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Gelukkig zijn op school

Dagelijks worden we op televisie, in 
de sociale media en in de kranten 
geconfronteerd met slecht, droevig 
nieuws: de vluchtelingencrisis, ver-
keersongevallen, armoede, terreur 
en noem maar op. Het is alsof we 
enkel daarvoor nog oog hebben. Vele 
volwassenen en ook onze jeugd zien 
hier van af. De vraag rijst: kunnen 
mensen nog gelukkig leven in deze 
tijden?
Ook ikzelf stel me dikwijls de vraag 
wat leerlingen allemaal meemaken 
buiten de school. 

Hoewel we omringd worden door pro-
blemen in onze steeds veranderende 
maatschappij, mogen we ons niet 
focussen op problemen. Wij mogen 
geen bange mensen worden en niet 
het gevoel krijgen van onveiligheid.
Ik veronderstel dat iedereen gelukkig 
wil zijn en succes wil hebben. En ge-
lukkig zijn, begint in eerste instantie 
bij onszelf. 
Stralen we zelf geluk uit? Denken 
we positief genoeg? Zeuren we niet 
te veel? Gebruiken we al onze ta-
lenten? Blijven we hoopvol? Vragen 
waar we even wat dieper kunnen over 
nadenken.

Ik denk vanuit ervaringen al enkele 
antwoorden te kunnen formuleren.
Zoals reeds gezegd hangt gelukkig 
zijn voor een groot stuk af van jezelf. 
Als je zelf goed in je vel zit, neem je 
meestal een positieve houding aan 
tegenover anderen. De boodschap 

is: draag zorg voor je eigen welbe-
vinden, door bijvoorbeeld wat meer 
tijd te maken voor jezelf en ook voor 
degene die je lief hebt, wat meer te 
sporten, gezond te eten, een andere 
levensstijl te hanteren, wat minder 
met i-phone en sociale media bezig 
te zijn, wat meer te relativeren…

Belangrijk is ook een goed contact te 
hebben met de mensen om je heen. 
Mensen die goed hun talenten ge-
bruiken, maar ook hun tekortkomin-
gen kennen, voelen zich beter dan 
mensen die iets doen wat hun petje 
te boven gaat. Zij hebben een gevoel 
van tevredenheid, zijn dankbaar en 
maken zich niet druk om wat ze mis-
sen.
Gelukkig zijn, zit soms in kleine din-
gen. Mensen niet voorbijlopen, maar 
mensen zien, naar hen luisteren en 
vooral waarderen. Hierbij verwijs ik 
even naar het jaarthema ‘Wie zie je?’
Gelukkige mensen zijn mensen die 
het goede kunnen doorgeven, men-
sen die het materiële niet als meest 
belangrijke zien, hoop en vertrouwen 
uitstralen…

In VISO zijn we dankbaar gelukkige 
mensen te mogen ontmoeten. De 
vele gemotiveerde leerkrachten bren-
gen hun leerlingen niet alleen leer-
stof bij, maar geven ook waarden en 
normen mee die zo belangrijk zijn bij 
de verdere ontwikkeling naar volwas-
senheid. De opvoeders en leerlingen-
begeleiders staan de leerlingen bij 

met raad en daad. Ze zijn gelukkig 
omdat ze leerlingen kunnen helpen 
bij hun kleine en grote problemen.
We zien op school ook de vele geën-
gageerde leerlingen in de leerlingen-
raad en de grote groep leerlingen die 
zich buiten de school als vrijwilliger 
inzetten in jeugdbewegingen en ver-
scheidene organisaties. 

Ook als directie voelen wij ons ge-
lukkige mensen. Ieder jaar opnieuw 
willen wij onze leerlingen en toekom-
stige leerlingen gelukkig maken, door 
ze creatief aan hun trekken te laten 
komen, door hen juiste keuzes te la-
ten maken en door ze hun talenten te 
laten ontdekken.

Op dit moment hebben we nog een 
trimester voor ons. In de loop van 
het derde trimester en de komende 
zomervakantie zullen weer talrijke 
leerlingen een keuze maken voor het 
secundair onderwijs of veranderen 
van studierichting. In die zin wil ik 
ook het nieuwe project ‘STEM’ even 
aanhalen en verwijs ik voor meer uit-
leg naar het artikel op pagina 7 in 
deze editie van Contact.
Wij wensen elke leerling alvast veel 
geluk en een goede, juiste studie-
keuze toe!

Ik wens jullie allen een zalig Pasen, 
feest van hoop en nieuw leven!

Patrick Soenen, 
Directeur 1ste graad

van 13.30 u. tot 17.30 u.

Open dag
zondag 24 april 2016
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Stil vallen midden de drukte

Op vrijdag 29 januari werd in VISO P de 
stille ruimte ingewijd. 

We startten deze avond in de kerk van 
het klooster. Op deze manier wilden 
we symbolisch de inspiratie van twee 
belangrijke figuren voor de gemeen-
schap van de Grauwzusters-Francis-
canessen meenemen: Franciscus van 
Assisi en Elisabeth van Hongarije. 
Vrede en zorgzaamheid zijn inderdaad 
twee waarden die een belangrijke 
plaats innemen op onze school. 

Daarna trokken we naar hogere sfe-
ren en dit is heel letterlijk te nemen, 
want de stille ruimte ligt op de derde 
verdieping. In de nieuwe stille ruimte 
stonden we nog even stil bij het belang 
van ruimte scheppen. Ruimte als ‘tijd 
maken’ maar ook ruimte als ‘plaats 

maken’. Dergelijke ruimtes verschil-
len van gewone klaslokalen omdat het 
plaatsen zijn waar je kan (be)luisteren, 
waar je lief en leed mag delen en waar 
verbondenheid ontstaat. 

Tenslotte mochten we nog napraten bij 
een hapje en drankje samen met zovele 
mensen – zowel van binnen als buiten 
de school – die zich hebben ingezet 
voor de inrichting van de stille ruimte.  

Op Goede Vrijdag 25 maart verzorgden 
de leerlingen van 7 Thuis- en bejaar-
denzorg de kruisweg in het woonzorg-
centrum Vincenthove. Aan de hand van 
een eigen gemaakte kruisweg werd het 
lijdensverhaal van Jezus op ons leven 
gelegd. In de godsdienstles kregen de 

leerlingen eerst les over de kruisweg 
die in de meeste kerken hangt, maar 
er werden ook een paar eigentijdse 
kruiswegen getoond waarbij je kunt 
doordenken.

Toen begon het proces om zelf verschil-
lende stopplaatsen van de kruisweg te 
maken. Eerst werd het aantal staties 
sterk uitgebreid. Er werden punten uit 
verschillende evangelies toegevoegd 
(zoals de laatste woorden van Jezus 
aan het kruis) en zo kwamen we tot 26 
staties. Daaruit werd dan een selec-
tie gemaakt van 13 staties. Omdat de 
leerlingen een gelijkaardig verhaal al in 
hun leven meemaakten, kozen ze voor 
die staties. 

Per twee werden ze dan samen gezet 
en zo werkten ze hun statie uit (zie hier-
naast). De volledige kruisweg is nog 
tot dinsdag 29 maart te bekijken in de 
gang van het woonzorgcentrum.

Bij een kruisweg weet je eigenlijk altijd 
al op voorhand hoe het afloopt: Jezus 
sterft aan het kruis. De kruisweg stopt 
wel bij het kruis, HET verhaal niet. 
Gedenken we op Goede Vrijdag nog de 
dood, drie dagen later vieren we het 
Leven! Ik wens jullie dan allen ook een 
zalig paasfeest.

Bart Deprez

Op pastoraal vlak is het tweede 
trimester altijd een heel drukke 
periode. De sterke periode van 
de vastentijd zit daar zeker voor 
heel veel tussen. En zoals ieder 
jaar hebben we ook nu weer onze 
schouders gezet onder de koffie- 
en chocostops, de sobere malen, 
de goedevrijdagvieringen… We 
zouden daar uitgebreid over kun-
nen rapporteren, maar we kie-
zen om twee gebeurtenissen te 
bespreken die we toch wel uniek 
kunnen noemen.
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Een tweetal staties als voorbeeld

Op woensdag 24 februari kwam je in 
de voormiddag letterlijk overal langs 
Roeselaarse wegen, VISO-leerlingen 
tegen. Op deze dag hielden we in cam-
pus Polenplein onze tweejaarlijkse 
Mondiale Dag.

Alle klassen startten met een bezin-
nend en informatief moment, waarin 
dieper werd ingegaan op de actie van 
Broederlijk Delen. Door getuigenissen 
van mensen uit Colombia en van jonge-
ren die een inleefreis hadden gemaakt 
naar Colombia, werd de problematiek 
verduidelijkt.

Daarna volgde een sponsortocht. 
De leerlingen hadden aan familie en 

vrienden een financiële ondersteuning 
gevraagd voor hun tocht om op deze 
manier ook de actie van Broederlijk 
Delen te ondersteunen. 

Aangezien de weergoden ons goed gezind 
waren – had er iemand eieren naar de 
Arme Klaren gebracht? – verliepen de 
tochten in een opgewekte sfeer. Halver-
wege de tocht kregen de leerlingen een 
drankje en een koek om nieuwe krachten 
op te doen voor het tweede deel. 

In totaal stapten we allen samen zo’n 
8000 kilometer en dat is net iets min-
der dan de afstand van Brussel naar 
Colombia, het land dat centraal staat 
in de campagne van Broederlijk Delen.

Terwijl het ophalen en tellen van het 
sponsorgeld tijdens de redactie van 
dit artikel nog volop bezig is, willen 
wij toch al even meegeven dat de klas 
die gemiddeld het hoogste bedrag 
ophaalde, een mooie prijs mag ver-
wachten. Hierover meer in het vol-
gende nummer van Contact. Alvast ook 
bedankt aan alle sponsors!

Aansluitend op deze Mondiale Dag was 
er op vrijdag 26 februari een sober 
maal. Geen hongermaal, maar even 
versoberen met een kom soep en een 
ovenkoek. Bewust worden van de vaak 
grote (culinaire) luxe die wij kennen in 
tegenstelling tot de boeren in Colombia.

Renaat Jonckheere

Leerlingen te voet naar Colombia

Jezus zegt: ‘Ik heb dorst’ en hij krijgt bittere wijn aangereikt.
Op het glas staat het woord ‘zonde’. ‘Zonde van die lekkere wijn’ als die valt... 
‘Zonde dat het azijn geworden is’ als die wijn te lang is blijven liggen. Eigenlijk 
is wijn een feestdrank, tenzij die zuur smaakt, dan kun je daar niet veel meer 
mee doen. Zeker niet zelf uitdrinken! Dan maar weggieten of weggeven omdat 
het niet meer goed genoeg is voor mezelf. Maar wie geeft er nu zure wijn aan 
iemand die dorst heeft? Wie laat hem hangen aan het kruis, wie laat hem stik-
ken? Ja, dat gebeurde 2000 jaar geleden, toen waren de mensen nog barbaars. 
Nu weet men wel beter! Echt?
Wie geeft er op vandaag een tent vol gaten aan iemand die asiel vraagt? Wie laat 
hen zitten in de modder, wie laat hen stikken? Dat gebeurt vandaag, we hebben 
als mens dus nog niet veel geleerd. Dat is niet alleen zure wijn, dat is ook een 
bittere pil om slikken.

Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten?
Alle licht verdwijnt uit het leven, alle kleur ook. Hoe zwart kun je het leven zien? 
Door iedereen achtergelaten en dan nog eens het gevoel hebben dat God je ook 
verlaten heeft. Je zou over alles een kruis willen maken: over en out!
Maar waarom toch?
‘Waarom’ is het woord dat het meest wordt uitgesproken als het moeilijk gaat, 
daarom staat het ook tweemaal bij deze statie: waarom moet mij dat overko-
men? Waarom wil mijn lief niets meer van mij weten? Waarom word ik ziek? 
Waarom moeten we allemaal sterven? Waarom ben ik weer niet geslaagd voor 
mijn rijbewijs? Waarom laat God mij in de steek…?
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Bonte dag
Vanuit de Vrije Basisschool De Mozaïk 
kregen wij, de afdeling Mode, de vraag of 
we aan hun carnavalsproject ‘Bonte dag 
wilden meewerken!’. Uiteraard, voor een 
boeiende samenwerking staan we altijd 
open…

De school wou graag rond het thema 
mode werken. De kinderen kregen eerst 
wat uitleg over extravagante mode en 
over modeontwerpers. Om hun outfit te 
kunnen maken, bracht iedereen oude kle-
dij mee en extra spulletjes om de kledij 
te pimpen. 

Verdeeld over 7 klassen en gewapend 
met naaimachine, naaigerei en creatieve 
ideeën, stonden onze leerlingen van 4 en 
5 Mode de kinderen van de basisschool 
bij tijdens het creëren en maken van de 
outfits.

Na het creëren volgde natuurlijk het pre-
senteren. De kinderen presenteerden 
trots hun creaties op de catwalk, terwijl 
de leerlingen van mode die bewonderden.

Hoe beleefden onze leerlingen deze dag?

De kinderen waren heel creatief 
en het was leuk om met hen te werken. 

(Isara Bossouw - 4 MRP)

Leuke ervaring! Door hun enthou-
siasme en onze creatieve ideeën 

maakten we samen leuke creaties. 
(Alicia Wyseure - 5 MRV)

Het was plezant, omdat de 
kinderen ook zo enthousiast waren. 

(Santiana Deceuninck - 5 MRV)

De kinderen waren heel blij dat wij 
er waren om hen te helpen.
(Michelle Willaert - 4 MRP)

Het was een toffe en leuke erva-
ring. Ik hoop dat we in de toekomst nog 
meer aan zo’n activiteiten mogen deel-

nemen. (Stephanie Castro - 5 MRV)

Het was een superleuke ervaring 
om met de kinderen iets leuks te ont-
werpen en zo mocht ik ook nog eens 
teruggaan naar mijn ‘oude’ school. 

(Jens Vandamme - 5 MRV)

Ik zou zeker nog eens zo’n activiteit 
willen doen! (Maryam Al-Azzawi - 4 MRP)

Heel leuke en creatieve kinderen. 
(Athina Bielen - 5 MRV)

Leen Verfaillie
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Olympiërs
in VISO!
Aha, zul je denken, alweer een reeks 
mooie sportprestaties zeker???
Maar niets is minder waar, tenzij 
je denksporten bedoelt, want daar-
over gaat het in dit artikel: de olym-
piades van natuurwetenschappen 
en wiskunde voor de leerlingen van 
5 en 6 Techniek-wetenschappen.

De Vlaamse Olympiades voor Natuur-
wetenschappen en Wiskunde zijn 
‘Olympische’ wedstrijden in de dis-
ciplines wiskunde, biologie, che-
mie en fysica. Deze wedstrijden zijn 
bestemd voor leerlingen met een 
grote interesse en inzet voor weten-
schappen en dit past perfect bij het 
profiel van de leerlingen uit Techniek-
wetenschappen. Wij hebben in VISO 
dan ook de traditie om met alle leer-
lingen uit 6 TW aan minstens één 
van de olympiades deel te nemen. 
De leerlingen hadden de vrije keuze 
voor welke wedstrijd ze zich wilden 
inschrijven. Leerlingen uit 5 TW kon-
den ook op vrijwillige basis deelne-
men.

De eerste ronde van de wedstrijden 
ging telkens door op school en werd 
online afgenomen, volledig onder 
begeleiding van wetenschapsleer-
krachten.
Wie op de eerste ronde voldoende 
scoorde, mocht deelnemen aan de 
tweede ronde in de KU Leuven, cam-
pus Kortrijk.

En nu komt het goede nieuws!
Vanuit VISO haalden Louis Boucquet  
en Laurens Tempelaere uit 6 TW de 
tweede ronde voor wiskunde. Voor 
fysica en chemie bereikte Louis ook 
de tweede ronde. Samen met Louis 
haalde ook Jens Landuyt uit 5 TW 
de tweede ronde voor chemie. Een 
hele dikke proficiat aan alle drie! 
Een mooie prestatie, en… het moet 
gezegd, ook een opsteker voor jullie 
leerkrachten!

Verder natuurlijk ook aan alle andere 
deelnemers een grote proficiat! Mis-
schien ben je niet in de prijzen geval-
len, maar als je aan wedstrijden 
deelneemt, dan staan moed, eer-
lijkheid, nieuwsgierigheid en plezier 
voorop. Iedereen die deze waarden 
nastreeft, is sowieso een Olympisch 
kampioen…
Aan allen hartelijk dank voor jullie 
engagement!

Sabine Schramme

Nog enkele wist-je-datjes :

3. Van VISO namen 4 leerlingen aan 
alle olympiades deel. Van ambitie 
gesproken! Dit waren 4 leerlingen uit 
6 TW. WAAR of NIET WAAR?

3. Ook in 5 TW was er 
één leerling die aan 
alle olympiades deel-
nam! Dit was dus niet 
waar.

5. Van alle deelnemers aan de wis-
kunde-olympiade over heel Vlaan-
deren, gingen er 10 % door naar de 
tweede ronde. Van VISO gingen er 2 
van de 8 deelnemers door, 25 % dus!
WAAR of NIET WAAR?

5. VISO scoorde dus veel 
hoger dan het Vlaams 
gemiddelde voor de wis-
kunde-olympiade. Deze 
stelling is zeker WAAR!

4. Aan de fysica-olympiade namen in 
heel Vlaanderen 2849 leerlingen deel. 
Louis Boucquet scoorde hierop plaats 
40. WAAR of NIET WAAR?

4. WAAR! Louis haalde zo 
maar eventjes 88% en stond 
hiermee op de 40ste plaats 
in de ranglijst. Nogmaals 
proficiat!!

2. De twee leerlingen die zich plaats-
ten voor de tweede ronde van de 
chemie-olympiade, krijgen de kans om 
later dit schooljaar deel te nemen aan 
workshops in een universitair laborato-
rium. Dit wordt hen aangeboden door 
KVCV, de Koninklijke Vlaamse Chemie 
Vereniging. WAAR of NIET WAAR?

2. Op die manier zullen 
Louis en Jens hun chemie-
kennis nog beter kunnen 
toepassen en zijn ze weer 
een beetje meer voorbe-
reid op het hoger onder-
wijs. Dit is waar.

6. Ook voor onze leerlingen van 4 TW 
staat er nog een olympiade op het pro-
gramma, namelijk de Junior Olympiade 
Natuurwetenschappen (JON) Dit vormt 
een goede algemene repetitie voor de 
echte olympiades in de 3de graad. 
WAAR of NIET WAAR?

6. Dit is waar. Alle leerlin-
gen uit 4 TW zijn onder-
tussen ingeschreven 
voor deze JON, die door-
gaat op woensdag 20 
april 2016. We wensen hen nu al een 
boeiende namiddag en veel succes.

1. Aan de olympiade biologie namen 
over heel Vlaanderen 2710 leerlingen 
deel. De gemiddelde score bedroeg  
55,4 %. Van onze deelnemers uit VISO 
is het gemiddelde lager dan dit Vlaams 
gemiddelde. WAAR of NIET WAAR?

1. Deze stelling is niet 
waar. De gemiddelde 
score van alle deelnemers 
uit VISO bedroeg 60,3 %. 
Dit is opmerkelijk meer dan de Vlaamse 
score! De individuele scores van onze 
leerlingen lagen helaas net iets lager 
dan de grens voor de tweede ronde.
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5 STW animeert het woonzorgcentrum

Kindertheater framboos in 7 Kinderzorg

Op donderdag 28 januari bezochten 
we met de leerlingen van 5 Sociale 
en technische wetenschappen twee 
verschillende woonzorgcentra om daar 
een animatienamiddag voor de senio-
ren te organiseren en te begeleiden.

Na het voorbereidingswerk en uittesten 
van onze activiteit tijdens de lessen inte-
grale opdrachten, was het echte moment 
aangebroken. De namiddag begon voor 
de senioren met een kop koffie en een 
stuk zelfgemaakte confituurtaart.

Daarna startten de groepjes met hun 
animatie waaronder bloemschikken, 
bewegingsactiviteiten en een fotozoek-
tocht. Wij hadden een muziekquiz geor-
ganiseerd met verschillende rondes: 
liedjes raden, liedjes meezingen en 
foto’s van bekende zangers herkennen, 
dit alles om hun muziekkennis en zang-
talent te testen. 
Na een aarzelende start kwamen de 
bewoners al snel los. Het competitiege-
voel kwam naar boven en iedereen ging 

voor de overwinning, wat tot leuke tafe-
relen leidde. We zagen dat de bewoners 
er oprecht van genoten en kregen vele 
complimentjes achteraf.
De senioren kregen nog een bedan-
kingskaartje met onze foto erop als her-
innering. Ook wij gingen naar huis met 
het gevoel dat het een namiddag was 
om nooit te vergeten. 

Amber Beernaert, Céline Callens, Amy D’Hondt 
en Louise-Marie Velghe uit 5 STW

Op woensdag 2 maart was Pieter Bouckaert, een ervaren toneelspeler van  
Kindertheater framboos, bij ons te gast. Hij zou ons de kneepjes van het acteer-
vak leren. Hoe breng je een toneelstuk voor kinderen, zodat ze volledig mee-
gezogen worden in het verhaal? 

Marianne Devloo

De bedoeling was onze toneeltjes 

aan beide klassen voorstellen. Na 

wat inleidende oefeningen om in 

de sfeer te komen van het acteren, 

lazen we elk een stukje uit een boek 

dat we niet kenden. Dan moesten we 

denken dat we in een bos liepen en 

improviseren over wat er daar alle-

maal zou kunnen gebeuren. Daarna 

brachten we onze toneeltjes. We 

konden ons goed in onze rol inleven 

en soms was het wel grappig als we 

eens iets verkeerd deden. Pieter gaf 

ons heel goede tips mee. Het was 

een leerrijke namiddag!

Lore Degryse (7 KZb)

We begonnen de les met een paar oefeningen om onze creativiteit te testen. Daarna speelden we om beurt ons toneeltje en vertelde Pieter ons wat hij ervan vond en hoe we het nog beter konden doen. Het was een leuke ervaring!
Morgan Degryse (7 KZb)
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De nieuwe, uitdagende STEM
van Techniek-wetenschappen
Ken je STEM al? Momenteel wordt er 
heel veel over gesproken in de media. 
STEM staat voor Science (S), Techno-
logy (T), Engineering (E) en Mathema-
tics (M). STEM-richtingen bieden een 
brede waaier aan wetenschappelijke, 
technische en wiskundige bagage.

Je denkt misschien meteen aan ingeni-
eurs of computerprogrammeurs, maar 
STEM is veel meer dan dat. Het is een 
aanzet geven aan leerlingen om ruim-
denkende wetenschappers te worden. 

In VISO hebben we de STEM-richting 
Techniek-wetenschappen in de tweede 
en derde graad en kun je in de eerste 
graad als voorbereiding hierop kiezen 
voor 1A TW. Vanaf 1 september 2016 
verandert 1A TW bijgevolg in 1A STEM/
TW. De leerlingen krijgen dan 3 uur 
STEM/techniek-wetenschappen en 2 
uur STEM/techniek. 

Via uitdagende projecten gaan leerlin-
gen zelf aan de slag. Bij het begin van 
ieder project stimuleren we hen om na 

te denken over een vraag waarin ze 
techniek, wetenschappen en wiskunde 
moeten combineren. Aan de hand 
van proefjes, filmpjes, opzoekwerk op 
de laptop, doe-opdrachten… gaan de 
leerlingen op onderzoek. De STEM-leer-
kracht coacht daarbij de leerlingen en 
samen komen ze tot een juiste verkla-
ring voor hun wetenschappelijke vraag. 

In het vak STEM/techniek-wetenschap-
pen ligt de nadruk op het wetenschap-
pelijk onderzoeken, met toepassingen 
uit de wiskunde en in het vak STEM/
techniek ligt de klemtoon dan meer op 
het technische aspect en het ontwik-
kelen van een toepassing.

In de praktijk zullen beide vakken zeer 
nauw bij elkaar aansluiten en ook wel 
door elkaar lopen. Zo zal bijvoorbeeld 
onderzocht worden hoe het komt 
dat sommige voorwerpen zinken en 
andere drijven. Hierbij wordt gekeken 
naar materialen, samenstelling, con-
structie… en wordt een eigen duikboot 
gemaakt. 

We gaan ook op zoek hoe we kleine 
objecten kunnen vergroten, waarmee 
je dit allemaal kan doen en we bouwen 
zelf een microscoop. Of nog: we bou-
wen een eigen insectenhotel waarin 
plaats is voor verschillende soorten: 
groot en klein, kruipend en vliegend. 
Wat verwachten die beestjes van een 
4-sterrenlogement? 

Via STEM-onderwijs willen we de 
wetenschappelijke, wiskundige, techni-
sche en ingenieurscapaciteiten van de 
leerlingen zoveel mogelijk aanspreken 
en verder ontwikkelen door hen uit te 
dagen en van hen echte onderzoekers 
te maken. Op de arbeidsmarkt is er 
een sterke vraag naar mensen met een 
STEM-profiel. Elien Piccavet
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Tijd voor cultuur

Ernst (Het Ongerijmde)
De toneelvoorstelling die de leerlingen 
van 6 STW, SV, TW, 7 EL en 7 HS te 
zien kregen, was een moderne bewer-
king van Oscar Wildes The Importance 
of Being Earnest door het theatergezel-
schap Het Ongerijmde.

Het was niet de eerste keer dat we die 
groep aan het werk zagen. Vorige school-
jaren waren zij ook al in De Spil te gast 
met Julius, Emmeken en Kwakzalver. 
Het Ongerijmde trakteert zijn publiek al 
jarenlang op toegankelijke bewerkingen 
van theaterklassiekers.

In Ernst brengen ze een beeld van de 
oppervlakkigheid van de Londense high 
society. De personages maken deel uit 
van een maatschappij waar de echtheid 
ver te zoeken is. Het Ongerijmde heeft 
zijn eigen specifieke stijl om dit ‘nep-
universum’ weer te geven. 

Hier waakt 6 GWW
Op vrijdag 8 januari trokken de zesde-
jaars uit Gezondheids- en welzijnswe-
tenschappen naar het cultuurcentrum 
De Spil om er ondergedompeld te wor-
den in een komisch-cabareteske mono-
loog van theatermaakster (én tevens 
kleuteronderwijzeres) Janne Desmet. 

Wanneer er bij haar thuis ingebroken 
wordt, besluit de actrice om een voor-
stelling te maken.
Janne Desmet steekt in ‘Hier waak ik’ 
de draak met heel herkenbare zaken. 
Ze switcht van het ene personage naar 
het andere, walst van foute schooljuf-
fen tot benadeelde decemberkinderen 
en slaat en zalft hierbij tegelijkertijd. 
De dingen worden soms grotesk voor-
gesteld, maar ze wisselt dit evenzeer af 
met intieme, beschouwende momenten 
waarin ze een lans breekt voor oprechte 
nieuwsgierigheid naar de medemens, 
diversiteit en empathie.

Door de gebeurtenissen vanuit een 
humoristisch oogpunt te bekijken, wil 
ze de toeschouwers enerzijds enter-
tainen en anderzijds wil ze zaken 
bespreekbaar maken en mensen met 
vragen naar huis laten gaan. Een opzet 
waarin ze volgens de leerlingen meer 
dan geslaagd is:

‘Hier waak ik’, of hoe theater ook the-
rapie kan zijn.

Thomas Ryon

“Ik vond het een mooi toneelstuk. 

Het was leuk dat de rollen gespeeld 

werden door acteurs die ik kende 

van W817 en FC De Kampioenen 

(Danny Timmermans, Jenne Decleir, 

Machteld Timmermans en Ann Tuts). 

Met de verwisseling van de pruiken 

werd het een echt rollenspel. Ik had 

er veel van verwacht en die verwach-

tingen werden ook ingelost. Alleen 

jammer dat er geen interactie kwam 

met het publiek.” 
Annelien Lannoo, 6 TW

“De acteurs creëren een toffe vibe, 

wat nog versterkt wordt door een 

eenvoudig, maar origineel decor met 

kartonnen rekwisieten. Soms vond ik 

het wat ridicuul door de over-acting. 

Ik kon hun humor niet altijd smaken. 

Toch vond ik het een complexe en 

speelse verhaallijn waar ik van geno-

ten heb.” Louis Boucquet, 6 TW

“Het gebruik van Engels en Neder-

lands door elkaar paste perfect in 

dit toneelstuk.”
Shamil Debaere, 6 TW

“Ik zat de eerste minuten met tranen in 
mijn ogen. Haar mimiek, de lichaams-
taal, de interactie met het publiek: 
echt super!”       Febe Beeuwsaert, 6 GWWB

“Luchtig, actueel, hilarisch en hart-
verwarmend. Dit toneelstuk heeft me 
aan het denken gezet en bepaalde 
vooroordelen zijn weggeëbd. Een zeer 
verrijkende voorstelling!”

Hannelore Callewaert, 6 GWWB

“Het was een indrukwekkende voor-
stelling die je wakker schudt. Janne 
bracht het ludiek, maar het kwam wel 
aan. Ze komt op voor het feit dat we 
het verhaal achter de mens moeten 
kennen vooraleer we een oordeel kun-
nen vellen over die persoon. Ik heb er 
enorm van genoten.”

Louisa Declercq, 6 GWWB

Ann Vansteeland

“Het toneelstuk heet Ernst, maar zeer ernstig was het niet, want er zat veel humor in.”
Soren Reynaert, 6 TW
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Dit jaar vertrokken op 5 maart 
opnieuw 16 enthousiaste leer-
lingen naar het buitenland om 
er  drie weken stage te lopen in 
Finland, Nederland en Frankrijk. 
En of ze enthousiast zijn…

FRANKRIJK

Begeleidende leerkrachten
Christel Versyck en Tina Vervaecke

1. Laurence Commeine (7 TBZ)
2. Ina Willems (7 OA)
3. Melissa Christiaens (7 TBZ) 
4. Josefien Vansteenkiste (7 OA)

Let’s go european!

FINLAND
Begeleidende leerkracht Kristel Slembrouck

1. Veronika Skaqaj (7 KZa)
2. Hannelore Callewaert (6 GWWb)
3. Isolde Vanhove (7 KZa) 
4. Silke Debels (7 HS)
5. Delphine Clarysse (7 HS) 
6. Chelsea Verheecke (7 EL)

Fanny Delrue
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4

1

1

2

2

3

3

4 5 6
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Leerlingen engageren zich als juf en meester 
in de basisschool
Hoe het begon…
Mevrouw Nadine, directeur van de vrije 
centrumschool Roeselare (de basis-
school waarmee we samen vertoeven 
op campus Polenplein), klopte eind 
eerste trimester bij ons aan met een 
‘vriendelijke vraag’…
Vanuit haar grote bekommernis voor 
een optimale zorg voor al haar leer-
lingen, vroeg ze zich af of er in VISO 
enkele leerlingen zouden te motiveren 
zijn om kinderen van het eerste en 
tweede leerjaar te begeleiden buiten 
de schooluren bij het lezen, rekenen, 
huiswerk maken…
We vonden dit meteen een initiatief 
om onze schouders onder te zetten en 
lanceerden een oproep bij enkele leer-
krachten.

Leerlingen van
5 STW, 6 STW en 1A STVb
sprongen vol enthousiasme 
op de kar
Vanuit twee hoeken kregen we meteen 
een enthousiaste reactie. Voor de leer-
lingen van 5 Sociale en technische 
wetenschappen sloot de vraag perfect 
aan bij de leerinhoud van hun ontwik-
kelingspsychologie binnen het kernvak 
sociale wetenschappen. We startten 
bijgevolg met deze samenwerking bin-
nen de lessen sociale wetenschappen 
van 5 STWa. Gedurende vier maandag-
avonden in februari begeleidden een 
vijftal leerlingen telkens het huiswerk 
van leerlingen van de basisschool.
Bewonderingswaardig is vooral dat veel 
leerlingen van 5 STW zich niet beperk-
ten tot deze begeleiding van de lage-
reschoolkinderen tijdens hun lessen. 
Hun enthousiasme werkte zelfs aan-
stekelijk op andere leerlingen van de 
derde graad STW!

Elke donderdagavond van 16 u. tot 
16.50 u. nemen volgende leerlingen 
voor de huiswerkklas vrijwillig engage-
ment op buiten de eigen lesuren: Fiebe 
Seurinck, Nel Dedeurwaerder, Céline 
Callens, Amber Beernaert, Laura Geld-
hof, Dagmar Vanhee, Marieke Blockeel 
en Febe Decadt (allen van 5 STWb), 
Fien Lauwers (5 STWa) en Hafsa Faïk 
(6 STWb). Hun taak is divers: hulp bij 
het rekenen, tafels inoefenen, taken 
interpreteren, zinnen bouwen en schrij-
ven, lezen…

Hiernaast helpen een aantal leerlingen 
de kinderen van het eerste en tweede 
leerjaar ook lezen op maandag over de 
middag. Dit zijn Fiebe Seurinck, Dag-
mar Vanhee, Amber Beernaert, Laura 
Geldhof, Lisa Geldof, Indira Dzhanga-
lieva en Febe Decadt (5 STWb), Hafsa 
Faïk, Annelien De Westelinck en Jana 
Verduyn (6 STWb)

De eerste klas die we aanspraken in het 
eerste jaar over dit initiatief stond met-
een ook te popelen om te helpen. Liefst 
15 leerlingen van 1A STVb offeren nu 
één keer per week met de glimlach een 
deel van hun middagpauze op en dit op 
dinsdag of donderdag om de leerlingen 
van de basisschool te helpen bij het 

lezen. Dank je wel hiervoor aan Mar-
the Verstraete, Laura Degraeve, Amber 
Vanneste, Robbe Samyn, Clémence 
Soenen, Milà Claeys, Aline Dujardin, 
Karina Dzanghalieva, Wafa El Isati, 
Seppe Maricau, Justine Dewagtere, 
Thayline Mahieu, Marie Gesquiere, 
Debby Viaene en Femke Verschuere!

Al deze leerlingen verdienen in elk 
geval een dikke pluim en bewijzen dat 
jongeren wel degelijk te bewegen zijn 
tot vrijwillige inzet en engagement!

Ervaringen
Hoe de betrokken leerlingen dit zelf 
ervaren? We laten hen graag aan het 
woord…
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Ik vind het leuk, omdat ik graag 
woordjes lees. Mijn meter is leuk 
omdat ze helpt met mij! (Iasmina)

Ik slaap liever dan lezen. Mijn 
helper helpt mij wel goed. Dat is 
lief. (Jamie)

Ik vind het fijn omdat iemand mij 
wil helpen! Lezen vind ik niet zo 
fijn omdat het een beetje moei-
lijk is. Maar omdat mijn meter mij 
helpt, is het wel leuk. (Emina)

Ik vind het leuk omdat ik zo beter 
kan lezen en nu een zonboekje 
heb gekregen. (Judith)

Ik lees liever dan spelen omdat 
het grote meisje mij helpt. (Sabina)

Ik vind het leuk dat ik stickers 
mag kiezen! (Julie)

Het is leuk. Ze helpen mij om 
slimmer te worden! Ik wou dat ik 
elke dag mocht komen. (Memuna)

Ik vind dat leuk dat de meisjes 
speciaal komen om ons te hel-
pen. (Amérie)

Ik vind het niet zo leuk omdat ik 
liever langer speel. (Ernesto)

Sterk in de zachte sector

Kinderen van het eerste en tweede leerjaar:



En… wat vindt mevrouw Nadine nu van dit antwoord op de
‘vriendelijke vraag’ die ze ons bij de start van dit project stelde?
‘Als directeur van VCSR kan ik dit initiatief enkel toejuichen. Onze leerlingen 
varen er zeker wel bij. Ik wil dan ook niet nalaten om alle betrokken leerkrach-
ten en leerlingen van VISO hiervoor te bedanken. De VISO-leerlingen zijn heel 
plichtsbewust, vriendelijk, beleefd en gaan correct om met onze kinderen. 
Voor onze leerlingen is het alvast een grote stimulans om met een ouder 
iemand te mogen lezen, rekenen... Mijn dank gaat zeker ook naar de zorgjuf 
en alle leerkrachten van VCSR die alles mooi voorbereiden en tijdens de ver-
schillende sessies een oogje in het zeil houden’.

Leerlingen van 5 STW: 
“In de lessen sociale wetenschappen in het vijfde jaar bestuderen we de ontwikkeling van de mens gedurende de ver-
schillende leeftijdsfasen. Toen we startten met de ontwikkeling van het lagereschoolkind, kregen we de kans om enkele 
leerlingen uit onze lagere school persoonlijk te begeleiden met hun huiswerk en met het inoefenen van lezen en rekenen. 
We kregen hiervoor een stukje didactiek van juf Nele, de zorgcoördinator, over de typische manier van werken in het lager 
onderwijs.
Op regelmatige basis zitten we nu samen met deze leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar om hen zo te ondersteunen 
bij hun huistaken en oefeningen. De kinderen bloeien open en genieten van de persoonlijke aandacht, hulp en ondersteu-
ning die ze krijgen. Zo werken we mee aan gelijke onderwijskansen voor leerlingen die  er niet zo gemakkelijk toe komen 
om hun huiswerk te maken. We merken dat we voor hen een grote hulp zijn en ze zijn ons hier ook dankbaar voor.”
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Ik vind het heel fijn om de kinde-
ren van de lagere school iets bij 
te brengen. Het is ook tof om ze 
nu al te zien evolueren. En nadat 
ze flink gelezen hebben, mogen 
ze een sticker kiezen! (Marthe)

Keitof om te lezen met de kinde-
ren! Ze werken goed mee, ook al 
leest mijn kindje niet graag. Ze 
zijn lief en vriendelijk. Ik ben echt 
blij dat ik dat mag doen. (Debby)

‘t Is heel leuk dat ik dat mag 
doen. De kinderen zijn ook heel 
vriendelijk. Mijn kindje Marie 
is heel leuk en ze leest al heel 
goed. Ik vind het fijn wanneer ze 
een stickertje mag kiezen dat ze 
dan zegt: kies jij maar eentje voor 
mij! Als ze iets niet snapt, dan 
vraagt ze ook uitleg. (Clémence)

Ik heb me aangeboden om te 
lezen met de kinderen want ik 
hou zo van kleine kinderen en 
help ze graag. Mijn voorlees-
kindje is superlief! Ik geraak ook 
gehecht aan haar en heb er zo 
een nieuw vriendinnetje bij. (Milà)

Ik vind het leuk dat ik mijn kindje 
zie vorderen bij het lezen. Ik vind 
het leuk dat hij zelf dingen vraagt 
aan mij. Ik vind het ook interes-
sant dat ze onze taal leren. (Robbe)

Ik vind het superleuk dat ik iemand 
kan helpen. Dat doe ik graag want 
dan voel ik me pas goed! (Laura)

Het is een zeer leuke ervaring. Ik, 
maar ook de kinderen leren van 
dit avontuur. Ze zijn zeer vrien-
delijk en ik vind het leuk om ze 
iets bij te leren! Elk kind heeft 
recht op een gelijke behandeling! 
(Femke)

Deze ervaringen getuigen dat dit project een grote meerwaarde betekent voor al 
wie hieraan deelneemt. Het is tegelijk ook een mooie illustratie van hoe samen-
werking (ook niveau-overstijgend!) binnen het onderwijs zorgt voor ‘winst’ voor 
iedereen, op tal van vlakken. Dit smaakt naar meer! Veerle Vanoost

Leerlingen van 1A STVb:

Sterk in de zachte sector
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5 Mode in een nieuw kleedje

Dit vak krijg je in 5 Mode 11 uur per 
week, waarvan 5 uur op stage en 6 uur 
op school.
De 5 uur stage vullen we in VISO als 
volgt in:

Werkplekleren:
De volledige klas en de vakleerkracht 
werken samen in een modezaak. Daar 
worden de aangeleerde technieken uit 
het 4de jaar en de nieuwe technieken 
uit het 5de jaar op de werkvloer inge-
oefend. 
De leerlingen leren ook bepaalde vaar-
digheden aan zoals:
•	in	team	werken	met	hun	medeleerlin-

gen of met verkoopsters;
•	verantwoordelijkheid	 opnemen	 voor	

een gekregen opdracht;
•	tempogericht	werken;
•	communiceren	met	de	verkoopsters	

en met de klanten.

Wekelijkse stage:
Indien de vaardigheden en attitudes 
voldoende zijn aangeleerd, starten de 
wekelijkse stages. Elke leerling gaat 
naar een andere stageplaats. Daar 
leren ze de werking van deze mode-
zaak. De stageleerkracht komt op 
bezoek om te coachen en te evalueren.
Er is ook een blokstage van één week.

Tijdens de 6 uur CPL op school krijgen 
de leerlingen opdrachten en projecten.
•	De	leerlingen	leren	informatie	opzoe-

ken en verwerken rond mode en life-
style

•	Via	 onze	 werkwinkel	 bereiden	 we	
onze leerlingen voor op concrete 
arbeidssituaties

 * Door verschillende rollenspelen 
leren de leerlingen onder meer:

 - een juiste houding aannemen
  in verkoopsituaties;
 - de juiste vaktermen gebruiken;
 - advies geven aan klanten;
 - hoe een klacht van een klant
  behandelen;
 - omgaan met de gekregen
  feedback;
 - zichzelf evalueren.
 Deze rollenspelen gebeuren ook
 in het Frans en Engels
      
 * De werkwinkel aankleden: 
 - kledingstukken beveiligen;
 - op een correcte manier opplooien,
  ophangen, schikken;
 - prijskaarten, logo’s ontwerpen met
  een tekenprogramma;
 - leren aflezen van diverse plannen;
 - kassa leren bedienen.

Onze leerlingen van 4 Moderealisatie en -presentatie zijn ondertussen al volledig ondergedompeld in de vernieuwing 
van de afdeling Mode. Deze vernieuwing wordt doorgetrokken naar volgend schooljaar en start op 1 september 2016 in 
het vijfde jaar. De 2 specifieke vakken ‘mode’ en ‘commerciële presentatie en lifestyle’ (kortweg CPL) zijn vertrouwde 
begrippen geworden voor onze modeleerlingen van de tweede graad. Volgend schooljaar staan deze twee vakken nog 
op hun lesrooster. Er komt ook een extra vak retouches bij. De leerlingen hebben 34 uur per week, waarvan 12 uur 
algemene vakken en 22 uur specifieke vakken. In wat volgt geven we uitleg bij de inhoud van deze specifieke vakken.

Commerciële presentatie en lifestyle
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Dit vak staat 7 uur per week op het programma. Wat leer je?

•	Verder	 uitbreiden	 en	 verfijnen	 van	 de	 technieken,	 maar	 op	 complexere	 
artikelen (zowel kledingstukken en accessoires als werkstukken voor het interi-
eur). De moeilijkheidsgraad kan zowel liggen in het uitwerken van een moeilijker 
werkstuk als in het werken met moeilijker materialen;

•	Het	 verder	 opvolgen	 van	 de	 nieuwe	 modetrends	 en	 de	 werkstukken	 daarop	
afstemmen.

•	De	leerlingen	blijven	werken	aan	hun	zelfstandigheid	en	hun	tempo.

In VISO kiezen we voor de specialisatie retouche en dit 4 uur per week. 

Wat houdt dit in?
* Het aanleren van basisvaardigheden vanuit de winkelsituatie of
 het retouche-atelier
 - diverse technieken om complexer wordende retouches efficiënt
  uit te voeren;
 - rekening houdend met esthetische en gangbare trends,
  in overleg met de klant;
 - mondelinge en visuele communicatie (ook ICT-aspecten);
 - afspelden van retouche en haalbaarheid bespreken;
* Creatieve oplossingen bieden naar restyling en upcycling van
 kledingstukken.

Deze drie vakken worden voortdurend met elkaar gelinkt en lopen af en toe eens door elkaar. Wat ze leren in CPL of 
mode wordt toegepast in het vak retouche of omgekeerd. Binnen onze afdeling werken we niet in hokjes, maar sterk 
geïntegreerd. Zo geven we onze leerlingen een brede opleiding met veel aandacht voor lifestyle, esthetiek, commer-
ciële gerichtheid en kennis van de mode- en interieursector. 
Het wordt voor de leerkrachten als voor de leerlingen een hele opgave, maar tegelijk ook een mooie uitdaging, om al 
deze zaken te bereiken.
Wij, modeleerkrachten, kijken er alvast naar uit. We hopen van jullie hetzelfde!

Leen Verfaillie

Mode

Retouches

Specifieke vakken 5 MRV

Mode

Commerciële presentatie en lifestyle

- les

- stage

Retouches

7

6

   5**

4
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100 -dagen

6 GWWb

6 STWb

6 GWWa

6 Vb

6 GWWc

6 STWa
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6 Vc

6 TW
6 HZ

6 OH6 MRV

6 Va

6 SV
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Mannenpraat 
Waarom is het als man leuk werken in VISO? 

Jeroen Vandromme: Het welbevinden van de collega’s 
op school is iets wat in VISO de laatste jaren steeds 
meer aandacht krijgt. Er worden verschillende leuke 
initiatieven genomen. Je kunt hier als leerkracht af 
en toe ook genieten van de kookkunsten van de leer-
lingen. Om je haren te laten knippen of je baard te 
trimmen kan je terecht bij de leerlingen van Haarzorg.

Joeri Sioen: In het onderwijs daalt het aantal man-
nelijke leerkrachten, maar in VISO neemt het aantal 
mannen toe! We vormen een groter wordende groep 
die ook wel een goed contact heeft. We moeten 
elkaar soms steunen tegen al het vrouwengeweld. 
Anderzijds zorgen onze vrouwelijke collega’s natuur-
lijk ook wel zeer goed voor ons en dat is aardig mee-
genomen. En als er iets verhuisd moet worden, dan 
zijn we maar wat blij dat we onze krachten nog eens 
kunnen tonen.

Maarten Veys: Het is zowel voor mannen als vrouwen 
leuk werken in VISO! In het secretariaat zijn we zeer 
opvallend in de minderheid, maar we staan zeker ons 
mannetje. Misschien vormen wij wel de lijm die allen 
samenhoudt…

VISO kleurt steeds
mannelijker1. Stel jezelf kort voor. (naam - klas - richting)

2. Waarom koos jij voor VISO en de richting
 die je volgt? 
3. Wat spreekt jou aan in deze richting? 
4. Hoe voel jij je als jongen op school,
 in de klas, in de richting? 
5. Geven vrouwen op een andere manier
 les dan mannen?
6. Welke leuke ervaring of anekdote
 maakte je als jongen al mee in VISO?
7. Waarom zou jij jongens die twijfelen,
 aanraden toch naar VISO te komen?

Craig Vanbecelaere en Dario Gaytant, de namen zeggen je mis-
schien niet veel, maar deze avonturiers zijn de pioniers voor alle 
jongens in VISO. Craig en Dario waren de allereerste jongens die 
zich in de meisjesjungle waagden. Met schrik voor eigen leven 
zal wellicht te sterk geformuleerd zijn, maar ze krijgen toch een 
dikke 10 op 10 voor moed en zelfopoffering. Craig startte in 
het schooljaar 1988-1989 in 4 Techniek-wetenschappen in wat 
toen nog het Technisch Instituut Heilige Elisabeth heette. Onder-
tussen is hij de fiere papa van 2 leerlingen in VISO (Fien - 3 
HZa en Lore - 5 GWWa). Dario Gaytant is zijn tegenhanger in het 
toenmalige Sint-Lutgardisinstituut. Hij stroomde in het 4de jaar 
Personenzorg in het schooljaar 1992-1993 in. Heel wat jongens 
passeerden ondertussen de revue en vandaag herbergen we 
110 opgroeiende haantjes.

De buitenwereld durft wel eens een etiket op scholen kleven en 
het is o zo moeilijk om daarvan los te komen. Zo krijgt VISO nog 
al te vaak het etiket ‘meisjesschool’. In een ver verleden liepen 
er inderdaad enkel meisjes school bij ons. Gelukkig werd daar-
van afgestapt. Uiteraard heeft iedere school een eigen identiteit 
en zijn er bepaalde richtingen die meer jongens of meisjes aan-
trekken. Maar het is wel tijd om ons van het etiket los te rukken. 

In het onderwijs werken veel meer vrouwen dan mannen, ook bij 
ons in VISO is de grote meerderheid vrouwelijk. Toch zijn er over 
de jaren heen alsmaar meer mannen op de VISO-loonlijst komen 
te staan. Ondertussen werken er 25 mannen in onze school. We 
zijn nog geen mannenbastion, maar wij doen het niet slecht in 
zo’n ‘vrouwenwereld’.

VISO is geen school waar enkel meisjes gedijen. De laatste jaren 
vinden ook heel wat jongens de weg naar de zachte sector. In 
onderstaande getuigenissen leggen diverse hoofdrolspelers zelf 
uit waarom jongens/mannen in VISO zeker op hun plaats zitten.

1. Ik ben Tibor Benak, leerling uit klas  1Bd. 
2. Ik volg hier les omdat ik  kapper wil worden. 
3. Ik zou graag dames en heren kappen. Ik 
leer hier dat meisjes lang haar heel belang-
rijk vinden. 
4. Met de jongens van het tweede jaar voel 
ik me verwant. Het is leuk goed overeen te 
komen met de meisjes van de klas, maar het voordeel 
van een minderheid aan jongens is dat deze elkaar over 
de jaren heen opzoeken en waarderen.
5. Ik vind niet dat vrouwen op een andere manier lesge-
ven dan mannen. 
6. De gezonde tweedaagse  was een leuke ervaring.  
Zeker het toneel spelen … 
7. VISO is een leuke school. Als je interesse hebt in een 
richting die VISO aanbiedt, moet je je gewoon inschrijven 
om later werk te hebben dat je graag doet.  In VISO zitten 
veel meisjes, maar daar moet je niet bang voor zijn. 

1. Ik ben Henok Dekazemaeker, leerling uit 
klas 1A STVd. 
2. Ik zocht een richting met veel afwisseling 
en een algemene vorming.
3. De afwisseling tussen theorie en praktijk.
4. Ik voel me supergoed in de richting en in 
de klas. Ik heb niet het gevoel dat de richting 
alleen voor meisjes is.
5. De meeste vrouwen zijn behulpzamer.
7. Er heerst in VISO een warme sfeer en de leerkrachten 
zijn bezorgd. Ook als ik problemen heb, proberen ze een 
oplossing te bedenken.

1. Ik ben Wannes Desender, leerling van  
4 Sociale en technische wetenschappen. 
2. Ik koos voor STW omdat ik graag met 
mensen werk en graag mensen help. Dit is 
dan ook belangrijk in deze richting.
4. Ik voel me wel goed bij die keuze en op 
school. In de klas voel ik me ook goed tus-
sen mijn medeleerlingen. Het zijn grotendeels meisjes, 
dat is geen probleem. Er zijn ook een paar jongens, dus 
er is wel een evenwicht bij ons. Wat wel leuk is, is dat je 
als jongen sneller in contact treedt met meisjes en dus 
niet alleen bij de jongens blijft.
6. Ook interessant is, dat je veel meer mensen leert ken-
nen dan in andere scholen, omdat de sociale factor erg 
sterk heerst in de school. Daardoor vind je sneller iemand 
om gewoon even mee te praten. 
7. Als je een jongen bent en je twijfelt om te komen naar 
VISO omdat er voornamelijk meisjes zijn, gewoon doen. Er 
lopen genoeg jongens rond als je liever met jongens praat.

Jongens aan het woord
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Peter Van Vooren: Zoals mijn dochters graag komen 
vertellen aan hun papa, denk ik dat ook vele meisjes 
graag hun hart luchten bij een mannelijke leerkracht, 
die met een kwinkslag of wat (soms sarcastische) 
humor, hun ‘grote’ problemen kan relativeren. Zo leer 
ik de leerlingen beter kennen en dit schept een band, 
die we graag blijven koesteren, ook als ze al jaren 
afgestudeerd zijn.

Peter Desmet: Leerlingen zijn vrijwel altijd blij met 
een mannelijke leerkracht: er zijn al zo veel vrouwen 
in het onderwijs. 
Als leerkracht zelf zie je elke dag meerdere charmante 
vrouwelijke collega’s je pad kruisen. Je begrijpt vrou-
wen ook beter (of dat wil je toch denken), omdat je er 
elke dag mee samenwerkt.

Waarom is het etiket ‘meisjesschool’ achterhaald? 

Jeroen Vandromme: We zijn een school met enkele typische meisjes-
richtingen, maar ook andere. Elk jaar is er een goede, groeiende ver-
tegenwoordiging van jongens. De tijd van de strenge meisjesschool 
is echt wel voorbij.

Peter Van Vooren: Toch spreken richtingen in de zachte sector spijtig 
genoeg nog steeds meer meisjes aan dan jongens. Gelukkig zijn er 
doorheen de jaren heel wat jongens bijgekomen. Dus jongens, kom 
gerust maar af, plaats genoeg en je zult zeker in de watten gelegd 
worden door jullie klasgenotes.

Joeri Sioen: In Haarzorg, Mode en Schoonheidsverzorging zitten 
hoofdzakelijk meisjes, maar zelfs daar ontdek je hier en daar al jon-
gens. In andere richtingen zoals GWW, OH, STW of TW zitten heel wat 
jongens. Ze worden steeds talrijker en ze komen ook heel goed met 
elkaar overeen (en zeker ook met de meisjes :-)).

Maarten Veys: We zien de laatste jaren tijdens inschrijvingen steeds 
meer jongens de revue passeren. De maatschappij denkt steeds 
minder in hokjes, denkbeelden zijn ruimer en dus zie je dit ook in 
studiekeuzes. Alsmaar meer jongens schrijven zich in onze richtingen 
in, omdat de zachte sector ook hen aanspreekt. En dat is positief. 

Peter Desmet: Ik zie ’s morgens en tussen de middag alleen maar 
jongens voetballen op de speelplaats en in bijna alle richtingen zit-
ten ook jongens. En niet getreurd, als andere jongens zeggen: je zit 
in een ‘meisjesschool’, zijn ze vaak alleen maar jaloers, juist omdat 
jullie heel veel knappe meisjes kennen…

1. Ik ben Bjarne Casteele, leerling uit 4 Ver-
zorging-voeding. 
2. Ik ben geïnteresseerd in de verzorging en 
wil mensen helpen.
3. De praktijklessen zijn leuk omdat je daar 
dingen leert die je voor het leven nodig hebt.
4. In het begin was dat wennen, omdat er niet 

zoveel jongens zijn. Ik heb nu meer vriendinnen.
5. Ik vind dat er geen verschil is. Iedereen geeft op een 
andere manier les.
6. Het samen zijn met vriendinnen. Elke dag praten met 
elkaar.
7. Je wordt niet benadeeld als jongen, je wordt aanvaard 
door iedereen.

1. Anton Sioen, leerling uit 4 Techniek-weten-
schappen.
2. Omdat ik graag wetenschappen doe, viel 
de keuze op VISO omdat ik veel goede dingen 
over de school heb gehoord.
3. In de praktijklessen wetenschappen kan je 

in het laboratorium de theorie toepassen.
4. Ok. Er zitten heel wat jongens in mijn klas en samen kun-
nen we de meisjes wel aan. De klassfeer zit goed.
5. Er worden heel wat leuke activiteiten georganiseerd.
7. Als ze de richting leuk vinden, dan zou ik ze aanraden 
om eens te komen informeren in VISO.

1. Michiel Bardyn, leerling uit 5 Gezond-
heids- en welzijnswetenschappen
2. Ik heb gekozen voor VISO P omdat ze er 
een richting aanboden die me erg aansprak 
(Techniek-wetenschappen). Aangezien de 
wiskunde voor mij iets te complex werd, ben 

ik naar de richting GWW overgeschakeld.
3. Wat mij vooral aanspreekt in de richting GWW, zijn de 
stages. Tijdens de stages mogen we vooral veel zelf wer-
ken en dat vind ik veel leuker dan de theorie op school.
4. In VISO heb ik me als jongen al vanaf het eerste jaar op 
mijn gemak gevoeld. Tegenwoordig zijn er bijna al evenveel 
jongens als meisjes in Techniek- wetenschappen. GWW is 
meer een richting voor meisjes. Mede door de leerkrach-
ten voelde ik me meteen welkom in deze richting!
5. Ja! Ik vind dat mannelijke leerkrachten de leerstof beter 
toepassen in het dagelijkse leven en dat ze het beter uit-
leggen. Vrouwen gaan meestal puur theoretisch uit het 
boek alles vertellen. (Er zijn natuurlijk uitzonderingen!)
6. Toen ik in het 1ste jaar zat, hadden ze voor vele scènes 
van het leerlingenfeest een jongen nodig. Omdat ik de 
enige jongen was in de toneelclub mocht ik alle stukken 
spelen waar een jongen in voorkwam!
7. Omdat ik in het VISO zit! Chill! En omdat er veel meisjes 
zijn ;-)

1. Ik ben Jens Vandamme, leerling uit 5 Mode. 
2. Ik koos voor de richting Mode-Verkoop 
omdat je er heel veel fantasie in kwijt kan en 
veel leuke dingen bijleert.
3. Dat je heel creatief kan zijn.
4. Ik vind het niet erg om als enige jongen in 
een klas te zitten.

5. Niet dat ik merk.
6. Uiteraard de modeshows. Dat is toch elk jaar een boei-
ende ervaring.
7. Omdat het een leuke school is vol creativiteit en 
samenwerking tussen jongens en meisjes.
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Is de leraarskamer/het secretariaat te roze en 
wordt er te vaak gehaakt of gebreid? Wordt er te 
veel over gevoelens gepraat en te weinig over de 
voetbalmatchen van het weekend? 
Peter Desmet: Ik heb helemaal geen problemen met dat tikkeltje 
roze, noch met breien of haken. Soms leer ik zelf nog iets bij van al 
dat vrouwelijk gekeuvel over het huishouden of baby’s of de nieuwste 
modetrends of ... Met de mannen onderling kunnen we babbelen over 
van alles en nog wat, zelfs over vrouwen.

Peter Van Vooren: Gevoelens mogen zeker uitgesproken worden, 
maar er wordt gelukkig ook over alledaagse dingen gepraat, zoals 
sport, media, hobby’s. De leuke plagerijen maken het plaatje af.

Joeri Sioen: Mispak je ook niet, sommige vrouwelijke collega’s zijn 
echt wel fanatiek voetbalsupporter! Wat het roze betreft, dat hebben 
we tot nu toe steeds vakkundig van de muur kunnen houden. We zijn 
extra alert als er kleuren gekozen moeten worden, maar beperken 
ons tot het vermijden van roze. De rest van de discussie laten we 
aan ons voorbijgaan. 

Jeroen Vandromme: De breiwerkjes zijn echter nog niet helemaal uit 
de leraarskamer verbannen.

Maarten Veys: Over de leraarskamer kan ik niet zoveel meespre-
ken, maar in het secretariaat valt het goed mee met de gesprekken, 
behalve dan misschien die over Temptation Island… Mispak je echter 
niet aan ons vrouwelijk personeel. Het zijn zeker geen typische pop-
pemiekes die bang zijn hun nagels te breken. Het zijn vrouwen – met 
alle respect - met haar op de tanden.

Gaan vrouwelijke leerkrachten anders om met
leerlingen? 
Jeroen Vandromme: Misschien hebben vrouwelijke leerkrachten meer 
oog voor de achterliggende problemen waar leerlingen mee zitten. 
Moeilijke thuissituaties, leerproblemen, spanningen tussen leerlin-
gen… Ik denk dat ze meer dat bemoederende in zich hebben. 

Peter Van Vooren: Ik denk ook dat ze gemiddeld iets bezorgder kun-
nen zijn, maar dit zit waarschijnlijk in hun genen? De mannen zijn dan 
meestal sterker in het relativeren van vele gebeurtenissen en maken 
van de olifanten weer muggen.

Peter Desmet: Mannen zeggen vaker onmiddellijk waar het op staat. 
Maar ik ken vrouwen die dat ook doen… en mannen die het dan weer 
anders doen. Ik denk dat we vooral samen sterk zijn.

Maarten Veys: Ik denk ook niet echt dat het over verschillen gaat 
tussen mannelijke en vrouwelijke collega’s, maar dat het vooral om 
verschillen gaat tussen individuen.

Joeri Sioen: Hoe meer variatie er is tussen de leerkrachten, hoe beter 
voor de leerlingen. Er zijn strikte en iets minder strikte leerkrachten, 
jonge en minder jonge en jawel, mannen en vrouwen. Ik ben zeker 
dat ze allemaal het beste voor hebben met de leerlingen en dat die 
variatie een echte meerwaarde biedt. 

De VISO-leuze is: ‘Sterk in de zachte sector.’
Waarom is de zachte sector niet automatisch een 
vrouwenwereld? 
Peter Desmet: Mannen kunnen ook zacht zijn. Denk maar aan die 
ene lieve verpleger of die leuke sociaal werker of die ongelooflijk 
coole kapper… Daarbij komt dat mannen altijd een streepje voor 
hebben als ze in de zachte sector werk zoeken: men ziet hen graag 
komen. Iedereen weet dat gemengde teams beter presteren… 

1. Ik ben Maxim Vansteenkiste, leerling uit 
6 Organisatiehulp.
2. Ik heb alle richtingen in bso bekeken. 
Toen ik wist wat OH allemaal inhoudt, heb 
ik me voor die richting ingeschreven. Daar 
ben ik nog altijd blij mee.
3. Ik doe heel graag de logistiek in rusthui-
zen en ziekenhuizen. Ik zou dat later ook wil-
len doen. En zelfs onderhoud doe ik graag.
4. In het begin moest ik nog openbloeien, maar dat is me 
gelukt. In klas was ik eerst onwennig met al die meisjes, 
maar nu ben ik dat al gewoon.
5. Ik vind van niet, leerkrachten zijn leerkrachten.
6. De VIS-week, onze inleefstage in de Ardennen. Het 
was iets speciaals. Het hielp ons elkaar te leren kennen 
en in team te werken.
7. Als de richting je aanspreekt, zou ik het zeker aanra-
den. Vooral omdat de begeleiding door de leerkrachten 
heel goed is. Zeker op stage.

1. Ik ben Thomas Deschrijvere, leerling uit 6 
Schoonheidsverzorging.
2. Toen ik naar de opendeurdag kwam in 
VISO, had ik meteen een goed gevoel. Ik 
voelde dat ik hier mijn opleiding wou doen. 
De richting sprak mij ook meteen aan. Ik 
was enthousiast omdat ik eindelijk een rich-
ting had gevonden waarin ik mezelf kon ont-
plooien.
3. Het is een heel toffe richting! Ik denk wel dat Schoon-
heidsverzorging in vergelijking met andere tso-richtingen 
wel eens onderschat wordt. Het is een waardig technisch 
diploma en het moet helemaal niet onderdoen voor andere 
tso-richtingen. Ikzelf vind het sociale aspect heel fijn en 
hou ervan om de mensen te helpen. Als een klant tevre-
den is over haar pedicure, geeft me dat veel voldoening.
4. Ik voel me écht goed op school! Ik kan mezelf zijn en 
word gerespecteerd. Ik heb de eer om de eerste jongen 
te zijn die Schoonheidsverzorging in VISO volgt. Dus als 
er jongens interesse zouden hebben in deze richting, dan 
moeten ze dat gewoon doen!
5. Ik heb vooral les gehad van vrouwelijke leerkrachten. 
Iedere leerkracht geeft les op zijn of haar manier. Je kan 
dit niet beoordelen op het geslacht. Ik zou dit eerder van 
persoon tot persoon bekijken.
6. Vorig jaar gingen we op schoolreis naar Londen en het 
was echt geweldig. Ik wou dat ik het opnieuw kon beleven. 
Het was zo fijn met mijn vriendinnen!
De 100-dagen waren voor mij ook heel tof! We hebben 
zelfs gewonnen met ons dansje! Wat ik ook nooit zal ver-
geten, is mijn inschrijving. De dame schrok een beetje dat 
een jongen Schoonheidsverzorging wou volgen. Ze vroeg 
eerst toestemming aan het secretariaat of ik deze richting 

1. Stel jezelf kort voor. (naam - klas - richting)
2. Waarom koos jij voor VISO en de richting
 die je volgt? 
3. Wat spreekt jou aan in deze richting? 
4. Hoe voel jij je als jongen op school,
 in de klas, in de richting? 
5. Geven vrouwen op een andere manier
 les dan mannen?
6. Welke leuke ervaring of anekdote
 maakte je als jongen al mee in VISO?
7. Waarom zou jij jongens die twijfelen,
 aanraden toch naar VISO te komen?

Jongens aan het woord Mannenpraat
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Maarten Veys: Het is goed om in verschillende sectoren een goeie 
mix te hebben tussen mannen en vrouwen. Zo kunnen we elkaar het 
best aanvullen.

Jeroen Vandromme: De rolverdeling in de maatschappij gebeurt 
sowieso niet meer zo stereotiep als een halve eeuw geleden. Het 
idee bijvoorbeeld dat verplegend en verzorgend personeel vrouwen 
zijn, is al lang achterhaald. Steeds meer jongens kiezen voor studie-
richtingen in de zachte sector, ook bij ons hier in VISO.

Joeri Sioen: In de zachte sector staat de mens centraal, denk maar 
aan de zorgsector, het onderwijs, lichaamsverzorging... In al die sec-
toren werken ook al veel mannen. We hadden onlangs nog een dis-
cussie over onze slogan ‘Sterk in de zachte sector’, maar net omdat 
de zachte sector zo breed is en vol uitdagende jobs zit, blijft het de 
beste slogan die we kunnen hebben.

Peter Van Vooren: Zelf ken ik heel wat mensen die werkzaam zijn 
in de zorgsector en dit is zeker een sterk onderschatte job. Het is 
hard werken, maar je werkt met mensen, dus ook gepast reageren 
en liefde uitstralen moet je kunnen. Sterk zijn, zonder macho te zijn.

Leg uit waarom vrouwen niet zonder mannen
kunnen… 
Joeri Sioen: De reden is eenvoudig. Ze vinden ons fascinerend. We 
zeggen ja en bedoelen ook ja. We maken ons geen zorgen als we op 
de weegschaal staan en een Ikea-kast kunnen we in elkaar steken, 
zelfs al ontbreekt er een schroef. En alsof dat nog niet genoeg is, 
betalen we ook nog eens graag hun nieuwste outfit. Geef toe, beter 
kan toch niet?

Peter Desmet: Ik kan nog 1000 andere redenen bedenken, maar dit 
antwoord laat ik aan de vrouwen.

Jeroen Vandromme: Ik geef er toch nog enkele:
…omdat de auto soms achteruit geparkeerd moet worden, 
…omdat een kapotte lamp in huis vervangen moet worden,
…omdat er soms al eens een spin uit het huis gezet moet worden,
…omdat het gras af en toe eens gemaaid moet worden,
…omdat er toch iemand op de kinderen moet passen terwijl de vrouw
    met haar vriendinnen naar de Zumba-les gaat,
…en zo zijn er dus nog veel meer!

Maarten Veys: Hier in VISO zijn mannen vooral onmisbaar om zware 
dingen te helpen dragen.

Peter Van Vooren: Vergelijk het met een kippenren: als er te veel 
wordt gekakeld, heb je een haan nodig om te kraaien ;-)

Tom Vandecaveye

wel mocht volgen. Ze hadden dit ook nog nooit meege-
maakt, er moet iemand de eerste zijn, hé.
7. Ik heb al in veel scholen gezeten. VISO is mijn beste 
ervaring. In VISO heb ik mezelf kunnen vinden. Dus kom 
maar af, jongens!

1. Ik ben Siebe Wulbrecht, leerling 6 Ver-
zorging
2. Twee oudere broers volgden les in VISO 
P: Jelle (27j, verpleger) en Arne (25j, sociaal 
werker. 
3. Contact op stage met bejaarde zorgvra-

gers. Ook de variatie in de lessenroosters met tussenin 
stageperiodes van drie weken met  telkens een terug-
komdag elke week.
4. Veel jongens op school zijn populair: ze krijgen aan-
dacht van de meisjes. 
5. Vrouwelijke leerkrachten houden zich strikter aan de 
lesinhoud dan hun mannelijke collega’s en ze geven ook 
vlugger strafwerk, omdat ze bijna alles minutieus con-
troleren.
6. Mijn eigen situatie: hier ontmoette ik mijn vaste vrien-
din en onze relatie houdt al twee jaar stand.
7. Als je graag met mensen omgaat en van stage houdt: 
dit is zeker geen exclusieve meisjesschool! En ook van 
belang: werkgelegenheid is een zekerheid!

1. Ik ben Louis Compagnie, leerling uit  
7 Haarstilist.
2. Ik koos voor deze richting omdat ik van 
kleins af al graag aan het haar werkte en 
VISO was daarvoor een goede school, omdat 
ik veel mensen de school hoorde aanprijzen. 

Heel wat kappers die ik nu ken, hebben hier hun opleiding 
gevolgd en zijn zeer ver geraakt.
3. Deze richting spreekt mij vooral aan omdat ik tussen de 
mensen zal zitten en hen blij kan maken met de diensten 
die ik lever. En natuurlijk wordt mijn kinderdroom realiteit.
4. Ik voel mij eigenlijk wel goed in de school en richting. 
Niemand heeft er problemen mee dat er een jongen in 
deze richting zit, wat uiteraard goed is. En in de klas voel 
ik me thuis! Het zal zeker emotioneel worden en pijn doen 
om de klas op het einde van dit schooljaar te verlaten.
5. Vrouwen geven niet op een andere manier les dan man-
nen, vind ik. Waarschijnlijk heeft dit dan weer te maken 
met het feit dat ik maar één mannelijke leerkracht heb 
van wie ik les krijg.
6. Mijn ervaring in school? Op het moment zelf vond ik dit 
niet grappig omdat het op mijn 18e verjaardag gebeurde, 
maar nu ik daaraan terug denk, kan ik er wel om lachen. 
Normaal mogen jongens niet binnen in de meisjestoilet-
ten, maar het regende en het was tussen 2 lesuren en ik 
wou niet buiten wachten op mijn vriendin, dus ging ik toch 
mee binnen. Toen we naar het lokaal gingen, wilden we 
lopen omdat we niet te nat wilden zijn. Maar ik zette mijn 
voet verkeerd op een gootje, gleed weg en had mijn pols 
gebroken, waardoor ik toen 6 weken in een gips mocht. 
Een goede start van de volwassen leeftijd was het aldus 
niet!
7. Ik zou jongens deze school aanraden omdat het beter 
is dan je zou denken. Welke richting je ook volgt, de 
leerlingen/leerkrachten zijn er voor je. Je wordt niet als 
meisje bekeken, omdat het een ‘meisjesschool’ is. De 
persoon die je bent, is belangrijker dan de richting die je 
volgt of met wie je omgaat.

Het mannelijke VISO-personeel anno 2016. LO-leerkracht Patrick Mul-
lier, die in 1991 startte als eerste man op het Polenplein, is nu in 
goed (en talrijk) gezelschap.
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Thema-avond psychische stoornissen bij jongeren

Het presenteren voor een grote groep 
ouders was toch een uitdaging: hoe sta 
ik, hoe spreek ik duidelijk en vlot… Na 
de mondelinge presentatie konden de 
leerlingen hun ouders ook nog impone-
ren met hun kookkunsten: ze verzorg-
den een receptie met eigen gemaakte 
hapjes. Dit viel in de smaak!

Opstelling van
informatiepanelen

Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden! Een creatieve uitwer-

king van het thema.

Enkele sfeerbeelden van tijdens de receptie

Voorbereiding in de keuken

Beelden zeggen vaak meer dan 
woorden! Een creatieve uitwer-
king van het thema.

Op 8 maart nodigden de leerlin-
gen van 5 Sociale en technische 
wetenschappen hun ouders 
uit voor een thema-avond over 
psychische stoornissen bij jon-
geren. Voor dit project werkten 
de leerlingen rond dit thema. 
In de lessen integrale opdrach-
ten kregen ze de tijd om zich 
te verdiepen in dit onderwerp, 
teksten te schrijven, hun pre-
sentatie voor te bereiden en 
beeldmateriaal voor een infor-
matiepaneel op te zoeken. Ze 
ontwierpen ook de affiche en 
uitnodigingen.
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Wat vonden de ouders, onze gasten, ervan?

Zeer leerrijk voor de jongeren om 
voor zo een grote groep te spreken!

Een boeiend thema!
Knap gedaan!

Het samenwerken en leren spreken 
is een goede oefening voor later!

Veerle Vandamme

Gedichten druppelen binnen in VISO

Elk jaar werd op een andere manier uitgenodigd om in het geheugen te graven en 
dan - druppelsgewijs - een bijdrage te leveren. Die gedachtestroom kabbelde dan 
overal in de VISO-gebouwen…
Een overzicht van de poëtische toestroom:

Wellicht een gedichtendag ‘om nooit 
meer te vergeten’…

Sonja Sijmkens

Ook dit jaar bogen de poëziegezinde zielen zich over het jaarlijkse 
thema van de gedichtendag. Met Herinneringen poogden zowel 
leerlingen als leerkrachten als het ware een ‘stroom van gedach-
ten’ op school teweeg te brengen.

en de zesdejaars tot slot deden 
hetzelfde, maar toekomstge-
richt: naar hun oudere ‘ik’, wat 
dan gekaderd was in het thema 
dementie. Dit sloot voor enkele 
klassen nauw aan bij bepaalde 
lessen in hun richting.

de vijfdejaars mochten een terug-
blik werpen op hun jongere ‘ik’ en 
een brief schrijven naar zichzelf 
of een gedicht schrijven over een 
belangrijke herinnering …;

de tweedejaars mochten ‘pantou-
men’ over herinneringen, waarbij 
de meest uiteenlopende lyrische 
meesterwerkjes  ontstonden;

de eerstejaars werkten met ‘her-
inner-dingen’ die dan in een ten-
toonstelling aan de klasgenoot-
jes werden toegelicht;

de derdejaars maakten hun cre-
atie op basis van een foto die zij 
associeerden met een bepaalde 
herinnering;

de vierdejaars maakten een car-
toon met een herinnering als 
invalshoek of verbonden een 
voorwerp aan een specifieke her-
innering;
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Creatievelingen in het eerste jaar

1A: In DE VAKKEn SOCIALE En TECHnISCHE VOrMInG En TECHnIEK

We ontdekten in techniek ‘tech-
nische systemen’. Laura Vande-
vyvere en Stien Vansteenkiste 
(1A STVc) bouwden een raket 
en schrokken hoe hoog die wel 
kon vliegen!

In STV maakten we ook een 
dromenvanger. Sinds het ophan-
gen van onze dromenvanger in 
de slaapkamer hebben we enkel 
nog mooie dromen...

De eerste lesjes sociale en technische vorming:
leuke kennismaking met de keuken.

Amber
Vanneste uit 1A 
STVb droomt 
ervan om later 
leerkracht te 
worden.
Ze mocht dan 
ook zo’n 20 
minuten les 
geven over de 
delen van de 
stroomkring in 
de les techniek.

In de les techniek ontwierpen we in het toepassingsgebied chemie 
lekker geurende zeep en een zeepketting.

Griet Pillen
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1B: In HET VAK TECHnIEK

Binnen het thema hout knutselden 
we een eigen verjaardagskalen-
der: we werkten met de vijl en 
de tafelboormachine, we ont-
worpen onze eigen kalender op 
de computer en maakten er een 
kleurrijk werkje van met kleurpot-
loden en verf!

Jessie De Paebe (1 Ba) is super-
trots op haar zelfgemaakte sjaal. 
We leerden breien: een hele klus, 
maar het eindresultaat mag er zijn!

Hoe kunnen de leerkrachten onze 
namen beter onthouden dan met 
een zelfgemaakt naambordje op 
de tafel? We verrasten onze 
leerkrachten hiermee tijdens de 
eerste weken van september.

Tijdens de uren voeding bakten we kleine cakes,
ze smaakten overheerlijk!Tijdens de themaweek ‘vrede’ 

maakten we een sleutelhanger 
met een vredesduifje. We  maak-
ten zelf ons lapje vilt en leerden 
werken met naald en draad. Emilie 
Allemeersch (1 Ba) is fier op haar 
resultaat!

Martine Lezy

Het is altijd leuker 
je techniekspullen 
op te bergen in een 
coole opbergdoos.
We mochten zelf 
onze stempels 
ontwerpen en zo 
persoonlijk kaftpapier 
creeren.



Sterk in de zachte sector

respect op school

De eerstejaars bekeken de aangrij-
pende film ’SPIJT’ in de Cityscoop. 
Tijdens de les leefsleutels volgde een 
nabespreking.
In campus Polenplein brachten de 
eerstejaarsleerlingen weer een blokje 
mee om het kunstwerk ‘respect’ aan 
de muur in het restaurant verder af te 
werken.

Alle tweedejaars kregen door de politie 
een uiteenzetting over cyberpesten.

De derdejaars keken naar enkele film-
pjes uit de dvd ‘De Kleine Vrede’. Via 
actieve werkvormen discussieerden de 
leerlingen over hun reacties in conflict-
situaties.

De vierdes van campus Dr. Delbeke-
straat hadden een workshop door poli-
tiecommissaris R. Cracco.
De vierdes van campus Polenplein 
speelden in de les L.O. het spel ‘De 
gelukzak’.

De vijfdejaars werkten met het stellin-
genspel ‘Risky Business’ (gevaarlijke 
zaakjes). Hier leren de jongeren dat ze 
een actieve rol kunnen spelen in het 
stoppen van cyberpesten.

De zesdes staan straks in het werk-
veld. Zij kregen een sessie over ‘res-
pect in een werksituatie - pesten op de 
werkvloer’.

Voor de zevendes nodigden we de orga-
nisatie ‘School zonder racisme’ uit die 
‘Oogkleppen af’, een workshop over 
verschillen in culturen bracht.

In beide campussen hebben directie, 
leerkrachten en leerlingen hun geverfde 
handen op canvassen geplaatst. Straks 
vind je in de gangen van de school deze 
handen terug op de muur van respect. 
‘High five voor respect’ of is het een 
‘Wave voor respect’?

In de school vind je op vele plaatsen 
de affiche met ‘woorden van respect’.

We denken dat we met de ‘week voor 
respect en tegen pesten’ een zinvol ini-
tiatief namen. We hopen dat dit voor de 
leerlingen weer een aanzet mag zijn om 
respectvol om te gaan met IEDEREEN!

Patrick Soenen

Goed nieuws... We horen en lezen 
in de media dat er minder gepest 
wordt in de scholen. Toch bleven 
we in VISO in de Vlaamse week 
tegen pesten van 1 tot en met 5 
februari 2016 heel wat aandacht 
besteden aan respectvol omgaan 
met elkaar. Dit betekende dat tij-
dens die week in alle klassen één 
of meerdere lessen in het teken 
van dit thema stonden.
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Het Gouden noordje gaat naar ...

Sneeuwpret in Internaat noord

nieuws van het internaat

Op 20 januari 2016 reikte meisjesinternaat Noord de Gouden Noordjes uit.  
Daarmee wilde de internaatsraad enkele internen in de bloemetjes zetten.  
De categorieën waren onder meer:

- ‘de mooiste kamer’, 
- ‘de (positief) opvallendste
  nieuwkomer’,
- ‘de sportiefste’,
- ‘de ijverigste student’,
- ‘de grootste sloeber’,
- ‘het grootste stemvolume’.

In totaal waren er tien categorieën waarvoor er telkens vier genomineerden waren 
die door de internen gestemd werden. Het werd een avond met veel glamour en 
glitter door de plechtige uitreiking en officiële woordjes, gevolgd door een lekker 
feestmaal, de uitdeling van de pakjes en een leuke party.

Op 6 januari reisden we met de autocar 
naar ‘Ice Mountain’ in Komen. 
Traditiegetrouw gaan we elk jaar 
schaatsen. Dit jaar stelde de inter-
naatsraad voor om wel in het thema 
te blijven, maar toch eens iets anders 
te doen. Het was een grote verrassing 
voor de internen toen ze hoorden dat 
we gingen skiën. Iedereen ging uit de 
bol. Voor de één verliep het natuurlijk 
wat vlotter dan voor de ander, maar dat 
kon de sneeuwpret zeker niet beder-
ven. Op de terugweg werd er maar één 
vraag gesteld: ‘ Gaan we volgend jaar 
opnieuw?’

Scholengroep Sint-Michiel
Roeselare · Ardooie

     internaat 
   onze troef       

Barnum, Broederschool, Burger-
school, Centrum Leren en werken, 
H. Kindsheid Ardooie, Klein Semi-
narie, Onze Jeugd, VABI, VISO, VMS,  

Vrij Technisch Instituut
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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

Kathy Deman
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Oe ist?

De Westvlaamse rapper Brihang kwam 
deze workshop op school geven. Hij 
kreeg hierbij hulp van rapper Dieter 
Meeuws (Ntrek) en DJ SNS. Nadat ze 
zichzelf al rappend voorstelden, legden 
ze uit dat je je gevoelens niet moet 
opkroppen, maar dat je deze kan uiten 
via muziek. De opdracht was duidelijk: 
schrijf je gevoelens op en steek ze in 
een lied. Omdat dit in het begin niet 
eenvoudig was, mochten de leerlingen 
zichzelf ‘rappend’ voorstellen. Dit was 
de perfecte ijsbreker!

Daarna konden de leerlingen luisteren 
naar het lied dat Brihang speciaal voor 

‘oe ist’ heeft geschreven. Via dit lied 
maakt hij duidelijk dat je het hart op 
je tong moet leggen, want iedereen is 
baas over zijn/haar stem.

Nadien waren de leerlingen klaar voor 
het echte werk! Ze schreven in groep-
jes een tekst over hun emoties. Op de 
achtergrond klonk muziek om het juiste 
ritme en de juiste woorden te vinden.
Op het einde van de workshop wer-
den de leerlingen uitgenodigd om hun 
rapsong voor te stellen aan de andere 
groepjes. Ze kregen een microfoon 
in de hand en rapten hun liedje op 
een coole beat.

We vinden het als school heel 
belangrijk dat onze leerlingen 
zich goed in hun vel voe-
len.  Binnen ons GOK-beleid 
(Gelijke onderwijskansen) is 
één van onze doelen om de 
leerlingen en leerkrachten te 
ondersteunen in een positief 
klasklimaat. ‘Oe ist’ is een 
actie die perfect binnen dit 
doel past. De reacties van de 
leerlingen waren in ieder geval 
positief!
Bijkomende info kan je vinden op 
www.oeist.be

Nathalie Calmeyn

Deze vraag stellen we elke dag 
wel aan iemand. Maar weten we 
écht hoe het met die persoon 
gaat? Maken we wel voldoende 
tijd om te luisteren naar de 
gevoelens van een ander? Een 
goeie babbel kan wonderen 
doen! Deze boodschap werd 
aan alle tweede- en derdejaars 
van VISO D duidelijk gemaakt 
aan de hand van de workshop 
‘Slam Poetry’. De derdes van 
VISO P krijgen deze workshop 
in het derde trimester.

“Al jaren kent Familiezorg West-Vlaan-
deren een goede samenwerking met 
West-Vlaamse scholen die zorggerichte 
opleidingen aanbieden. Logisch, want 
jongeren die kiezen voor de zorg zijn 
parels om te koesteren”, zegt Linda 
Bonte, directie integrale thuiszorg van 
Familiezorg West-Vlaanderen. “Goede 
zorg valt niet te rijmen met de verzake-

lijking en het sterk functioneel denken 
waar onze maatschappij naar neigt. 
Goede zorg zal altijd in de eerste plaats 
zorg ‘van mensenhart tot mensenhart’ 
blijven. En dat vereist een specifieke 
deskundigheid. Deze boodschap wil-
len we meegeven aan jongeren die een 
zorggerichte opleiding volgen.” 

Daarnaast zijn er binnen de zorg grote 
uitdagingen op het vlak van personeels-
beleid. “De komende jaren voorzien we 
een sterke uitstroom van medewer-
kers die met pensioen gaan. We zijn 
op zoek naar nieuwe jonge krachten 
om deze uitstroom op te vangen”, gaat 
Linda Bonte verder. Voeg daar nog de 
beleidsopties van minister Vandeurzen 
aan toe (afbouw van residentiële zorg 
en uitbreiding van de zorg voor mensen 
in hun natuurlijk milieu) en het is duide-
lijk dat de thuiszorg een sector is waar 
werk verzekerd is.

De leerlingen van de drie klassen  
6 Verzorging namen in dit kader op  
vrijdag 22 januari 2016 deel aan de 
thuiszorgwandeling van Familiezorg 
West-Vlaanderen in Brugge. In de wed-
strijd om het diploma van de school met 
de ‘grootste affiniteit met de opdracht 
van de verzorgende in de thuiszorg’ 
haalden ze het van de leerlingen van 
Immaculata (Ieper) en het Vesaliusin-
stituut (Oostende).
  
Onze leerlingen blonken uit in taken 
zoals groenten bereiden, een zoom her-
stellen, delicate stoffen strijken, een 
tandprothese poetsen, de veiligheid van 
een trap verhogen, actief luisteren…

We namen ook een foto, om deze eer-
ste plaats te vereeuwigen.

Alexander Blomme 

Sterk in de zachte sector

In de prijzen op de thuiszorgwandeling



Op bezoek bij Jolien Carton, oud-leerling
7 Esthetische lichaamsverzorging
Vijf jaar geleden studeerde Jolien 
Carton af in het 7de jaar Esthetische 
lichaamsverzorging. Op school was ze 
een gemotiveerde leerlinge met een 
passie voor alles wat met schoonheid 
te maken heeft. We willen maar al te 
graag weten hoe het vijf jaar later met 
haar gaat. Ik heb een afspraak met 
Jolien in haar eigen schoonheidsinsti-
tuut in Rollegem-Kapelle. Onmiddellijk 
merk ik dat het wat verlegen meisje van 
toen een volwassen vrouw geworden 
is, die enthousiast haar verhaal vertelt.

Het eerste jaar nadat ze afstudeerde, 
werkte Jolien parttime in een schoon-
heidsinstituut in Tielt en daarna in 
Ternat. Als jonge en gedreven schoon-
heidsspecialiste wou ze meer en dus 
startte ze thuis in bijberoep. Na dat 
eerste jaar zette ze de stap om vol-
ledig zelfstandig te starten, tegen de 
raad van haar ouders in. Die zijn zelf 
zelfstandig en hadden Jolien steeds 
gewaarschuwd dat zelfstandig zijn ook 
wel nadelen heeft, maar Jolien beet 
zich vast en startte haar eigen schoon-
heidsinstituut, dat nu – bijna 5 jaar later 
– heel succesvol is. Ze verhuist binnen-
kort zelfs naar een andere locatie in 
het centrum van Rollegem-Kapelle. 

Na haar opleiding in VISO wou ze 
heel graag naar Londen om daar een 
opleiding maquillage te volgen, maar 
omdat een jaar in Londen heel duur is, 
besliste ze om zich in België te specia-
liseren in bruidsmaquillage. Ze volgde 
daarvoor avondlessen aan de Make-up 
Designory School (MUD). Een aanbie-

ding om een tweedaagse opleiding 
bruidsmake-up in Londen te volgen, 
kon ze niet laten liggen en zo maakte 
ze haar droom om in Londen te stude-
ren toch even waar.

Jolien denkt met een goed gevoel terug 
aan haar VISO-tijd, onder andere de 
herinneringen aan de Parijsreis in het 
6de jaar en de 100-dagen doen haar 
glimlachen. Het cliché ‘streng, maar 
rechtvaardig’ klopt volgens haar. Toen 
was de gsm nog helemaal niet toege-
laten op school en mouwloze T-shirts 
waren uit den boze, maar achteraf 
gezien vond ze die discipline toch wel 
goed. Via Facebook heeft ze nu en dan 
nog contact met haar klasgenoten van 
toen, maar iedereen is zijn eigen weg 
gegaan. De klas van toen moest jam-
mergenoeg ondertussen al afscheid 
nemen van Marie-Laure Geers, die in 
2015 omkwam bij een verkeersongeval. 

Ooit was Jolien stagiair in het 7de 
jaar en nu ontvangt ze in haar salon 
zelf stagiairs van VISO. Op die manier 
komt ze nog in contact met de school 
en blijft ze op de hoogte van de oplei-
ding tot schoonheidsspecialiste. Het 
grootste verschil is dat zij tijdens haar 
opleiding alleen in het 7de jaar stage 
kon doen, terwijl de leerlingen Schoon-
heidsverzorging nu ook al stage lopen 
in het 6de jaar. Tijdens de praktijk en 
het salonwerk leerde ze het meest bij 
over de inhoud van het beroep, maar 

het belangrijkste blijft volgens Jolien 
de sociale component: klantvriendelijk-
heid, sociale contacten… 

Jolien kijkt voor de nabije toekomst 
vooral uit naar de verhuis en naar haar 
nieuw schoonheidsinstituut, waar ook 
een winkelgedeelte bij zal zijn. Bedankt 
Jolien voor de fijne babbel. We wensen 
jou verder heel veel succes met alle 
plannen die je nog maakt!

Fanny Delrue
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Shoot School Contest 7de Haarstilist

Een roosje voor Valentijn

Op donderdag 3 maart namen we met 
onze leerlingen deel aan de voorronde van 
de Shoot School Contest 2016. De firma 
JOICO Belgium organiseert deze jaarlijkse 
fotowedstrijd in samenwerking met Coiff-
fure.org UBK/UCB (unie van de Belgische 
kappersbond) en onder leiding van TV- en 
BV-kapper Peter Platel. 
Peter Platel is de oprichter en bezieler van 
De Wakko Kapper met kapsalons in Ant-
werpen, Brussel en Gent. Hij werd bij het 
brede publiek bekend als de kapper bij het 
tv-programma ‘De Heren Maken De Man’. 

14 februari… Valentijn…
Waaraan denk je dan? Aan roosjes uiter-
aard!
Tijd voor de leerlingenraad van campus 
Polenplein om weer in actie te schieten 
en de jaarlijkse roosjesactie op touw te 
zetten! 

We hadden heel wat werk voor de boeg: 
rondgaan in alle klassen, geld inzamelen 
en vooral veel gedoe met roze kaartjes! 
Alle roze kaartjes werden de dag voor de 
Valentijnsactie aan de roosjes gehangen. 
Een 500-tal rozen passeerden de revue. 

Met het boek ‘Hou Van Haar’ maakte Peter 
in 2015 zijn debuut als schrijver.

Als ervaren, gepassioneerde en persoon-
lijke kapper van een groot aantal van 
radio-, tv- en mediapersoonlijkheden kon 
hij onze leerlingen inspireren en klaarsto-
men om een dag het beste van zichzelf te 
geven. Na het kiezen van de teams, model-
len en thema’s, konden ze aan het werk. In 
een paar uur tijd werd een model volledig 
gerestyled door middel van haarsnit, haar-
kleur, make-up en aangepaste outfit. Van 
het eindresultaat werden professionele 
foto’s gemaakt. 

Een jury van professionals uit de wereld 
van kappers, styling, visagie en fotografie 
selecteert uit honderden foto’s de geno-
mineerden. De wervelende finaleshow 

Dat de actie dit jaar opnieuw een succes 
was, is dus een klein understatement. 

Het was hartverwarmend om te zien 
hoeveel leerlingen een roosje kregen 
van een goeie vriend of vriendin. Andere 
leerlingen gingen dan weer naar huis 
met een roosje voor een vriend(in) buiten 
school, een familielid, een buurmeisje of 
buurjongen… Zelfs een aantal leerkrach-
ten vielen in de prijzen, of beter gezegd, 
in de rozen. Fijn dat we velen blij konden 
maken met dit kleine gebaar!                        

 Karen Creminger

gaat door op maandag 23 mei 2016 in het 
Kursaal van Oostende en wordt dit jaar in 
een speciale feestelijke editie gestoken 
omwille van het 10-jarig bestaan. Onder 
aanwezigheid van talrijke BV’s worden de 
winnaars bekend gemaakt. Hopelijk vallen 
we ook dit jaar weer in de prijzen!

Dorine Delamailleure

In campus Delbekestraat wilde de leer-
lingenraad de mooie actie rond Valentijn 
ook eens proberen. En of het een suc-
ces was! 285 roosjes kregen een nieuwe 
eigenaar. Er waren zelfs enkele rozen die 
werden uitgewisseld tussen de campus-
sen. Echte liefde dus...

De leerlingenraad van de lagere graad 
stond ons bij om alle kaartjes vol lief-
devolle boodschappen aan de rozen te 
hangen. Wat waren we blij met deze vele 
helpende handen! 
De vier cupido’s uit de leerlingenraad 
deelden alle rozen in de klassen uit. We 
kregen in ruil een heel mooi resultaat en 
heel veel blije gezichten!

Inge D’Artois

Ook je haar kan onder handen genomen 
worden door 7de Haarstilist, op donder-
dag in de Poststraat 8. Een afspraak 
hiervoor maak je tijdens de schooluren 
op het nummer 051 20 14 57.



Sterk in de zachte sector

Mevrouw Ghekiere 
begeleidt haar leerlingen in 

de onderhoudsdienst en gaat 
met hen op werkplekleren in 
het nieuwe Jan Yperman-

ziekenhuis in Ieper. 

Hilde Dewyspelaere

Door de grote keuze in de stages, telt 
de richting Organisatiehulp momenteel 
veel leerlingen. De leerlingen lopen 
stage op drie domeinen: logistiek 
medewerker in de voedingsdienst, in 
de onderhoudsdienst en als logistiek 
assistent in zorginstellingen en zie-
kenhuizen. Elke week trekken de leer-
lingen anderhalve dag op stage. Hier-
naast krijgen ze een blokstage vóór de 
paasvakantie van anderhalve week.
We lopen met hen mee…

Elke leerling 
krijgt een eigen 
onderhoudskar 
toegewezen.

We 
oefenen de 

manier waarop 
je eten toedient 
aan een zorg-

vrager.

We leren heel 
wat bij op de 

werkvloer. De prak-
tijk is toch wat 
anders dan de 

theorie...In 
de voe-

dingsles maken 
we eenvoudige 
bereidingen 

klaar.

Het leven zoals het is… in 6 Organisatiehulp

We besteden 
de nodige aan-
dacht aan hygie-
nisch handelen: we 
dragen een haarnet 

en wassen onze 
handen.
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Wist je dat…
oud-leerling Matthijs Samyn uitgeroe-
pen werd tot persoonlijkheid van het 
jaar tijdens de uitreiking van de Roese-
lare Awards? Hij trok al verschillende 
keren op missie met het B-Fast team 
en heeft voor de bestrijding van Ebola 
al verschillende humanitaire missies 
achter de rug. Hij staat nu aan het 
hoofd van een spoeddienst. Van harte 
proficiat, Matthijs!

foto: Sbr (Het Nieuwsblad)

de leerlingen van 3 Verzorging-voeding 
samen met de leerlingen van het 3de 
leerjaar soep met balletjes maakten?

de Damiaanactie in campus Polenplein 
maar liefst 1770 euro opbracht? Met 
dit geld hebben we 44 levens gered!!! 
Dank je wel aan iedereen die hieraan 
meehielp!

de nieuwe fluorescerende rugzakco-
vers die de eerstejaars gratis konden 
krijgen ook een andere functie kunnen 
hebben? Het leverde alvast deze leuke 
foto op. Nu nog veilig naar school…

er slechts 1 brood meer over was na 
het gezond ontbijt van 1B en BVL? Van 
brood word je groot…

onze leerlingen van 6 Verzorging en 
7 Thuis- en bejaardenzorg experten 
werden in de geschiedenis van WO II? 
Op 4 februari brachten ze een beklij-
vend bezoek aan de Dossinkazerne in 
Mechelen en aan het fort van Breen-
donk.

Kamiel Anseeuw (oud-leerling 6 TW) 
eigenhandig een drone (een onbemand 
luchtvaartuig) bouwde? Al van kleins af 
is hij gefascineerd door techniek. Zo 
krijgt zijn oude droom – piloot worden – 
opnieuw vorm. 

de leerlingen van 6 Sociale en techni-
sche wetenschappen met een creatief 
pastafilmpje (tagliatelle belle) deelna-
men aan de wedstrijd ‘school is cool’? 
Dit maakten ze tijdens de lessen inte-
grale opdrachten. Ze kregen hiervoor 
een duizendtal stemmen. Het filmpje 
kan je bekijken op youtube.

twee leerlingen van 1B dit schooljaar 
nog hun vormsel doen? Dit zijn Cassan-
dra Vandepoele uit 1 Bc en Febe Naert 
uit 1 Bd. Proficiat voor dit engagement!

op 18 maart de zesde editie van de 
Kwistetquiz voor leerkrachten en 
opvoeders van VISO doorging? De 
opbrengst gaat integraal naar Kom op 
tegen Kanker!

de leerlingen van 4 Verzorging-voeding 
een kamishibia verteltheater brachten 
voor de leerlingen van het 1ste en 2de 
leerjaar?

5 OH samen met leerlingen van Domi-
niek Savio in het kader van inclusie 
momo’s maakte in onze leskeukens? 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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het VISO-personeel het 10000 stap-
pen-project aandurfde? De concurren-
tie tussen de verschillende groepen 
was groot, maar uiteindelijk won het 
onderhoudspersoneel! Op de foto de 
trotse winnaars.

in navolging van de 10000 stappen 
een VISO-stapclub werd opgericht voor 
het personeel?

een accordeon geen geheimen heeft 
voor Daan Catteeuw (4 STWa)? Hij 
neemt op 24 april deel aan een wed-
strijd in het Lemmensinstituut in Leu-
ven. We duimen!

de leerlingen zich warm dansten op 
de speelplaats tijdens de dikketrui-
enweek? Tijdens de speeltijd konden 
ze ook soep drinken. Over de middag 
haakten en breiden ze aan één warme 
lange sjaal. Ook een milieuquiz stond 
op het programma. De temperatuur 
werd in de lokalen 2 graden vermin-
derd. Zo hebben wij ons steentje bijge-
dragen tot een beter leefmilieu.

VISO mee deed aan de Warmathon en 
met 4 leerkrachten (Femke Chielens - 
Elien Debou - Elien Piccavet - Thomas 
Ryon) 63 km liep?

onze oudercomités op beide campus-
sen opnieuw een bijzonder succesvolle 
paaseierenchocoladeverkoop organi-
seerden?
In campus Polenplein gaat de winst 
van 2329 euro dit jaar naar meer 
groen (bloembakken, planten…) op de 
speelplaats. De winst van 1744 euro in 
campus Delbekestraat is ook voor het 
pimpen van de speelplaats. Shae-Lynn 
Debruyne (6 HZ) was beste verkoper in 
VISO P en 3 HZa de best verkopende 
klas. Ze mochten als beloning smullen 
van een grote paashaas in chocolade.
In VISO D verkochten Femke Van Haver-
beke (7 OA), Sushila Matyn (6 OH), 
Jodzia Verfaillie (7 MV), Caitlin Van-
deputte (3 VVc) en Caithlyn Vandevin  
(1 Ba) het meest. Ze werden beloond 
met  bioscoopticketten.
Van harte dank aan onze oudercomités 
en ook aan al wie chocolade kocht!

Debby Godderis (oud-leerling 6 GWW) 
de vzw ‘Zwerverkenshuis’ in Hoog-
lede oprichtte om het probleem van 
de zwerfkatten op te lossen? De vzw 
plaatst met hulp van het gemeentebe-
stuur katten in pleeggezinnen en de 
organisatie helpt met sterilisatie, voe-
ding, dierenarts…

het Federaal voedselagentschap op 
bezoek kwam in het schoolrestaurant 
en we van deze inspectie al onze pun-
ten kregen op het vlak van hygiëne en 
veiligheid? Een dikke pluim hiervoor 
aan het onderhoudspersoneel en aan 
Angeline van Scolarest!

-

-

-

-

-

-

-

-

foto: Sbr (Het Nieuwsblad)

Campus
Dr. Delbekestraat
1B
Eerste jaar beroepsonderwijs

dinsdag 12 april 2016
om 19 u.

1A
Eerste jaar technisch onderwijs

donderdag 14 april 2016
om 17.30 u., 18.30 u.
of 19.30 u. 

Campus Polenplein

Info-
avonden
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Familiaria

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

Dhr. Jacky Hoet op 16 december 2015, 
broer van Raymond Hoet - oud-leer-
kracht

Mevr. Dorine Coone op 17 december 
2015, tante van Elisa Coone - BVLa

Mevr. Anna Degrave op 26 december 
2015, moeder van Nicole D’Hondt - 
oud-leerkracht en grootmoeder van 
Griet Vanhaelewyn - leerkracht

Dhr. Luc Vandenberghe op 3 januari 
2016, grootvader van Kapinda Desmet 
- 6 SV

Mevr. Alice Vandamme op 8 januari 
2016, grootmoeder van Myriam Ver-
donck - leerkracht 

Dhr. Paul Baekelandt op 17 januari 
2016, grootvader van Eline Baekelandt 
- 6 Va

Mevr. Nathalie Leire op 18 januari 
2016, moeder van Shauni Lapeire - 
oud-leerling 7 MV 2015

Mevr. Nadia Jonckheere op 20 januari 
2016, grootmoeder van Maxim Debus-
schere - 4 VVc

Mevr. Anna Blondeel op 21 januari 
2016, schoonzus van Anne-Marie 
Gevaert - leerkracht

Dhr. Marius Taveirne op 23 januari 2016, 
grootvader van Thebe Taveirne - 5 Va

Dhr. Rogier Vandewalle op 26 januari 
2016, vader van Grietje Vandewalle - 
ondersteunend personeel

Mevr. Jeanne Pauwels op 26 januari 
2016, moeder van Jan Vanhoutte - raad 
van bestuur scholengroep Sint-Michiel

Dhr. Luc Doom op 28 januari 2016, 
grootvader van Destiny Rommel - 3 VVa

Dhr. François Verheyen op 30 januari 
2016, overgrootvader van Angela Car-
doen - 3 STWa

Mevr. Jeanette Priem op 31 januari 
2016, grootmoeder van Caitlin Vande-
putte - 3 VVc

Dhr. Georges Keyngnaert op 1 februari 
2016, grootvader van Annelies Vande-
nabeele - leerkracht

Mevr. Maria Deceuninck op 9 februari 
2016, tante van Morgan Rosselle - 4 HZ

Dhr. Christiaan Vanmeenen op 11 
februari 2016, echtgenoot van Lydie 
Devolder - oud-leerkracht

Mevr. Ann Lema op 26 februari 2016, 
schoonzus van Jan Vincent Lefere, 
voorzitter scholengroep Sint-Michiel

Dhr. Roger Degroote op 4 maart 2016, 
grootvader van Anouk Demyttenaere  
(2 STVd), Delphine Bouten (7 EL) en 
Justine Bouten (3 Hza)

Dhr. Antoon Lietaert op 11 maart 
2016, grootvader van Kilian (5 TW) en 
Kyara Lietaert (2 STVd)

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan. 

Huwelijken
Simon De Backere en Stijn Debaillie op 
27 februari 2016, zoon van Jean-Marie 
De Backere - leerkracht

Pieter Volcke en Tracey-Lee Piedt, op 
19 maart 2016, zoon van Marianne 
Devloo - leerkracht

Proficiat aan de gelukkige paren en 
hun familie!

Geboorten
JARI op 19 december 2015, kleinzoon 
van Linda Dewitte - leerkracht

REMI op 22 december 2015, zoon van 
Toon Monstrey - TAC en Nele Depuydt

SAMANTHA op 30 december 2015, zus 
van Nancy Slepcikova - 1 Bb

LASSE op 4 januari 2016, zoon van 
Johan Masschelein en Ellen Colpaert 
- CLB-medewerkster

ANNELOU op 20 januari 2016, dochter 
van Dieter Lems en Lynn Segaert - leer-
kracht

ELENA op 6 maart 2016, dochter van 
Pieterjan Demeyere en Kyra Kerckhof - 
leerkracht

KAMIEL op 13 maart 2016, kleinzoon 
van Martine Vandecandelaere – oud-
leerkracht

Proficiat aan de ouders en hun familie!



Look and see
MODESPEKTAKEL

dinsdag 7 juni 2016 - 19.30 u. in De Spil Roeselare

Kalender derde trimester - info voor leerlingen
27/04 medisch onderzoek in CLB 3 VVc D
28/04 IO-avond voor ouders 4 STW P
29/04 studiebezoek aan
 wellnesscentrum 6 SV P
02/05 studiekeuzeproject BVL D
03/05 studiekeuzeproject BVL D
03/05 start driedaagse Londen 5de jaar P
03/05 studiebezoek aan
 Jan Ypermanziekenhuis 6 OH D
03/05 studiebezoek aan
 brandweer 5 OH D
03/05 infoavond voor 2de jaar
 over 2de graad bso D
04/05 medisch onderzoek in CLB
 3 VVa en 3 MRP D
05/05 einde driedaagse Londen 5de jaar P
05/05 O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag) D + P
06/05 vrije dag D + P
09/05 week van de gezonde
 tussendoortjes D
09/05 bezoek aan Dominiek Savio 7 OA D
09/05 begeleiden van peuters op de
 kinderboerderij in Gits 5 V D
09/05 kinderkapsalon BVL haarzorg D
09/05 cultuur Popcorn (fAbuleus)
 3 tso en 3 HZ P
09/05 schoolraad in VISO P D + P
11/05 GIP 6 SV P
12/05 vrouwen in de oorlog
 voor alle klassen P 
15/05 Pinksteren D + P
16/05 pinkstermaandag (vrije dag) D + P
17/05 bezoek aan woonzorgcentrum
 Rustenhove 5 OHb D
17/05 seminarie risicoanalyse
 voor kappers 5 HZ P
19/05 teambuilding en picknick IO 3 STWb P
19/05 excursie rioolwater-
 zuiveringsinstallatie 3 STWc  P
19/05 bezoek aan kinderdagverblijven
 4 VV D
19/05 oudercomité VISO D D
20/05 VISO in KLEUR D + P
21/05 GIP-project 7 KZa D
21/05 finale JOICO School Contest in
 Casino Cursaal Oostende 7HS P 
21/05 leerlingenfeest in De Spil P

24/05 GIP 6 TW P
24/05 excursie aardrijkskunde 6 GWWa P
24/05 GIP-project 7 KZb D
25/05 excursie aardrijkskunde 6 STW P
25/05 tweede vaccinatie meisjes 1ste jaar P
26/05 excursie rioolwater-
 zuiveringsinstallatie 3 STWa P
26/05 teambuilding en picknick IO 3 STWc P
26/05 excursie aardrijkskunde
 6 SV en 6 TW P
26/05 studiebezoek aan cosmeticawinkel
 in Oostende 7 EL P
26/05 tweedaagse schoolreis 1-5-6-7 D
27/05 tweedaagse schoolreis 1-5-6-7 D
27/05 schoolreis 1-2-3-4 P
27/05 schoolreis 2-3-4 D
27/05 excursie aardrijkskunde 6 GWWb+c P
30/05 GIP-project 7 KZa D
31/05 repetitie Modespektakel 1 A P
31/05 GIP-project 7 KZb D
02/06 excursie rioolwater-
 zuiveringsinstallatie 3 STWb P
02/06 teambuilding en picknick IO 3 STWa P
02/06 bezoek aan woonzorgcentrum
 Vincenthove n.a.v. studiekeuze-
 project 4 VV D
07/06 inleefdag MPI Klerken 5 GWW P
07/06 generale repetitie
 Modespektakel D + P
07/06 Modespektakel ‘Look and see’
 in De Spil om 19.30 u. D + P
09/06 IO-dag in Brugge 4 STW P
20/06 GIP 6 MRV en 7 MV D
23/06 laatste examendag 3de graad D + P
24/06 laatste examendag
 1ste en 2de graad D + P
24/06 proclamatieviering
 6de jaar en 7de jaar P
27/06 proclamatieviering 7de jaar D
29/06 oudercontact D + P
30/06 rapportafhaling in voormiddag D + P
09/07 start administratieve vakantie D + P
16/08 school terug open D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

11/04 infoavond Londen 5 GWW en 5 HZ P
11/04 start thema ‘Puberteit’ BVL D
12/04 creatiedag 3-4-5-6-7 Mode D
12/04 bezoek aan kapperszaak en
 culturele activiteit in Gent 5+6 HZ P
12/04 medisch consult in CLB 3 TW P
12/04 infoavond Londen
 5 SV, 5 STW en 5 TW P
12/04 infoavond over 1ste jaar (1 B)
 om 19 u.  D
13/04 spel ‘paystation’ door CAW n.a.v.
 thema ‘Startbaan’ 5+6 MRV en 6 OH D
13/04 voordracht vzw Victor (autisme)
 7 KZ D
14/04 start tweedaagse Parijs 6de jaar P
14/04 werkplekleren 6 OH (groep 2) D
14/04 studiebezoek aan cosmeticawinkel
 in Oostende 5 SV P
14/04 infoavond over 1ste jaar (1 A) om
 17.30 u., 18.30 u. en 19.30 u. P
15/04 einde tweedaagse Parijs 6de jaar P
15/04 studiebezoek aan
 schoonheidsinstituut 5 SV en 6 SV P
15/04 klasfotografie 6 Vb, 6 Vc, 7 KZ,
 7 TBZ en 7 OA D 
15/04 spellenavond
 oud-leerlingenbond VISO-SLI D
18/04 leerlingenraad 4-5-6-7de jaar D
18/04 kinderkapsalon 6 HZ P
20/04 start driedaagse studiereis
 naar Aken 7 EL P
20/04 medisch onderzoek in CLB 3 VVb D
21/04 werkplekleren 6 OH (groep 2) D
21/04 dode hoek en busevacuatie 1 B D
21/04 infoavond voor 4de jaar over
 Organisatiehulp en Verzorging D
21/04 oudercomité VISO P P
22/04 einde driedaagse studiereis
 naar Aken 7 EL P
24/04 OPEN DAG
 van 13.30 u tot 17.30 u. D+P
25/04 studiebezoek ‘Beauty Selection’
 in Heizel Brussel 7 HS P
25/04 kinderkapsalon 6 HZ P
26/04 bezinning 2de jaar P
26/04 studiebezoek aan
 parlement 6 GWW 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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