk van de zusters die ik
zal onthouden is: alles wat je aandacht
geeft, zal groeien. Het positieve maar ook
het negatieve.
In het leven moet je keuzes maken en dat
is niet altijd gemakkelijk.” (Yanna Spriet)

“De zusters vinden dat de jeugd nu veel
sneller rijp is en het veel moeilijker heeft
dan zij vroeger. De zusters toonden ook
respect voor de andere godsdiensten.
We hadden veel te weinig tijd voor de babbel. De zusters waren jong van geest. Zij
stonden open voor ons en wij voor hen.
Als ik nog eens terug zou mogen gaan,
dan zou ik nog een paar vragen willen
stellen en ik ben er heel zeker van dat we
nog een zeer aangename namiddag zouden hebben. ’t Waren echte schatjes!”
(Céline Vereecke).
Ook voor de gastvrouwen was het een
bijzonder fijne ontmoeting:
“De openheid, de belangstelling en het
respect voor ons, oudere zusters, en onze
levenswijze, hun spontaniteit en gulle
lach heeft me enorm deugd gedaan.”
“Dat de jonge mensen het meest de gsm
in onze manier van leven zouden missen,
verwonderde me.”
“Dat de leerlingen in de kapel tijdens de
bezinning stil geworden zijn, hun keuze
van het mooie lied en het blij verrast zijn
met hun persoonlijk kaartje heeft me
getroffen.”

“De zusters hadden veel te vertellen over
hun jeugd en waarom ze gekozen hebben
om in dienst te staan van de mensen en
van God.
Ook het onverwachte cadeau, een kaartje
met parel en een persoonlijke wens, was
een héél mooi gebaar.”
(Amber Vanmaele)

“Het was een heel verrassende namiddag. Ik had niet verwacht dat de zusters
zo open op onze vragen zouden antwoor-

daad niet zien, niet ruiken of voelen maar
Hij is aanwezig in je hart.”
(Nathalie Dezegher)

“Het was allemaal heel anders dan ik me
had voorgesteld. De zusters vertelden
dat ze een goede tijd hadden in hun jeugd
en graag gingen feesten.
Op de vraag wie God voor hen was, kreeg
ik een mooi antwoord: God kan je inder-

“Een heel dankbaar gevoel blijft me bij.
Hun open blik, de eenvoud en verwondering heeft me geraakt. Hun toekomstverwachting is nog zo idealistisch, zonder
zorgen…
Ze stonden open om een toekomstwens
van ‘oude’ zusters te ontvangen.
Door de ontmoeting met deze meisjes
werd ik zelf weer jong van hart en herbeleefde ik mijn idealen.”
“Ik vermoed dat de ‘de zusters’ voor hen
nu een beetje minder ‘mysterieus’ overkomen. Onbekend is onbemind!”
Ingrid Van Looy
CONTACT MAART-APRIL 2015
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Leerlingenraad in actie
VISO wordt uitgedaagd: Fata Morgana (bis)
Dit schooljaar zijn we in de ban van de
VISO-uitdagingen die door de leerlingenraad geïntroduceerd werden. Verandering van spijs doet eten en dus
wilde de leerlingenraad eens met iets
anders uit de hoek komen. Ieder jaar
dezelfde activiteiten organiseren, zoals
dag van de jeugdbeweging, dag van de
leerkracht, Sinterklaas en Valentijn,
bleek nefast voor de creatieve impulsen. Er was nood aan iets anders… In
verschillende enquêtes werd vroeger
duidelijk dat leerlingen in VISO de ‘relatie’ met hun leerkracht soms nog wat
te afstandelijk vonden. Hier wilden ze
iets op vinden en na een brainstormsessie formuleerden ze opdrachten
zodat leerlingen en personeel samen
moesten werken om een doel te bereiken. Hieruit groeiden de uitdagingen.
Met uitzondering van het eerste jaar en
de leerkrachten hebben alle anderen
in beide campussen dezelfde uitdaging
gekregen.
Eerste jaar VISO D: Maak een kerststalletje en zorg voor een aangename
kerstsfeer op school.
Eerste jaar VISO P: Breng de carnavalsfeer binnen in het F-blok, maak een
carnavalmascotte en haal een VISOster binnen!

16
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Tweede jaar: Breng tegen de open dag
(3 mei) een stukje natuur in de gangen
van het C-blok. Versier de muren per
gang in een ander thema. Op de gelijkvloerse verdieping wil ik het leven op
de grond zien. De eerste verdieping
wil ik versierd zien met het leven in de
struiken en bomen. Op de tweede verdieping wil ik het leven in de lucht zien.
Derde jaar: Maak een fotowall van
elke leerling op school.
Vierde jaar: Organiseer een speeddating op de speelplaats. Hetzij voor alle
leerlingen en titularissen van het vierde
jaar, hetzij (als jullie het groots zien)
voor de hele school, inclusief ondersteunend personeel en directie. Stel
zelf enkele leuke vragen op om elkaar
te leren kennen.
Vijfde jaar: Maak een taart die zo lang
is als alle directieleden samen.
Zesde en zevende jaar: Iedere klas
speelt (en filmt) 1 fragmentje van
Benidorm Bastards of Trigger Happy
na. De grappigste filmpjes worden op
het leerlingenfeest getoond. Neem dus
iemand in het ootje!
Aan het ondersteunend personeel:
Kom in het World Guinness book of
records met VISO.

Aan de leerlingenbegeleiding: Maak
een VISO-promotiefilmpje op muziek.
Aan de leerkrachten VISO D: Fleur de
speelplaats op met mooie, stijlvolle
banken.
Aan de leerkrachten VISO P: Verricht
de 7 werken van barmhartigheid.
Aan de directie: Maak een quiz waaraan minstens 2015 leerlingen van de
scholengroep deelnemen en bekroon
de winnaar.
Ondertussen hebben de eerstejaars
hun uitdaging op indrukwekkende wijze
volbracht. De foto’s spreken boekdelen!
Ook de heer Deprez deed reeds een
fikse duit in het zakje en zorgde voor
een indrukwekkende bank op de speelplaats van VISO D.
De andere uitdagingen zijn in working
progress…

Sterk in de zachte sector

Dag van de leerlingenraad
Op dinsdag 3 februari hebben de leerlingenraden van de scholengroep SintMichiel gezorgd voor een dag vol FUN.
Iedere klas kreeg de week ervoor hun
‘stiekeme opdracht’. Ze konden er
eventjes over nadenken hoe ze deze
opdracht het best konden aanpakken
en bij welke leerkracht ze dit zouden
doen.
De dag startte al goed want onze
opvoeders staken hun beste fluobenen
voor en beloonden alle flinke leerlingen
met een toppiesticker.

Opvoeders en leerlingenbegeleiding VISO D

De leerlingen van het eerste jaar
maakten een bingo met hun namen
en speelden deze tijdens een les in de
voormiddag. Wie het eerst alle namen
doorstreept had, riep ‘onopvallend’
BINGO! In de namiddag wisselden ze
onopvallend van etui.
De tweedejaars maakten tijdens de
les in de voormiddag een dierenwoordenslang, in de namiddag stond plots
één schoen van elke leerling onder de
verwarming…
De derdejaars veranderden plots van
kapsel (gel, palmbomen verschenen…). Ze zorgden dat er ongemerkt
een lief post-itje in de cursus van de
leerkracht terecht kwam.
De vierdejaars haalden tijdens de middagpauze hun zangtalent naar boven.

Met wat hulp van de 1ste, 2de en 3de
jaars slaagden zij er in ‘We will rock
you’ a capella te brengen. Na de middag was er bij hen plots heel veel zon
in het lokaal…

DISCO VISO

En last but not least deden onze oudste leerlingen een onopgemerkte truienwissel en maakten een woordenslang met hun eigen antwoorden.
Niet alleen de leerlingen mochten hun
leerkrachten in het ootje nemen, ook
zij hadden een opdracht voorbereid.

Een leerkracht struikelde op de trap en
moest geholpen worden om haar boekentas te dragen in de gang. Wonder
boven wonder was alles weer in orde bij
het binnenstappen van het lokaal. (met
dank aan de hulpvaardigen!) Andere
leerkrachten telefoneerden elkaar tijdens de les. Er was plots iemand zwanger van een tweeling. Het onderhoudspersoneel liet de leerlingen de voeten
vegen bij het verlaten van het lokaal,
gooiden confetti zodat de leerlingen
voor hen eens konden opruimen… De
directie en dus ook dhr Soenen werden
echte keukenprinsen in onze refter.

Opvoeders en leerlingenbegeleiding VISO P

Een andere rariteit die de vijfdejaars
door het raam zagen was niets minder dan een dode vis. Met als gevolg
‘dode’ leerlingen op de banken, op de
grond. Na hun wonderbaarlijk herstel
waren ze in de namiddag allemaal zingende vrolijke vrienden.

Kortom, een dag met een heleboel rariteiten en dus heel wat fun!
Leerlingenraad, van harte bedankt om
dit te organiseren!
Mieke Bossu
CONTACT MAART-APRIL 2015
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7 Kinderzorg bezoekt Steinerschool
en St.-Clara in Brugge
In Kinderzorg hebben we vanaf dit
schooljaar een leerplan dat helemaal vernieuwd is en voor een actuele opleiding tot kinderbegeleider
zorgt, aansluitend bij de noden van
het werkveld. Het vak ‘Geïntegreerd
Werken’ is nieuw. Het geeft de leerlingen de kans om wat ze op school
leren, beter te begrijpen, o.a. door
bezoeken.
In het vak ‘communicatie en omgang’
vergelijken we o.a. de pedagogische
visies van verschillende pedagogen
zoals Montessori, Steiner, Pickler…
Deze pedagogen hebben elk een
eigen theorie ontwikkeld over opvoeding en begeleiding van kinderen.
Vanuit deze vakken gingen we met 7
Kinderzorg op woensdag 28 januari
op stap.

Namiddag: bezoek aan het CKG St.Clara in Brugge.
CKG staat voor Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. De taak
van het centrum is dus niet alleen hulp
bieden aan jonge kinderen, maar ook
ouders helpen in hun opvoedingstaak.
Wie kan er terecht in een CKG?
Gezinnen met kinderen van 0 tot en
met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs
volgen, met bijzondere aandacht voor
0 tot 6 jaar) die tijdelijke hulp nodig
hebben, omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of
dreigt vast te lopen. Natuurlijk moeten
de gezinnen zelf bereid zijn om mee te
werken.
Het CKG werkt ook preventief. Door
samenwerking met het CKG wordt er
naar gestreefd om verergering of crisis
binnen het gezin te voorkomen.
Het CKG biedt ook hulp aan gezinnen
met kinderen in acute crisissituaties
waar onmiddellijk een oplossing nodig
is. CKG’s zijn dan ook 24 u/24 u
bereikbaar, elke dag van het jaar.
20
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Voormiddag: bezoek aan de Steinerschool ‘Guido Gezelle’ te Assebroek.
Dit is een kleuter- en lagere school die werkt volgens de pedagogie van de pedagoog Rudolf Steiner. De verschillende ontwikkelings- en levensfasen van de mens
staan er centraal. Naast intellectuele vakken wordt op de Steinerschool ook een
ruime waaier van kunstzinnige en ambachtelijke vakken aangeboden: schilderen,
muziek, toneel, handenarbeid en euritmie (bewegingskunst). Deze vakken stimuleren de creativiteit en bevorderen ook een brede en evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling. Dit zijn een paar reacties van de leerlingen na het bezoek:
Flore De Bleeckere:
Ik vind het goed dat er
een buitenklas is en
dat er zoveel aandacht
wordt besteed aan de
natuur.
Iedere week
op woensdag gaan de kinderen een
volledige dag naar buiten (meestal
naar het bos).

Jinse Vanderheyden:
Wat mij trof, was dat
de kleuters nog mogen
rusten of slapen in de
klas. Het programma in
de klas past zich aan de
noden van het kind aan.

Kayla Fonteyne:
De natuur vind je terug
in de klas. Het is er
erg huiselijk en gezellig,
waardoor de kinderen
zich echt thuis voelen.
Juffie speelt muziek op een lier.

Hanne Dewachtere:
Vooral de rust die de
kleuterklassen uitstralen, sprak mij aan. De
klasinrichting kon je vergelijken met de woonkamer van een omaatje van vroeger :
allerlei natuurlijke elementen zoals
houten kasten, rieten mandjes, wollen poppen (zonder gezicht omdat
de kinderen dan zelf emotie kunnen
geven aan de pop), houten vloer,
pantoffels, een grote tafel om aan
te eten, een oude keuken waar
dagelijks in gekookt of gebakken
wordt. Als de klas in een kring zit,
zit de juffie in de schommelstoel.

Betse Steyaert:
Het bezoek aan het CKG
vond ik wel interessant,
vooral de groep ‘stap
4’, een groep voor kinderen tussen 4 en 7 jaar
die probleemgedrag stellen. In zo’n
groep zou ik later ook willen werken.

Emilia Laman:
Goed dat het CKG
bestaat, men weet
nooit wat er zich achter
de muren van een huis
afspeelt. Soms zijn er
grote problemen in een gezin en het
is mooi dat hiervoor hulp bestaat.

Delphine Van Coillie:
Soms komen de mensen die daar werken
ook in het gezin thuis
om ondersteuning te
bieden als het wat moeilijker gaat. Het is ook goed dat het
kind hulp kan krijgen, zonder daar te
moeten blijven. In deze tijd is het
als ouder zeker niet altijd gemakkelijk om een kind op te voeden.

Shari Waeyaert :
We bezochten er een
leefgroep waar kinderen ‘tijdelijk’ opgevangen worden tot het weer
beter gaat in de thuissituatie. Het was er heel huiselijk,
ik denk dat de kinderen er zich snel
thuis voelen.
Marianne Devloo

Sterk in de zachte sector

Unieke getuigenis houdt leerlingen wakker
Op dinsdag 27 januari ondertekenden Vlaams minister van
onderwijs Hilde Crevits en de vertegenwoordigers van de
onderwijsverstrekkers, waaronder Lieven Boeve, de gemeenschappelijke engagementsverklaring inzake aandacht voor
‘genocide(s) en misdaden tegen de menselijkheid tijdens
de Tweede Wereldoorlog’ in het curriculum van het gewoon
secundair onderwijs.
Op de 70ste verjaardag van de bevrijding van Auschwitz is dit
thema brandend actueel en als school willen we hier blijvend
aandacht aan besteden. Daarom nodigden we op 10 maart
voor de vijfde keer Paul Baeten uit om te getuigen voor 120
6des en 7des van campus Polenplein. De 89-jarige man is de
laatste overlevende van de SS-kampen die Vlaanderen rond
trekt met zijn getuigenis over de gruwel van de concentratiekampen. Paul is momenteel ook te zien in de Canvasreeks 12
in 40 waarin 12 mensen getuigen over hun leven als tiener
tijdens de tweede wereldoorlog.

Leerkracht Patrick Mullier, bezieler van het project, schetste
in de inleiding wie Paul Baeten was en daarna bracht Paul zijn
verhaal. Hij werd op 15 oktober 1943 als achttienjarige opgepakt voor zijn verzetswerk en bijna twee jaar lang opgesloten.
Hij kwam in maar liefst vijf verschillende kampen terecht.
Het verhelderende maar schokkende verhaal over jaren van
dwangarbeid en mishandelingen opende de ogen van de leerlingen. Elke minuut van zijn verhaal was voor de leerlingen
eentje van stilte en bezinning. Uiteindelijk overleefde Paul
Baeten de gruwel en werd bevrijd in april 1945.
De leerlingen werden echt getroffen door de getuigenis. Zelf
wil Paul Baeten met zijn voordracht vooral duidelijk maken
hoe mooi en belangrijk vrijheid en verdraagzaamheid zijn. Een
belangrijke boodschap die we als school heel sterk willen
ondersteunen en uitdragen. We waren dan ook heel blij dat
er heel wat pers aanwezig was om aandacht te besteden aan
de getuigenis. Het verslag dat WTV maakte, vind je terug op
www.facebook.com/viso-roeselare.
Patrick Mullier - Joeri Sioen

CONTACT MAART-APRIL 2015

21

Wie zijn ze, wat doen ze...
Anouk Demyttenaere, leerling van het 1ste jaar VISO campus Polenplein en Rani
De Moor, leerlinge van het 3de jaar Mode campus Delbekestraat, zijn twee meisjes die samen met nog 57 andere internen elke week logeren op Internaat Noord.

Scholengroep Sint-Michiel
Roeselare · Ardooie

Wat vond je tot nog toe het leukste wat
je gedaan hebt op internaat? Alle activiteiten die door de internaatsraad georganiseerd zijn, waren zeer leuk. Gaan
schaatsen was supertof.
Barnum, Broederschool, Burgerschool, Centrum Leren en werken,
H. Kindsheid Ardooie, Klein Seminarie, Onze Jeugd, VABI, VISO, VMS,
Vrij Technisch Instituut

huiselijk
sociaal

SAMEN

ontspanning
gezond

privacy

hartelijk
structuur
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respect

geborgenheid

Kathy Deman

gezellig zekerheid spelen

Rani, jij bent al wat langer op internaat,
vind je het nog steeds leuk? Ja, omdat
je de hele week met vriendinnen samen
bent en leuke activiteiten kan doen.
Wat is het grootste voordeel van intern
zijn? Ik kan hier beter studeren. Je kan
elkaar helpen en steunen, wanneer dit
nodig is.
Hoe verloopt het studeren? Krijg je voldoende hulp? Ook tijdens de examens?
Ja, de agenda’s worden gecontroleerd,
zodat we onze taken en toetsen grondig
kunnen voorbereiden. Je krijgt begeleiding!
Jij volgt Mode, je hebt al heel wat
geleerd, kan je dit ook oefenen op
internaat? Ja, ik heb de kussentjes die
de internen gemaakt hebben met zijdeschilderen, mogen dichtnaaien met de
naaimachine. Ook internen van Haarzorg
kunnen hier oefenen op elkaar.
Wat is voor jou het leukste wat je tot
nu toe gedaan hebt op internaat? De
uitstap in het begin van het jaar naar de
zee. We hebben daar een reuzenstrategovlaggenwachtspel
gespeeld. Ook het
ijsje nadien was zeer
lekker.
Wat vind je van je
kamer? Het is zeer
leuk dat je die mag
inrichten en versieren zoals je zelf wil.
De kamers zijn zeker
groot genoeg. Onze
eigen versierde brievenbus aan de deur
vind ik ook zeer leuk.

warm
sport
opvoeden
studeren

Anouk, het is je eerste jaar op internaat,
hoe ben je ertoe gekomen om intern te
worden? Mijn twee zussen zaten hier
ook zes jaar op internaat, dus leek het
mij normaal om hier ook op internaat te
komen.
Hoe waren de eerste dagen, weken? Is
dat meegevallen? Voelde je je onmiddellijk goed in de groep? Ja, ik voelde me
onmiddellijk goed in de groep. Het viel
beter mee dan verwacht. De eerste week
kreeg ik een zeer coole meter toegewezen.
Je zit ook met internen van andere scholen, bevalt je dat? Ja, zo leer je hoe het
er op andere scholen aan toegaat. Soms
kunnen ze je ook helpen als je bepaalde
leerstof niet begrijpt.
Hoe bevalt het eten je op internaat? Wat
een vraag: zeer lekker!! Dank je, Wim!
Waarom is het fijn om intern te zijn? Er
zijn iedere woensdag activiteiten voorzien
en je haalt betere punten door de studie.
Kan je goed studeren? Hoe verloopt
dat op internaat? Soms lastig, zeker
wanneer je niet veel te doen hebt. Maar
doordat de studie verplicht is, herhaal je
vlugger een les. De opvoedster helpt ons
hierbij, door dagelijks in onze agenda te
kijken.

begeleiding
veilig

internaat
troef

onze

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

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

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

Sterk in de zachte sector

Naar het buitenland op stage, hoe cool is dat?!
Ook dit jaar mogen er opnieuw
14 leerlingen voor 3 weken naar
het buitenland om daar stage te
lopen. Ze zijn er helemaal klaar
voor.

FRANKRIJK Aubenas (Ardèche)
Onder begeleiding van Mevr. Vervaecke
1. Emely Dehaene (7 TBZ)
2. Morgan Degryse (7 OA)
3. Lotte Bossier (7 OA)
4. Kimberly Vandaele (7 TBZ)

4.
1.

2.

3.

NEDERLAND Sneek
1.
2.
3.
4.

Nathalie Dezegher (7 TBZ)
Celestien Barbier (7 TBZ)
Ashley Monchy (6 GWW)
Katharina De Grootte (6 GWW)

1.

2.

4.

3.

FINLAND Jarvenpäa
Onder begeleiding van Mevr. Slembrouck en Mevr. Vuylsteke
1. Aleksandra Tuchewicz (7 HS)
2. Jacinta Vandekendelaere (7 HS)
3. Delphine Van Collie (7 KZ)
4. Rebecca Callens (7 EL)
5. Hanne Dewachtere (7 KZ)
6. Louise Martin (6 GWW)

4.
6.

Fanny Delrue

1.

2.

3.

5.
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Lente in het
woonzorgcentrum
Op vrijdag 13 maart was de lente
duidelijk te voelen in het woonzorgcentrum Vincenthove. De
leerlingen van het 5de jaar Organisatiehulp bezorgden de zorgvragers van het dagcentrum en
wooneenheid 1 een aangename
middag met als centraal thema:
‘De lente’.
Ze gingen van start met een koffietafel die werd aangekleed met
zelfgemaakte materialen zoals
een paasboom, placemats, tafelversiering …
Na de koffie was het tijd voor een
activiteit die de leerlingen in de
lessen geïntegreerd werken hadden voorbereid. In het dagcentrum werd paasbingo gespeeld
en een ganzenbordspel, waarbij
de zorgvrager op bepaalde vakjes een liedje zong, herinneringen
van vroeger ophaalde...
De leerlingen die de wooneenheid een aangename middag
bezorgden, kozen voor een groot
paasei dat werd doorgegeven
op muziek. Telkens de muziek
stopte volgde een opdracht zoals
herinneringen ophalen bij oude
voorwerpen, iets uitbeelden, dansen op muziek…
Na het lezen van dit alles hoeven
we je niet meer te vertellen dat
het zowel voor de leerlingen als
de bewoners een zonnige lentemiddag werd.
Els Vanhove en
Tina Vervaecke

Een originele
uitnodiging zorgt
voor een grote
opkomst.
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Deze versiering horen we
straks fluiten op
de tafels van het
dagcentrum.

Iedereen is
van harte
welkom!

Sterk in de zachte sector

Ook
benieuwd
wat in dit
kleurrijke
muzikaal ei
zit?

Gezellige
koffietafel!

Maxim
geeft uitleg
bij het zelfgemaakte ganzenbord.

Gezellig
kleuren met de
bewoners.

Elke bewoner
krijgt een gepersonaliseerde bloem
opgespeld.

Mooie
verhalen
over vroeger
en nu.

Iedereen
beweegt enthousiast mee op het
ritme van de
muziek.
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Resultaten van onze oud-leerlingen
in verdere studies
STUDIERESULTATEN OUD-LEERLINGEN GWW

Waar komen onze leerlingen
tso terecht na hun studies in
VISO? Welke studierichtingen
volgen ze? Slagen ze in hun
studies?

Vaakst gekozen bachelor-opleidingen
Aantal lln

100
90

90

Studiesucces
84

82

80
78

77

70

We willen onze leerlingen goed
voorbereiden op het hoger onderwijs of op de werkvloer. Vandaar
dat het ook heel belangrijk is om
te weten of we effectief ons doel
bereiken. Eén van onze actiepunten in de nieuwe GOK-cyclus
is een nog meer nauwgezette
opvolging van studieresultaten in
het vervolgonderwijs en het kenbaar maken van deze gegevens.

gemiddeld studiesucces Vlaanderen

90
83
73

72

68

6859

60

63

52

50

63

58
52
57

61

57

56

58

51

48

40

30

26
22

19

20

15

13

12

10

6

4

3

3

2

0

Gezondheids- en welzijnswetenschappen (07-08 t.e.m. 12-13)
Leerlingen volgen o.a. ook: medische beeldvorming, agro-en biotechnologie, orthopedie, toerisme en recreatiemanagement

Een woordje uitleg bij de grafieken: per studierichting staat
het aantal leerlingen dat een
bepaalde studierichting kiest
met daarbij hun studiesucces.
Wat betekent dit studiesucces?

STUDIERESULTATEN OUD-LEERLINGEN STW
Vaakst gekozen bachelor-opleidingen
Aantal lln
100

Per schooljaar nemen studenten
een bepaald aantal studiepunten
op die ze dat schooljaar zullen
volgen en daarvan wordt op het
einde van het schooljaar berekend voor hoeveel van die studiepunten ze geslaagd zijn. Op
die manier krijg je de verhouding
tussen het aantal opgenomen
studiepunten en het aantal studiepunten waarvoor ze geslaagd
zijn, het studiesucces.
Een derde cijfer op de grafieken
is het gemiddeld studiesucces
van Vlaanderen. Dit is het officiële cijfer van het ministerie
waarbij het gemiddelde genomen wordt van het studiesucces
van alle studenten die dezelfde
studierichting in het secundair
onderwijs volgden.
Conclusie: uit de grafieken blijkt
dat onze leerlingen het heel goed
doen na VISO en daar mogen we
fier op zijn! Het studiesucces
van onze leerlingen in het eerste
jaar van het hoger onderwijs ligt
heel vaak een stuk hoger dan
het Vlaams gemiddelde. Cijfers
die bevestigen dat we ons doel
halen en waar we trots op zijn...
Fanny Delrue
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studiesucces

gemiddeld studiesucces Vlaanderen

90

82

80

80

75

64

69

60

62

57

64

62

61

59

50
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74

71

68

70

97

92

90

61

55
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54

53
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40
30

39

25
19

20
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11

10

10

10

6

5

4

4

4

3

3

3

0

Sociale en technische wetenschappen (07-08 t.e.m. 12-13)
Leerlingen volgen o.a. ook: interieurvormgeving, vroedkunde, veiligheidsberoepen, toerisme- en recreatiemanagement

STUDIERESULTATEN OUD-LEERLINGEN SV
Vaakst gekozen bachelor-opleidingen
Aantal lln

100

studiesucces

gemiddeld studiesucces Vlaanderen
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90
80
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60
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55
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40

52

48
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52

42

43
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10

7

4

3

3

3

3

0
Ergotherapie

Secundair onderwijs

Verpleegkunde

podologie

bedrijfsmanagement

lager onderwijs

Voedings- en
dieetkunde

Vroedkunde

Schoonheidsverzorging (07-08 t.e.m. 12-13)
Leerlingen kunnen na 6SV of 7EL ook meteen in het werkveld stappen. Ze kunnen bv. aan de slag in
een schoonheidssalon of zich als zelfstandige vestigen.
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STUDIERESULTATEN OUD-LEERLINGEN TW
Vaakst gekozen bachelor-opleidingen
Aantal lln
100

studiesucces
100

gemiddeld studiesucces Vlaanderen
98
98

100
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50
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5

3

3

3

2

3

2

0

Techniek-wetenschappen(07-08 t.e.m. 12-13)
Leerlingen volgen o.a. ook: kinesitherapie, muziek, vastgoed, bachelor fysica, medische beeldvorming

Leerlingen VISO blinken uit in thuiszorg
De zesdejaars van de richting Verzorging behaalden op 19 januari het
diploma van ‘school met de grootste
affiniteit in de thuiszorg’. Ze namen
samen met andere scholen uit de provincie deel aan de thuiszorgwandeling
van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.
In een daaraan verbonden wedstrijd,
scoorde VISO het best. We haalden
het van Spes Nostra Brugge en SintJoris Menen. Onze leerlingen blonken
uit in taken zoals koperwerk poetsen,
delicate stoffen strijken, pudding voor
diabetici maken, een tandprothese
poetsen, de veiligheid van een trap
verhogen en actief luisteren.

Diploma van ‘school met grootste affiniteit in de thuiszorg’ (foto: Stefaan Beel)

Familiezorg West-Vlaanderen werkt
nauw samen met de West-Vlaamse
scholen die zorggerichte opleidingen
aanbieden. ‘Goede zorg gaat in de
eerste plaats van mensenhart tot mensenhart en dat vereist een specifieke
deskundigheid. Deze boodschap willen
we meegeven aan jongeren die een
zorggerichte opleiding volgen’, aldus
Linda Bonte van Familiezorg WestVlaanderen. De leerlingen die in de prijzen vielen, kunnen eind dit jaar alvast
met een gerust hart losgelaten worden
op de arbeidsmarkt.
Gebaseerd op het krantenartikel
in de Weekbode op 18/01/2015.
CONTACT MAART-APRIL 2015
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6 STW gaat vreemd in het CVO
De leerlingen van 6 Sociale en technische wetenschappen gingen op bezoek
bij de klas Nederlands voor anderstaligen in het Centrum voor Volwassenonderwijs. De personen in deze klas zijn afkomstig uit 11 verschillende
landen. De bedoeling was om via een interview meer te weten te komen
over hun land van herkomst. Van die gegevens zullen de leerlingen gebruik
maken in hun project integrale opdrachten ‘lekker vreemdgaan’. Tijdens dit
interview konden de mensen van het CVO ook hun Nederlands oefenen.
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Valentijn
Wat je nog niet wist over Valentijn:
Niet iedereen vindt het spannend om een
kaartje te ontvangen dat is ondertekend
met: .... Sommige mensen willen gewoon
duidelijkheid. Veel valentijnsgebruiken
hebben ook juist als doel om een toekomstige partner bekend te maken. In
Engeland schreven vrouwen rond 1700
verschillende namen van mogelijke partners op een stukje papier. Dit rolden ze
in de klei en gooiden vervolgens alle balletjes in een bak met water. Op het bal-
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letje dat het eerst boven kwam drijven,
lazen ze de naam van de toekomstige
echtgenoot.
In Duitsland houden ze er wel hele aparte
tradities op na. Zo zou een jongen die in
de rechterschoen van een meisje plast,
binnen een jaar met haar trouwen. Bij
ons krijg je dan gewoon een GAS-boete
of moet je 100 euro betalen.
Verliefd op je hond, raar? In Japan niet.
Daar kunnen niet alleen mensen op
Valentijnsdag een extra knuffel of een
kaartje verwachten. Ook huisdieren krijgen speciale aandacht: een nieuw jasje
of luxekoekjes bijvoorbeeld.
Niets van dit alles in VISO. Op vrijdag
13 februari daalden de drie VISO-engelen neer in onze school met maar één
bedoeling: zoveel mogelijk leerlingen
gelukkig maken met een (of meerdere)
bloemetje(s). Er werden meer dan 400
rozen in spoedtempo bezorgd (100 meer
dan vorig jaar). Vriendschappelijke boodschappen, stille liefdesverklaringen of
onverwachte steunbetuigingen werden

die dag met veel animo verspreid. In
campus Delbekestraat mochten leerkrachten en leerlingen elkaar verwennen.
In de namiddag werden de met liefde
gemaakte koeken zeer gesmaakt.
Cupido ging met een brede glimlach
opnieuw in winterslaap.
Tom Vandecaveye

Sterk in de zachte sector

Blackout
Op 22 januari is het 4de jaar
bso gaan kijken naar de toneelvoorstelling Blackout. Blackout
is een toneelstuk dat het probleem rond alcoholgebruik en
-misbruik bij jongeren aankaart.
Het verhaal gaat over Tim die samenwoont met zijn vader. De ouders van Tim
zijn gescheiden en zijn vader verwerkt dit
met behulp van bier. Het hele huishouden
komt op Tims schouders terecht en hij
heeft het bijzonder moeilijk om zich aan
te passen aan de nieuwe situatie. Na
een zoveelste ruzie met zijn vader is hij
het beu en werkt hij een plan uit, samen
met Sofie, een meisje uit zijn klas op wie
hij heimelijk verliefd is. Hij onderneemt
actie om zijn vaders ogen te openen,
maar het draait anders uit dan voorzien.
Tim gebruikt zelf steeds meer alcohol en
grijpt om zijn problemen te ontvluchten
naar drugs. Gelukkig kent dit verhaal een
goed einde. De vader van Tim kon op tijd
ingrijpen en samen starten ze een nieuw
leven.
De leerlingen vonden het een mooi en
leerrijk toneelstuk. Vooral omdat de situatie en de problematiek herkenbaar is
voor hun leefwereld.
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6 redenen waarom je
beter niet kiest voor alcohol:
• onder invloed van alcohol
gebeuren vaak zaken waar je
later spijt van hebt (bv. onveilige seks);
• een
black-out
betekent
sowieso dat er hersenschade
is toegebracht. Dit kan niet
meer omgekeerd worden;
• alcohol veroorzaakt roekeloosheid en agressie;
• na een avondje uit met alcoholgebruik ben je de volgende
dag minder alert op school;
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• alcohol doet je sportprestaties verminderen;
• en… de volgende dag kun je
last hebben van een kater!

Lies Notebaert

Respectvol omgaan met elkaar
Als we in de media het woord ‘pesten’
zien verschijnen, dan horen en lezen we
meestal het verhaal van de gepeste leerling. Maar wat doet een school zoal om
pesterijen te voorkomen en om leerlingen
te sensibiliseren rond dit thema?

Aan de hand van ‘woorden van respect’,
geformuleerd door de leerlingen, werd
een wordle ontworpen die op vele plaatsen in de school zichtbaar is.

In VISO bestaat al een hele tijd een werkgroep ‘respect op school’. Deze werkgroep komt een aantal keren per jaar
samen en ontwikkelt een visie en een
beleid rond pesten en respectvol omgaan
met elkaar.
In de Vlaamse week tegen pesten werd in
elke klas een gepaste activiteit voorzien.
Zo keken o.a. de eerstes naar de film
‘Spijt’, terwijl de laatstejaars een sessie
kregen over ‘pesten op de werkvloer’.
In een folder voor ouders werden preventief tips meegegeven tegen digitaal pesten (cyberpesten). Ook leefregels voor
een pestvrije school kun je er in nalezen.

Patrick Soenen
CONTACT MAART-APRIL 2015
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VISO neemt de tijd voor... een gezond ontbijt
Het wordt zo stilletjes aan een goede
gewoonte! Eind januari houden wij in
campus Delbekestraat onze jaarlijkse
‘week van het gezonde ontbijt’.
In die week kunnen leerlingen samen
met hun leerkrachten aanschuiven
voor een (h)eerlijk ontbijt. We voorzien
een uitgebreid buffet, samengesteld
volgens de regels van de gezonde
voedingsdriehoek en aangevuld met
Wereldwinkelproducten.
Dankzij de vele helpende handen van
collega-leerkrachten heeft deze week,
telkens opnieuw, iets bijzonders.
Tijdens dit ontbijt kan elke klas haar
kennis over gezonde voeding testen in
een kruiswoordraadsel. Zoals verwacht
komen er veel juiste oplossingen binnen en moeten twee schiftingsvragen
de winnende klas aanduiden.
4 Moderealisatie en -presentatie komt
als winnaar uit de bus en wint hiermee... hoe kan het ook anders: een
broodje gezond! Proficiat!

Schiftingsvraag
1. Zoek de juiste schoenmaat (maat 38 – 39 – 39 – 39 - 41 – 43):
• Dhr. Blomme
• Mevr. Morreel
• Mevr. Mylle
• Mevr. Devloo
• Mevr. Beirlandt
• Mevr. Glorieux
2. Bereken de totale lichaamslengte van dit ‘gezonde team’: ............ m

............

cm
Annemie Morreel
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Horizontaal: 5 variatie – 7 bouwstenen – 8 yoghurt – 9 volkorenbrood – 10 melk – 11 honing
Verticaal: 1 quinoa – 2 energie – 3 koning – 4 tijdsgebrek – 5 voedingsdriehoek – 6 munt – 9 vijf
Schiftingsvraag:
Dhr. Blomme (43), Mevr. Morreel (39), Mevr. Mylle (41), Mevr. Devloo (38), Mevr. Beirlandt (39), Mevr. Glorieux (39)
Totale lengte: 10 m en 30 cm

Sterk in de zachte sector
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Fantastische keuzestage
in Thuis- en bejaardenzorg
Dit jaar konden de leerlingen van de
vernieuwde richting Thuis- en bejaardenzorg kiezen waar ze een week stage
liepen.
Het aanbod van stageplaatsen voor
deze keuzestage was heel verscheiden. De leerlingen konden kiezen voor
een stage in AZ Delta (Roeselare), het
Jan Ypermanziekenhuis (Ieper), de
Sint-Jozefskliniek (Izegem), het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (Rumbeke),
de psycho-geriatrische afdeling van Ter
Berken (Roeselare), het dienstencentrum Ten Elsberghe (Roeselare), het
dienstencentrum De Leest (Izegem) en
twee zelfstandige diensten voor thuisverpleging. Ook twee instellingen voor
mensen met een beperking stonden op
de lijst (Dominiek Savio Gits en Zorgcentrum Maria ter Engelen Klerken).
Door deze stage kwamen leerlingen in
contact met een andere manier van
werken dan in een woonzorgcentrum
en in de thuiszorgdiensten.
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Trees De Beer

Hoe ervaren de leerlingen onze nieuwe PO-lokalen
Wat vinden de leerlingen van de nieuw
ingerichte PO-lokalen? We vroegen het
aan enkele leerlingen van 6 Schoonheidsverzorging…
Ik vind de nieuwe PO-lokalen zeer
mooi en kleurrijk. Het is leuk dat er
veel werkjes van de leerlingen rond
hangen in de lokalen.
Delphine Bouten

De nieuwe PO-lokalen zijn groot
genoeg, proper en gemakkelijk!
Vooral omdat er nu veel wasbakken zijn!
Jolien Vermeulen

Ik vind de PO-lokalen mooi en praktisch. Er is ook voldoende ruimte
om te werken.
Lingier Chayenne
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De lokalen zijn veel mooier dan
vroeger en beter ingericht.

Het is supergoed dat er meerdere
lavabo’s zijn, want dit was vroeger
wel een groot probleem.

Annelore Borry

Celine Vilez
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Ik vind de PO-lokalen heel goed
georganiseerd en er is zeker goed
nagedacht over de beschikbare
ruimte. Ik vind het leuk dat alle
nieuwere lokalen in verschillende
felle kleuren zijn. Het frist de
school op. Ik vind de PO-lokalen
een goede investering. Persoonlijk
vind ik het wel belangrijk om de
oudere gedeeltes van de school te
vernieuwen, zoals bv. het G-blok of
het C-blok.
Jessica Vantomme

Sterk in de zachte sector

Project geestelijke gezondheidszorg 5 GWW
In het tweede trimester werkten de drie klassen van 5
Gezondheids- en welzijnswetenschappen aan een project
over geestelijke gezondheidszorg. Alle leerlingen hielden
een dagboek bij.

Similes (een vereniging voor gezinsleden en nabijbetrokkenen van personen met psychiatrische problemen) is
een organisatie waar ik nog nooit over
gehoord had. Volgens mij was de gastspreker een goed voorbeeld voor veel
mensen. Ze sprak vanuit eigen ervaring en dit maakte het extra boeiend.
Alle leerlingen van de klas vonden haar
getuigenis doorleefd, maar ze wilde
ons vooral het belang van Similes aantonen.

Emma Aernoudt (5 GWWc) beschrijft
hoe ze dit project ervaren heeft.
“Voor het project wist ik zo goed als
niets over geestelijke gezondheidszorg.
Eén van de activiteiten was het bezoek
aan het Museum Dr. Guislain in Gent.
In de voormiddag stond de tijdelijke
tentoonstelling rond melancholie op
het programma. In de namiddag volgde
dan de permanente tentoonstelling. In
het Guislainmuseum leerde ik veel bij
over de behandelingen van geesteszieken in het verleden. De werkelijkheid
vond ik confronterend.

Het zwart gat waar iedereen zo bang voor is.

De week erop bekeken we de film
‘A beautiful mind’. Daar leerden we
over schizofrenie. De film gaf ook een
beeld van de manier waarop iemand
met schizofrenie alles waarneemt en
zo begreep ik beter wat ik me erbij
moest voorstellen.
De week daarop bezochten we in groepjes een gezondheidsdienst in Roeselare. Samen met Miet ging ik naar de
Bieweg. Daar zagen we mensen die
gemotiveerd werken en kregen we een
duidelijk beeld van hoe een activiteitenen arbeidszorgcentrum werkt.
Andere diensten die bezocht werden,
zijn het CLB, de PAAZ-afdeling Deltaziekenhuis, het dagcentrum integrale gezinsbegeleiding ‘De Tuba’, het
mobiel team langdurige zorg en De
Tremel.

Ook over de Korbeel in Kortrijk, een
centrum voor kinderen en jongeren met
psychische problemen, kregen we veel
uitleg. Er werken daar veel verschillende mensen en de inzet is zeer groot.
We schrokken er vooral van dat er zulke
jonge mensen opgenomen waren.

De
organisatie Eigen Woonst uit
Menen is mij het meest bijgebleven.
Enkele ervaringsdeskundigen vertelden hun eigen verhaal en daardoor
vond ik het veel aangrijpender dan een
vertegenwoordiger van een organisatie
die gewoon uitleg geeft. De mensen
hebben elk hun eigen verhaal en zij
kunnen het best weergeven hoe ze de
periode ervaren hebben.
Ten slotte gingen we naar de Ent in Torhout. Daar bakten we samen met de
bewoners wafeltjes. Vooraf hadden we
via mail duidelijke afspraken gemaakt
met de verantwoordelijke van de Ent.
De mensen daar waren heel zelfstandig en het contact verliep vlotter dan ik
dacht. Door dit contact heb ik mij een
positiever beeld gevormd over geestelijke gezondheidszorg.
Ik heb ook een interview afgenomen
van een psychiatrisch verpleegkundige. Die persoon leek mij heel gemotiveerd en wist veel over de psychiatrie.
Ik denk dat de job veel energie vraagt
en dat je overtuigd moet zijn wanneer
je kiest voor die richting.

Er werd ons ook gevraagd om enkele
artikels te lezen i.v.m geestelijke
gezondheidszorg. Bijna wekelijks kun
je een interessant artikel vinden.
Mijn eerste artikel haalde ik van het
internet. De titel is: “Bijna 30 000
Vlaamse jongeren nemen antidepressiva”. De titel sprak me aan en het cijfermateriaal was voor mij onverwacht.
De CM wil oplossingen bieden en lanceert het project: “De gelukzoekers” .
Dit is een educatief pakket voor leerkrachten om de psychische gezondheid van 14-16-jarigen te verbeteren.
Volgens de CM is het nemen van antidepressiva slechts één onderdeel van
depressieve gevoelens. Preventie, een
minder prestatiegerichte samenleving
en meer toegankelijkheid tot de geestelijke gezondheidszorg zijn ook belangrijk.
Mijn tweede artikel komt uit het
krantje “Te Gek!?” Dit is een krantje
dat jaarlijks verschijnt als bijlage bij De
Standaard. Te Gek is ook een jaarlijks
terugkomend cultureel programma dat
de geestelijke gezondheidszorg extra
wil belichten. Een aantal bekende mensen werken hier actief aan mee. Manische mannen is het nieuwe programma
dat van start gaat in november 2015.

De titel is: “Een slechte dag op het
werk is geen burn-out”. In dit artikel
las ik over depressies en burn-outs.
Een depressie is een stemmingsstoornis. Een burn-out is een energiestoornis. Bij een burn-out is de werknemer
helemaal op en heeft last van stress.
Wegens een te hoge werkdruk, door
slechte relaties met collega’s of door
een onduidelijke jobinhoud ontstaat er
spanning. Als rustpauzes niet lukken,
kan er overspanning optreden. Als de
overspanning blijft, dan kan de werknemer een echte burn-out krijgen.
Dankzij de informatie die we gekregen
hebben rond geestelijke gezondheidszorg zou ik nu zeker vlugger hulp zoeken en de stap zetten naar deskundigen, mocht ik die nodig hebben.”
Emma Aernoudt (5 GWWc)
Erna Vanhee
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Wist je dat…
- de leerlingen van BVL haarzorg de
kleuters van basisschool Sint-Lutgart
de gekste kapsels bezorgden? Een
geslaagde voormiddag met veel kinderanimatie!

- leerkrachten Alexander Blomme en
Peter Van Vooren graag op vrijdagnamiddag gezelschapspelletjes spelen in
de leraarskamer? Meestal wint meneer
Van Vooren...
- Kronkeldiedoe ook dit jaar kon rekenen
op de leerlingen van VISO? Ze begeleidden met veel plezier de leerlingen van
de lagere scholen van Roeselare op
deze sportieve spelletjesdag.

- onze preventieadviseur ‘veilige Heidi’
(zo noemt ze zichzelf nu ook al) deelneemt aan de Ronde Van Vlaanderen
voor wielertoeristen op de dag vóór de
profs aan de slag gaan? Ze doet dat
natuurlijk in een blits pakje met de
nodige beschermingsmiddelen (knieen elleboogbeschermers).
Ook leerkrachten Marianne Devloo en
Peter Desmet wagen zich aan dit sportief avontuur.
- Jana Vancoillie uit 1 Ba dit jaar haar
vormsel doet en in de krokusvakantie
deelnam aan ‘Let it Shine’, een inspirerende zangavond voor 3300 vormelingen van heel het bisdom Brugge, die
gepresenteerd werd door leerkracht
Annelies Vanderbeke?

- de leerlingen van 1A trots mogen zijn
op hun zelfgemaakte schoudertassen?
De jongens maakten een leuke turnzak. Knap gedaan!

- mevr. Lafaut op Valentijn verrast werd
door de leerlingen van 3 VVa? Ze fleurden het lokaal op in het thema van de
‘liefde’. Mevr. Lafaut verraste op haar
beurt haar leerlingen met een lekker
snoepje. Van liefde gesproken…

- oud-leerkracht Lieve Bruynooghe als
vrijwilligster werkt voor Licht en Liefde,
een organisatie die hulp biedt aan blinden en slechtzienden?
- het oudercomité van campus Polenplein Shae-Lynn Debruyne (5 HZa) en 3
STWb verraste met een lekkere paashaas in chocolade? Shae-Lynn verkocht
maar liefst 42 doosjes paaseieren en
3 STWb was de best verkopende klas.
Dank je wel aan de oudercomités van
beide campussen en aan al wie chocolade kocht!
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- In campus Delbekestraat waren Robbe
Claus (BVLa) en Michelle Depreitere
(BVLd) de beste verkopers met elk 31
dozen. Als beloning kregen ze hiervoor twee cinematickets. Ook Lieselot
Crevits (BVLa) en Celestine Pauwels
(BVLa) werden beloond met een cinematicket voor hun grote verkoop.
- Pedro Nollet (dienst preventie politiezone RIHO) in het kader van het thema
‘diefstalpreventie’ praktische tips
kwam geven aan de leerlingen van 6
en 7 Mode? Zo vertelde hij welke stappen ze mogen ondernemen bij een
eventuele winkeldiefstal en hoe ze een
diefstal kunnen voorkomen.

- na de winterpauze de VISO Voetbal League opnieuw van start gaat?
Meneer Denys leidt deze amuserende
voetbalcompetitie tot een goed einde.

Sterk in de zachte sector

- De paaseierenverkoop dit jaar 3929
euro in het laatje brengt? Met de
opbrengst worden radiogestuurde klokken gekocht voor in de klassen. Hier
zijn de leerlingen bijzonder blij om, want
dit was al jarenlang een grote wens.
- de leerlingen van 7 Kinderzorg er helemaal klaar voor zijn om op de open dag
alle kindjes een leuk snoetje te geven?
Ze oefenden hun grimetechnieken op
elkaar uit.

- het eerste jaar aan den lijve mocht
ondervinden hoe je op een veilige
manier een brandende bus verlaat?
Ook namen ze plaats in een vrachtwagencabine. Zo konden ze zelf ervaren
wat het is om niet gezien te worden in
het verkeer als zwakke weggebruiker.
Wie zich in de dode hoek bevindt, zit in
de gevarenzone. Vermijden is dus de
boodschap!

- Jelle Van heesbeke (2 STVc) een heuse
televisiester wordt? Als tweede beste
rope-skipper ter wereld liet hij de presentatrice van VTM Kzoom puffen tijdens hun Straffe toer! Ook werd Jelle
met zijn team provinciaal kampioen
rope-skipping in Evergem. Ze behaalden in maart zilver op het nationaal
kampioenschap in Dendermonde. In de
zomervakantie nemen ze deel aan het
Europees kampioenschap in Duitsland.

- de leerlingen van 6 Organisatiehulp op
24 februari hun beste beentje hebben
voorgezet voor het welslagen van de
klasuitwisseling met Dominiek Savio?
Het werd een zeer aangename dag
waarbij echte vriendschappen zijn ontstaan.

Infoavonden
Campus Polenplein

- 6 SV en 6 TW op 22 januari een bezoek
brachten aan het parlement en zo de
commotie in de Kamer met Filip Dewinter en de koran live meemaakten?
Volksvertegenwoordiger Roel Deseyn
sprak er onze leerlingen toe.

- ook leerkrachten elke dag bijleren
in VISO? Een voorbeeld van de vele
nascholingen die gevolgd worden, is
die voor de leerkrachten Haarzorg.
Op dinsdagavond 24 maart volgden
ze allemaal samen een professionele
workshop herensnit. En jawel, de klanten die de leerkrachten meebrachten
waren tevreden met het resultaat!

Campus Dr. Delbekestraat

1B

Eerste jaar beroepsonderwijs

dinsdag 21 april 2015 om 19 u.

1A

5 V en 5 OH

donderdag 23 april 2015
om 17.30 u., 18.30 u. of 19.30 u.

3 bso

Eerste jaar technisch onderwijs

donderdag 7 mei 2015 om 19 u.
dinsdag 12 mei 2015 om 19 u.
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Familiaria
Geboorten
JULIE op 19 december 2014, kleindochter van Martine Victoor - leerkracht
THEO op 3 januari 2015, kleinzoon van
Bernadette Devriendt - leerkracht
MORIES op 17 januari 2015, kleinzoon
van Jean-Marie De Backere - leerkracht
LENN op 23 januari 2015, kleinzoon van
Kathleen Dewaele - leerkracht
AKALI op 11 februari 2015, zoon van Tair
Kassymov en Emma Dereuck - oud-leerling HS 2010
ELLIE op 14 februari 2015, dochter van
Dieter Viaene en Stefanie Depla - leerkracht.
SEPPE op 16 februari 2015, kleinzoon
van Christine Delos - oud-leerkracht
ANNA op 27 februari 2015, dochter van
Lieselot Bardijn - leerkracht
ROBYN op 3 maart 2015, dochter van
Michaël Declerck en Karen Creminger leerkracht
NEL op 3 maart 2015, kleindochter van
Marianka Boudewyn - leerkracht
ROSALIE op 19 maart 2015, dochter van
Dieter Decroy en Caroline Bostyn - leerkracht
Proficiat aan de ouders en hun familie!

Huwelijken
Stephen Gosiau en Eva Soenen op 31
januari 2015, dochter van Patrick Soenen
- directeur 1ste graad
Proficiat aan het gelukkige paar en hun
familie!

Overlijdens
Dhr. André Verschoot op 24 december
2014, schoonvader van Carin Deseyne leerkracht
Mevr. Christiane Hostens op 25 december 2014, moeder van Els Vanhove - leerkracht
Mevr. Monique Naessens op 29 december 2014, grootmoeder van Sushila
Matyn - 5 Vb en moeder van Eddy Matyn
- oudercomité

Mevr. Rosa De Baere op 3 januari 2015,
grootmoeder van Goewaart Oplinus - leerkracht en Annelies Verbeke - leerkracht

Mevr. Gerda Siffert op 18 februari 2015,
grootmoeder van Ashley Vandenbroucke
- 6 STWa

Mevr. Jeannette Decoster op 12 januari
2015, grootmoeder van Justine Detailleur - 1A STVc

Mevr. Marguerite Lapere op 19 februari
2015, schoonmoeder van Joëlla Nuytten
- leerkracht

Dhr. Raphaël Vandeginste op 13 januari
2015, grootvader van Lot Vandeginste
- 6 TW

Mevr. Simonne Devriendt op 21 februari
2015, grootmoeder van Laurence Viaene
- 5 STWa

Mevr. Diane Beck op 13 januari 2015,
schoongrootmoeder van Ine Deprez - leerkracht

Mevr. Lea Verhaege op 22 februari 2015,
grootmoeder van Isara Bossouw - 3 MRP

Mevr. Simonne Deroo op 15 januari
2015, grootmoeder van Lies Deboysere
- 7 TBZb
Dhr. Ramdane Bouguernine op 18 januari 2015, grootvader van Nayda Dewolf 7 HSa
Dhr. Joseph Brouckaert op 19 januari
2015, grootvader van Renée Brouckaert
- 7MV
Dhr. Jozef Wittevrongel op 22 januari
2015, oom van Nicolas Claeys - 5 TW
Mevr. Martha De Maecker op 22 januari
2015, schoonmoeder van Simonne Van
Hool - leerkracht
Mevr. Gabriëlle Masschelein op 22 januari 2015, moeder van Mia Bekaert - oudleerkracht
Mevr. Marie José Folcque op 24 januari
2015, moeder van Josianne Bouttery oud-leerkracht
Yasmina Verbrugghe op 28 januari 2015,
zus van Jason Demeester - 3 STWa
Dhr. Gerard Geerardyn op 29 januari
2015, grootvader van Sylvana Pintelon 6 Va
Mevr. Marie-Thérèse Vanbiervliet op 30
januari 2015, grootmoeder van Delphine
Clarysse - 6 HZa
Mevr. Maria Blomme op 2 februari 2015,
overgrootmoeder van Lisa Guillemyn 5 HZa
Mevr. Georgette Vanegroo op 3 februari
2015, grootmoeder van Naomi Vandaele
- 7 OA
Mevr. Noella Bostyn op 3 februar 2015,
grootmoeder van Angie De Veirman - BVLc
Mevr. Laura Stroobant op 5 februari
2015, overgrootmoeder van Shauni
Everaert - 5 Vb

Dhr. Marcel Dejonckheere op 1 januari 2015, grootvader van Amber Wille 1A STVa

E.H. Paul Dejonghe op 6 februari 2015,
voorzitter Raad van Bestuur Scholengroep Sint-Michiel

Zuster Martine Vandaele (Zr. Hadewych)
op 2 januari 2015 - Zusters van Liefde

Mevr. Ilse Klatt op 14 februari 2015,
overgrootmoeder van Alicia Willems - 5 Va
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Mevr. Hermina Malfait op 24 februari
2015, grootmoeder van Margo Merckx 4 STWc
Dhr. Josué Hostens op 24 februari 2015,
vader van Jocelyne Hostens - ondersteunend personeel
Dhr. Jan Lucker op 26 februari 2015,
grootvader van Zoë Henderyckx - 7 OA
Mevr. Godelieve Santy op 27 feb 2015,
moeder van Jan Lefere, voorzitter Raad
van Bestuur Scholengroep Sint-Michiel
Dhr. Paul Vanpeteghem op 5 maart
2015, grootvader van Melissa Vanpeteghem - 6 Va
Dhr. André Depijpere op 6 maart 2015,
grootvader van Amber - BVLd en Arike
Labaere - 6 Va
Dhr. Marnik Goethals op 7 maart 2015,
vader van Lobke - BVLb en Heike Goethals - oud-leerling KZ 2013
Mevr. Wera Timtschenko op 7 maart
2015, grootmoeder van Aline Buttenaere
- 3 HZ
Mevr. Maria Minne op 10 maart 2015,
overgrootmoeder van Joyce Alliët - 4 VVa
Mevr. Marie Josée Van Ackere op 10
maart 2015, grootmoeder van Veerke
Deltour Fierens - 1 Ba
Mevr. Mia Rassalle op 17 maart 2015,
moeder van Jozefien Hemeryck - 6 Va
Daphné Dujardin op 21 maart 2015 oud-leerling 6 SV 2014
Dhr. Rudy Vanoutryve op 21 maart 2015,
grootvader van Shari Waeyaert - 7 KZ
Mevr. Margriet Verraes op 24 maart
2015, grootmoeder van Jordy Messelier
- 4 VVa
Dhr. Firmin Neirinck op 22 maart 2015,
grootvader van Kayleigh Vandewalle - 7
TBZa
Dhr. Noël Degryse op 26 maart 2015,
grootvader van Juliette Degryse - 3 VVc
VISO biedt de families haar oprecht
medeleven aan.

Kalender derde trimester - info voor leerlingen
20/04 Project Veilig weekendverkeer
7 bso
D+P
20/04 Projectnamiddag met kleuters 3 VV D
21/04 Creatiedag Mode
D
21/04 Infosessie studiekeuze 7 HS
P
21/04 Infoavond over 1ste jaar (1 B)
om 19 u.
D
22/04 Start driedaagse studiereis Aken
7 EL
P
22/04 Medisch onderzoek in CLB 3 VVa
D
22/04 Bezoek aan wassalon 7 TBZa
D
23/04 Infoavond over 1ste jaar (1 A)		
om 17.30 u., 18.30 u. en 19.30 u. P
23/04 Studiekeuzeproject 4 Mode
D
23/04 Bezoek aan Euroshop 6 OH
D
24/04 Modewanding 5-6-7 Mode
D
24/04 Antitabaksspel 1ste jaar + 4 HZ D + P
27/04 Lookshop snit 7 HS
P
27/04 Interscolaire quiz leerlingenraad D + P
28/04 Kinderkapsalon 6 HZb
P
28/04 Bezoek aan
Jan Ypermanziekenhuis 6 OH
D
28/04 Excursie in eigen leefruimte
2 STVa+b en 2 TW
P
28/04 Bezoek aan Vanheede 4 HZ
P
28/04 Vergadering oudercomité
P
29/04 Medisch onderzoek in CLB 3 VVb
D
29/04 Doppeninzameling
P
30/04 Excursie in eigen leefruimte
2 STVc+d
P
30/04 Kinderkapsalon 6 HZa
P
30/04 Bezoek aan de Misthoorn 7 OA
D
30/04 ‘Shut your Facebook’
in De Spil voor 4 BSO
D+P
01/05 Dag van de Arbeid (vrije dag)
D+P
03/05 OPEN DAG
van 13.30 u. tot 17.30 u.
D+P
04/05 Start week van de studiekeuze BVL D
04/05 Demo snit door Peter Platel
7 HS
P
04/05 Toneel voor 6 SV, 6 HZ, 7 HS en 7 EL P
05/05 Tweede vaccinatie
baarmoederhalskanker meisjes 1 B D
05/05 Cultuuruitstap Gent 4de jaar
D
06/05 Vredestocht naar Hooglede
D
07/05 Bezinning 2de jaar
P
07/05 Werkplekleren onderhoud 6 OH
D
07/05 Infoavond voor 4e jaar over
Organisatiehulp en Verzorging
3de graad bso om 19 u.
D
08/05 Einde week van de studiekeuze BVL D
11/05 Filmforum 4 - 3de graad
P
11/05 Finale School Shootcontest 7 HS
P
11/05 Start thema ‘zee’ 1ste jaar
D
12/05 Demo pruiken 6 HZ
P
12/05 Bezoek aan de thuiszorgwinkel
6 OH
D
12/05 Start driedaagse reis naar Londen
5de jaar
P
12/05 Infoavond voor 2de jaar over
D
de 2de graad bso om 19 u.
14/05 O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag)
D+P
15/05 Vrije dag
D+P
18/05 Week van het gezonde
tussendoortje
D
18/05 Start thema ‘puberteit’ BVL
D
18/05 Leerlingenfeest
P
18/05 Schoolraad
D+P
22/05 Demo firma Saisons 5 SV en 6 SV
P
22/05 VISO in KLEUR
D+P
24/05 Pinksteren
D+P
25/05 Pinkstermaandag (vrije dag)
D+P
26/05 Verdediging GIP 6 TW
P

28/05
29/05
29/05
29/05
01/06
01/06
01/06
02/06
03/06
05/06
05/06
05/06

Tweedaagse schoolreis 1-5-6-7
Tweedaagse schoolreis 1-5-6-7
Schoolreis 2-3-4
Schoolreis 1-2-3-4-5
Begeleiding kleuters
op kinderboerderij 5 V
Week van de moedvieringen
Week van de Wereldwinkel
Daguitstap integrale opdracht
5 STW
Repetitie Modespektakel
Generale repetitie
Modespektakel
GIP-jury 7 TBZa
Modespektakel in De Spil
om 19.30 u.

D
D
D
P
D
P
D
P
D+P
D+P
D
D+P

11/06 Studiekeuzeproject
oudere zorgvrager 4 VV
D
12/06 GIP-jury 7 TBZb
D
16/06 GIP 6 MRV en 7 MV
D
17/06 Moedviering in H. Hartkerk 1-7
D
23/06 Laatste examendag 3de graad D + P
24/06 Laatste examendag
1ste en 2de graad
D+P
24/06 Proclamatieviering 6de en 7de jaar P
25/06 Proclamatieviering 7de jaar
D
29/06 Oudercontact
D+P
30/06 Rapport (vm)
D+P
D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

DRUK GRAFOSET ROESELARE

Organisatiehulp
Techniek-wetenschappen

Kinderzorg

Gezondheids- en
welzijnswetenschappen

Sterk in de zachte sector

VISO
Campus Dr. Delbekestraat
Dr. Delbekestraat 24 – 8800 Roeselare
tel.: 051 20 88 77
Campus Polenplein
Polenplein 23 – 8800 Roeselare
tel.: 051 20 14 57
viso.roeselare@sint-michiel.be
www.viso-roeselare.be
www.facebook.com/visoroeselare

Haarzorg

Thuis- en bejaardenzorg

Mode-verkoop

Sociale en
technische wetenschappen
Schoonheidsverzorging

