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Dagelijkse kost
Een nieuwe school, een nieuw handboek, andere leerlingen of een verrassende titularis 
of klas. 1 september is elk jaar weer spannend. Naast deze jaarlijkse nieuwigheden 
waren er dit jaar ook enkele speciallekes. 

We verwelkomden acht nieuwe leerkrachten en een nieuwe adjunct-directeur, alhoewel 
onderstaande nu ook niet zo nieuw is... Hogerop kregen we een nieuwe algemeen direc-
teur van de scholengroep en nog hoger zelfs een nieuwe minister. 
Er was de start van een nieuwe GOK-cyclus waarin we extra aandacht besteden aan de preventie en remediëring van leer- en 
ontwikkelingsachterstanden, studie- en gedragsproblemen, socio-emotionele ontwikkeling en studieloopbaanbegeleiding. 
Ondertussen is het GOK-team volop bezig met de verwerking van de bevragingen en is het nieuwe er al lang van af.
Ook startten we met het leer- en communicatieplatform Smartschool. Leerlingen vinden er steeds meer materiaal voor ver-
schillende vakken. Ouders krijgen er het rapport of brieven te zien en leerkrachten… die moeten er alles vinden.
Het pastorale jaarthema ‘wakker voor vrede’ luidt een jaar in van terug- en vooruitblik. 100 jaar WO I zal ons dit jaar niet 
loslaten en de klok die ons wekt voor vrede zal dit jaar harder klinken dan ooit.
De leerlingenraden op beide campussen schoten meteen uit de startblokken en organiseerden alweer enkele heel leuke 
activiteiten. Springkastelen en uitdagingen waren ons deel. 

Toch zijn het niet deze nieuwigheden die me bijblijven na mijn eerste trimester als adjunct-directeur. Het zijn veeleer de al-
ledaagse zaken. De dingen die zo tot de routine behoren dat je ze pas opmerkt als je er echt op let.

De leerkracht die net als de voorbije jaren remediëring geeft aan leerlingen omdat hij wil dat de leerlingen het écht snappen. 
De poetsvrouw die telkens weer zorgt voor een proper klaslokaal of hal, ook al lopen er even later weer honderden vuile 
voeten door.
De technisch adviseur die er voor zorgt dat alles klaar staat voor een vergadering of infoavond.
De leerlingenbegeleidster die geduldig luistert en hulp zoekt voor een leerling, terwijl het andere werk blijft liggen.
De leerling die heel nauwkeurig de nota’s bijhoudt voor een zieke medeleerling en ook verwittigt als er een toets gepland 
wordt.
De coördinator die overlegt met collega’s om vakken of studierichtingen kwaliteitsvol uit te bouwen tot iets wat leerlingen 
écht boeit. En om pubers te boeien is soms wel wat overleg nodig… 
De collega’s die een activiteit of feestje organiseren voor mede-collega’s of gewoon een klein gebaar stellen bij ziekte.
De moeder die op een studiekeuzeavond heel aandachtig luistert en zich bezorgd afvraagt of haar dochter de juiste richting 
kiest. 
De directeur die, ook achter een rood lampje van ‘bezet’, uren doorwerkt vanuit de overtuiging dat elke leerling of elk per-
soneelslid talenten heeft die het de moeite waard maken.
De opvoeder die elke dag opnieuw nauwgezet de aanwezigheden bijhoudt en ouders opbelt om te weten wat er scheelt met 
zoon of dochter. 

Deze ‘dagelijkse kost’ die geserveerd wordt, is elke dag weer uniek en verrassend en veel meer dan drie sterren waard.
Ik hoop dat we ook in 2015 van die fantastische ingrediënten mogen genieten.

Een zalige Kerst en een vredevol nieuwjaar aan iedereen. Joeri Sioen
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Zolang er onrecht is,
kan er geen vrede zijn.

Advent, dé periode van verwach-
ten, van uitkijken naar het Licht… 
de landingsbaan voor het Kerst-
kind, een vredevol nieuw begin.

Wakker voor vrede

Met ons jaarthema ‘Wakker 
voor vrede’ willen we gedu-
rende de komende maanden 
de link leggen met een gebeur-
tenis van 100 jaar geleden.

Jonge mensen van nu hebben veel om 
naar uit te kijken: een diploma beha-
len, een boeiende job, een gelukkig 
leven. Ook toen, 100 jaar geleden, 
droomden veel jonge mensen van een 
mooie toekomst. De Groote Oorlog, 
Wereldoorlog I, maakte daar echter 
abrupt een einde aan. Van velen werd 
hun droom aan flarden geschoten. 
Ze sneuvelden op het slagveld van 
Ieper en omstreken. Ter ere van de 
miljoenen slachtoffers van die Groote 
Oorlog hielden we op 12 november 
een stiltemoment. Met de Last Post 
wensten we hen rust in vrede.

Dat de vrede zeer broos is, merken 
we elke dag in de media.
Het maakt mensen angstig. Daarom 
is het goed dat er in deze donkere 
dagen mensen zijn die licht in de 
duisternis brengen. Denken we maar 
aan het Lichtfront. Op de lijn, 87 
kilometer lang, waar men 100 jaar 
geleden het vuur opende op elkaar, 
werd op 17 oktober, als een lopend 
vuurtje, de vrede doorgegeven. Met 
die ‘vuurlijn’ werden alle redenen om 
vuur aan te steken gebundeld.
Vuur omdat we bang zijn van alle oor-
logen die nog woeden.
Vuur als feest omdat we hier al een 
paar generaties geen oorlog meer 
hebben.
Vuur als herdenking aan de miljoe-
nen mensen die hier of elders in de 
wereld, vroeger en vandaag sneuve-
len door geweld.
Maar er is nog een heel goede reden 
om vuur aan te steken: vuur als teken 
van hoop.

Zo vormden wij in de adventsviering 
een lichtfront.
In de duistere kerk staken we licht-
jes aan, een landingsbaan voor de 
hoop…. Hoop op een beter leven 
voor alle mensen die vandaag onder 
onrecht gebukt gaan. Onrecht bestrij-
den gaat over (terug) geven van rech-
ten aan mensen, kromme mensen 
rechten.

Ingrid Van Looy
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Kris Gelaude verwoordt het zo:

“Vraag mij niet of er ergens ooit
een schuilplaats zal bestaan

voor pijn en voor verdriet.
die grillige meander van het leven

Die zich ongevraagd door onze dagen slingert.
Alleen de stilte, de onmetelijke

legt haar erbarmen om me heen.
Zij draagt de tijd. En mij.

En ieder ogenblik. 
Als teken van oneindigheid.”

Ward laat een leegte achter
en een litteken in ons mens zijn met elkaar!

Er zal een zee van stilte nodig zijn
om al die leegte te omringen. 

Leen Dillen

“Als het leven pijn doet, kunnen 
we alleen maar zacht zijn voor 
elkaar”.

Het verlies van Ward Vermeu-
len, leerling uit 5 STW heeft 
onze school diep geraakt.
Als in de lente van het leven 
een mens uit dit leven stapt, 
staat de wereld stil en wordt 
alles overhoop gehaald! Dit 
kan niet gebeuren, dit mag niet 
gebeuren, dit wil niemand… en 
toch…
Dan sta je als school zo mach-
teloos, maar voel je ook hoe 
‘nodig’ wij er zijn voor elkaar 
en hoe leerlingen, leerkrach-
ten en directie elkaar dragen, 
verder dragen, over verdriet en 
pijn heen.
Dan kun je alleen maar samen 
stil worden, samen wenen, 
samen bidden.

Afscheid van Ward Vermeulen
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mijn eigen ervaring en 
kennis door te geven 
aan de nieuwe gene-
ratie en om er voor 
leerlingen te zijn. En 
dit jaar ben ik ook 
klastitularis, waardoor 
ik dat ten volle kan 
doen!

Wat doe ik graag
in mijn vrije tijd?
Dankzij mijn huidige 
verbouwingen en het 
drukke leerkrachten-
bestaan, heb ik weinig tijd/zin over om een 
tijdrovende hobby te hebben. Sporten zou, moest 
ik wél meer tijd hebben, daar slechts een klein 
aandeel in hebben. Ik ben nu eenmaal niet 
zo heel erg sportief aangelegd. Ik hou me de 
laatste jaren vaak bezig met tekenen en digi-
taal ontwerp. Een gezellig TV-avondje, kijken 
naar mijn favoriete series en zo nu en dan 
eens met vrienden de sfeer gaan opsnuiven 
in de nachtelijke uitgaanswereld zijn eveneens 
zaken waar ik mijn vrije tijd met plezier aan 
besteed.

Wat maakt mij een beetje speciaal?
Wat mij momenteel (een beetje) speciaal 
maakt is het gegeven dat ik, binnen de richting 
Verzorging, zo goed als de enige mannelijke 
leerkracht ben. Tussen al die vrouwelijke col-
lega’s kan dat wel tellen! Maar aangezien ik 
evenzeer graag eens een babbeltje sla, kan ik 
me goed aanpassen binnen deze leefwereld. Ik 
ben (momenteel) één van de jongste leerkrach-
ten in VISO. Maar dat heeft ook zo zijn 
voordelen!
Om een lang verhaal kort te maken: ik hoop 
dat mijn verbouwingen stilaan op hun einde 
zullen lopen, hou van het leerkrachtenbestaan 
en hoop nog lang mijn ervaringen/kennis te 
mogen doorgeven aan, en te mogen werken 
met, jongeren!

Het vriendenboekje van
onze nieuwe leerkrachten en opvoeders

Alexander
Blomme

Rarara, wie ben ik?
De meesten zullen mij ondertussen kennen 
als 'Meneer Blomme'. Collega's, vrienden en 
familie eerder als 'Alexander'. Ik ben iets 
meer dan 23 jaar jong en afkomstig van 
Ardooie. Momenteel proberen mijn verloofde 
en ik samen een bouwvallig huis, in Oostroze-
beke, te renoveren, om er onze eigen stek van 
te maken. Ik ben zelf nog jong, avontuurlijk 
en soms ook nog wat speels  Ik geef sinds 
oktober 2013 les in het VISO campus Delbe-
kestraat en doe dat met heel veel plezier!

Wat doe ik graag op school?
Mijn carrière is, zoals mijn leeftijd verraadt, 
nog behoorlijk pril... In het secundair onderwijs 
studeerde ik af in Latijn-Wetenschappen, 
in het KSR in Roeselare. De periode in het 
secundair onderwijs die je meemaakt, is in-
derdaad één van de mooiste perioden in een 
mensenleven, daar ben ik nu vast van over-
tuigd.
Daarna ben ik beginnen twijfelen. Ik ben aan 
een universitaire opleiding Biologie begonnen, 
vanuit een sterke voorliefde voor alles wat 
plant en dier is, maar heb die niet afgemaakt. 
Het werd mij iets te theoretisch en bijgevolg 
dus ook iets te saai... Dan ben ik (met dank 
aan mijn toekomstige) uiteindelijk beland in 
de opleiding Bachelor in de verpleegkunde in 
de (toenmalige) KATHO in Kortrijk. Daar 
vond ik mijn gading vrijwel onmiddellijk. Ik 
ontdekte dat ik heel graag met mensen aan 
de slag ging en dan vooral m.b.t. psychiatrische 
problematieken. Ik studeerde dan ook af als 
'psychiatrisch verpleegkundige' en ben daarna 
een tijdje werkzaam geweest als nachtverpleeg-
kundige in het psychiatrisch centrum in Pittem. 
Daar heb ik heel mooie herinneringen aan. 
Toch zat ik toen al een tijdje met het idee te 
spelen om ook leerkracht te worden... En zo 
gezegd, zo gedaan, ik ben er dan maar ineens 
ingesprongen! Ik geef nu ongeveer een groot 
jaar les binnen de richting Verzorging (5e en 
6e jaar). ‘Les’ is echter een nogal ruim begrip. 
Naast de vakken ‘zorg en welzijn’ en ‘geïnte-
greerd werken’, doe ik voor een groot stuk ook 
aan stagebegeleiding. Daarnaast ben ik actief 
in verschillende werkgroepen. Ik ben het liefst 
bezig met jonge mensen. Ik hou ervan om 
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Wat doe ik graag in 
mijn vrije tijd?
Ik speel volleybal 
bij Volare Roeselare. 
Daar gaat het grootste 
deel van mijn vrije tijd 
naartoe. Ik ben blij 
dat ik dit nog steeds 
op competitief niveau 
kan doen. Sport speelt 
nog steeds een belang-
rijke rol in mijn leven. 
Als het volleybalseizoen 
voorbij is, ga ik geregeld 
lopen.

Rarara, wie ben ik?
Sien is mijn naam en in de telefoongids vind je 
me terug bij de ‘V’ van... Verplanken. Een af-
zonderlijk plaatsje heb ik nog niet veroverd in 
het Grote Boek der Telefoonnummers, want ik 
woon nog bij mijn ouders, oudere broer, jongere 
zus en lieve hond. Na mijn studeerperiode in Gent 
verblijf ik dus opnieuw in mijn vertrouwde omge-
ving in Ieper. Ook al ben ik nog maar 22 en 
hoogstwaarschijnlijk de jongste leerkracht op school, 
toch heb ik er al een jaartje leservaring opzitten. 
Vorig jaar gaf ik wiskunde in Ieper. Momenteel  
combineer ik het lesgeven in het VISO met het 
lesgeven in Ieper. Naast wiskunde geef ik dit jaar 
ook lichamelijke opvoeding. Nu zie ik je al den-
ken: L.O. en wiskunde! Dat is niet de meest voor 
de hand liggende combinatie, hé!?

Wat doe ik graag op school?
Het leukste moment op school is de gemotiveerde 
leerlingen ophalen op de speelplaats om een 
nieuwe les te starten! Ik kan ook wel genieten 
van een gezellige babbel met de collega’s.

Wat doe ik graag in mijn vrije tijd?
Als je mij nergens vindt, dan kom je best ook 
nog eens in de turnzaal kijken. Zelf heb ik vele 

Rarara, wie ben ik?
Ik ben Annelies Samyn en dit jaar werk ik 
4 uur op het secretariaat van VISO campus 
Polenplein. Ik ben 33 jaar, ben getrouwd en heb 
twee kindjes.
Ik studeerde af in 2002 als bachelor lichame-
lijke opvoeding. Na mijn studies deed ik enkele 
vervangopdrachten als LO’er in een paar lagere 
scholen in de buurt. Toen kreeg ik een aanbod 
om in de Broederschool te werken, waar ik ook 
mijn secundair onderwijs volgde. Daar kon ik als 
opvoeder op het secretariaat beginnen. Ondertussen 
ben ik er nog steeds werkzaam.

Wat doe ik graag op school?
Ik vind het leuk om tijdens de lessen door de 
gangen te lopen en de geuren op te snuiven die 
ontsnappen vanuit de kooklessen.

uren doorgebracht als 
competitiegymnast in 
de Ieperse turnzaal. 
Ondertussen geef ik er 
aan zes getalenteerde 
meisjes zelf turnlessen. 
Naast de sport maak 
ik ook graag tijd voor 
momenten met vrienden 
en familie, maar ook 
genieten van een film 
en uiteraard ook shop-
pen, horen daarbij.

Wat maakt mij een 
beetje speciaal?
Voor de meeste mensen is de balk een niet te 
vermelden voorwerp in het dagelijks leven. Bij mij 
is dat anders. De balk wordt door mij vanuit 
verschillende invalshoeken bekeken. Ik gebruik de 
balk op twee manieren! Als gymnast heb ik uren 
in mijn leven besteed aan turnen op de balk, 
maar die balk is ook een interessant gegeven 
in de wiskundeles. Daar kan ik de oppervlakte 
van een balk berekenen, de inhoud, enz. Het is 
dus wel duidelijk dat mijn passie voor turnen en 
wiskunde een duo vormen.

Sien
Verplanken

Annelies
Samyn
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Indonesië, ex-Joego-
slavië... Maar ik kan 
evenzeer genieten van 
een goed boek in mijn 
eigen tuin. Ik vind 
het zalig om de tijd 
te hebben om boeken 
te ‘verslinden’ en de 
wereld rond me even 
te vergeten. Ik ben 
een trouwe bezoeker 
van het Dranouterfes-
tival. En een avondje 
stappen in Gent met 
mijn  drie kinderen of 
met mijn dochter die 
daar studeert, vind ik 
ook altijd super.

Wat maakt mij een beetje speciaal?
Ik hou in mijn leven altijd wel wat ruimte 
voor vrijwilligerswerk. Heel wat jaren terug 
deed ik vrijwilligerswerk binnen de ziekenwereld 
(zowel in het ziekenhuis als tijdens kampen). 
Ook de drugwereld behoorde op een bepaald 
moment tot mijn vrijwilligersterrein, om op 
die manier een leerling intens te kunnen be-
geleiden. 10 jaar lang deed ik vrijwilligerswerk 
in de gevangenis van Brugge en Ruiselede. Ik 
ervaarde er keer op keer dat mensen meer 
zijn dan hun fouten. Ik heb er fijne avonden 
beleefd, al klinkt dat misschien wat vreemd in 
de oren. Op dit moment beperkt het vrijwilli-
gerswerk zich tot de Damiaanactie waarbinnen 
ik reeds een 15-tal jaar deel uitmaak van de 
stuurgroep in Roeselare.
Ik koester een mooie, ietwat speciale herin-
nering. Een aantal jaren terug mocht ik getuige 
zijn bij het huwelijk van een oud-leerling voor 
wie ik veel betekend had tijdens zijn schoolja-
ren. Dat was een heel  fijne gebeurtenis.

Rarara, wie ben ik?
Ik ben Lena Waegeman, afkomstig uit 
Oost-Vlaanderen. Na mijn huwelijk ben ik in 
West-Vlaanderen beland. Na negen jaar 
godsdienst geven in het VTI van Dender-
monde maakte ik de overstap naar het VTI 
van Roeselare, een school die ik sinds septem-
ber dit schooljaar combineer met VISO campus 
Delbekestraat. Mijn echtgenoot overleed zo’n 
2 jaar geleden. Samen met mijn kinderen, 3 
twintigers,  maak ik een warm nest in Gits. 
Eentje vloog ondertussen uit.

Wat doe ik graag op school?
Binnen mijn vak is het aangenaam om met 
mijn leerlingen in gesprek te gaan, dingen te 
bevragen, zaken open te trekken, af te tasten 
waar zij van leven en uitnodigen om hun blik 
te verruimen. Dat blijft een boeiende ontdek-
kingstocht die me de ene keer kan vertederen, 
maar die ook wel eens voor ergernis zorgt. 
Het blijft van dag tot dag balanceren op 
een slappe koord. Omgaan met leerlingen op 
schooldagen die ‘anders zijn dan gewoon’ (lees: 
sportdag, bezinningsdag,...) is ook wel mijn 
ding, maar 4 lesuren in VISO geven daar 
weinig kans toe. Dat zijn gegarandeerd fijne 
dagen die heel wat kansen geven tot ‘anders’ 
omgaan met de leerlingen

Wat doe ik graag in mijn vrije tijd?
Na een schooldag roer ik graag in de kookpot-
ten. Dat is voor mij pure ontspanning. Drie 
jaar lang volgde ik een opleiding mode in het 
CVO. Een avond lang bezig zijn met naald 
en draad was voor mij een echt ‘zenmoment’. 
Door het lesgeven in twee scholen, moest ik 
deze hobby wegens tijdsgebrek noodgedwongen 
stoppen. Tijdens de grote vakantie reis ik 
graag. Ik heb de beste herinneringen aan mijn 
reizen naar Jordanië, Senegal, Bangladesh, 

Lena
Waegeman

Het vriendenboekje van
onze nieuwe leerkrachten en opvoeders
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Wat doe ik graag in 
mijn vrije tijd?
Mijn vrije tijd gaat 
vooral naar mijn kin-
deren, daarnaast hou 
ik van film, muziek, 
lezen, theater en sinds 
januari salsa!
In mijn vrije tijd 
probeer ik steden te 
bezoeken en de wereld 
te verkennen...

Wat doe ik graag
op school?
Lesgeven!

Wat doe ik graag in 
mijn vrije tijd?
Wie mijn tekstje hier-
naast al gelezen heeft, 
zal begrijpen dat er 
weinig vrije tijd over-
blijft. Voor de meest 
recente boeken - of 
filmtips verwijs ik dan ook 
graag door naar anderen. 
Al vind ik gelukkig wel 
nog de tijd om te musice-
ren en leuke uitstapjes te 
maken met de familie.

Wat maakt mij een beetje speciaal?
Ik vermoed dat weinigen op school van zo jongs 
af aan het VISO kennen. Ik woonde tot mijn 
19de in het Nonnenstraatje en ben dus letterlijk 
opgegroeid in de schaduw van de school!

Rarara, wie ben ik?
Hallo, ik ben geboren en opgegroeid in Roeselare. 
Daarna ben ik naar Kortrijk en Leuven getrok-
ken om wiskunde te studeren, statistiek, daarna 
verzekeringswiskunde en ben ik blijven “plakken” in 
Leuven.
Ik werkte vijf jaar in de verzekeringen in Brussel  
en heb nu gekozen voor het onderwijs. 
Toen woonde ik nog in Oost-Vlaanderen. Vijf 
jaar geleden ben ik terug westwaarts getrokken en 
personeelslid geworden van de scholengroep Sint-
Michiel. Het lesgeven is voor mij een gevarieerde 
job vol uitdaging. 
Ik ben mama van twee flinke dochters, Margot 
en Astrid, 13 en 12 jaar. Zo krijg ik nu ook te 
maken met opgroeiende “pubers”.

Wat doe ik graag op school?
Ik ben eigenlijk net begonnen in VISO, voor 
een kleine opdracht van 2u wiskunde.

Rarara, wie ben ik?
Slechts bij weinigen zal er een belletje rinkelen bij 
het zien van mijn naam. Óf valt nu hun frank 
dat ik die collega moet zijn die ze soms eens in 
de vlucht zien passeren. Als leerkracht Engels in  
6 Schoonheidsverzorging kom ik slechts 2 uurtjes 
per week op school. Daarom stel ik mezelf graag 
even langs deze weg voor.
Enthousiaste leerkracht, geboren en getogen Roe-
selaarse, gehuwd en 2 flinke dochters. Sinds ik 
in Leuven afstudeerde als germanist, deed ik al 
in vele scholen interims (zowel in Roeselare als 
daarbuiten). Begin de jaren 2000 trok ik dan 
even mijn horizon open door op de dienst Studie-
advies van de K.U. Leuven te werken. Daarna 
deed ik nog een tweetal jaar de ondersteuning 
van een Vlaams project rond verder studeren 
met een functiebeperking. De liefde bracht me ech-
ter terug naar Roeselare en zo begon ik in 2008 
opnieuw les te geven. 
De namen van al mijn collega’s van buiten le-
ren, zou al een fulltime job zijn. De namen van 
mijn 175 leerlingen zijn al een uitdaging op zich. 
Ik vermoed dat ik ongeveer 4 à 500 collega’s 
heb, want ik geef dit jaar les in VISO, VTI 
en Ardooie. Neem het me dus niet kwalijk als ik 
je ’s morgens gewoon “Goeiedag” zeg.

Valérie
Wullaert

Gerlinde
Vanbrussel



CONTACT DECEMBER 20148 

Sterk in de zachte sector

daarnaast ben ik een 
verwoed verzamelaar, 
vooral van vinyl. Ik 
hou tevens enorm van 
koken en eet ook zelf 
heel graag lekker. In 
de grote vakantie gaan 
we mee koken op kamp 
met de Chiro. Reizen, 
lezen, kijken naar 
een goede film, klus-
sen in en rond het huis, 
puzzelen, fietsen zijn 
enkele andere favoriete 
bezigheden.

Wat maakt mij een beetje speciaal?
Ik ben een heel gewone jongen.

lead, go instead where 
there is no path and 
leave a trail” - Ralph 
W. Emerson), film 
(“It should be written 
on every schoolroom 
blackboard: life is a 
playground or nothing” 
- Mr. Nobody, Jaco 
Van Dormael), theater 
(“There’s method in the 
madness” - Hamlet, 
William Shakespeare) 
en sport (“Een voet-
balmatch duurt negentig 
minuten, en op het 
einde wint Passendale” - anoniem)

Wat maakt mij een beetje speciaal?
Kronkelige associaties. Ik ben een mens. Een 
mens is niet volmaakt. Ik ben dus een amateur. 
En Chaplin, een genie, beaamt het: “We are all 
amateurs. We don’t live long enough to be any-
thing else.” Of zoals Eliot het zei: “For us, there 
is only the trying. The rest is not our business.” 
Fouten maken. En vlug!

Rarara, wie ben ik?
Ik ben 43 jaar, al bijna 23 jaar gehuwd met 
Mia Denijs. Ik heb drie kinderen: Jonas, Sam 
en Tibo. Ik ben afkomstig van Izegem, maar 
tegenwoordig woonachtig in Ardooie, in de Span-
jestraat.

Wat doe ik graag op school?
Van opleiding ben ik licentiaat vertaler Frans, 
Spaans. Spaans geef ik vooral in de avond-
school, CVO Roeselare, het eerste, derde en 
vijfde jaar. Verder geef ik al sinds jaar en dag 
Frans (en ook wat Spaans) in de VMS. En 
sedert dit jaar dus ook Frans in VISO.

Wat doe ik graag in mijn vrije tijd?
Ik hou veel van sport: vroeger vooral volleybal 
en karate, nu hou ik het bij lopen. Mijn grootste 
passie is allicht muziek: ik speel zelf gitaar en 

Rarara, wie ben ik?
Ik ben Thomas Ryon, vierentwintig jaar oud en 
leerkracht Nederlands-Engels in VISO. In 2008 
startte ik mijn studies taal- en letterkunde aan 
de oevers van de Leie. Twee jaar later trok ik 
naar die van de Dijle om me er te verdiepen in 
de westerse literatuur. Vorig jaar stak ik de grote 
plas over en ging ik aan de slag als assistent-
leerkracht in het land van Stephen Fry, fish and 
chips én schooluniformen. Sinds één september 
2014 ben ik aangemeerd op het Polenplein

Wat doe ik graag op school?
Twee fantastische vakken geven: Nederlands en 
Engels.

Wat doe ik graag in mijn vrije tijd?
Mijn vrije tijd vul ik met het beluisteren van 
muziek (“Mona Lisa must have had the highway 
blues, you can tell by the way she smiles” - Visions 
of Johanna, Bob Dylan), lezen (“Vroeger dacht 
ik dat de paradox zich als een kleine, sierlijke 
krul in mijn bestaan meldde. Nu heb ik inge-
zien dat de paradox het weefsel zelf is” - Hugo 
Claus), reizen (“Do not go where the path may 

Kurt
Velghe

Thomas
Ryon

Het vriendenboekje van
onze nieuwe leerkrachten en opvoeders
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‘Kom met VISO vóór 21/11/2014 
twee keer positief in de pers.’
Onmiddellijk een vette kluif onder tijds-
druk, want de pers halen is niet altijd 
evident. De leerlingenraden van beide 
campussen zetten er stante pede de 
schouders onder.

In campus Delbekestraat hadden ze 
het geniale idee meneer Soenen uit te 
dagen om een halve dag te gaan hel-
pen/werken in een kinderdagverblijf. 
Verzorging is immers een heel mooie 
en grote studierichting binnen de cam-
pus en op die manier kon de directeur 
zelf eens aan het werk in een richting 
die de school aanbiedt. Zo doet hij het 
werk, waarvoor z’n leerlingen zelf stu-
deren.

Meneer Soenen slaagde met glans en 
de pers kwam erop af.

Uitdaging 1: geslaagd!

Campus Polenplein nodigde een 
bekende oud-leerling uit om opnieuw 
op de schoolbanken te komen zitten. 
Niemand minder dan Francesco Van-
derjeugd, de jongste burgemeester 
van Vlaanderen en het jongst zete-
lende parlementslid, vond de tijd in 
zijn drukke agenda om de campus een 
bezoekje te brengen. Hij bezocht zijn 
oude studierichting en ging langs bij de 
leerlingen van 5 Haarzorg. Die vuurden 
een spervuur van originele vragen op 
hem af, maar Francesco bewees een 
echte politicus te zijn. Geen vraag was 
hem te veel: vragen over zijn eigen kap-
salon in Staden, zijn ambitie in de poli-
tiek, zijn tijd in VISO... Werkelijk op elke 
vraag kon de burgemeester spitsvondig 
antwoorden. Hij was ook heel verheugd 
toen de voorzitters van de leerlingen-
raad hem een eigen VISO-ster aanbo-

den. Net zoals in Hollywood kreeg hij 
een eigen VISO-ster of fame. De pers 
maakte er een verslag van!

Uitdaging 2: geslaagd!

Wat voor school is VISO? Hoe sterk 
hangt VISO in al zijn facetten aan 
elkaar? Lesgeven is nog altijd de top-
prioriteit van een school, maar in 
2014 willen leerlingen een veel meer 
actieve rol spelen binnen een school. 
Ook onze leden van de leerlingenraad 
van beide campussen willen meer dan 
alleen maar op de schoolbanken zitten.  
Het welbevinden op een school is heel 
belangrijk en daarom bedacht de leer-
lingenraad enkele uitdagingen om leer-
krachten en leerlingen nog wat dichter 
bij elkaar te brengen. Het ultieme doel 
dat voor ogen staat: VISO een 10 ster-
renschool! We hebben ook jou nodig!

Er zullen dus in de nabije toekomst 
een aantal uitdagingen geformuleerd 
worden om de 10 sterren te behalen. 
Denk eraan: als team samenwerken is 
essentieel! Nu begint het pas. De leer-
lingenraad daagt uit!

We lichten alvast een tipje van de sluier 
op en geven al enkele uitdagingen mee:

•	Aan	het	ondersteunend	personeel:	
 Kom in het World Guinness Book of 

Records met VISO. 
•	Aan	de	leerlingbegeleiding:	
 Maak een VISO promotiefilmpje op 

muziek. 
•	Aan	de	directie:	
 Maak een quiz waaraan 2015 leerlin-

gen van de scholengroep deelnemen 
en bekroon de winnaar.

De uitdagingen voor alle leerlingen (per 
jaar) en leerkrachten houden we nog 
even voor ons…

Zal de VISO-familie (leerlingen, perso-
neel, directie) erin slagen een 10-ster-
renschool te zijn? In het derde trimes-
ter krijg je het antwoord!

 Tom Vandecaveye

De begeleiders van de leerlingenra-
den van de scholengroep willen al een 
tijdje alle scholen ‘samen brengen’.  
Het ultieme doel is praktisch echter 
niet haalbaar. Je kunt onmogelijk alle 
leerlingen van alle scholen van de 
scholengroep op hetzelfde moment op 
dezelfde plaats brengen. Het gaat hier 
om duizenden personen. Het zou een 
massa event zijn waar enkel studio 
100,  Werchter en soortgelijke orga-
nisaties kaas van hebben gegeten. 
Daarom houdt de overkoepelende leer-
lingenraad het bij een uitdagingsdag 
met tal van opdrachten (lees: ondeu-
gendheden). Dezelfde opdrachten die 
in verschillende scholen op dezelfde 
dag uitgevoerd worden door leerlingen, 
leerkrachten, ondersteunend perso-
neel en directie. Op 3 februari zal deze 
dag doorgaan in alle scholen van Sint-
Michiel. De Roeselaarse scholen staan 
op die datum voor heel wat ‘ondeu-
gende’ verrassingen.

Los daarvan brainstormde de leerlin-
genraad van VISO begin dit schooljaar 
over nieuwe activiteiten voor het huidig 
schooljaar. De leerlingen willen niet 
enkel de vaste items, zoals de dag 
van de jeugdbeweging, dag van de leer-
kracht… aan bod laten komen. Ze wil-
den eens een frisse wind doorheen de 
school laten gaan. Een briesje dat wat 
leven in de brouwerij brengt. Volgende 
ideeën passeerden de revue: een lad-
dercompetitie, Olympische spelen, een 
fotoshoot, een verkleeddag en vele 
andere… 

Om het welbevinden op school te sti-
muleren bedacht de leerlingenraad 
een eigen Fata Morgana. Eén in ware 
VISO stijl. Niemand is ervan vrijgesteld. 
Iedereen kan een uitdaging voor de voe-
ten krijgen. We gingen ermee naar de 
directie en die gaf haar goedkeuring. 
Er was één voorwaarde: eerst daagde 
de directie de leerlingenraad uit. En dat 
was niet van de poes...

De twaalf werken van Van-
oudenhoven, Fata morgana, 
de duiveluitdagingen, de 
Schalkse ruiters... Tal van 
voorbeelden waar uitdagin-
gen geformuleerd werden om 
het groepsgevoel onder men-
sen aan te wakkeren.

VISO wordt uitgedaagd: Fata Morgana
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Oktober werd onze batterijenmaand. 
We gaven een brief mee voor de ouders 
en heel wat leerlingen vulden de verza-
melboxen met lege batterijen. Dit kan 
trouwens nog steeds het hele jaar door! 
Hoe meer batterijen we inzamelen, hoe 
meer punten we verzamelen om mooie 
interessante artikelen zoals sportma-
teriaal, didactisch en educatief materi-
aal, pc-toebehoren... te verkrijgen!

November, de meest sombere maand 
van het jaar fleurden we op met onze 
‘warme week’. We hielden een kaars-
jesdag, een dekentjesdag en natuurlijk 
onze gekkemutsendag!

Annelies Vanderbeke

“Als iedereen een klein beetje 
energie bespaart, kunnen we 
zware energieproblemen deze 
winter voorkomen. Tientallen 
tips en affiches van de over-
heid helpen daarbij. Hieronder 
enkele voorbeelden…”

THUIS
1. Leef meer ‘unplugged’.
2. Laat die koelkast dicht.
3. Liever een eenpansgerecht.

OP SCHOOL
1. Les uit? Het licht ook!
2. Stand-by vreet stroom.

VISO kleurt helemaal groen

“Maar liefst vier bevoegde ministers lanceerden begin november de campagne Off & we blijven On. 
Bedoeling is ons allemaal te sensibiliseren om deze winter minder energie te verbruiken, en dan 
vooral tijdens de piekperiode tussen 17 en 20 uur, wanneer het gevaar op een stroomtekort het 
meest reëel is. De ministers maken zich sterk dat we met z’n allen het verschil kunnen maken.”

Het verschil maken… dat is wat we 
met het milieuproject in campus Del-
bekestraat ook dit jaar willen duidelijk 
maken aan de leerlingen van 1B en 
BVL. Via affiches, korte intermezzo’s, 
even zot doen en heel wat activiteiten 
willen we de leerlingen bewust maken 
dat ons best doen voor het milieu wel 
degelijk iets uithaalt!

In september startten we met het 
thema Water. Spaarzaam omgaan 
ermee, kraantjeswater leren gebruiken, 
het zijn enkele van de tips die we mee-
gaven. We hielden een wedstrijd met 
een sleutel in een ijsblok op de speel-
plaats. Jana Vancoillie uit 1 Ba kon het 
tijdstip raden wanneer de sleutel op de 
grond viel en werd beloond met een 
milieuvriendelijke prijs! Bewaardozen 
voor een kiwi en een appel; Jana was 
uiteraard fier en blij!

Milieuproject: VISO: natuur-lijk!
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Door de milieuwerkgroep werd de link 
met het inzamelen van plastic doppen 
van drankflessen toegelicht.

Het inzamelen is op meerdere vlakken 
een	positieve	zaak:
•	doppen	 worden	 gesorteerd	 en	

komen niet bij het restafval,  PMD of 
... terecht;

•	doppen	 worden	 gerecycleerd:	 deze	
doppen worden gesmolten om er 
daarna duurzame paletten van te 
maken. Zo moeten minder bomen 
gekapt worden voor de aanmaak van 
houten paletten;

•	met	 de	 opbrengst	 van	 de	 verkoop	
van containers gevuld met doppen, 
kunnen de aankoop en de opleiding 
van enkele (blinde)geleidehonden 
bekostigd worden.

Batterij-inzameling
Iedereen heeft wel eens een batterij 
die leeg is of een oplaadbare batte-
rij die het niet meer doet. Wat doe je 
ermee en waarom mogen die niet bij 
het restafval gestort worden?

Batterijen bevatten veel schadelijke 
en zelfs giftige stoffen (vooral zware 

metalen) die erge gevolgen hebben 
voor mens en dier. Indien ze ge(sluik)
stort worden, kunnen ze de bodem en 
het water sterk vervuilen en heel wat 
organismen doden.

Het spandoek dat vorig jaar gemaakt 
werd, nodigde iedereen uit om lege bat-
terijen mee te brengen naar school. 
Tijdens de week van 17 tot 21 novem-
ber werden tijdens de klasuurtjes de 
batterijen per klas verzameld. De leer-
krachten van de milieuwerkgroep ston-
den in voor de ontvangst en het afwe-
gen ervan. Leerlingen vanaf het 5de 
jaar mochten hun zak(ken) met batte-
rijen op dinsdag in de pauze afgeven.

Spandoek doppeninzameling
Om het inzamelen van doppen te bevor-
deren, maakten de leden een span-
doek, dat telkens voor de inzamelda-
gen zal opgehangen worden in de buurt 
van het tv-scherm voor leerlingen. Op 
deze manier nodigen we iedereen tel-
kens uit om zijn gespaarde doppen 
mee te brengen en we herinneren ook 
aan de volgende inzameling.

Leona Vervaeke

Onze milieuwerkgroep in 
campus Polenplein - die 
samengesteld is uit leerlin-
gen en leerkrachten - is ook 
dit schooljaar weer actief. Na 
een paar vergaderingen is de 
tijd voor acties aangebroken.

Bedeling van fietsplaatjes
Als leerlingen en leerkrachten met de 
fiets naar school komen, betekent dit 
dat elke dag opnieuw er heel wat auto’s 
minder richting onze school rijden. 
Dat is een goede zaak voor het milieu!

Minder auto’s betekenen minder CO2-
uitstoot. Dit is belangrijk in de strijd 
tegen de opwarming van de aarde voor 
ons, maar zeker voor de mensen van 
het Zuiden, die armer zijn en nu echt al 
nadelige gevolgen ondervinden.

Daarom werd dit jaar tijdens de week 
van 20 tot 24 oktober aan bijna 150 
fietsen een fietsplaatje van 11-11-11 
gehangen met de tekst ‘Weer een auto 
minder’.

Francky en zijn geleidehond
Tijdens de klassenuurtjes maakten de 
leerlingen van het 3de jaar op dinsdag 
21 oktober en die van het 1ste jaar 
op donderdag 23 oktober kennis met 
Francky en zijn geleidehond.
Francky vertelde hoe hij aan een gelei-
dehond kwam, wat hij allemaal zelf-
standig kan dankzij zijn hond en wat zijn 
rechten en verplichtingen zijn. Daarna 
antwoordde hij graag op de vele vragen 
die gesteld werden en liet hij zijn hond 
enkele commando’s uitvoeren.

Milieuwerkgroep VISO in actie
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Omgaan met mensen met beperkingen

Als je wat je kunt
mag doen

en er iets mee in
beweging brengt

wat zinvol is

dan ga je
in jezelf geloven

meetellen in de groep

en je gedragen voelen...

In het 3de, 4de en 5de jaar integrale 
opdrachten maakten de leerlingen 
van Sociale en technische weten-
schappen al kennis met kleuters, 
lagere schoolkinderen en bewoners 
van een woon- en zorgcentrum.
In de integrale opdracht ’Op het 
juiste spoor naar de toekomst’ heeft 
6 STW mogen meewerken in een 
voorziening voor personen met een 
beperking.
Concreet ging 6 STW a naar Kerck-
stede in Oostnieuwkerke en 6 STW b 
naar hoeve Ter Kerst in Gits. In beide 
plaatsen hebben de leerlingen op 
een ongedwongen manier kennisge-
maakt met de bewoners.

Martine Lezy

6 STW bezoekt Hoeve ter Kerst en Kerckstede

Na woensdag is mijn beeld van 

mensen met een beperking hele-

maal veranderd. Ik sta toch weer 

in twijfel om de richting orthopeda-

gogie te kiezen.
(Fleur Chirouter)

Echt de moeite waard! We moch-ten ook persoonlijk contact maken met de bewoners en actief deelne-men aan de activiteiten.
(Kobe Coghe)

Leerrijke ervaring!
(Hélène Remmerie )

Ik denk er zelfs aan om in de 

vakantie eens vrijwilligerswerk te 

doen in Kerckstede.  Het moet fan-

tastisch zijn om bijvoorbeeld met 

de bewoners te gaan wandelen. 

(Eva Denolf)

Het bezoek aan Hoeve Ter Kerst vond ik heel interessant en ook zeer leuk. Iemand die me vooral is bijgebleven, is Vicky, de mevrouw die ons heeft rondgeleid. Je kon aan haar zien dat ze alles met veel passie doet en dat ze het leuk vindt om mensen haar verhaal te vertellen. Ook merk je dat ze een doorzetter is. Toen we het inte-gratiespel speelden met enkele bewoners, zag je dat de mensen het fijn vonden om mee te tellen in de groep en daarom vind ik het goed dat ze in Hoeve Ter Kerst daar veel belang aan hechten.
(Lizl Vandenbulcke)
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Omdat het niet altijd makkelijk 
is om als jongere even stil te 
staan hoe een zorgvrager juist 
wel of niet wil behandeld wor-
den, nodigden we in het 5de 
jaar Organisatiehulp enkele 
mensen uit die met een beper-
king leven en hier dus een 
gepast antwoord op kunnen 
geven.

Deze sessies worden georganiseerd 
door het RTC (regionaal technolo-
gisch centrum West, Vlaanderen), 
dat de samenwerking tussen het 
onderwijs en de arbeidsmarkt bevor-
dert.
Het doel van deze vorming was om 
de leerlingen ‘zorg’ te laten ervaren 
door even uit hun eigen ervaringswe-
reld te stappen en zich in te leven in 
de wereld van de zorgvrager.
Personen met een auditieve, visuele 
en fysische beperking kwamen in de 
klas vertellen hoe zij met hun beper-
king omgaan.

Hiernaast kunnen we meelezen hoe 
de leerlingen deze vorming hebben 
ervaren:

Tina Vervaecke en Els Vanhove

5 OH leeft zich in

Ik heb bewondering voor het feit dat 
die mensen zo sterk zijn! Ze hebben 
heel wat doorzettingsvermogen. 

(Romina Samyn)

Het doet je stil staan bij je eigen 
leven... hoeveel geluk wij wel heb-
ben.

(Taziana Van Coillie)

De sessies werden heel actief 
gebracht door het materiaal dat ze 
mee hadden! Zo hebben we ook 
een idee over wat ze spreken.

(Thaïsa Seynhaeve)

Ik vond het fijn om te zien dat die 
mensen ook nog kunnen lachen 
ondanks hun aandoening!

(Jolien Van Coillie)

Ik wist niet dat er zoveel hulpmidde-
len en aanpassingen bestaan die 
ervoor kunnen zorgen dat ze nog 
heel wat dingen kunnen doen als 
mensen zonder een beperking.

(Delphine Carrein)

De getuigenissen waren heel leer-
rijk! We hebben echt door hen 
geleerd dat we hen moeten zien als 
een gewoon mens zoals jij en ik.

(Jana Blanchard)
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Verborgen talent in VISO

Jelle Van Heesbeek 
uit 2 STVc

Hoe lang doe je al aan ropeskip-
pen en wat betekent die hobby 
voor jou? Oefen je veel?
Ik train 7 uur per week, dus ik ben 
er zo veel mogelijk mee bezig. Ik 
beoefen deze hobby al 7 jaar.

 Wat heb je al gewonnen tot nog 
toe, wat is je allerbeste presta-
tie?
Ik ben al 5 keer provinciaal kam-
pioen geworden, al 5 keer Bel-
gisch kampioen en 1 keer Euro-
pees kampioen en ik was tweede 
op het wereldkampioenschap.

Heb je nog een ultieme droom op 
dat vlak?
Ik zou het liefst een keer wereld-
kampioen worden!

Suzanne Populier
uit 3 STWc

Hoe ben je terechtgekomen in het pro-
gramma  ‘The Voice Kids’?
Ik deed mee aan de Voice Kids omdat 
mijn vriendinnen zeiden dat ik dat zeker 
eens moest proberen. Dus schreef ik 
me in. Ik kreeg een mail dat ik een 
paar audities moest doen, omdat er 
ongeveer 3000 mensen waren die zich 
hadden ingeschreven en er mochten er 
ongeveer 80 door naar de ‘blind’ audi-
ties.
 
Hoe verliepen de audities verder?
Ik was door de vooraudities en ook 
door de blind auditie met het liedje: 
Skyscraper van Demi Lovato.

Dan moest ik strijden tegen Bjarne en 
Lisa. Ik heb de battle gewonnen en ging 
door naar de sing off’s. In de sing off 
moest je het liedje van je blind auditie 
zingen. Er waren vier mensen van het 
team Natalia die hun sing off’s moes-
ten zingen. Ik was niet door de sing off.
Er mochten maar twee kandidaten van 
het team Natalia naar de finale.

Hoe heb je je tv-avontuur ervaren?
Het was een unieke ervaring natuurlijk. 
Ik ben blij dat ik in het team van Natalia 
zat, want ze was een heel toffe bege-
leidster en ik heb heel wat van haar 
geleerd! Sonja Sijmkens
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Op 12 november vond in campus Polen-
plein opnieuw de Welzijnsdag plaats 
(volgend jaar houden we dan opnieuw 
de Mundiale Dag waarbij het accent 
op de armoede buiten België ligt). 
Geïnspireerd vanuit de campagne van 
Welzijnszorg, willen wij onze leerlingen 
bewust maken van deze problematiek. 
Te vaak wordt een paraplu opgestoken: 
het raakt ons niet, laat een ander het 
maar oplossen. Vanuit de (pastorale) 
visie van de school willen wij ook onze 
leerlingen laten kennismaken met het 
gedachtegoed van de voor onze school 
inspirerende figuren, met name St.-
Franciscus en de H. Elisabeth. Het 
Technisch Instituut H. Elisabeth, zoals 
VISO-P voordien heette, werd namelijk 
opgericht door de Grauwzusters Fran-
ciscanessen. Armoede was voor deze 
figuren een doorn in het oog.

De Welzijnsdag startte met een 
gezamenlijk impulsmoment rond 11 
november dat door de Pastoraal St.-
Michiel was uitgewerkt. Na dit ingeto-
gen moment dat ingegeven werd door 
ons pastoraal jaarthema ‘Wakker voor 
vrede’, was er per graad een aange-
past programma voorzien.

De eerste graad verliet de school om 
verschillende projecten te bezoeken. 
Op de locaties konden ze kennis-
maken met de inspanningen die 
er geleverd worden om kansar-
moede te bestrijden. De Kerit, 
Elim, het Mannahuis, De Engel 
en de Graancirkel zijn slechts 
enkele projecten die bezocht 
werden. Op bepaalde locaties 
werden onze leerlingen uitge-
daagd om zelf de handen uit 
de mouwen te steken.

De tweede graad bekeek 
eerst de film “No et 
moi”. In de film wordt 
de vriendschap die 
ontstaat tussen 
een jong meisje en 
een negentienjarige 
zwerfster, pakkend 
in beeld gebracht.  
In een nabespreking 
werd kritisch stilge-
staan bij de oorzaken en 
gevolgen van armoede. De, 
vaak heel rake, reacties toon-
den aan dat de leerlingen getrof-
fen waren door deze proble-
matiek.

De derde graad ten 
slotte kreeg naast een 
voorstelling van de 
campagne van Wel-
zijnszorg een getuige-
nis van projecten die 
zich inzetten tegen 
kansarmoede. Gandalf, 
de Komma, Integraal, 
Mama’s voor kinderen en 
Den Takel zijn maar enkele 
voorbeelden hiervan. Een spel 
confronteerde de leerlingen met 
de gevolgen van sociale onderbescher-
ming.

Op deze manier hebben we via 
verschillende invalshoeken 
geprobeerd om aan te tonen 
dat “iedereen beschermd 
tegen armoede” (zoals 
de slogan van Welzijns-
zorg luidt) geen holle 
leuze mag zijn. Als 
VISO willen we hier 
mee onze schouders 
onder steken! 

Renaat Jonckheere

Welzijnsdag in VISO

Bijna dagelijks worden we via 
de media geconfronteerd met 
armoede in de wereld. Vaak leeft 
de idee dat armoede iets is voor 
Afrika	 of	 Zuid-Amerika.	 En	 toch:	
we kennen ze allemaal wel van 
ergens, die mensen die scheef 
worden bekeken, die mensen die 
uit de boot van de samenleving val-
len, die mensen die…  in armoede 
leven. Armoede komt ook voor bij 
ons in België. De cijfers liegen er 
niet	om:	één	op	zeven,	of	zo	je	wil	
1,6 miljoen, Belgen kampt met 
armoede in dit land.
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Op zes november bracht het toneelge-
zelschap Barre Weldaad, Billy De Kid 
voor de leerlingen van 1A. 

Billy de Kid beweert dat hij in heel het 
Wilde Westen berucht is om zijn boe-
venstreken.
‘Ik heb meer vijanden dan luizen’, zegt 
hij. ‘Mensen spugen op de grond als 
iemand hardop mijn naam noemt. 
Nu heeft Billy de bank van Zoetwa-
ter overvallen, maar dat verliep niet 
helemaal volgens plan. Billy heeft een 
meisje gegijzeld en zich met haar ver-
schanst in het pikkelbessenbosje aan 
de rand van het stoffige stadje, waar 
het altijd waait.
Sheriff Erp ziet een heldenrol voor zich 
weggelegd: hij zal de man zijn die Billy 
de Kid aan de galg brengt. Maar al snel 
blijkt dat de jonge bandiet niet voor het 
geld de bank heeft overvallen, en dat 
de relatie tussen sheriff Erp en Billy 
veel verder gaat dan die van jager en 
opgejaagd wild. Als even later ook Bil-
ly’s moeder ten tonele verschijnt, wordt 
het al veel duidelijker.
Het verhaal kreeg een facelift en bracht 
het hedendaagse thema van gezinspro-
blemen naar voren.

De leerlingen van 1A schreven hun 
mening.

Het decor is veelal het eerste wat je 
bij een theatervoorstelling kunt obser-
veren. In dit geval: vooraan het podium 
links een eettafeltje met stoel, rechts 
een lage koelkast, keukenkasten, 
een aanrecht met een enorm romme-
lig allegaartje van pannen, borden en 
dringend af te wassen tafelbestek; ach-
teraan links zie je het voeteneind van 
een bed waarin iemand blijkt te liggen: 
onder de deken merk je de hobbeling 
van een paar voeten.

Wanneer de voorstelling begint, vergt 
het eerste kwartier zeker wennen: een 
jongeman doet zijn verhaal, nogal neu-
traal realistisch, waarbij we conclude-
ren dat het lichaam in bed dit van zijn 
stervende moeder is. 
Langzaam maar zeker komt er letter-

lijk meer beweging in de vertoning: 
het enige personage zorgt daarvoor 
door onvoorziene, vlot uitgevoerde 
lichaamsbewegingen. 
Aan de hand van een aantal herinnerin-
gen in zijn leven, alle gerelateerd naar 
zijn moeder -  raken we met een lach en 
traan op de hoogte van de (moeilijke) 
relatie moeder- zoon.

Wist je dat dit levenstheater door 
Kopergietery (Titus De Voogdt) schitte-
rende recensies kreeg en ook prijzen in 
de wacht heeft gesleept? De leerlingen 
van de derde graad campus Delbekes-
traat konden ontdekken waarom.

Jean-Marie De Backere

Het leven is een toneelstuk… 
en de VISO-leerlingen gingen kijken
Cowboys en cultuur voor de eerstes

De geschiedenis van de wereld is geniaal banaal

Jelena	Louwage	(1A	STVe):		De	acteurs	
speelden goed, maar ze mochten een 
beetje minder schreeuwen.

Laura Lycke en Yara Lievens  
(1A	STVa):	De	belichting	vonden	we	
creatief en de rookmachine vonden 
we ook spectaculair.

Marie	 Van	 Coillie	 (1A	 TW):	 Billy	 de	
Kid wou dat we hem zagen als een 
slechterik, maar vanbinnen was hij 
niet slecht.

Amber	 Callewaert	 (1A	 TW):	 Het	
decor	was	mooi	gemaakt:	met	hou-
ten planken maakten ze een bank-
gebouw uit het Wilde Westen. Billy 
was wel een beetje boos, maar ik 
snap hem wel, want zijn vader was 
weggelopen. De muziek paste bij het 
geheel.  Het was een mooi toneel.

Lara	Vantieghem	(1A		STVc):	Ik	vond	
het leuk, tof, ‘bèrechic’, jong!

Illya	Minne	 (1A	 STVd):	 Lucy	 kon	 ik	
het	minst	verstaan:	ze	articuleerde	
niet zo goed in het begin.Sharaya Verbrugghe en Elise Deneir 

(1A STVb) en Michèle Bataillie en 
Julie	Vanhoute	(1A	STVd):	We	herken-
den de acteur die Billy speelde. Was 
dat niet iemand van Familie of Thuis? 

Marleen Lambrecht en Hilde MIchiels
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Het theatergezelschap fABULEUS 
bracht met Liefdesverklaring een voor-
stelling geschreven door de Neder-
landse toneelschrijfster Magne van 
den Berg voor de 5des van campus 
Polenplein. Zij baseerde zich hiervoor 
op het Duitse toneelstuk Publikumsbe-
schimpfung van auteur Peter Handke, 
waarin hij het publiek een eindeloze 
reeks verwijten en beledigingen naar 
het hoofd slingert. Magne van den 
Berg keert dit gegeven om: zij laat de 
zes jonge acteurs via teksten, liedjes, 
dans en beatbox hun liefde verklaren 
voor de toeschouwers die voor hen 
onmisbaar zijn. 

De leerlingen van 6GWW, STW en TW gingen naar A History of Everything, een ambitieus stuk door Ontroerend Goed & 
Sydney Theatre Company.

Stefanie Depla

Flitsende liefdesverklaring aan alle vijfdejaars

Alle geschiedenislessen in één toneelstuk

A History of Everything geeft een brede kijk op de geschiedenis van de 
wereld. Soms was het wel wat moeilijk om het verhaal te volgen, omdat 
de geschiedenis in een versneld tempo werd voorgesteld. Vooral de 
evolutie, het idee van het heden tot het begin van de chemische reac-
tie - big bang - is prachtig uitgebeeld. Dit toneel toont aan dat je met 
één wereldkaart, enkele kleine attributen en zeven personages een 
prachtig toneel kan maken over de hele geschiedenis van de wereld. 

Annelies Beyls, 6 STWa

Het was een interactief stuk. Ik 

had zo’n toneelstuk nog nooit mee-

gemaakt. (…) Het leek of ze som-

mige dingen ter plaatse verzon-

nen, maar dat was natuurlijk niet 

zo. Het was eigenlijk het eerste 

toneelstuk dat ik echt leuk vond. 

Het was een echt mooie en boei-

ende voorstelling!
Inse Deceuninck, 5 TW

Ik vond het een zeer boeiende voorstelling.	Alles	kwam	erin	voor:	dans, rijm, uitbeelding, zang, toneel. Er was dus veel spelvari-atie, waardoor het iedere seconde spannend bleef wat er komen zou. Iedere persoon had zijn/haar talenten. De interactie met het publiek was gedurfd en zeer mooi om naar te kijken. Het concept was misschien een beetje ingewik-keld, maar de   voorstelling op zich was prachtig!
Margaux Sierens, 5 STWa

Het contact met het publiek was 

van groot belang. Dit was het 

eerste toneelstuk waarbij ik het 

gevoel had dat ik er ook in mee-

speelde. Het was net één lange 

intro, maar heel erg mooi ver-

woord en uitgebeeld. Wonderbaar-

lijk wat de acteurs allemaal in zich 

hadden en durfden doen/zeggen. 

Ik vond het een mooie ervaring.

Amber Ameye, 5 STWa

Wow! In één woord ‘fresh’! Het was nieuw, iets anders, echt fris, gewoonweg mooi! Ik denk dat dit vooral ook kwam doordat het geac-teerd werd door jongeren. Er zaten er tussen van onze leeftijd en daar-door voelde ik me doorheen heel het toneelstuk aangesproken. Ik heb er elke seconde van genoten!Axana Debacker - 5 STWa

Ik weet 90% zeker dat vier van de vijf acteurs die ik vrijdag gezien heb, topacteurs zullen worden (als ze dit al niet zijn)! Ik zou het toneelstuk zeker aanraden aan mijn vrienden!
Nicolas Claeys, 5 TW
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Het leven is een toneelstuk… 
en de VISO-leerlingen gingen kijken

De thematiek van de musical 14-18 
is zeker voor jonge mensen heel inte-
ressant. Het gaat om vriendschap en 
liefde met daarbij nog de harde gevol-
gen van de oorlog. Enkele vrienden 
beginnen vol idealisme aan wat voor 
hen aanvankelijk een oorlogsavontuur 
is, maar algauw beseffen ze dat aan 
oorlog geen enkel positief aspect te 
vinden is. Integendeel, het lijkt wel een 
monster dat hun jonge leven verwoest. 
De leerlingen van 6 tso, 6 HZ en 7 bso 
kregen de kans om een schoolvoorstel-
ling van deze musical bij te wonen, wat 
heel positief onthaald werd. Toch von-
den ze het jammer dat de rollen van 
bekende acteurs zoals Jelle Cleymans, 
Free Souffriau en Louis Talpe gespeeld 
werden door hun vervangers.

Peter Desmet

Ann Vansteeland

Muzikale herinnering aan ‘den grooten oorlog’ 

Mooie musical, leuke ervaring. Het 
was handig met de schermen aan 
de zijkant, zodat je de mimiek van 
de spelers kon zien.
Het was goed dat we niet helemaal 
vooraan zaten. Zo konden we beter 
het geheel zien.
Mooie special effects! Tof met die 
paarden, heel indrukwekkend!. 

Herlinde Henderyck, 6 TW

Ik vond het een mooie musical. Je 
kon je volledig inleven in het stuk 
en zeker als je weet dat het echt 
gebeurd kan zijn. Het was ook ver-
rassend dat de tribune bewoog, 
waardoor het publiek meer in het 
verhaal zat. Het is een heel mooi, 
maar ook droevig verhaal met vele 
personages die elk hun eigen per-
soonlijkheid hadden. Het  was echt 
de moeite waard. 

Jolien Vanden Broeke, 6 GWWa

Ik vond het een prachtige musical. 
Doordat de tribune bewoog, had je 
echt het gevoel dat je in de voor-
stelling zat. Er waren weinig decor-
stukken, maar met de elementen 
die er waren, maakten de acteurs 
er een mooi spektakel van. Het was 
ook heel leuk dat er echte paarden 
gebruikt werden. Je kon je goed 
inleven, omdat alles zo levensecht 
werd voorgesteld. Bovendien was 
het ook een ontroerend verhaal.

Ashley Winne, 6 TW

A History of Everything is een pro-
ductie die je zeker en vast gezien 
moet hebben. Het stuk wist niet 
alleen geschiedenisleerkrachten, 
maar ook de hele klas te boeien. 
De voorstelling begint in het heden 
en gaat dan terug in de tijd, waar-
door de mensheid deze keer niet 
wordt voorgesteld als een eind-
punt. Een knap, boeiend en spec-
taculair werk, u gebracht door Ont-
roerend Goed.

Julie Bardyn, 6 STWb

Ik vond het een aangrijpend ver-
haal, vooral omdat je weet dat 
het allemaal werkelijk gebeurd 
is. Ik heb vaak gedacht aan mijn 
pépé die zelf nog maar vier jaar 
was, toen de Tweede Wereldoorlog 
begon.

Delphine Vandoorne, 6 GWWa

Ik ben echt blij dat we met school 
naar die musical geweest zijn. De 
thematiek van de Eerste Wereld-
oorlog interesseert mij en ik wou 
die voorstelling echt zien. 

Siel Ternest, 6 TW

Het toneelstuk was zeer boeiend en 
educatief. In het begin was het nog 
allemaal makkelijk te volgen, want 
je wist waarover ze het hadden 
omdat je dat gehoord of gezien had 
op het nieuws. Maar eens ze meer 
en meer terug in de tijd gingen, 
werd het moeilijker om te volgen. 
Dat het toneelstuk in het Engels 
was, maakte het er niet makkelijker 
op natuurlijk. Maar toch vond ik het 
mooi om te zien hoe die paar men-
sen zo goed op elkaar ingespeeld 
zijn en hoe ze met weinig decor en 
een minimum aan materiaal zoveel 
duidelijk konden maken. 

Emma Degrande, 6 STWb
Ik vond dat het toneelstuk goed in elkaar gestoken was. Het is zeker een 
pluspunt als je veel weet over de actualiteit en over historische gebeurtenis-
sen. Naar het einde toe vond ik het wat langdradig. De acteurs telden af tot de 
oerknal, dan gingen ze weer terug tot op de dag van vandaag. Dit hadden de 
meesten niet verwacht. De acteurs speelden hun rol wel goed. 

Valerie Huyghe, 6 STWa
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We strikten enkele acteurs voor een 
persoonlijk interview: Jemma, Steven 
en Ross, drie sympathieke twintigers, 
waren heel bereidwillig en enthousiast!

1. How many actors are actually 
involved in the English Theatre Com-
pany and is it a fixed team? Do you all 
have your typical characters to play? 
Hoeveel acteurs doen er eigenlijk mee in ETC 
en is dit een vaststaand team? Hebben jullie 
elk je typische rollen om te spelen?
There’s six of us, but we don’t act all 
the time, we switch. So, it’s a chan-
geable team, not fixed. We have our 
favourite characters to act out, but in 
fact, those are very variable.
We zijn met zes spelers, maar we treden niet 
altijd allemaal samen op, dat verandert. Het 
is dus een wisselend team. We hebben een 
voorkeur om bepaalde personages te spelen, 
maar in feite spelen we elke rol.

2.Each performance might be slightly 
different, because the play is tailored 
to suit each audience, how do you 
manage? 
Elke voorstelling is een beetje verschillend, 
want het is aangepast om elk publiek te beko-
ren, hoe slagen jullie daarin?
Usually, we know the ages and level at 
forehand, but we kind of feel the nature 

of the audience very quickly. We make 
contact with the public right from the 
start and make a certain interpreta-
tion,  then we adapt the performance 
as much as possible to the audience.
Normaal gezien kennen we de leeftijden en het 
niveau al op voorhand, maar we voelen snel 
aan met welk publiek we te maken hebben. We 
maken onmiddellijk contact met het publiek en 
krijgen een bepaalde interpretatie, zodat we 
de voorstelling zo goed mogelijk kunnen aan-
passen.

3.You’ve already played in so many dif-
ferent countries, which ones? Which 
one is your favourite, why? What 
about Belgium: do you consider us  a 
difficult  public?   
In welke landen hebben jullie al opgetreden? 
In welke landen werken julie het liefst? Is het 
publiek in België moeilijk om mee te werken?

With the current plays, we’ve played 
in Holland, most of the time. Now, 
we’re playing in Belgium and we have 
plans for Spain and Portugal soon.  
We prefer the Belgian public, - and no, 
we don’t just say that - because the 
audience here is most attentive and 
well-behaved, at the same time, it’s an 
‘open’ public, which easily laughs and 
understands… We realize that the lan-
guage level of Belgian pupils is more 
than ok: their English is pretty good…  
Met de lopende theaterstukken, hebben we 
vooral in Nederland gespeeld. Nu spelen we 
in België en daarna in Spanje en Portugal. 
We hebben een voorkeur voor het Belgische 
publiek –en nee, we zeggen dat niet zomaar- 
vooral omdat het publiek hier aandachtig en 
welgemanierd  is, maar tegelijkertijd is het ook 
een spontaan publiek, dat makkelijk lacht en 
alles begrijpt… We realiseren ons dat het taal-
niveau van de Belgische leerlingen méér dan 
ok	is:	hun	Engels	is	vrij	goed…

4. What do you like most about your 
stay in Belgium? 
Wat vinden jullie het leukst aan het verblijf in 
ons land?
We’ve just arrived, but we’re really fond 
of Bruges and Ghent. We’d like to taste 
more of the Belgian beers! We’re  stay-
ing  in a nice B&B here, so far, we like 
that too…
We zijn nog maar net toegekomen, maar we 
houden van Brugge en Gent. We willen zeker 
nog meer Belgische biertjes proeven! We ver-
blijven in een gezellige ‘Bed & Breakfast’, dus 
dat vinden we ook leuk tot nog toe…

5.Being an ETC-actor is probably a full-
time job? What do you consider  the 
most exciting sides of the job? You’re 
‘on the road’, most of the time, don’t 
you miss the home front? 

Wellicht is dit voor  jullie een  voltijdse job? 
Welke leuke en minder leuke kanten  biedt 
deze job? Meestal zijn jullie ‘onderweg’, mis-
sen jullie het thuisfront dan niet?
To do this job, you have to love it…The 
main advantage is the opportunity to 
travel all over Europe (or even further). 
It’s also nice to get in touch with 
the real country, not as a tourist: we 
have to communicate with everyone. 
We don’t really miss the home front, 
because at this time, we’re just a cou-
ple of weeks away… but we suppose 
around Christmas time, we will miss 
our family… and our fish and chips!
Om deze job te doen, moet je er wel van hou-
den… Het grootste voordeel is de kans om 
door heel Europa te reizen (of nog verder). Het 
is ook leuk om met het echte land in contact te 
komen, dus niet als toerist, want we moeten 
met iedereen communiceren. We missen het 
thuisfront nog niet, omdat we nog maar enkele 
weekjes van huis weg zijn… Maar we veronder-
stellen dat we onze families wel zullen missen 
rond Kerstmis… en ook onze ‘fish and chips’!

6. To end with: the components of 
an ETC performance  seem to me: 
PROFESSIONAL ACTORS, A GOOD 
STORYLINE,  NICE INTERACTION AND 
PARTICIPATION and above all ENTER-
TAINMENT… Have I forgotten a com-
ponent or are these your objectives? 
Om	te	eindigen:	de	pijlers	van	jullie	voorstelling	
blijken:	 ‘PROFESSIONELE	 	 ACTEURS,	GOEDE	
VERHAALLIJN, AANGENAME INTERACTIE EN 
DEELNAME en bovenal ONTSPANNING…Is dat 
een correcte omschrijving of zouden jullie nog 
iets toevoegen aan jullie doelstelling als ETC?  
Yes, that’s our goal indeed! We surely 
want the viewers to amuse themsel-
ves, while learning!
Ja, dat is ons doel inderdaad! We willen zeker 
dat de kijkers zich amuseren terwijl ze iets 
bijleren! 
May I thank you again, in name of all 
pupils, their teachers and the school 
for a very entertaining spectacle?
Mag ik jullie nogmaals  bedanken, in naam van 
alle leerlingen, hun leerkrachten en de school, 
voor een uiterst boeiende voorstelling?

Sonja Sijmkens

Een goed verhaal, interactief, entertainend and in English!

ETC ofwel The English Theatre 
Company is een Brits rondreizend 
gezelschap met ruim 21 jaar erva-
ring. Op een professionele, maar 
plezante manier, brengt een team 
van opgeleide acteurs, theaterstuk-
ken voor alle niveaus en leeftijden. 
De tweedes, derdes, vierdes en vijf-
des van campus Polenplein en de 
vierdes van campus Delbekestraat 
mochten dan ook genieten van een 
unieke, interactieve theatershow, 
aangepast aan hun leeftijd en taal-
niveau. Eens iets anders dan de 
leerwerkboeken en de leerkracht 
voor de klas en minstens even ver-
rijkend natuurlijk…
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1ste	rij	vlnr: Fikria Benamari (4 VVb), Zoë Henderyckx (7 OA), Shari Waeyaert (7 KZ), Flore De Bleeckere (7 KZ), Jinse Vanderheyden 
(7 KZ), Stefanie Thienpont (7 KZ)

2de	rij	vlnr: Darcie Bentham (4 MRP), Delphine Carrein (5 OH), Rashina Haidari (3 VVc), Stephanie Vandenbulcke (4 VVc), Laura 
Neerinck (4 VVb), Caitlin Vercruysse (5 Vc), Paulien Callens (5 Vc), Sascha Lesage (6 Vb)

3de	rij	vlnr: Maxim Vansteenkiste (5 OH), Kevin Dejonghe (5 Vc), Maaike Vandevelde (7 OA), Stefanie De Ruytter (4 VVc), Thebe 
Taveirne (4 VVb), Julie Mortagne (4 VVb), Celeste Verheule (3 VVb), Soetkin Vandenbussche (3 VVb), Elien Verstichel (3 VVb), Kyano 
Lannoo (3 VVb), Raza Haidari (3 VVc), Emilia Ramon (7 KZ), Betse Steyaert (7 KZ)

Ontbreken	op	de	foto: Eline Vandenbroele (BVLa), Dante Haelewyn (4 VVa), Darlene Fraeye (4 VVb), Ikhram Algham (5 Vb), Zahra 
Jahangiri (5 Vb), Shadia Maes (5 Vb), Saffira Mandeville (5 Vc)

New@school

Nieuwe leerlingen in campus Delbekestraat

Nieuwe leerlingen in campus Polenplein

1ste	rij	vlnr: Dragan Marinkovic (3 STWb), Hanne Vermeersch (3 STWb), Sara Vanhaverbeke (3 STWb), Sarah Bekkers (3 STWb), 
Nele Packo (5 GWWc), Estelle Lecluyse  (5 GWWc), Fien Lamote (5 GWWc), Fien Verhalle (5 GWWc), Pauline Hélin (3 BE), Yara 
Deroo (3 BE)

2de	rij	vlnr: Elien Dewulf (5 TW), Marie Tyvaert (5 TW), Pauline Van den Heuvel (5 TW), Jolien Jonckheere (5 TW), Alexandre Cam-
acho (3 TW), Theo Pype (3 TW), Lucas Vandamme (3 TW), Yari Van Geem (3 TW),  Penelope Desnijder (3 TW), Flavie Depuydt (3 
TW), Kimberly Strosse (4 STWc), Aicha Cornette (3 STWd), Mayté Vandewiere (3 STWd), Justine Dierickx (4 STWc), Febe Verhulst 
(3 STWd), Emma Degrande (6 STWb), Marieke Labeeuw (3 BE)

3de	rij	vlnr: Inse Deceuninck (5 TW), Sam Buseyne (5 TW), Soren Reynaert (5 TW), Shamil Debaere (5 TW), Emanuel Vangroenweghe 
(5 TW), Katja Van Engelandt (3 TW), Manon Verbrugghe (3 TW), Anouk Vanmoerkerke (5 SV), Isaura De Beul (5 SV), Nikita Samyn 
(5 SV), Perrine Deswarte (5 SV), Bert Vander Stichele (6 STWb), Kenneth Vanborm (5 GWWc)
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Eerstejaars

1 A STVa

1 Bb

1 Bc

1 A STVd

1 A STVc

1 A STVb

1 A STVe
+ 1 A TW

1 Ba
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Het leven zoals het is … in het kielzog van 5 STW

De 
kinderen stromen 
toe en nemen deel 

aan de verschillende 
activiteiten.

We toveren de 
refter om.

Pietenparcours

Grime

Visput

Cupcakes
versieren

De leerlingen van 5 Sociale en techni-
sche wetenschappen kregen vanuit het 
vak integrale opdrachten de opdracht 
een sinterklaasnamiddag uit te wer-
ken voor kansarme kinderen. Om deze 
doelgroep zo goed mogelijk te berei-
ken, werd er samengewerkt met het 
OCMW van Roeselare. 

Na verschillende uren voorbereiding 
was het dan zover. Op woensdag 3 
december  mochten de leerlingen 
ongeveer 115 kinderen en hun ouders 
ontvangen. De Sint en enkele Pieten 
waren ook uitgenodigd om de kinderen 
te verrassen met een mooi geschenkje. 

Een beeldverslag van een drukke 
namiddag…

We 
zetten de 
koffietafel 

klaar.
Verschillende 
activiteiten 

staan klaar: de 
kindjes mogen 

komen.
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Muzikaal pak

Terwijl de kinde-
ren actief meespeelden, 

konden de ouders genieten 
van een kop koffie met een 
gebakje. Ook het gebak 
werd door de leerlingen 

zelfgemaakt!

 Maar ook het 
afwassen gebeurde 
na deze geslaagde 
namiddag met de 

glimlach!

Knutselen

Natuurlijk 
werd er voor 

elk kind even tijd 
gemaakt om bij 
de Sint langs te 

gaan.

Na een 
gezellige namid-
dag volgt natuur-

lijk de opkuis.
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Ook 
de leerlingen 

voelden zich nog niet 
te oud om even de 
Sint te begroe-

ten.

Veerle Vandamme
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Leerlingenraden laten van zich horen

In voorbereiding op het nieuwe school-
jaar moesten de geïnteresseerde kan-
didaten van campus Polenplein even 
op audiëntie (lees: gesprek) bij de 
begeleiders om hun motivatie wat toe 
te lichten. Ze kregen enkele evidente 
vragen voorgeschoteld. Waarom wil jij je 
dit jaar inzetten voor de leerlingenraad? 
Hoe zie je jouw inbreng in de groep? 
Welke activiteiten wil je organiseren?

Heel wat enthousiastelingen vonden de 
weg naar de ‘verhoorkamer’. De antwoor-
den die we kregen, waren af en toe heel 
verrassend en verademend. Als begelei-
ders kwamen we heel snel overeen wie 
het leerlingenraadteam in  2014-2015 
zou vertegenwoordigen. We wilden heel 
snel met deze groep aan de slag. 

De leerlingenraad vergadert iedere 
maandagmiddag en is een eerste aan-
zet tot inspraak. De leerlingen leren 
op een constructieve manier ideeën 
bespreken en vormen op deze manier 
een spreekbuis voor alle leerlingen. 
Ook het organiseren van acties, het 
bespreken van de infrastructuur en 
de invulling van het schoolreglement 
komen aan bod. Eén keer per trimester 

vergaderen we met de klasverantwoor-
delijken per graad om te horen wat leeft 
in alle klassen. Met het verslag gaan 
de voorzitters en de secretaris langs 
bij de directie. Verder verzorgen we de 
muzikale momenten op de speelplaats, 
houden we de wereldwinkel open, ver-
kopen we gezonde tussendoortjes voor 
de ‘gezonde school’, decoreren we 
op tijd en stond het leerlingenbord en 
proberen we heel wat leuke acties op 

touw te zetten. Daartoe behoren: het 
meter- en peterspel voor de eerstejaars 
op de eerste schooldag, de dag van 
de jeugdbeweging, een valentijnsactie, 
een kerstactie en een sinterklaasshow. 
We proberen de leerkrachten aange-
naam te verrassen op de dag van de 
leerkracht en nog veel meer... De leer-
lingenraad mag creatief met alle acties 
omspringen en geniet de vrijheid om 
ook nieuwe initiatieven op te starten.

Tom Vandecaveye

De leerlingenraad is reeds 
enkele jaren in volle bloei. Heel 
veel leerlingen zien het nut van 
dit orgaan in en willen via deze 
weg zelf inspraak hebben in hun 
school. Het is immers de ideale 
manier om als spreekbuis van 
alle leerlingen met leerkrachten 
en directie in rechtstreeks con-
tact te komen.

Stuurgroep schiet uit de startblokken

In	het	huisje: Flore Alliet (5 GWWa), Niels Goddeeris(6 STWa), Jens Denorme (6 GWWa)

Staand: Amber Ameye (5 STWa), Célèstine Algoet (5 TW), Annelien Lannoo (5 TW), Kobe Coghe 
(6 STWa), Cédric Deceuninck (6 STWa), Sanne Leenknegt (6 STWb), Sandrina Snaet (6 STWb), 
Eline Meesseman (6 GWWa), Elien Soenen (5 GWWc), Emily Van Hulle (5 GWWc)

Zittend: Hafsa Faïk (5 STWb), Anke Salembier(6 STWb), Marie Carly (6 STWb), Annelies Vanhoutte 
(6 GWWa), Karen Creminger (leerkracht)

Liggend	(onder	groepsdruk):	Tom Vandecaveye (leerkracht)

Als leerlingenraad vinden wij de dag 
van de jeugdbeweging een belangrijke 
feestdag. Naast het schoolse gebeu-
ren willen wij de leerlingen op die dag 
leuke pauzes bezorgen in een ontspan-
nen sfeer. Het was de bedoeling dat 
de leerlingen uit de bol konden gaan 
door mee te doen met de volksdansen 
en zich uit te leven op het springkas-
teel, waarop ook wedstrijdjes werden 
georganiseerd. In de pauze van drie 
uur konden de leerlingen een hotdog 
kopen om hun maagjes te vullen. Wij 
zijn alleszins heel tevreden!

Kobe Coghe 6 STWa

Over honden en kastelen
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Ook wij van VISO-D stellen ons even voor...

Wij zijn van de 1ste graad

v.l.n.r.	 onder: Emma Vermeersch  
(1 Ba), Lore Dewilde (1 Bb), Priscilla 
Bortier (1 Bb), Jana Van Coillie (1 Ba)

v.l.n.r.	 midden: Femke Van Engelandt 
(1 Bc), Elmedina Qosa (BVLc), Agnesa 
Ganij (BVLc), Elza Imeraj (BVLa), 
Melissa Oosterlinck (BVLa)

v.l.n.r.	 boven: Marie Vermeersch 
(BVLd), Joyce Vincke (BVLb), Justine 
Vanwalleghem (BVLb), Marlo Vanler-
berghe (1 Bc)

Estelle Clinckemaillie (BVLd) ontbreekt 
op de foto

Wij van de 2de graad

v.l.n.r.	onder: Melina Popelier (3 VVc), Anouschca Van Heeke (3 VVc), Jens Van-
damme (4 MRP), Santiana Deceuninck (4 MRP), Alicia Wyseure (4 MRP), Stepha-
nie Vandenbulcke (4 VVc), Benardetta Skaqaj (4 MRP)

v.l.n.r.	 boven: Medna Dukliyeva (3 MRP), Milana Baykhadshieva (3 MRP), Tine 
Boens (4 VVa), Rachida El Aissati (4 VVb), Adriana Bulder (4 VVb), Lisa Provost  
(4 VVc), Rani De Moor (3 MRP), Anaïs Abbeloos (3 VVa)

En wij van de 3de graad:

v.l.n.r.: Veronika Skaqaj (6 Va), Sharon 
Declerck (6 Va), Shana Van Damme  
(6 Vc), Jolien Clarysse (6 Vc)

ontbreken	op	de	foto: Joni Callewaert 
(6 OH), Josefien Vansteenkiste (6 OH), 
Fauve Faraci (6 Vc), Céline Pillen (6 Va) 
en Arike Labaere (6 Va).
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Op woensdag 5 november was het 
weer zover: de jaarlijkse vormingsdag 
voor alle leerlingenraden van de scho-
lengroep Sint-Michiel! Deze keer was 
het VTI de organiserende school: een 
klein ochtendwandelingetje voor ons 
dus. Daar aangekomen onthaalden de 
jongens van de leerlingenraad van het 
VTI ons. Ze gidsten ons richting de ref-
ter waar een lekker ontbijt te wachten 
stond. Intussen probeerden we uit te 
pluizen welke scholen er nog aanwe-
zig waren: groene truien, paraplu’s, 
blauwe truien, kerstmutsen, snorre-

tjes... Elke school had wel een origi-
nele manier gevonden om duidelijk te 
maken dat ze een toffe bende vormen!

Na het ontbijt deed coördinerend 
directeur Damienne Cottens een kort 
woordje. Ze bedankte ons voor de inzet 
in de leerlingenraad en de initiatieven 
die we elk schooljaar ondernemen om 
leuke acties op touw te zetten voor 
onze medeleerlingen.

Daarna werden we opgedeeld in ver-
schillende groepen en naar het lokaal 
gebracht waar de workshop die we 

enkele weken op voorhand gekozen 
hadden, zou plaatsvinden. De work-
shops waren erg uiteenlopend: leren 
brainstormen met je leerlingenraad, 
technieken aanleren om vergaderingen 
vlotter te doen verlopen, het voorberei-
den van de dag van de leerlingenraad 
(die er in februari aankomt!)... Het was 
bovendien erg leuk om tijdens de work-
shops in contact te komen met leer-
lingen uit leerlingenraden van andere 
scholen en intussen te horen hoe ze 
in hun school te werk gaan, welke acti-
viteiten bij hen zoal georganiseerd wor-
den...

Een leerrijke voormiddag? Absoluut! 
Voor herhaling vatbaar? Zeker!

Karen Creminger

Leerlingenraden Sint-Michiel leren (ook van elkaar)
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In de secundaire school en nu te oud voor de Sint? Helemaal niet. Onze eerste-
jaars van 1A werden op donderdag verrast door een bezoek van Sinterklaas met 
zijn Zwarte Pieten. De meters en peters lieten de maatschappelijke hetze even 
achter zich en maakten een vrolijk quizje met wat lekkers en zonder roe… 

Ook de Sint verblijdde onze eerstejaars met een blitzbezoekje. 

Over de middag aten we allen samen in de gymzaal en smeerden we de kelen 
tijdens ‘Sing that song’. Er werd veel gezongen en gedanst. Een ideale activiteit 
alvorens het serieuze werk met de examens begint…

Tom Vandecaveye

Meet-and-greet met de Sint
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Halverwege september kregen we in 
de leerlingenraad te horen dat we de 
kans hadden om op weekend te gaan 
naar Brussel. Het zou een weekend zijn 
met allemaal leerlingen van verschil-
lende leerlingenraden van Vlaanderen 
samen. Wie van onze leerlingenraad 
mee wilde, moest de toestemming vra-
gen aan zijn ouders. De eerste  twee 
leerlingen die bevestiging hadden van 
hun ouders, mochten mee. Sanne en 
ik waren de gelukkigen om ons in te 
schrijven. Het weekend werd georga-
niseerd door VSK. VSK is de Vlaamse 
Scholieren Koepel. Eigenlijk is dat de 
leerlingenraad van Vlaanderen. Zij ver-
gaderen doorheen het jaar en discus-
siëren over allerlei onderwerpen van 
op school zoals: hoofddoeken, 8e les-
uren, examenroosters... 
Op 10-11-12 oktober was het kennis-
makingsweekend gepland. Sanne en ik 
wisten niet wat ons te wachten stond 
en we hadden wel wat stress. Toen we 
in het station van Brussel aankwamen, 
kregen we nog meer stress omdat we 
de groep niet vonden. Na 10 minu-
ten kwam dit in orde. We voelden ons 

direct op ons gemak omdat iedereen 
zeer sociaal en vriendelijk was. We slie-
pen met de hele groep en acht begelei-
ders in een jeugdherberg niet ver van 
het station. Wij waren maar met drie 
West-Vlamingen en dat vond iedereen 
heel speciaal. Volgens hen hebben wij 
een heel raar accent. 
Doorheen het weekend was er veel 
afwisseling. Het ene moment konden 
we  ons ontspannen en het andere 
moment moesten we discussiëren en 
vergaderen. We kregen tips die we kon-

den toepassen in onze leerlingenraad, 
bijvoorbeeld hoe we efficiënt kunnen 
vergaderen en hoe we best omgaan 
met problemen in de leerlingenraad. 
Tijdens de ontspanningsmomenten 
konden we elkaar dan beter leren ken-
nen en maakten we veel plezier. We 
bezochten ook het VSK-kantoor  in de 
Europese wijk van Brussel, wat een 
heel leuke ervaring was. Het was een 
weekend om nooit te vergeten. 
VSK is nu twee West-Vlamingen rijker!

Annelies Vanhoutte

Op weekend met de Vlaamse Scholieren Koepel

Een goed boek lezen is als een handje chips eten. 

Wat een heel klein boekenhoekje in 
een klas kan veroorzaken…
In september staat  op een tafeltje een  
mini-bibje met 15 boeken. Stuk voor 
stuk boekjes die eenvoudig te lezen zijn: 
geen moeilijke woorden, korte zinnen, 
een of twee verhaallijnen, niet dik…
Goed om een restje van een les op 
te vullen of om in de huiswerkklas te 
gebruiken als leerlingen klaar zijn met 
hun studeerwerk… dacht ik. Twee 
maanden later vinden de leerlingen 

hebben ze het stapeltje boeken ont-
dekt en misschien ook de liefde voor 
het lezen. 
Lees lang en leef gelukkig!

Kristel Slembrouck

van 1 B de boekjes zo leuk dat ze elke 
les Nederlands vragen of ze vandaag 
mogen lezen. Ondertussen heeft een 
klas BVL-leerlingen het hoekje versierd 
met zelfgemaakte boekenposters en 

Als je niet kunt lezen,
dan sta je in de hoek,

dan is de wereld
een dichtgeslagen boek.

Als je niet kunt lezen,
loop je door de woestijn.
Er is geen drupje water

en ’t zal er ook nooit zijn

Mies Bouhuys
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Shoot School Contest voor 7de Haarstilist
De Shoot School Contest is een jaarlijkse fotowedstrijd 
georganiseerd door de firma Joico in samenwerking met 
TV- en BV-kapper Steven St. Clayr en de Unie van de Bel-
gische kappersbond. Studenten 7 Haarstilist uit Vlaamse 
en Waalse kappersscholen werken samen in groepjes van 
vijf. In een paar uur wordt een model omgetoverd door 
middel van haarsnit, haarkleur, make-up en aangepaste 
outfit.
Op donderdag 27 november namen we met onze leerlin-
gen deel aan de voorrondes. De fotograaf van B&G Pro-
jects nam een foto-shoot van de modellen. 
Op maandag 11 mei 2015 worden de prijzen uitgereikt tij-
dens een wervelende finaleshow in het Kursaal van Oost-
ende. Dan worden de winnaars bekend gemaakt. Hopelijk 
vallen we ook dit jaar weer in de prijzen! 

Dorine Delameilleure
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ComingWorldRememberMe
Met alle zesdejaars van VISO campus 
Polenplein werkten we in de week voor 
de herfstvakantie mee aan het project 
ComingWorldRememberMe. 

De Vlaamse kunstenaar Koen Vanme-
chelen bouwt aan een grote land art 
installatie als herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog. Voor de 600 000 gesneu-
velde soldaten in de Westhoek wil hij 
evenveel kleibeeldjes laten maken en 
uitzetten in het vroegere frontgebied 
in Ieper. Vzw Kunst en vzw Combat 
organiseren daarvoor workshops: elke 
vrijwilliger maakt een beeldje van klei 
waaraan een ‘dog tag’ zal hangen, het 
typische ijzeren identificatieplaatje dat 
elke soldaat droeg aan een ketting 
rond de hals. Op de dog tag wordt de 
naam van een sponsorende peter of 
meter gekoppeld aan de naam van een 
gesneuvelde soldaat uit de oorlog. 

Onze leerlingen werkten tijdens de work-
shop vol enthousiasme aan de beeld-
jes. Eerst gaf een leerkracht wat uitleg 
over het project en daarna kon ieder-
een zich creatief uitleven. Het werd ons 

al snel duidelijk dat we er geen propere 
handen aan zouden overhouden. In een 
gietijzeren pasvorm kneedden we een 
grote brok klei. Er was best wat kracht 
voor nodig. De ruggengraat en het 
hoofd van het beeldje mochten we naar 
eigen inspiratie vormen. Het gevoel iets 
te maken met je handen, iets tastbaars 
achter te laten en mee te werken aan 
een groot, zinvol project geeft veel vol-
doening. 
ComingWorldRememberMe loopt van 

2014 tot 2018 en elk jaar zal VISO-P 
meewerken. Elk beeldje is gesponsord 
door een meter of peter: iemand die 5 
euro betaalt en in ruil zijn naam op het 
beeldje gegraveerd ziet. De helft van 
het bedrag gaat naar projecten die kin-
deren steunen die vandaag ten gevolge 
van oorlogssituaties in fysieke en/of 
psychische nood zijn. Dit jaar zamelden 
we 620 euro in voor de Future of Hope 
Foundation in Zimbabwe.

Hanne Poissonnier

Werken aan de kleine vrede in Diksmuide
Het was een stralende herfstdag eind 
oktober… Alle eerstejaars vertrokken 
welgezind met de trein richting vredes-
stad Diksmuide. Een goedgevulde dag 
met inhoud en spel, met samenwerken 
en samen varen, samen fietsen en 
samen vraagjes beantwoorden. 
Het bezoek aan de IJzertoren, de tocht 
met de go-carts, het bezichtigen van de 
Dodengang en het samen peddelen op 
het vlot vielen duidelijk in de smaak! 
Dat kun je hiernaast in enkele getuige-
nissen lezen! Annelies Vanderbeke

Kiana Malfait - 1 Ba
“De	go-carts:	je	praat	en	rijdt	samen	
en je leert nieuwe mensen kennen, 
dat was super!
Het	 vlot:	 over	 de	 IJzer	 drijven	 met	
mooi weer was super leuk, maar het 
vraagt wel veel teamwork!”

Jana Van Coillie - 1 Ba
“De soep in het Buitenbeentje was 
super lekker en deed deugd!”

Maithé  Depreiter - 1 Bc
“Ik vond de IJzertoren het tofste, 
ook de dingen zoeken met het Vlieg-
boekje!”

Yente Ferret, 1 Bc
“De IJertoren vond ik interessant om 
te zien en ook de uitleg was goed.”

 Lisa Houthoofd - 1 Ba
“Die kanongeluiden buiten aan de 
IJzertoren waren wel de max!”
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Sportdag in beeld

1ste ja
ar bos

spel

6de jaar hoogteparcours

5de 
jaar 

zeer
aftin

g

7de jaar paintballen

4de jaar 
fitness

2de jaar schaatsen

6de jaar kajakken

2de ja
ar avo

ntuurlij
ke dag

3de jaar av
onturendag

Dikkebusvijver

1ste 
jaar

spel 
zond

er g
renz

en

4de jaar paintballen

6de jaar b
uitenspel

en

4de jaar bowling

5de jaar vlottentocht
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12 medailles in het veldlopen!
Het schooljaar is nog maar pas gestart 
en de eerste naschoolse activiteiten 
staan alweer voor de deur. 
Op 17 september is het de Dag van de 
sportclub. Op de speelplaats kunnen 
de leerlingen deelnemen aan een golf-
initiatie, volksspelen spelen, speed-
stacken en rope-skippen. Iedereen 
mag die dag in sporttenue naar school 
komen. Aan de naambekendheid zullen 
we nog wat moeten werken, zodat die 
dag ook gevierd wordt als de Dag van 
de Jeugdbeweging.
Onder een stralend zonnetje zakten 
we in de namiddag af voor onze eerste 
wedstrijd in Izegem. Bij de cadetten 
startten Jens Vandamme (4 Mode) en 
Jari Naert (3VVa). Jari schoot als een 
pijl weg bij de start en liep als eer-
ste het smalle bospad in. Een cross 
valt echt niet te onderschatten en na 
enkele ronden, haalden enkele concur-
renten hem één voor één in, net als 
zijn schoolmakker Jens. Maar aan de 
finish bleek Jari toch nog eerst over de 
streep te zijn gekomen! Waar was Jens 
gebleven? Was hij gevallen? Te diep in 
het rood gegaan?
Het antwoord kwam iets later. Jens 
kwam binnengelopen en omdat hij er 
had gedubbeld, had hij een extra ronde 
gelopen, hierdoor liep hij misschien 
zelfs een medaille mis.
Gelukkig kwam even later Lotte Bossier 
(7 OA) aan de start en zij maakte onze 
namiddag tot een succes met direct 
een zilveren plak! De toon was gezet 
voor de volgende crossen.

2 weken later werd er op Ter Borcht in 
Meulebeke gelopen. De thuisstek van 
de sportschool VILO, dus moesten de 

kuiten extra gesmeerd worden. Lotte 
liep deze keer een bronzen plak en ik 
behaalde mijn eerste zilveren medaille. 
Van één naar twee medailles en ook 
leerkracht Cindy Claeys en Jens liepen 
een stuk beter. 

De verwachtingen voor Pittem waren 
dus hoog gespannen. Bleven we stij-
gen en behaalden we 3 medailles?
’s Morgens zag het er alvast niet zo leuk 
uit. Dikke grijze wolken dreven voorbij 
en regen wisselde af met koude wind. 
Maar positief blijven denken! Er is dan 
veel zuurstof in de lucht, dus ideaal 
loopweer! Lotte Bossier en ik bevestig-
den het goede resultaat van de vorige 
cross en behaalden opnieuw zilver en 
brons. Nu nog onze derde loper aan-
moedigen voor de derde medaille. Wat 
bleek… Jens behaalde ook zijn eerste 
bronzen medaille!  Proficiat, Jens!

De week erop mochten we ons klaar 
maken voor het Provinciaal Kampi-
oenschap. Traditiegetrouw een heel 
zwaar parcours met veel aangesloten 
lopers en loopsters. We probeerden 
toch bij de eerste 20 te eindigen, 
zodat we eventueel nog kans maak-
ten op het Vlaams Kampioenschap in 
Sint-Niklaas. Ook mochten we enkele 
nieuwe gezichten verwelkomen. Estelle 
Timmerman (2 STVa) behaalde onmid-
dellijk een bronzen plak als aangeslo-
ten loopster bij de miniemen. Lotte 
behaalde zilver bij de dames. Ik greep 
net naast het podium en voor Haley 
Christiaen (1 Bc), Jens en Jari was de 
tegenstand zo zwaar dat het uitlopen 
met een mooie tijd de enige doelstel-
ling bleek. 

Dan maar alles inzetten op de laatste 
cross in Zwevezele. Door blessures 
en andere omstandigheden telde onze 
delegatie slechts  2 lopers. Ik zette de 
toon met mijn derde zilveren medaille, 
Lotte moest winnen om een plaatsje 
op te schuiven in het algemene klas-
sement. Spijtig genoeg had ze niet de 
beste dag en liet ze zich meesleuren 
in het listig spelletje van een andere 
loopster. Normaal zou dit geen pro-
bleem mogen opleveren voor Lotte, 
maar in de laatste tientallen meters, 
werd er met de ellebogen gewerkt 
en werd de verloren meter niet meer 
ingehaald. Toch proficiat dat ze aan 
alle crossen deelnam en dit werd ook 
beloond met een bronzen plak in het 
algemeen klassement. Ik zelf behaalde 
brons en Jens behaalde zelfs zilver bij 
de niet-aangeslotenen! Samen dus 12 
medailles! Proficiat aan alle lopers en 
loopsters en volgend jaar proberen we 
dit te evenaren! Ook ouders en familie 
zijn altijd welkom om te supporteren of 
mee te lopen. Je mag alvast beginnen 
trainen…

Eindklassement
(3 van de 4 crossen deelgenomen)

Cadetten B jongens
2de: Jens Vandamme

Junioren 
3de: Lotte Bossier

Leerkrachten heren
3de: Peter Van Vooren

Met sportieve groeten

Peter Van Vooren
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Oudercomités in VISO

Caroline Bol geert.caroline@telenet.be Tiamara Fraeye, 4 VVc
Piet Bossier piet.bossier@telenet.be Lotte Bossier, 7 OA
Petra Deceuninck petra.deceuninck@skynet.be Ieme Degryse, 4 VVb
  Ulrieke Degryse, 5 Vb
Nadine Demeester nadinedemeester@gmail.com Hille Verhamme, 6 Vb
Heidi Demeulenaere demeulenaere.heidi@gmail.com Maarten Dehouck, 6 OH
Evelyne Depoortere vermeersch.koen@skynet.be Emma Vermeersch, 1Ba 
  Marie Vermeersch, BVLd
Emily Dupont lieven.laruywe@telenet.be Josephine Laruywe, 4 VVa
Achbal Hajar H-jan-id@hotmail.com Nada Cherkaoui, 3 VVa
Eddy Matyn schoen_sleutels.eddy@icloud.com Sushila Matyn, 5 Vb
Chantal Mestdagh chantal.mestdagh@skynet.be Lisa Termote, 6 Va
Patricia Temperman patricia.temperman@hotmail.com Mathias Vierstraete, 5 Vc
Chris Vanderhaeghe chris.vanderhaeghe@skynet.be Emma Vanderhaeghe, 3VVc
Bart Vanhee daglau@telenet.be Laura Vanee, 7 MV

Patrick Soenen patrick.soenen@sint-michiel.be directie
Carine Vanderheere carine.vanderheere@sint-michiel.be opvoeder
Grietje Vandewalle grietje.vandewalle@sint-michiel.be opvoeder
Veerle Vanoost veerle.vanoost@sint-michiel.be directie

Bart Vanhee is  de voorzitter.

Oudercomité VISO campus Dr. Delbekestraat

Oudercomité VISO campus Polenplein

Op beide campussen is er een oudercomité. 
Deze comités willen een spreekbuis zijn voor 
de ouders van de leerlingen van VISO. 
Zijn er vragen, suggesties, opmerkingen, 
bedenkingen, dan kan je ook bij hen terecht. 
Zij willen een goede verstandhouding en 
samenwerking tussen ouders en school ver-
der optimaliseren. 
Zij willen de brug vormen tussen ouders en 
school. 
Laat dus niet na om lid te worden van één van 
deze oudercomités of om hen te contacteren.

Koen Buyse buyse.koen@telenet.be Tessa Buyse, 3HZ
Patricia Clarisse patricia.clarisse@telenet.be Sara Vanhaverbeke, 3 STWb
  Simon Vanhaverbeke, 6 TW
Geert Decloedt sabel.tieghem@gmail.com Jolien Decloedt, 3 HZ
Wim Dedeurwaerder dedeurwaerderwim@telenet.be Nel Dedeurwaerder, 4 STWc
Dirk Depotter anndirkketdep@telenet.be Bert Depotter, 5 STWa
Veerle Desmedt claeys.desmedt@telenet.be Lynn Claeys, 1 ASTVc
Lorenzo Lemant lorenzo.lemant@gmail.com Hanne Vanhaecke, 3 STWb
Claudine Naert deliroeselare@vana.be Aura De Craemer, 2 STVa
Bieke Nuytten bieke.nuytten@telenet.be Laura Gorra, 5 GWWb
Christiaan Popelier hilde.overstijns@skynet.be Suzanne Popelier, 3 STWa
Kurt Renier kurt.renier@telenet.be Emilia Renier, 2 STVa
Stefaan Salembier stefaan.salembier@telenet.be Anke Salembier, 6 STWb
Paul Theuninck paul.theuninck@telenet.be Hebe Theuninck, 3 STWa
Frederik Tilleman frederik.tilleman@skynet.be Maaike Tilleman, 3 STWb
Greet van Hevel greet.vanhevel@telenet.be Michael Wybo, 3 TW
Claudine Vansteenkiste claudine.vansteenkiste@telenet.be Florie Alliet, 5 GWWa

Joeri Sioen joeri.sioen@sint-michiel.be directie
Veerle Vanoost veerle.vanoost@sint-michiel.be directie
Maarten Veys maarten.veys@sint-michiel.be opvoeder

Stefaan Salembier is voorzitter.

Enkele nieuwe leden in het oudercomité campus 

Polenplein motiveren waarom ze lid werden:

Patricia Clarisse

Als de kinderen overstappen 

naar het secundair onderwijs, 

vermindert het direct contact 

met de school. Om toch op de 

hoogte te blijven van de wer-

king, visie en projecten van de 

school ben ik in het oudercomité 

gestapt. Daar leer je ouders van 

andere kinderen kennen. Heb je 

vragen over bepaalde items, dan 

kun je die op tafel leggen en je kunt meedenken 

over bepaalde projecten. De school helpt toch ook 

een groot deel met de opvoeding van je kinderen.

Veerle Desmedt

De reden waarom ik me aan-

sluit bij het oudercomité is vrij 

eenvoudig.  Ik wil de werking 

van de school beter leer ken-

nen, het reilen en zeilen “achter 

de schermen”.  Waarom en hoe 

worden bepaalde beslissingen 

genomen?  Hoe wordt er omge-

gaan met vragen van leerlingen 

i.v.m. het schoolbeleid?  Op deze 

manier wil ik wat dichter komen bij het schoolse 

gebeuren.

Greet Van Hevel

Waarom ik in het oudercomité 

stap?
Ik vind het belangrijk om als ouder 

betrokken te zijn bij de school. Ik 

vind het ook boeiend om in naam 

van de ouders mee te denken 

over bepaalde onderwerpen en 

mij in te zetten voor geplande 

activiteiten. Op die manier wil ik 

een bescheiden bijdrage leveren 

aan de school en de leerlingen.
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Welkom in de didactische salons van onze 7des

v.l.n.r.:	Claeys	Saïn,	Deseure	Laura,	Degrande	
Laura, Vannevel Justine, Vercaigne Alyssa, 
Delaere Elke, Bentein Femke, Verschoore 
Laura, Vanderschaeghe Emily

v.l.n.r.:	Loys	Rigole,	Hannon	Bieke,	Tack	Lau-
rence, Vanlerberghe Maaike, Vindevogel Elke, 
Tuchewicz Aleksandra, Viaene Maïté, Parmen-
tier Tatjana

v.l.n.r.:	 Muylle	 Emmeline,	 Lesage	 Sarafien,	
Dedeyne Bieke, Deroo Tine, Buseyne Waitika.
Jacinta Vandekendelaere ontbreekt op de foto.

Wij, leerlingen van het 7de jaar Esthetische lichaamsver-
zorging, richten zelf een didactisch salon in. De bedoeling 
is dat we in team leren werken en verantwoordelijkhe-
den opnemen. Zo staan we zelf in voor de naam van het 
salon, een eigen werkreglement, een agenda voor het 
plannen van afspraken, een evaluatiesysteem volgens 
het doelenboek, het onthaal en begeleiden van klanten, 
het uitvoeren van professionele verzorgingen, het correct 
adviseren...
Elke donderdag kan je bij ons terecht voor een kwalita-
tieve gelaatsverzorging, een relaxerende massage, een 
suikerontharing, een wimperverlenging met zijde, een 
voetverzorging en voetzoolmassage, een kleurtje op de 
nagels, een typemake-up of kleurenanalyse...

Het Limi-Jaré team

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Limi-Jaré 
Wij willen u graag verwelkomen op donderdag 

van 8.30 u. tot 11.30 u. of 

van 13.30 u. tot 16.30 u 

bij het team van Limi-Jaré 

Om een afspraak te maken, kan u ons contacteren  

via het nummer 051 20 14 57 

het Limi-Jaré team 

∞Geniet van je schoonheid ∞ 

Openingsuren op donderdag
van 8.30 u. tot 11.30 u. of
van 13.30 u. tot 16.30 u.  

Om een afspraak te maken
kan je ons contacteren op het
schoolnummer 051 20 14 57

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

Als leerlingen van het 7de Haarstilist  openden we  een didactisch kapsalon in Viso 
campus Polenplein: Hair@Seven.
Ons doel is in teamverband te leren samenwerken en daarom organiseren en coör-
dineren we naast het kappen ook alle werkzaamheden zelf, zoals het bijhouden 
van afspraken, stockbeheer, klantenadministratie, productenaankoop, boekhouding, 
publiciteit…
We willen met ons team Hair@Seven uw haar een frisse look geven. We werken met 
professionele producten, zoals het kleurengamma van de firma Joico. Deze produc-
ten zorgen voor een schitterende glans op het haar en een lange houdbaarheid van 
de kleur. Voor de afwerkingsproducten opteerden we voor het kappersmerk Framesi. 
Zo streven we ernaar om onze klanten maximaal tevreden te stellen. Kom even langs 
en laat u verwennen! We kijken uit naar je komst.

7 Haarstilist

Hair@Seven

Limi-Jaré
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Wist je dat…
we sinds 1 september een nieuwe alge-
meen directeur hebben in onze scho-
lengroep Sint-Michiel? Karel Moester-
mans volgt Herman Vansteenkiste op. 
We wensen de heer Moestermans heel 
veel werkvreugde en succes toe bij 
deze mooie uitdaging!

lokaal C101, het lokaal voor commu-
nicatie en omgang in campus Delbe-
kestraat, deze zomer een opfrisbeurt 
kreeg? Dit maakt het mogelijk om de 
lessen nog interactiever te volgen. Er is 
voldoende ruimte en aangepast meu-
bilair om activiteiten op school uit te 
proberen, om dan nadien op stage uit 
te voeren

VISO op de jaarlijkse restaurantdag 
van 19 oktober 324 gasten mocht ver-
welkomen? Ouders, personeelsleden, 
oud-collega’s, leerlingen en sympathi-
santen genoten zichtbaar van de gezel-
lige sfeer  en van het lekkere eten van 
ons schoolrestaurant.

de leerlingen van 5 Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen zowel op de 
viering van 15 jaar Sint-Michiel als op 
de restaurantdag met glans voor de 
bediening zorgden van de zovele gas-
ten? Ze leverden met de glimlach heel 
knap werk en haalden zelfs de krant!

we op maandag 6 oktober (namiddag 
pedagogische studiedag) 15 jaar Scho-
lengroep Sint-Michiel vierden in de eve-
nementenhal van Schiervelde?
De 1091 personeelsleden van de 
scholengroep luisterden naar de inspi-
rerende woorden van voorzitter Paul 
Dejonghe, rector Rik Torfs van de KU 
Leuven en minister van onderwijs Hilde 
Crevits. ‘Il Sogno Particulare’zorgde 
voor de sfeervolle muzikale animatie.

v.l.nr  prof. Rik Torfs, voorzitter Paul 
Dejonghe, coördinerend directeur 
Damienne Cottens, minister Hilde Cre-
vits, vicaris Filip Debruyne en algemeen 
directeur Karel Moestermans.

de leerlingen van 6 Organisatiehulp 
een bezoek brachten aan het afvalsor-
teercentrum Vanheede in het kader van 
geïntegreerd werken? 

we naar goede jaarlijkse traditie op de 
Dag van de Verzorgende op 15 oktober 
stageplaatsen in de zorgsector ‘dank je 
wel’ zeiden? Dit jaar verwenden we de 
kinderopvang met Tiktakhuisjes en de 
woonzorgcentra met kaartspelen.
Een  gesmaakte attentie  waarmee 
we onze dank uitdrukten voor de kwa-
liteitsvolle begeleiding van onze leer-
lingen Verzorging en Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen op stage.

leerkrachten Mieke Bossu, Joke Desim-
pel, Annelies Vanderbeke, Leen Ver-
faillie en Lena Waegeman zich actief 
engageerden voor het Lichtfront op 17 
oktober?

de leerlingen dit schooljaar 4 keer meer 
brieven schreven voor Schrijf-ze-vrijdag 
van Amnesty International dan vorig 
jaar? We verzamelden bijna 200 brie-
ven. De leerlingen die schreven, kregen 
de kans een cinematicket te winnen. 
Dit jaar waren de gelukkigen Florence 
Ryon (2 STVa), Tine Crop (3 STWc) 
en Siel Ternest (6 TW).

de ’Dag van de Jeugdbeweging’ ook 
een groot succes was in campus Del-
bekestraat? Er werd gedanst, plezier 
gemaakt, verbroederd en lekkere cho-
colademelk gedronken.

de ‘Dag van de leerkracht’ een schot 
in de roos was? De leerlingenraad 
sloofde zich deze dag uit de naad om 
een glimlach op het gezicht van hun 
leerkrachten te toveren.  Om te blijven 
verrassen, was het concept in cam-
pus Polenplein dit jaar anders. Geen 
ontbijt, maar een stevig middagmaal, 
voorafgaand door een lekkere aperi-
tief. Dit  aangeboden door de bedrijvige 
bijen van de leerlingenraad die zich 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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voor deze aangelegenheid omtoverden 
tot kok, serveerster en maître in het 
pop-up VISO-restaurant. Verschillende 
kilo’s gehakt en groenten werden ver-
werkt tot een overheerlijke spaghetti 
bolognese  die uiterst in de smaak viel. 
Ook dit jaar ervaarden de leerkrachten 
dat ze op school een warm hart toege-
dragen worden.

het ondersteunend personeel van cam-
pus Polenplein hun favoriete liedjes 
doorstuurden naar het Studio Brussel 
programma ‘de collega’s’? Op maan-
dag 3 november was radioluisterend 
Vlaanderen het publiek van opvoeder 
Wouter Denys. Met zijn zwoele radio-
stem bezorgde hij VISO gratis reclame. 
Carrière gemist, Wouter?

de leerlingen van 3 Verzorging-voeding 
kleuterjuffen op het grootoudersfeest 
hebben geholpen? Ze staken een 
handje toe bij o.a. het aankleden, 
schminken, het toiletbezoek, koekjes 
en drankjes uitdelen, het bedienen van 
de oma’s en opa’s met koffie en gebak 
en natuurlijk ook  bij het spelen met de 
kindjes. Een leuke namiddag voor groot 
en klein…

3 STWb deelneemt aan de wedstrijd 
van de Joepie om samen op surfkamp 
te gaan? Ze maakten hiervoor een 
mooi filmpje met de klas en stuurden 
dit op. In dit filmpje beelden ze hun 
dromen over surfen op een exotisch 
strand uit. Afwachten nu of ze als klas 
de surfreis winnen. Aan hun enthousi-
asme zal het in elk geval niet liggen!

7 Haarstilist op 24 november deelnam 
aan de lookshop ‘Op en Top Heren / 
Herenkapsels op hun best’, gebracht 
door de Brugse herenkapper Martin 
Cremer en het team van het kapsalon 
‘Mantype’? Laura Deseure en Sarafien 
Lesage poseerden fier naast de per-
fect gestylde modellen, voetballers van 
Cercle Brugge.

de leerlingen van 7 Kinderzorg de Sint 
een handje hielpen in basisschool De 
Wijzer in Zonnebeke?

de Sint onze ‘brave’ VISO-leerlingen 
en personeelsleden natuurlijk ook niet 
vergeten is? We werden gul bedeeld 
met picknicken, chocoladefiguurtjes 
en speculoos. In campus Delbekes-
traat ontving de Sint op 5 december 
alle klassen. Elke klas had iets voor-
bereid voor de Sint, die al dit creatief 
talent sterk waardeerde en over heel 
wat leerlingen iets persoonlijks te ver-
tellen had. Dank je wel, Sint!

we in beide campussen een grote gsm-
inzamelactie plannen van 26 januari 
2015 tot 8 februari 2015? Je kan nu 
al oude toestellen (gsm, smartphone) 
binnenbrengen aan de balie (VISO-D) of 
in de inlichtingen (VISO-P).
Goed voor het milieu en voor de gele-
verde inzet kunnen we prijzen winnen, 
zoals tablets of laptops. 

de leerlingen van BVL een studiebe-
zoek brachten aan de groothandel Pro-
Duo en het kapsalon Et Alors?, een 
niet alledaags kapsalon met een retro 
interieur in Izegem?

Darcie Bentham - onze uitwisselings-
studente uit Australië - terugkeert naar 
haar thuisland na 4 maanden les te 
hebben gevolgd in de afdeling Mode 
van VISO? We wensen haar het aller-
beste toe!

de gymles net iets toffer is vóór de 
examens? Heel wat klassen mochten 
zich uitleven op de schaatspiste op de 
Grote Markt. 

de oud-leerlingenbond van campus Del-
bekestraat zich ondertussen voorbe-
reidt op de 30ste verjaardag in 2015? 
We zullen er zeker speciale aandacht 
voor hebben, o.a. op de opendag! Veel 
oud-leerlingen vinden trouwens nog 
steeds hun weg naar het VISO terug. 
Dat bleek op vrijdag 10 oktober toen de 
jaarlijkse barbecue doorging met ruim 
130 aanwezigen.

-
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Familiaria
Geboorten
ASTOR op 9 juli 2014, kleinzoon van Anne-
mie Goethals - leerkracht

JADE op 1 augustus 2014, kleindochter 
van Leen De Decker - oud-leerlingenbege-
leider

EVANDER op 10 september 2014, zoon 
van Stan De Wever - leerkracht en Sarah 
Traisnel en kleinzoon van Kris Velle - oud-
leerkracht.

MARTHA op 23 september 2014, dochter 
van Pieter Van Aerschot en Iris Ranson - 
leerlingenbegeleidster

LOWIE op 24 september 2014, kleinzoon 
van Rita Vanbecelaere - leerkracht

JULIE op 8 oktober 2014, dochter van 
Frederik Bovijn en Ann Timmerman - oud-
leerling 7 KZ

TUUR op 9 oktober 2014, kleinzoon van 
Annemie Vandecappelle - ondersteunend 
personeel

GISELE op 9 oktober 2014, kleindochter 
van Patrick Mullier - leerkracht

KASPER op 18 oktober 2014, zoon van 
Robrecht Declercq en Griet Pecceu - leer-
kracht 

RENÉE op 22 oktober 2014, dochter van 
Maarten Veys - ondersteunend personeel 
en Tine Vanhuyse

CASPER op 29 oktober 2014, kleinzoon 
van Hilde Mylle - leerkracht

PAULINE op 31 oktober 2014, kleindochter 
van Lieve De Meyer - leerkracht

DAAN op 27 november 2014, kleinzoon 
van Marleen Degroote - leerkracht

MARIE-LOU op 4 december 2014, klein-
dochter van Linda Dewitte - leerkracht

NORE op 9 december 2014, dochter van 
Maarten Soubry - leerkracht en Jasmijn 
Weyhaeghe

EMMA op 13 december 2014, dochter van 
Jochen D’Hespée en Valentine Desmet - 
leerkracht

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Huwelijken
Raf De Bruyn & Sofie Verfaillie op 23 
augustus 2014, dochter van Martine Van-
decandelaere - oud-leerkracht

Bruno de Meyer en Nele Neyens op 6 
september 2014, dochter van Bernadette 
Devriendt - leekracht

Proficiat aan het gelukkige paar en hun 
familie! 

Overlijdens
Mevr. Agnès Heynderick op 24 juli 2014, 
grootmoeder van Eva Denolf - 6 STWa

Mevr. Delphine De Neve op 26 juli 2014, 
overgrootmoeder van Lisa Lefere - 5 Vc

Zuster Nelly Verhelst (Soeur Flore) op 10 
augustus 2014, Zusters van Liefde 

Mevr. Agnes Vanpeteghem op 11 augustus 
2014, grootmoeder van Flore Thevelein -  
6 GWWb

Dhr. Pierre De Rammelaere op 20 augus-
tus 2014, grootvader van Astrid Labeeuw 
- 2 TW

Mevr. Andrée Borremans op 28 augus-
tus 2014, schoonmoeder van Marianne 
Devloo - leerkracht

Mevr. Sabine Baert op 29 augustus 2014, 
moeder van Joke Demeyere - 5 GWWa

Dhr. Frits Boucherie op 6 september 2014, 
grootvader van Elien Boucherie - BVLa

Dhr. Georges Lecluse op 7 september 
2014, grootvader van Griet Pillen - leer-
kracht 

Dhr. Daniel Jouret op 10 september 2014, 
grootvader van Annelien De Westelinck -  
5 STWb

Dhr. Lucien Beauprez op 12 september 
2014, grootvader van Josephine Vanduyf-
huis - 3 HZ

Zr. Emiliene Crombez (Zr. Marina) op  
13 september 2014, Zusters Maricolen 
Staden en oud-TAC 

Dhr. Willy Notebaert op 22 september 
2014, oom van Lies Notebaert - leerkracht 

Mevr. Sosma Cardoen op 25 september 
2014, grootmoeder van Aline Viane - 3 VVa

Mevr. Gerda Raes op 26 september 2014, 
grootmoeder van Jolien Clarysse - 6 Vc

Ward Vermeulen op  2 oktober 2014, leer-
ling 5 STWa

Dhr. Pierre Deneckere op 7 oktober 2014, 
grootvader van Julie Deneckere - 6 HZb

Dhr. Jules Storie op 16 oktober 2014, vader 
van Laurette Debrauwer - oud-huismeeste-
res en grootvader van Céline  Buyse - 6 Vc

Mevr. Julienne Rondelez op 16 oktober 
2014, grootmoeder van Maarten Veys - 
ondersteunend personeel

Mevr. Suzanna Decrock op 17 oktober 
2014, grootmoeder van Zoë Staelens -  
1 A STVc

Mevr. Denise Vanallemeersch op 20 okto-
ber 2014, moeder van Rita Vanbecelaere 
- leerkracht

Mevr. Denise Vermeire op 21 oktober 
2014, moeder van Chantal Mestdagh - lid 

oudercomité VISO-D en grootmoeder van 
Lisa Termote - 6 Va 

Dhr. Louis Braeckmans op 22 oktober 
2014, grootvader van Caro Vanbael - 1 Ba

Mevr. Clara Bruynooghe op 24 oktober 
2014 - oud-leerkracht

Mevr. Adrienne Christiaen op 27 oktober 
2014 - oud-leerkracht 

Dhr. Antoon Casteleyn op 28 oktober 2014, 
grootvader van Lara Claeys - 1 A STVa

Mevr. Marleen Vandenberghe op 28 
oktober 2014, grootmoeder van Kelsey 
Debbaut - 1 A STVb en Jaimelie Paccou -  
1 A STVe

Dhr. Wies Van Hool op 30 oktober 2014, 
vader van Simonne Van Hool - leerkracht

Dhr. Robert Dewitte op 6 november 2014, 
vader van Linda Dewitte - leerkracht

Mevr. Güli Somay op 9 november 2014, 
tante van Liesbet Diril - 6 Vb

Mevr. Maria De Meester op 11 november 
2014, grootmoeder van Eline Baeckelandt 
- 5 Vc

Dhr. Willy Vermeulen op 12 november 
2014, oom van Phoeby Depaepe - 5 Vb

Mevr. Maria Dewulf op 19 november 2014, 
schoonmoeder van Sabine Vervenne - oud-
collega ondersteunend personeel

Mevr. Martha Schiettecatte op 21 novem-
ber 2014, grootmoeder van Emmanuella 
Bedert - 4 STWb

Mevr. Clara Ver Eecke op 27 november 
2014, grootmoeder van Delphine Bies-
brouck - 5  TW

Dhr. Rigobert Wyffels op 30 november 
2014, grootvader van Cheyenne Wyffels - 
6 GWWa

Mevr. Claire Messiaen op 3 december 
2014, moeder van Lieve Vanhaverbeke- 
oud-leerkracht.

Mevr. Angele Vandevelde op 5 december 
2014, grootmoeder van Jilke Debraban-
dere - BVLd

Mevr. Trees Vens op 6 december, echtge-
note van Eric Delzeyne - voorzitter Lokaal 
overlegplatform Basisonderwijs en Secun-
dair Onderwijs

Dhr. Toni Hoorne op 10 december 2014, 
vader van Eline Hoorne - leerkracht

VISO biedt de families haar oprecht mede-
leven aan.

Proficiat aan…
Henk Sanders, echtgenoot van Simonne 
Van Hool - leerkracht, met zijn diakenwij-
ding op 11 oktober 2014



Kalender tweede trimester - info voor leerlingen
29/01 Gedichtendag D + P
29/01 Gezond ontbijt 1ste jaar D
29/01 Kleurenanalyse Joico 7 HS P
29/01 Rijbewijs op school D
30/01 Einde VDAB-stage
 ‘Modellen stikken’ 6 MRV en 7 MV D
30/01 Gezond ontbijt 7 TBZ en 7 KZ D
02/02 Gezond ontbijt 5 V en 5 OH D
02/02 Rijbewijs op school  D
03/02 Dag van de leerlingenraad D + P
03/02 Animatienamiddag in Ter Berken
 en Vincenthove 5 STW P
04/02 Gezond ontbijt 3de jaar D
04/02 Professionele schoonmaaktechnieken
 6 Vc (1/2 klas) D
04/02 Medisch onderzoek in CLB 3 STWb P
04/02 Rijbewijs op school groep 3 en 4 P
05/02 Studiebezoek aan firma Vereecke
 in Oostende 5 SV P
05/02 Gezond ontbijt BVL D
05/02 SID-IN in Expo Kortrijk voor
 6de en 7de jaar D + P
05/02 Werkplekleren in
 Jan Yperman ziekenhuis 6 OH D
05/02 Leesproject in de lagere school 4 VV D
06/02 Gezond ontbijt 6 V en 5-6-7  Mode D
06/02 GIP 7 TBZ (coachinggesprek) D
09/02 VISO-week voor RESPECT
 (tegen pesten) D + P
10/02 Medisch onderzoek in CLB 3 VVc D
11/02 Professionele schoonmaaktechnieken
 5 Vc (1/2 klas) D
11/02 Medisch onderzoek in CLB 3 STWc P
11/02 Rijbewijs op school groep 3 en 4 P
11/02 Contactavond stageplaatsen
 6 SV en 7 EL P
12/02 Werkplekleren in
 Jan Ypermanziekenhuis 6 OH D
12/02 Receptie voor ouders 3 STW P
12/02 Vergadering oudercomité      D
13/02 Kronkeldiedoe 6 Vc D
16/02 Start krokusvakantie D + P
22/02 Einde krokusvakantie D + P
23/02 Startersdag UBK
 Coach Roeselare 7 HS P
23/02 Professionele schoonmaaktechnieken
 6 Vb (1/2 klas) D
23/02 Filmforum 3 3de graad P
23/02 Schoolraad  D + P
24/02 Begeleiden van sportdag Heuvelzicht
 in Klerken 7 TBZ D
25/02 Medisch onderzoek in CLB 3 STWd P
25/02 Rijbewijs op school groep 3 en 4 P

05/01 Toneel in De Spil
 ‘De eilandverkaveling’ (W) 4de jaar P
05/01 Dag in het werkveld 6 STW P
05/01 Verkoopstraining 7 EL P
05/01 Bezoek aan palliatieve dienst 7 OA D
06/01 Dag in het werkveld 6 STW P
07/01 Medisch onderzoek in CLB (lln 1 A) P
07/01 Rijbewijs op school groep 1 en 2 P
08/01 Bezoek aan PVT Valckeburg 7 OA D
08/01 Presentatietechnieken Joico 7 HS P
08/01 Toneel in De Spil  ‘Neeland’ 
 (Nic Balthazar) 3de en 4de jaar D
09/01 Bezoek aan Guislainmuseum
 in Gent 5 GWWc P
09/01 Studiebezoek aan firma Districos
 5 SV en 6 SV P
12/01 Studiebezoek Rustenhove 5 V D
12/01 Demo wimperlifting 7 EL P
13/01 Bezoek aan Guislainmuseum in Gent
 5 GWWa+b P
13/01 Gezond ontbijt 3de jaar P
13/01 Boostrix Vaccinatie  3de jaar D
14/01 Gezond ontbijt 5de jaar P
14/01 Medisch onderzoek in CLB 3 BE P
14/01 Rijbewijs op school groep 1 en 2 P
15/01 Werkplekleren in
 Jan Yperman ziekenhuis 6 OH D
19/01 Kennismaking met thuiszorg
 in Brugge 6 V D
20/01 Tweedaags milieuproject 1 B en BVL D
20/01 Bezoek aan de  VRT en Brussel 7 HS P
20/01 Vergadering oudercomité P
21/01 Medisch onderzoek 3 HZ P
21/01 Rijbewijs op school groep 1 en 2 P
21/01 Tweedaags milieuproject 1 B en BVL D
22/01 Bezoek aan het Vlaams Parlement
 6 TW en 6 SV P
22/01 Oma Rozenrood 7 KZ D
22/01 Toneel in de Spil ‘Blackout’ 4de jaar D
22/01 Werkplekleren in
 Jan Yperman ziekenhuis 6 OH D
22/01 Leesproject in de lagere school 4 VV D
26/01 Start VDAB-stage
 ‘Modellen stikken’ 6 MRV en 7 MV D
26/01 Professionele schoonmaaktechnieken
 6 Va (1/2 klas) D
28/01 Medisch onderzoek in CLB 3 STWa P
28/01 Rijbewijs op school groep 1 en 2 P
28/01 Bezoek aan Steinerschool
 en CKG St. Clara 7 KZ D
28/01 Gezond ontbijt 4de jaar D
29/01 IO-dag: 4 STW ontvangt
 multiculturele basisschool P

26/02 Project ‘Seks en Rel’ 4de jaar D
26/02 Start driedaagse reis Parijs  6de jaar P
26/02 Professionele schoonmaaktechnieken
 6 OH D
27/02 Project ‘Seks en Rel’ 3de jaar D
02/03 Sobermaal D
02/03 Bezoek aan de Thuiszorgwinkel
 5 Va en 5 Vc (1/2 klas) D
03/03 Kinderkapsalon 6 HZb P
04/03 Medisch consult 3 TW P
04/03 Rijbewijs op school groep 3 en 4 P
04/03 Oefenmoment GIP 6 V D
05/03 Kinderkapsalon 6 HZa P
06/03 Toneel in De Spil ‘Dub’
 (Fabuleus) 1ste en 2de jaar D
09/03 The Hair Project 7 HS P
09/03 Toneel in De Spil
 ‘Mankepootstekeblind’ 3de jaar P
10/03 Infoavond voor 2de en 4de jaar P
10/03 Bezinning 3de jaar P
10/03 Labodag 5 TW en 6 TW P
12/03 Vastenviering D
12/03 Bezinning 3de jaar P
16/03 Uitvoering contactmoment GIP
 6 Va en 6 Vb (1/2 groep) D
17/03 Presentatie en infoavond 5 STW P
18/03 Examen rijbewijs op school  P
19/03 Rijbewijs op school D
20/03 Bezoek aan Spermalie en
 de Kade in Brugge 7 KZ D
23/03 Honkietonkie 6 Va D
23/03 Professionele schoonmaaktechnieken
 6 Va (1/2 klas) D
23/03 Uitvoering contactmoment GIP
 6 Vc en 6 Vb (1/2 groep) D
24/03 Honkietonkie 6 Vb D
24/03 Start blokstage 7 HS P
24/03 Vaccinatie 2de jaar P
24/03 Rijbewijs op school D
26/03 Rijbewijs op school D
27/03 Examen rijbewijs op school D
27/03 Rollebolle 7 KZ D
01/04 Laatste examendag  D + P
03/04 Einde blokstage 7 HS P
03/04 Goede Vrijdag D + P
05/04 Pasen D + P
06/04 Start paasvakantie D + P
20/04 Start derde trimester D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein
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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
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