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Van 2016 naar 2017…

Bij het einde van een schooljaar of 
een kalenderjaar blikken we traditio-
neel even terug op wat voorbij is. We 
reflecteren en stellen meestal twee 
vragen: ‘Is alles wel goed geweest?’ 
en ‘Wat kunnen we beter doen in de 
toekomst?’

Op de eerste vraag antwoord ik 
het volgende. Het afgelopen jaar 
hoorden we veel droevig en slecht 
nieuws. Vooral de terreur is ons bij-
gebleven en soms liepen we er wat 
ongerust bij.
Toch blijven we positief ingesteld en 
halen we onze kracht en energie uit 
de vele menselijke relaties in ons 
gezin, op het werk, op school, in de 
jeugdbeweging en in het verenigings-
leven.
In VISO kijken we alvast met een 
goed gevoel terug op het voorbije 
jaar. Wij zijn dan ook tevreden dat we 
veel acties uit ons schoolwerkplan 
konden realiseren. 
We streefden ernaar een gezonde 
school te zijn, we realiseerden zoveel 
als mogelijk onze actieplannen in het 
kader van het gelijke onderwijskan-
senbeleid, we organiseerden toneel-, 
cultuur- en filmvoorstellingen voor de 
leerlingen en ook studie- en school-
reizen maakten deel uit van het pro-
gramma. 
We zetten ons in voor leerlingen die 
op stage gaan door hen een verrij-
kende arbeidservaring te laten op-
doen. We zorgden er zoveel moge-
lijk voor dat leerlingen een bewuste 
studiekeuze maakten en zich goed 
konden voorbereiden op het hoger 
onderwijs of het werkveld. 

Ook de zorg voor alle leerlingen bleef 
bovenaan op onze prioriteitenlijst 
staan.
Belangrijk is dat we niet alleen tij-
dens de week van respect aandacht 
hadden voor pesten, maar het hele 
jaar door respect, diversiteit en aan-
dacht voor de medemens als een pri-
oriteit beschouwden.
Niet onbelangrijk waren de vele na-
scholingen die de leerkrachten volg-
den om hun leerlingen blijvend zo 
goed mogelijk te begeleiden. 
In mei en juni waren we allen weer 
getuige van een groots leerlingen-
feest en een schitterend modespek-
takel waar leerlingen van alle stu-
dierichtingen hun talenten voor een 
groot publiek toonden. 
In september startten we ook in 
VISO met het STEM-project: 1A Tech-
niek-wetenschappen werd 1A STEM 
Techniek-wetenschappen. Weten-
schappers van de toekomst werden 
geboren.
In de loop van oktober en november 
deden we met alle klassen activitei-
ten in het kader van de geestelijke 
gezondheidszorg: ‘Fit in je hoofd, 
goed in je vel’. 
Op 28 november tijdens de pedago-
gische studiedag konden leerkrach-
ten en opvoeders hun blik verruimen 
met een bedrijfsbezoek of een be-
zoek aan één of andere instelling of 
school naar keuze.
In de loop van 2016 hoorden we 
vanuit de overheid over de komende 
hervorming van het secundair on-
derwijs. De minister stelde haar mo-
derniseringsplannen voor. Of die nu 
goed zijn of niet, dat laat ik aan de 

lezer over. In ieder geval moet ook 
het onderwijs op tijd mee evolueren 
in deze snel veranderende maat-
schappij. Heel positief bij de invulling 
van het nieuwe plan is dat er veel re-
kening zal gehouden worden met de 
talenten van de leerlingen, zowel bij 
de leerlingen van de A-stroom als die 
van de B-stroom. Leerlingen zullen in 
de eerste graad van het secundair 
onderwijs via een brede vorming ge-
observeerd en georiënteerd worden 
om op het einde van de 1ste graad 
een zo goed mogelijke studiekeuze 
te kunnen maken.  

Om tenslotte een antwoord te for-
muleren op bovenstaande tweede 
vraag is het even nadenken. Uiter-
aard blijven we koesteren wat goed 
is en blijven we ons inzetten voor de 
leerlingen die ons toevertrouwd zijn. 
Met alle personeel van VISO zullen 
we blijven werken, ook in 2017, aan 
een project en een school waar het 
goed is om te leren en te leven.

Aan allen een vredevolle kersttijd en 
een gelukkig Nieuwjaar!

Patrick Soenen
Directeur 1ste graad
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Op track 1 (vroeger zei-
den we gewoon: ‘num-
mer 1’, maar het is cool 
om dat nu in het Engels 
te zeggen) zou een stuk 

filmmuziek uit ‘August Ruch’ kunnen 
staan. We hoorden dit in de startviering 
en het zette meteen de toon. Je hoeft 
geen virtuoos of hooggeschoold musi-
cus te zijn om met muziek bezig te zijn. 
En kan je geen muziek maken, dan kan 
je er nog altijd naar luisteren. Pas als 
iedereen zijn eigen talent gebruikt, kan 
je zeggen: “Akkoord, daar zit muziek 
in.”

Op track 2 staat Bart 
Peeters met ‘In de 
plooi’. Hiermee belan-
den we wel een beetje 
op het territorium van 
de werkgroep gezond-

heidsbeleid, maar pastoraal is geen 
eiland op school. Ook pastoraal heeft 
aandacht voor het welbevinden bij 
mensen. In verschillende godsdienst-
lessen werd meegedacht over hoe je 
jezelf goed kunt voelen. Het klinkt mis-
schien raar, maar 2000 jaar geleden 
liep er een man rond die zei dat je 
gelukkig wordt door anderen gelukkig 
te maken… We weten wel dat het leven 
niet altijd van een leien dakje loopt, net 
dan heb je veerkracht nodig om weer 
op te staan of om weer ‘in de plooi’ 
te raken, zoals Bart Peeters verwoordt.

Op track 3 hoor je pia-
nomuziek uit de film 
‘Amélie Poulin’. Tijdens 
de novembervieringen 
stond de piano cen-
traal. Deze heeft witte 

en zwarte toetsen, net zoals het leven 
witte en zwarte momenten kent. In het 
filmpje hoor je vrolijke en droevige deun-
tjes en zie je welke herinneringen eraan 
vasthangen. Maar je zult zien, ondanks 
de pijn in het leven van de man in de 
film, eindigt het stukje muziek met een 
witte pianotoets.

‘Vonken en Vuur’ van 
Clouseau staat op track 
4. Tijdens de warmste 
week sloten we onszelf 
op in een echt glazen 
huis om van daaruit 

radio te maken. Onze radio kreeg als 
naam: “Radio Akkoord, daar zit muziek 
in.” Zo wilden we het vuur uitdragen 
en geld inzamelen voor tal van goede 
doelen. Op die manier wilden we met 
vonken en vuur aan de warmste week 
meehelpen.

Op track 5 staat een 
ongezongen, eigentijd-
se versie van ‘Stille 
Nacht’, waarin elke 
zevende noot niet wordt 
gespeeld. Er is alleen 

een kleine stilte te horen op de plaats 
van de zevende noot. Het werkt behoor-
lijk frustrerend om met zo’n muziek het 
lied te willen zingen. Telkens als je 
denkt dat je opnieuw mee bent, loopt 
het weer fout… En toch… Voor 1 op 
7 mensen in België gaat het wel echt 
mis. 1 op 7 Belgen leeft in armoede, 
valt uit de boot, telt niet mee. Net zoals 
met de tonen van ‘Stille Nacht’ in ons 
nummer. Het is behoorlijk frustrerend 
als 1 op 7 niet meetelt.

Het slotnummer op 
onze cd is van ABBA: 
‘I have a dream’. Het 
laatste nummer is geen 
terugblik maar even 
vooruitblikken. Met het 
einde van het jaar in 

zicht hebben we ook dromen voor het 
nieuwe, dat al om de hoek komt kij-
ken. We hebben veel dromen en veel 
wensen. In een jaarthema rond muziek 
mogen die wensen misschien als volgt 
klinken: ‘Mogen alle instrumenten het 
beste van zichzelf geven, zodat het 
resultaat iets is waar onze mond posi-
tief van open valt, waar we achteraf 
nog lang mogen aan terugdenken en 
waarvan we blijven nagenieten’. 

Aan allen een melodieus 2017!

Bart Deprez

“Muziek drukt uit wat niet 
gezegd kan worden…” zei Vic-
tor Hugo ooit. We zouden dus 
beter een cd meegeven met dit 
Contactnummer in plaats van 
met woorden proberen uit te 
leggen wat we met schoolpas-
toraal allemaal deden. Het zou 
zeker een toffe sfeermaker zijn, 
maar het budget van de school 
laat zoiets niet toe. Het zou ook 
een probleem opleveren met 
Sabamrechten en zo… Jam-
mer. Dan toch maar op papier 
meegeven wat we op die cd zou-
den zetten.
Wil je de tracks toch beluis-
teren, geef dan in youtube de 
naam van de artiest en het 
nummer in.

2 CONTACT DECEMBER 2016
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Wetenschappers voor een dag

De workshops die we volgden, gingen 
door in de universiteit van Gent waar 
drie enthousiaste wetenschappers 
klaarstonden om ons te verwelkomen. 

De eerste workshop stond in het teken 
van microscopie. De leerlingen traden 
in de voetsporen van wetenschapper 
Antoni Van Leeuwenhoek die in de 17de 
eeuw zelf zijn microscoop maakte. De 
leerlingen kregen een glazen buisje dat 
ze door met een gasbrander te verwar-
men tot een glazen bolletje omvorm-

den. Dit was de basis van hun eigen 
mini-microscoop. 

Tijdens de tweede workshop konden de 
leerlingen zelf van een stukje banaan 
preparaten maken. Ook leerden ze de 
techniek aan om van een ipad een 
microscoop te maken, wat heel inte-
ressant was. Hun zelf gemaakte mini-
microscoop kon hier meteen uitgetest 
worden. Cool!

Na de middagpauze stonden de work-
shops in het teken van biologische 
strijders en fotosynthese. De leerlingen 

kregen als opdracht zelf in de planten-
tuin plaagdieren te zoeken. Ze onder-
zochten deze organismen met een 
binoculair en gingen daarna op zoek 
naar roofdieren zoals witte vliegen en 
sluipwespen om deze plaagdieren op 
natuurlijke wijze te bestrijden. 
Met het plantenmateriaal uit de plan-
tentuin deden de leerlingen ook expe-
rimenten om het belang van licht bij 
fotosynthese aan te tonen. 

De dag werd afgesloten met een luid 
applaus voor de drie wetenschappers, 
die bij onze leerlingen de zin in weten-
schappen sterk geprikkeld hebben. 

Elien Piccavet

Tijdens de laatste week van 
oktober stond in heel Vlaande-
ren de wetenschap centraal, 
want dan ging de Vlaamse 
wetenschapsweek door. Ook in 
VISO konden we dit niet zomaar 
laten voorbij gaan. Daarom trok-
ken we op maandag 24 oktober 
met 1A STEM TW en 2 TW naar 
Gent om aan enkele workshops 
deel te nemen.

Samen tegen armoede op welzijnsdag

De eerste graad verliet de school om 
verschillende projecten in Roeselare 
te bezoeken. Op de locaties konden ze 
kennismaken met de inspanningen die 
er geleverd worden om kansarmoede 
te bestrijden. De Kerit, Elim, Pas Par 
Toe, Den Engel, Lochting Dedrie en de 
Graancirkel zijn slechts enkele projec-
ten die bezocht werden. Op bepaalde 
locaties werden onze leerlingen uitge-
daagd om zelf de handen uit de mou-
wen te steken.
De tweede graad bekeek eerst de film 
‘No et moi’. In de film wordt de vriend-
schap die ontstaat tussen een jong 
meisje en een negentienjarige zwerf-
ster pakkend in beeld gebracht. In 
een nabespreking werd kritisch stilge-

staan bij de oorzaken en gevolgen van 
armoede. Met een quiz werd gepolst 
bij de leerlingen naar hun kennis van 
de armoedeproblematiek. De – vaak 
heel rake – reacties toonden aan dat 
ze getroffen waren door deze proble-
matiek.
De derde graad zag de film ‘Jozef, de 
rebel, van wanhoop tot verzet’. Het 
verhaal speelt zich af eind jaren vijftig, 
begin jaren zestig in een sloppenwijk 
net buiten Parijs, in Noisy-le-Grand. 
Het aangrijpende van de film is dat hij 
laat zien wat de personages drijft. We 
zien hun onderlinge tegenstellingen, 
hun gevoelens, hun hoop en hun lijden 
onder de meest erbarmelijke omstan-
digheden, die het gevolg zijn van soci-

ale uitsluiting en armoede. De film 
werd gevolgd door een nabespreking.
Verder kregen de leerlingen verschil-
lende sprekers en ervaringsdeskun-
digen te horen die projecten tegen 
armoede kwamen voorstellen. Zo 
waren o.a. Jeugdhuis de Takel uit 
Oostende, Welzijnsschakels, Mama’s 
voor kinderen uit Knokke en vereni-
gingen waar armen het woord nemen: 
’t Schouderkloptje uit Zarren en Uze 
plekke uit Brugge, te gast.

Op deze manier willen we niet alleen 
aanklagen dat armoede een onrecht 
is, maar eveneens een hoopvolle 
boodschap meegeven: mensen in 
armoede staan er niet alleen voor. Of 
zoals Samen tegen Armoede het dit 
jaar formuleerde: samen kunnen we er 
iets aan doen, want achter elke 1 op 7 
staan er ook 6 die kunnen helpen.

Renaat Jonckheere

Op woensdag 23 november was er op campus Polenplein de Welzijns-
dag. Met deze tweejaarlijkse dag willen we onze leerlingen sensibilise-
ren voor de armoedeproblematiek van de vierde wereld. De cijfers 
van Samen tegen Armoede (de nieuwe naam van Welzijns-
zorg) liegen er dan ook niet om: 1.700.000 Belgen leven in 
armoede. Dit is zowat 1 op 7 Belgen. Via de Welzijnsdag 
willen we vooroordelen tegenover armoede doorprikken, 
jongeren bewust maken van dit groeiende probleem en 
hen tonen hoe organisaties ondersteuning bieden.
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Hebben onze nieuwe leerkrachten   veel noten op hun zang?
VRAGEN
1. Wat is je lievelingssong aller tijden? 

Waarom?
2. Bespeel je één of ander muziekin-

strument? Zo ja, welk en waarom?
3. Ben jij het type dat zachtjes een 

liedje neuriet onder de douche of 
zich luidkeels laat horen? Licht toe!

4. Welke poster hing vroeger in je 
kamer? Is dat je idool gebleven?

5. Wat is je favoriete radiokanaal, -pro-
gramma en –presentator? Waarom?

6. Welk concert/ festival maakte je al 
mee of hoop je ooit mee te pikken? 
Leg uit!

Mathieu Damman
(leerkacht LO)

1. Ik heb niet echt een lieve-
lingsliedje. Bepaalde liedjes 
(van vroeger)  blijven leuk om te 
horen omdat ze me doen terug-
denken aan bepaalde periodes 
uit het verleden. 
Het liedje Onderweg van Abel bijvoorbeeld doet 
me altijd terugdenken aan mijn studentenperi-
ode. Het liedje werd zot gedraaid tijdens ‘den 
blok’ op ons studentenkot.

2. Toen ik jong was, speelde ik trompet. Een 
heel leuk instrument. Ik speelde ook in de fan-
fare en was lid van het trommelkorps.
Dat ik een instrument bespeelde, was voorna-
melijk de verdienste van mijn mama. Die vond 
het belangrijk dat ik muziek kon spelen. Mijn 
vader wou dan weer dat ik voetbalde. 
Later heeft de muziek moeten wijken voor het 
voetbal. 

3. Als de muziek opstaat terwijl ik aan het dou-
chen ben, ben ik vooral het type dat meezingt! 
En luid! Ik moet mij hiervoor niet forceren, het 
gaat vanzelf. Natuurlijk moet er dan wel een 
leuk, fris deuntje opstaan. Het is superplezant, 
je krijgt er veel energie van en komt dus opge-
wekt uit de douche!

4. Dat weet ik niet goed meer…
Ik denk een poster van één of andere boys-
band… Of ééntje van de Spice Girls….
Of het kon evengoed ‘The king of Pop’ Michael 
Jackson zijn.

5. STUBRU, MNM, Q-music,… als er maar goede 
muziek opstaat. Ik switch nogal veel tussen de 
radiozenders.
Leuke conversaties tussen radiopresentatoren 
en/of gasten hoor ik ook graag. Het hoeft niet 
altijd muziek te zijn. Een favoriet radiokanaal heb 
ik dus niet.

6. ROCK TORHOUT/WERCHTER… de max!
Beachrock (rockfestival aan de kust)… zalig!
Tomorrowland… ’t beste van ‘t beste!
Coldplay, De Kreuners…  en nog wel een paar 
andere concerten.
Tomorrowland hoop ik ooit nog eens te kunnen 
meemaken, nu ik nog niet te oud ben.
Ook wil ik nog eens naar een concert van Milow 
gaan.

Marie De Cock
(leerkracht Nederlands)

1. Katzenjammer met ‘A bar in 
Amsterdam’. De trompet in het 
begin van het nummer is de aan-
kondiging van drie schitterende 
minuten! Veel energie en een 
nummer op tempo, machtig!  

2. Ja, ik speel piano en accordeon. Van snaar-
instrumenten versta ik helemaal niets. Mijn 
vingers krijg ik niet gevormd zonder krampen 
te krijgen, dus was de keuze voor klavier snel 
gemaakt. 

3. Onder de douche vermijd ik zingen. De laat-
ste keer kreeg ik liters water binnen, dus ben ik 
overgeschakeld op meezingen in de auto, met 
of zonder file, met of zonder toeschouwers. De 
plaat goed luid en meezingen!

4. Een poster van Robbie Williams, hoewel ik 
ondertussen hoorndol word als ik opnieuw 
‘Angels’ hoor kwelen door de boxen. Ik sta wel 
nog steeds versteld van de show die deze zanger 
kan geven. Zo een podium betreden en met een 
massa energie twee uren kunnen entertainen is 
niet elke zanger gegeven.

5. Ik ben een ‘zapper’ in de auto: van Studio 
Brussel, via Nostalgie, aankomen bij Klara: zalig!

6. Ik hoop nog eens een optreden te mogen 
meemaken van ‘Kitty, Daisy and Lewis’, 2 zus-
sen en een broer, fantastische muziek! Ze wis-
selen continu van instrumenten en zijn erg amu-
sant om naar te kijken. Deze zomer ga ik naar 
Arras, het is waarschijnlijk al 4 jaar geleden dat 
ik een festival bezocht. Ik ben benieuwd!

Emma Dewilde
(leerkracht aardrijkskunde
en natuurwetenschappen)

1. Ik heb eigenlijk geen lieve-
lingssong: ik hoor echt alles 
graag, zowel Nederlandsta-
lige muziek (Clouseau, Niels 
Destadsbader en zelfs K3), 
als de bekende radiohits. Maar 
mocht ik dan toch één liedje uitkiezen, dan 
wordt het Make You Feel My Love,  gezongen 
door Adele. Bij het horen van dat liedje denk ik 
spontaan terug aan haar concert.  Een van de 
beste concerten die ik ooit meemaakte. 

2. Tijdens mijn studententijd heb ik samen met 
enkele vriendinnen gitaarles gevolgd in de hoop 

mijn muzikale ei kwijt te kunnen. Helaas bleek 
mijn muzikaal talent onvindbaar. Indien ik wel  
talent had, dan leerde ik graag piano spelen. 

3. Luidkeels, soms tot ergernis van vrienden en 
familieleden. Het is zelfs zo dat ik soms op mijn 
tong moet bijten wanneer ik in de winkel een 
leuk liedje hoor; ik begin meestal spontaan mee 
te zingen bij het horen van een leuke melodie. 

4. In mijn kamer hebben nooit veel posters 
gehangen. Wat er wel hing, waren wereldkaar-
ten.  Die kaartencollectie groeit nog altijd aan. 
Toen ik nog studeerde, had ik een wereldkaart 
waar iedereen die langskwam op mijn kot, zijn 
naam op mocht schrijven bij een land waar hij 
ooit nog naartoe wou. Daaruit kunnen jullie 
waarschijnlijk afleiden dat ik gepassioneerd ben 
door reizen. Ik hoop in mijn leven nog heel veel 
mooie plekjes op onze aarde te ontdekken. 

5. Ik vertelde daarnet dat ik graag meezing met 
liedjes. Wanneer ik in de auto zit, maakt het 
niet uit welk radiokanaal er opstaat, als er maar 
liedjes gespeeld worden die ik herken en kan 
meezingen. Als er op geen enkele zender een 
mooi liedje speelt, dan vliegt de nieuwste cd van 
Adele in de cd-speler.

6. Mijn eerste festival was Dranouter. Ik ben fan 
van dit familiale en gezellige festival. Ook kon 
je mij twee zomers geleden op Tomorrowland 
terugvinden. Niet al feestend (helaas), maar wel 
al werkend: ik heb er het hele festivalweekend 
het publiek van drank en spijs voorzien.  Concer-
ten die mij bijgebleven zijn: Adele in het Sport-
paleis en Bazart in de AB. Ook heb ik onlangs 
kaartjes kunnen bemachtigen voor het concert 
van Coldplay. Ik ben stiekem al aan het aftellen.
Het festival dat hoog op mijn verlanglijstje staat, 
is het Sziget-festival in Boekarest, gevolgd door 
een roadtrip in Hongarije. 

Pieter Duyck
(leerkracht PO)

1. Paradise by the Dashboard 
Light van Meatloaf. Het is een 
familietrekje. We zingen dan 
samen uit volle borst mee. Het 
gaat soms zo ver dat we zelfs 
een berichtje sturen naar elkaar wanneer het op 
één of andere radiozender is.

2. Laat ons zeggen, ik heb een saxofoon. Het 
is een hele tijd geleden dat ik er nog eens op 
speelde. Ik speelde vroeger altijd tenorsaxofoon 
en nog steeds kan de klankkleur me bekoren. 
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Hebben onze nieuwe leerkrachten   veel noten op hun zang?

3. Ik was graag het eerste type geweest, maar ik 
moet bekennen dat ik het tweede type ben. Heel 
vaak zit ik met een liedje in mijn hoofd, dit is 
meestal het laatste liedje dat ik hoorde op mijn 
radio. Eenmaal ik terug in mijn auto zit, zing ik 
graag uit volle borst mee.

4. Helaas, ik heb een schuine wand in mijn 
kamer en heb eigenlijk nooit posters uitgehan-
gen.

5. Ellen Lee DeGeneres van het gelijknamige 
programma Ellen DeGeneres kan me wel beko-
ren. Iedere keer zijn haar shows fantastisch. 
Mooie interviews, goeie live acts... 

6. Afgelopen jaar ging ik tweemaal naar Years 
& Years. In Club 69 van Studio Brussel konden 
we zeer intens genieten van de band, doordat 
het een zeer kleine zaal is met beperkt publiek. 
De tweede maal in Vorst Nationaal hebben we 
uitbundig genoten van de muziek. Ik vind de 
muziek en teksten zeer goed. Olly, de zanger, is 
een heel intrigerend persoon die zijn optredens 
een zeer persoonlijke touch geeft. Dit kan ik wel 
appreciëren aan een artiest, zodat de cd en een 
optreden niet hetzelfde zijn.

Olivier Moyaert
(leerkracht godsdienst)

1. Wonderwall van Oasis. Het 
was het kampliedje van een 
kamp waar ik heel wat vrienden 
aan overgehouden heb.

2. Gitaar speel ik niet, maar zou ik wel leuk vin-
den, omdat het gezellig is om de gitaar te kun-
nen bovenhalen bij het kampvuur.

3. Eerder iemand die zachtjes neuriet omdat 
muziek voor mij vrij persoonlijk is.

4. Een poster van The Editors, ja, nog steeds 
kan ik hun muziek appreciëren. 

5. Studio Brussel, veel rocknummers.

6. Pukkelpop, een zeer gezellig en milieuvrien-
delijk festival.

Aurélie Strypstein
(leerkracht verzorging)

1. Een lievelingssong heb ik 
eigenlijk niet. Ik hou van leuke 
deuntjes waarbij ik luidkeels 
kan meezingen. Ook klassie-
kers kunnen mij bekoren.

2. Ik speelde vroeger piano, eerder een verplich-
ting van mijn ouders. Ik kan nog enkele liedjes 
spelen, maar eigenlijk ben ik dus niet zo muzi-
kaal.

3. Ik zal mij luidkeels laten horen, zeker in de 
auto! Ik vind het fantastisch om luid te zingen 
zonder dat iemand het kan horen. Naar het 
schijnt is mijn zangtalent niet mijn sterkste punt.
Maar het liefst van al dans ik op goede muziek. 
Als je mij op een feestje zoekt, begin dan bij de 
dansvloer. 

4. Eigenlijk geen. In mijn kamer hingen vooral 
foto’s van vrienden en familie. Ik heb dus niet 
echt een idool. 

5. Ik ben een echte ‘zapper’. Ik zoek altijd een 
leuk meezingliedje. Meestal luister ik naar MNM, 
Q-music en JOE.

6. Van concerten ben ik niet echt fan. Ik ga liever 
naar een musical/opera. Ik hou van de combina-
tie tussen zang en toneel. Als kind ging ik naar 
de toneelschool, dit was veel meer mijn ding dan 
de muziekschool. 

Tanai Vanblaere
(leerkracht
verzorging-voeding)

1. Een lievelingssong aller tij-
den heb ik niet. Nathaniel Rate-
liff & The Night Sweats - I Need 
Never Get Old is op dit moment 
wel een van mijn favorieten. 
Deze zomer ben ik met familie op reis geweest 
naar Frankrijk. Daar speelden we dit liedje heel 
vaak, waardoor ik er mooie herinneringen aan 
heb.  

2. Ik zou wel graag piano kunnen spelen. Het 
is een prachtig instrument en de muziek vind ik 
rustgevend. 

3. Onder de douche zal je me nooit horen zingen. 
Wanneer ik alleen in de auto zit, zing ik wel luid-
keels mee met de muziek. In de manege waar ik 
paardrijd, speelt er altijd muziek en daar zing ik 
regelmatig zachtjes mee. 

4. Vroeger waren er in mijn kamer geen posters 
van idolen te vinden, maar wel van … paarden! 

5. Aangezien ik graag meezing met de muziek in 
de auto, verander ik vaak van zender tot ik een 
liedje vind waarop ik kan meezingen.  

6. Eerder ging ik al naar Pukkelpop. Een ander 
festival heb ik niet echt op mijn bucketlist 
staan. De tickets voor festivals vind ik nogal 
duur geworden. Ik zie mezelf eerder nog naar 
concerten gaan. 

Margaux Vandekerckhove
(leerkracht
verzorging-voeding)

1. Alabama Shakes Don’t 
wanna fight Dit liedje is mijn 
startnummer voor mijn weke-
lijks looptochtje door het bos. 
Deze song zorgt ervoor dat ik 
mijn looptempo vind en ik met 
een big smile door het bos loop. Lopen is voor 
mij een moment van rust en ik geniet enorm van 
de prachtige natuur rondom mij.

2. Ik bespeel geen muziekinstrument, want ik 
heb helemaal geen gevoel voor ritme. Mocht ik 
wat meer muzikaal talent hebben, dan zou ik 
gaan voor een viool. Met een viool kan je zeer 
intrigerende stukken spelen. Wat een prachtin-
strument!

3. Ik ben het type dat op elk moment van de dag 
de radio wel eens durft ‘volle bak’ te zetten en 
(zo vals als een kat) meezingt. Dit gebeurt het 
vaakst in mijn auto en dan moet ik altijd ont-
houden dat ik net voordat ik ergens aankom, de 
radio weer wat stiller moet zetten. 

4. Ik heb in mijn tienerjaren nooit echt idolen 
gehad en ik ben niet het type dat z’n kamer 
vol met posters hangt. Ik ben hiervoor veel te 
gestructureerd en ik hou van strak en net. In 
mijn kamer hingen er vroeger wel foto’s van mijn 
familie en vrienden, want die zijn voor mij onge-
looflijk belangrijk.

5. Mijn favoriete radiokanaal: Q-music.
Favoriete programma: De ochtend met Sam & 
Heidi (Q-music), ideaal om naar het werk te rij-
den.
Favoriete presentator: Dorothee Dauwe (een 
vrouw met ballen en een zalige stem!)

6. Ik hoop in de komende jaren toch nog eens 
Rock Werchter te bezoeken, maar ik word tegen 
gehouden door het idee te moeten slapen in 
een tent, gebruik te moeten maken van de vieze 
toiletten en vier dagen te moeten leven op fast-
food.
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Fit in je hoofd, goed in je vel
Eén op vijf Vlaamse jongeren kampt met 
psychische problemen. Het is een cijfer 
dat velen doet schrikken. Vanuit de resul-
taten van de VAD-enquête bij alle leerlin-
gen (Vereniging voor Alcohol- en andere 
drugproblemen, eind 2014) merken we 
ook dat als VISO-leerlingen alcohol of 
drugs gebruiken, ze dit vaak doen van-
uit het niet kunnen omgaan met verdriet, 
woede en frustraties. De veerkracht om 
om te gaan met (psychische) problemen, 
is met andere woorden soms laag.

Daarom besloten we met de werkgroep 
Gezondheidsbeleid en de werkgroep 
Beleid verslavingen en andere drugpro-
blemen de handen in elkaar te slaan 
en hierrond een project uit te werken. 
Enerzijds wilden we het taboe rond gees-
telijke gezondheidszorg doorbreken en 
anderzijds wilden we de VISO-leerlingen 
ook weerbaarder maken in het omgaan 
met negatieve emoties. Voor een aantal 
activiteiten deden we ook een beroep op 
de externe organisatie ‘Te Gek?!’.

Het project startte op 10 oktober, de 
‘Dag van de Geestelijke Gezondheids-
zorg’. We organiseerden een aantal ini-
tiatieven voor de hele school zoals feel-
goodmuziek tussen de middag, de folder 
‘Fit in je hoofd’ met uitleg voor elke klas 
en complimentjes/positieve boodschap-
pen die door de leerlingenraad verspreid 
werden. Daarnaast kreeg elk jaar een 
aangepaste activiteit om te werken rond 
welbevinden en weerbaarheid en zo ook 
(psychische) problemen bespreekbaar te 
maken.

In de eerste graad kregen de leerlingen 
een workshop rond de tien stappen van 
‘Fit in je hoofd’ en werd er ook gewerkt 
rond wat leerlingen zelf kunnen doen 
om ruzies op te lossen. Het tweede en 
derde jaar zag een toneelstuk (‘Oe ist’ 
en ‘De pest aan mij’) en bekeek een film 
rond deze thematiek. Daarna volgde een 
interactieve nabespreking. De vierde-
jaars werkten rond pesten aan de hand 
van het stripverhaal dat uitgegeven wordt 
door TeJo (Therapeuten voor Jongeren). 
In het vijfde jaar brachten ervaringsdes-

kundigen een hoopvol verhaal over hoe 
ze hun psychisch probleem overwonnen 
hebben. 

De zesdejaars tot slot sprongen mee op 
de kar van de nationale ‘Rodeneuzenac-
tie’. Ze organiseerden zelf een aantal 
initiatieven om zo dit goeie doel dat geld 
inzamelt voor een betere opvang van 
jongeren met psychische problemen te 
ondersteunen.
In VISO-D verkocht 6 Va zelfgemaakte 
koekjes (366 euro) en organiseerde 6 Vb 
een heuse carwash (176,50 euro). 7 OAa 

verkocht zelfgemaakte soep (24,28 euro) 
en 7 OAb rodeneuzensnoepjes (214,78 
euro). 7 KZ bakte wafels volgens oma’s 
recept (134,77 euro). 6GWWa zorgde in 
VISO-P voor de verkoop van zelfgebakken 
suikerwafeltjes (265 euro) en 6 GWWb 
voor ‘een verfrissende touch’ door was-
handjes en handdoeken te verkopen 
(180 euro). 6 SV deed ‘red manicure’ 
(35 euro). VISO kon op deze manier maar 
liefst 1396,33 euro schenken aan de 
Rodeneuzenactie. Bedankt aan alle leer-
lingen en titularissen die zich hiervoor 
ingezet hebben!

We hopen dat het project een stap kan 
zijn in het verhogen van de weerbaarheid 
van de leerlingen, want wie zich fit in z’n 
hoofd voelt, voelt zich ook goed in z’n vel 
en heeft automatisch meer veerkracht!

Joke Vanallemeersch

Plots ben je een projectiel
Waarvan je eigen ziel

Zelf de piloot is
[Bart Peeters - In de plooi]

www.noknok.be
www.fitinjehoofd.be

www.rodeneuzendag.be
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5 STW helpt de Sint een handje
De leerlingen van het 5de Sociale en 
technische wetenschappen lieten deze 
gezinnen alvast niet in de kou staan. 
Ze sloegen de handen in elkaar en 
organiseerden samen met het OCMW 
en het sociaal verhuurkantoor een 
gezellig sinterklaasfeest.
150 kinderen kwamen samen met hun 
ouders op bezoek bij de Sint in VISO 
en kregen een geschenkje. Er was voor 
elk wat wils. De kinderen konden zich 
laten schminken en deelnemen aan 
verschillende activiteiten: een muziek-
spel, knutselen, koekjes versieren, 
een pietenparcours, een puzzelmat 
voor de allerkleinsten…  Ondertussen 
konden de ouders en kinderen van een 
gezellige koffietafel genieten. Onze 
leerlingen bakten de hele voormiddag 
en zorgden voor een rijk versierd buffet 
met wafeltjes, eclairs, soezen, cake ... 
Tijd noch moeite werden gespaard om 
de bezoekers een leuke namiddag aan 
te bieden!

Stan De Wever

Sinterklaas, Kerstmis, Nieuw-
jaar,… Een tijd van en voor fami-
lie, feest, pakjes, lekker eten 
en drinken, kortom warmte en 
gezelligheid. Vaak ook een 
zware periode voor gezinnen die 
het moeilijker hebben.

Modeleerlingen fan van Natan!
Het schooljaar was pas begonnen en 
we hadden al een leerrijke uitstap 
voor alle leerlingen van de modeafde-
ling. Voor deze uitstap op 2 september 
begaven we ons naar Ieper en bezoch-
ten ‘Kleur en Elegantie’, een tentoon-
stelling die op het creatieproces van 
een collectie van het modehuis Natan 
focust.  

Edouard Vermeulen, geboren Ieperling 
en ontwerper van het wereldvermaarde 
modehuis Natan, toonde in de exclu-
sieve kamers van het Hotel-Museum 
Merghelynck hoe hij zijn ideeën omto-
vert tot een prachtige collectie.

Via een gerichte opdracht doorliepen 
de leerlingen de verschillende kamers 
van het Merghelynck museum:
- Wat zijn de inspiratiebronnen van 
Edouard Vermeulen?

- Welke stappen gaan een afgewerkte 
collectie vooraf?

- Wat is het verschil tussen ‘prêt-à-por-
ter’ en ‘haute couture’?

Naast heel wat originele stukken en 
foto’s waren er ook drie kortfilms te 
zien over het proces van inspiratie tot 
presentatie. Leen Verfaillie

Interessante tentoonstelling!
Isara Bossouw en Medna Dukliyeva

Superleuke dag... 
Aïcha Vercaemst

Zeker een bezoekje waard...
Rani De Moor

Toffe opdracht!
Michelle Willaert

Superleerzaam, nu vergeet ik die 
naam niet meer!

Stefanie Deleu

Leuk en plezant om zo het school-
jaar te starten.

Malika Baykhadzhieva
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Het CLB-team, wie zijn ze en wat doen ze?

In een CLB werken onder andere artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, 
psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen. Die verschillende 
vakmensen vormen samen een (multidisciplinair) team.

Een CLB is actief op vier domeinen:
•	onderwijsloopbaan	en	studiekeuze,
•	leren	en	studeren,
•	preventieve	gezondheidszorg,
•	psychisch	en	sociaal	welbevinden.

Zowel leerlingen als hun ouders kunnen gebruik maken van het ‘leerlinggebonden 
aanbod’ van het CLB. Ook leerkrachten en school kunnen aankloppen bij het CLB. 
Het CLB werkt dus voornamelijk op vraag, al kan het ook zelf voorstellen aan de 
school om een bepaalde leerling te begeleiden.

We stellen het team, verbonden aan VISO, eventjes kort voor.

Het centrum voor leerlingenbe-
geleiding of CLB is een dienst 
waarop leerlingen, ouders, 
leraren en directies gratis 
een beroep kunnen doen voor 
informatie, onderzoek, hulp en 
begeleiding. 
Het centrum ondersteunt hen 
om ervoor te zorgen dat leerlin-
gen zich goed in hun vel voelen 
en gezond zijn. Het begeleidt 
leerlingen op hun pad naar zelf-
standige volwassenen.

Ellen Colpaert, Lieselot Vromant en 
Leen Neirynck zijn maatschappelijk 
werkers en focussen zich vooral op het 
domein onderwijsloopbaan en studie-
keuze. Een groot deel van de opdracht 
van Ellen en Lieselot gaat ook naar 
het begeleiden van het keuzeproces 
in volgende scharnierjaren: tweede en 
zesde jaar. In individuele gesprekken 
proberen ze moeilijke kiezers vooruit te 
helpen. Uiteraard zijn niet alleen leer-
lingen van het tweede en zesde jaar, 
maar alle leerlingen bij hen welkom 
met studiekeuzevragen.
De school en het CLB brengen samen 
een keuzeproces op gang aan de hand 
van een keuzewerkboek. Leen Neirynck 
wordt ingeschakeld om informatie te 
geven over de verschillende studierich-
tingen.

Bij moeilijke thuissituaties kan je ook 
altijd terecht bij Ellen en Lieselot. Ze 
verkennen de situatie en helpen oplos-
singen zoeken.

Eén van de verplichte CLB-opdrachten 
is het opvolgen van de problematische 
afwezigheden (spijbelen). Hiervoor 
worden ook in hoofdzaak Ellen en Lie-
selot ingeschakeld.
Ellen staat in voor VISO campus Polen-
plein en Lieselot voor VISO campus 
Delbekestraat.

Mieke van Tornout is arts, Marina 
Gagarina en Karin Huyghe zijn parame-
disch werkers. Samen vormen ze het 
medisch team, verbonden aan VISO. 
Zij richten zich hoofdzakelijk op het 
domein van de preventieve gezond-
heidszorg.
Naast de systematische onderzoeken 
kan het medisch team ook één van vol-
gende acties ondernemen: 
•	een	 specifiek	 medisch	 onderzoek	

organiseren;
•	beschermingsmaatregelen	 nemen	

als er op school een besmettelijke 
ziekte is;

•	aan	 gezondheidspromotie	 doen	 of	
zulke initiatieven ondersteunen.

Karin Huyghe staat hoofdzakelijk in 
voor het toedienen van inentingen. 

Liesbeth Verstraete en Mieke Cappon 
zijn pedagogen en focussen zich vooral 
op het domein leren en studeren en 
psychisch en sociaal welbevinden. 
Liesbeth begeleidt VISO campus Polen-
plein en Mieke VISO campus Delbeke-
straat. 
Binnen dit domein doen Liesbeth en 
Mieke ook aan schoolondersteuning, 
bv. het helpen uitwerken van een zorg-
beleid op school, herstelgericht sanc-
tiebeleid enz.

Mieke Cappon 

Het Vrij CLB Roeselare is elke werkdag bereikbaar:

•	per	telefoon	(051	25	97	00);
•	 per	e-mail:	alle	personeelsleden	beschikken	over	een	eigen	e-mailadres	

(zie vernieuwde website: www.clbroeselare.be); 
•	 voor	info	over	studierichtingen	verwijzen
 we naar www.onderwijskiezer.be;
•	 chatten	met	het	CLB?	Ja,	dat	kan.

Ellen
Colpaert

Liesbeth
Verstraete

Mieke
van Tornout

Lieselot
Vromant

Mieke
Cappon

Marina
Gagarina

Leen
Neirynck

Karin
Huyghe
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Werkplekleren in 5 Mode

Leen Verfaillie

Bij werkplekleren werkt de volle-
dige klas onder begeleiding van 
hun leerkracht in een retailwin-
kel. Wij werken al jaren samen 
met de C&A in de Ooststraat.  
De meisjes ondervinden al heel 
snel dat het superleuk is om 
opdrachten te vervullen en les 
te krijgen in het werkveld.

Heel leuke ervaring! (Aïcha Vercaemst)

Heel lieve en vriendelijke verkoopsters
die je steeds helpen. (Sari Sluys)

Klaar voor onze ‘echte stage’.
(Michelle Willaert)

Vermoeiend, maar tof! (Silke Desmet)

De eerste keer in een ‘echte winkel’
meehelpen! Spannend! (Rani De Moor)

Klanten spreken je aan om hen
te helpen! (Medna Dukliyeva)

Nog eens werkplekleren in een andere 
winkel?  (Malika Baykhadzhieva)

Leuk om de kleding op de mannen-
buste te veranderen. (Maryam Al-Azzawi)

Poppen aankleden: cool, maar ook 
spannend om de armen op de juiste 
plaats te krijgen. Soms wat zweetdrup-
pels!  (Isara Bossouw en Stefanie Deleu)

Heerlijk om met zo’n enthousiaste en 
gemotiveerde jongeren te mogen wer-
ken!
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Olympiërs in 5 en 6 TW

Uitnodiging terugkomdag oud-leerlingen

Naar jaarlijkse traditie nemen de leerlingen uit 5 en 6 
Techniek-wetenschappen op vrijwillige basis deel aan de 
Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen. Van de 
geografie-, biologie- en chemie-olympiade zijn de deelne-
mers die doorgaan naar de tweede ronde, bekend.
Deelnemen is op zich het belangrijkste en dit verdient 
sowieso al een pluim. Graag een extra pluim voor Michaël 

Beste oud-leerling.

Of je nu met juichende kreten of met 
traantjes in de ogen afscheid nam van 
VISO campus Polenplein, vroeg of laat 
denk je terug aan de tijd van toen… Aan 
de dagelijkse afspraak met de school-
banken, aan die ene leerkracht die het 
beste in jou naar boven haalde, aan 
de vele uitstappen, aan de praktijk en 
projecten. Maar bovenal denk je terug 
aan de vrienden en vriendinnen met wie 
lief en leed werd gedeeld of met wie je 
snode plannen hebt gesmeed voor het 
uithalen van een grap.

De bedoeling van onze werking is om 
de vriendschapsbanden onder de oud-
leerlingen en de school te handhaven 
en te versterken. Dit doen we door het 
organiseren van een jaarlijkse ‘terug-
komdag’ voor de oud-leerlingen, dit jaar 
op zaterdag 18 februari (zie info hier-
naast). Neem dus zeker contact op met 
je vroegere klasgenoten, zij komen als 
jij komt!

de oud-leerlingenbond

Wybo (6 TW) met zijn bijzonder knap resultaat voor de 
chemie-olympiade! Ook Jens Landuyt (6 TW), die doorgaat 
naar de tweede ronde chemie en geografie, heeft bewe-
zen dat hij gebeten is door wetenschap en technologie. 
Schitterend, daar zijn we trots op als school!  We duimen 
alvast voor de volgende ronde voor Michaël en Jens.

Ilse Declerck

Met beide voeten in de praktijk en tegelijkertijd ook gefascineerd door het hoe, wat en waarom achter die praktijk.
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Leerlingenraad 1ste, 2de en 3de jaar VISO D

1ste rij v.l.n.r.: Jennifer Lama (1 Bc), Orphée Vangeenberghe 
(1 Bd), Marilyn Vanden Berghe (1 Ba), Lotte Samyn (1 Ba), 
Klara Sabbe (1 Bd), Jolien Vandaele (1 Bb), Aline Degezelle 
(1 Bb) en Febe De Rore (1 Bc).

2de rij v.l.n.r.: Géllyna Stylemans (BVLa), Emiely Verschel-
den (BVLa), Caithlyn  Vandevin (BVLb), Emilie Allemeersch 
(BVLb), Stefanie Provoost (BVLd), Eveline Termote (BVLd).

3de rij v.l.n.r.: Luiza Zarneanu (3 VVa), Elisa Coone (3 VVa), 
Priscilla Bortier (3VVb), Yana Verhaeghe (3 VVc), Scha-
nia Deceuninck (3 VVc), Amber Soenens (3 VVb), Maithé 
Depreiter (3 VVc) en Tiziana Verbeke (3 VVb).

Ontbreekt: Evy Degryse (BVLb) en Laura Lycke (3 VVa).

Begeleidende leerkrachten: mevr. Debaveye, mevr. Gheer-
aert en mevr. Pillen.

Leerlingenraad 4de, 5de, 6de en 7de jaar VISO D

1ste rij v.l.n.r.: Thebe Taveirne (6 Vb), Santiana Deceuninck 
(6 MRV), Jens Vandamme (6 MRV), Stephanie Castro (6 
MRV), Jovan Clarete (4 MRP), Cristina Cobzac (4 MRP).

2de rij v.l.n.r.: Yara Haerynck (5 Vb), Jess Seynaeve (5 Va), 
Lisa Leeman (5 Va), Estelle Clinckemaillie (4 VVc), Merel 
Deburghgraeve (4 VVc).

Ontbreekt: Amber Coudron (6 Vc), Emily De Bevere (6 
Vc), Jana Hoedt (6 Vc), Amber Grondelaers (6 Vb), Vale-
rie Deferme (6 Vb), Joyce Vancompenolle (5 OH), Margaux 
Demeulenaere (5 Vb).

Heb je klachten of wensen of wil je de school het beste wensen?
Barst je van de goede plannen en wil je je inspannen?
Werken aan een beter VISO, een school van niveau.
Blijf niet zitten met je idee en denk met ons mee.

We staan ook dit jaar voor iedereen paraat, want wij zijn de leerlingenraad.

Enthousiasme troef in de leerlingenraad

In de leerlingenraad verwelkomen we heel wat 
nieuwe leerlingen en dus ook heel wat nieuw talent 
en heel veel nieuwe input! We staan er met een heus 
team leerlingen en 3 ondersteunende leerkrachten: 
mevr. Bossu, dhr. Blomme en mevr. D’Artois.
Samen gaan we er volop tegenaan om ook dit jaar 
fantastisch te maken. 

De dag van de jeugdbeweging en de dag van de leer-
kracht zijn intussen al een feit! Ook de Sint kwam 
op bezoek.
Wat nog komt: de 100 dagen, dag van de leerlingen-
raad, complimentendag...
Wacht maar af… Je hoort nog van ons!

Heb je zelf een vraag voor de leerlingenraad, aarzel 
dan niet om een lid aan te spreken. We horen het 
graag!

Inge D’Artois

Spaghetti-avond
t.v.v. Stress Factor Live in VISO

Vrijdag 17 februari 2017 vanaf 17 u.
Campus Delbekestraat

Organisatie:
leerlingenraad VISO D

Iedereen is
van harte
welkom!
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Stuurgroep van de eerste graad VISO P

Boven v.l.n.r.: Fien Decruy (2 STVa),  Luna Victor (2 STVa), 
Amber Vanneste (2 STVb), Marthe Verstraete (2 STVb), 
Hayley Vandeghinste (2 STVc), Chenoa Lapiere (1A STVa), 
Eline De Ketele (1A STVa)

Onder v.l.n.r.: Kjenta Pollentier (1A STVb), Feke Meeuws (1A 
STVb), Britt Caenepeel (1A STVb), Fauve France (1A STVb), 
Adeline Temmerman (1A STVa), Eline Deckmijn (1A STVa), 
Lisa Margodt (2 TW)

Stuurgroep van de tweede graad VISO P

Boven v.l.n.r.: Mevr. Hoorne - Rhune Seurinck, (3 STWb), 
Emilia Renier (4 STWa), Silke Staelens (4STWa), Amber 
Wille (3 STWa), Eline Galle (3 STWc), Laurine Wackenier   
(4 STWc), Mevr. Debou – Belanna Donckers (4 TW)

Midden v.l.n.r.: Josephine Vlieghe (3 STWa), Lotte Deheegher  
(3 STWa),  Margot Dumortier (3STWa),  Justine Vennin (4 STWb), 
Jolien Monteyne (4 STWb),  Milla Eghermanne (4 STWc),  Saar 
Vandaele (4 TW), Isabeau Lecointre (4 STWb) 

Onder v.l.n.r.: Célèstine Noppe (4 STWc), Femke Vanden-
broucke (4 STWc)

Ontbreekt: Zoë Dejonghe (4 TW) 

Stuurgroep van de derde graad VISO P 

Boven v.l.n.r.: Blockeel Marieke  (6 STW), Sara Vanhaver-
beke (5 GWWa), Bieke Dewulf (5 GWWa), Lotte Dewachtere 
(5 GWWa), Margaux Delputte (5 STWb)

Midden v.l.n.r.: Joyce De Keyser (6 STWa), Julie Goethals  
(6 STWa), Julie Jonckheere  (6 STWa) 

Onder v.l.n.r.: Joachim Tanghe (5 GWWa), Louise Vande-
pitte (6 GWWb), Aicha Cornette (5 STWb), Shauni Dekeyzer  
(6 GWWb), Hebe Theuninck (5 STWb)

Ontbreekt: Alexandre Camacho (5 TW) 

Ook dit jaar kan de school rekenen op een enthousiaste 
groep leerlingen die zich met hart en ziel inzetten voor de 
school en de medeleerlingen. Dit jaar zijn er opnieuw enkele 
veranderingen. Sinds dit jaar is er in VISO P niet enkel een 
stuurgroep in de derde graad, maar zijn er ook geënga-
geerde leerlingen in de eerste en tweede graad die af en 
toe vergaderen om tal van dingen te organiseren. 
De oproep in de eerste vier jaren werd zeer positief ont-
haald, want heel wat leerlingen stelden zich kandidaat om 
de geschiedenis in te gaan als eerste passanten ooit vanuit 
de eerste en tweede graad in een stuurgroep.

De leden van de stuurgroep zijn leerlingen zoals alle ande-
ren. Op de speelplaats vallen ze niet speciaal op, maar ze 
zijn wel speciaal. Zij zijn diegenen die zich dagelijks engage-
ren om van hun school een betere school te maken. Achter 
de schermen werken ze zich uit de naad om voor medeleer-
lingen, zichzelf, maar ook voor leerkrachten, ondersteunend 
personeel en directie de school aangenamer, moderner en 
authentieker te maken. Dit doen ze met veel engagement, 
creativiteit, inventiviteit en idealisme. Enkele keren per 
maand komen deze ijverige leerlingen samen om agenda-
punten te bespreken zoals de dag van de jeugdbeweging, 
de dag van de leerkracht, Valentijn… Niets is hen te veel. 
Het voordeel van de uitbreiding is dat jongere leerlingen de 
kans krijgen om zich te engageren in het schoolleven. Het 
is uiteraard ook taakverlichtend om één en ander uit de 
handen van de derde graad te nemen. 

Onze jongste stuurgroepers worden begeleid door mevr. 
Bataillie, mevr. Berteloot en mevr. Maes. 
De leerlingen van de tweede graad staan onder de bescher-
mende vleugels van mevr. Debou en mevr. Hoorne.
De vijfdes en zesdes hebben een thuishaven bij mevr. Cre-
minger en dhr. Vandecaveye.

Tom Vandecaveye

Enthousiasme troef in de leerlingenraad
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Sara: Hallo! Ik heet Sara Vanhaver-
beke en ik zit in 5 GWWa. Zelf ben ik 
al enkele jaren lid van de Chiro en is 
dit dus mijn voornaamste hobby. Ook 
werk ik in de vakanties bij een speel-
pleinwerking.

Hebe: Ik ben Hebe Theuninck en zit 
momenteel in 5 STWb, een richting 
waarna je nog zoveel kan doen. Zoals 
bijvoorbeeld kleuterjuf, het beroep 
dat ik later zeer graag zou willen uit-
oefenen. Mijn hobby is dansen, al van 
jongs af aan. Toen ik vier jaar was, 
ben ik gestart met ballet bij dansstu-
dio Linda Danneels. Twee jaar geleden 
wou ik een nieuwe uitdaging en enkele 
nieuwe stijlen bijleren. Na een beetje 
opzoekingswerk heb ik de stijl disco 
cheerleaden ontdekt. Samen met twee 
vriendinnen ben ik gestart bij Hypnosis 
Dance Academy. Dit is blijven groeien 
en zo ben ik in het team geraakt, Team 
United!

Jullie zijn voorzitter van de leerlin-
genraad en kennen de school nu 
reeds een aantal jaren. Hoe zouden 
jullie VISO aanbevelen aan de bui-
tenwereld?

Sara: Ik zit nog maar drie jaar in VISO 
en dit waren drie fantastische jaren. 
Ik vind het een heel sociale school en 
iedereen is ook bereid om elkaar te 
helpen. Als je met iets zit, kun je altijd 
wel bij iemand terecht. Bovendien is 
het een heel toffe school, want er valt 
altijd wel iets te beleven!

Hebe: Ik zit hier al sinds het eerste 
jaar, dus ken ik VISO al redelijk goed. 
Daarom kan ik zeggen dat het een 
school is waar we altijd ons doel willen 
bereiken met als belangrijkste punt dit 
samen doen. 

Wat is jullie beste herinnering aan 
onze school tot nu toe?

Sara: Mijn beste herinnering op school 
tot nu toe is toch wel de dag van de 
jeugdbeweging omdat het natuurlijk 
een supertoffe dag is! Iedereen danst 
dan op verschillende liedjes die te 
horen zijn op de speelplaats, de leer-
lingen springen in het rond op het 
springkasteel. Het is gewoon gezellig 
bij elkaar zijn, wat ik fantastisch vind.

Hebe: Ik denk aan Stressfactor live die 
we hier voor een tweede keer zullen 
mogen verwelkomen. Verder heb ik hier 
al veel leuke momentjes mogen bele-
ven, vooral het leerlingenfeest blijft me 
elk jaar bij. Daaraan zie je dat we een 
school zijn met veel talent, een echte 
troef waarmee we naar buiten mogen 
komen, zoals op het modespektakel.

Wat trok jullie aan in de leerlingen-
raad?

Sara: Wat mij vooral aantrok in de leer-
lingenraad was het organiseren en hel-
pen bij activiteiten op school. Ik vind 
het ook leuk hoe dankbaar de directie, 
leerkrachten en leerlingen zijn omdat 
wij iets doen voor hen en de school. 
Door zelfs maar simpele dingen aan te 
passen of te organiseren kun je school 
leuk maken voor de leerlingen en maak 
je dat ze graag naar school komen.

Hebe: Ik ben in de leerlingenraad 
gestapt omdat ik samen met andere 
leerlingen via deze groep de school 
nog beter wou maken. Helpen om elke 
activiteit nog creatiever te maken, een 
frisse wind laten waaien met nieuwe 
ideeën. Op die manier willen we berei-
ken dat iedereen zich goed voelt op 
onze school.

Wat willen jullie bereiken met de 
leerlingenraad?

Sara: Wat ik vooral wil bereiken in de 
leerlingenraad is dat elke leerling op 
onze school een fantastisch jaar heeft. 
Ook zou ik willen dat dingen die sto-
ren in school aangepast worden, zodat 
onze school nog net een tikkeltje aan-
genamer wordt. 

Leg uit waarom het goed is om dit 
jaar ook met een stuurgroep in de 
eerste en tweede graad te werken.

Sara: Het goede eraan is dat er zo 
vanuit elk jaar wat meningen gegeven 
worden. Wij bekijken de school nu al 
heel wat anders dan toen we in het eer-
ste jaar zaten en onze interesses zijn 
natuurlijk ook al veranderd. Daarom 
is het goed dat er een stuurgroep is 
van de eerste en tweede graad zodat 
zij ook kunnen meedelen wat zij den-
ken. Bovendien is er wat druk van onze 

schouders gehaald en nemen de jon-
gere leerlingen die op zich, doordat zij 
ook heel wat kunnen doen.

Hebe: Eind vorig jaar konden ook de 
eerste en de tweede graad zich inschrij-
ven in de leerlingenraad. Het trok heel 
wat leerlingen aan en ook die groepen 
hebben veel inspraak. Voor ons, als 
‘oudsten’ van de leerlingenraad is het 
leuk om een andere kijk te krijgen op 
de school. De eerstes komen hier aan 
en kunnen soms leuke ideetjes mee-
hebben van de lagere school. Ook door 
de vele activiteiten was het voor ons 
druk aan het worden, nu verloopt het 
veel vlotter.

Wat is de sterkte van een goede 
groepssfeer in de leerlingenraad?

Sara: De goede groepssfeer is natuur-
lijk een superleuk extraatje dat je krijgt 
als je in de leerlingenraad zit. Het 
belangrijke ervan is dat je dan tijdens 
een vergadering soms ook grappige 
dingen kunt bespreken in de plaats van 
dat er discussies ontstaan die kunnen 
leiden tot misschien zelfs ruzies, dat 
is voor niemand leuk. Gelukkig gebeurt 
dit niet echt, want alle leden van de 
leerlingenraad zijn toffe mensen! Een 
goede groepssfeer is daarom zeker van 
belang.

Hebe: Als laatste puntje kan ik wel zeg-
gen dat wij in de leerlingenraad echt 
een groep zijn. We hebben al zo veel 
samengewerkt en meegemaakt dat we 
een (h)echt team vormen.
Hebben jullie leuke ideetjes, we zijn 
altijd bereid om te luisteren.

Vele groetjes
Hebe en Sara

Voorzitsters stuurgroep derde graad aan het woord

Sara Vanhaverbeke 5 GWWa

Hebe Theuninck 5 STWb
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Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 21 oktober
was het weer zover.

Alle leden van een jeugdbewe-
ging waren die dag ‘de STER’.
Het Polenplein bruiste ’s mor-

gens vroeg al van plezier.
De luide muziek zorgde voor 

heel wat vertier.
Chiro, KSA, scouts, KLJ… 

iedereen was in vorm,
dat konden we duidelijk zien 

aan iedereen zijn uniform.
Tijdens de speeltijd kon je 

genieten van heerlijke
chocomelk,

een bekertje zoetigheid
voor elk.

Ook het springkasteel was  
opnieuw een feit.

Sommigen waanden zich in 
een echte loopwedstrijd.

’s Middags waren er leuke 
‘volksspelen’,

Dikke Bertha of touwtrekken 
kon je er spelen.

Sommigen toonden hun
superkracht,

tot het touw zich plots 
bedacht (lees: stuk).

Ondertussen kon je voor een 
kleine cent een pizza eten

en dat hebben we geweten!
Domino’s time management 

kon veel beter.
Sommigen moesten hun pizza 

opeten zoals een
kilometervreter.

We zagen wel veel blije 
gezichten

en dat deed de
pizza-nervositeit verlichten. 
Dit terzijde kunnen we wel 

besluiten
dat we volgend jaar opnieuw 

zo’n dag willen uiten! 

Eline Hoorne
in naam van de leerlingenraad
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Nieuwe gezichten, nieuwe klanken
Eén september was niet enkel voor 146 eerstejaarsleerlingen een spannende dag. Ook 119 nieuwe leerlingen in 
andere jaren startten vol spanning in VISO. Het is niet eenvoudig om tijdens je secundaire schoolcarrière van school 
te veranderen, maar wat blijkt uit onze rondvraag bij enkele leerlingen? De overstap naar VISO ging vlot en ze voelen 
zich al helemaal thuis! 

Estelle Vanonacker
2 STVc

Eerste schooldag:
Mijn eerste indruk was 
super, want zelfs als je 
nieuw bent, sluit nie-
mand je uit. Iedereen 
spreekt je aan.
VISO is: Een heel goeie school, 
want je mag zijn wie je wil zijn en 
toch aanvaardt iedereen je.
Houdt van: Waterballet.
Droomt van: Ik wil graag mijn 
ouders trots maken, dat ze mij kun-
nen feliciteren.

Orphee Renard -
4 STWc

Eerste schooldag:
Nerveus.
VISO is: Groot!
Houdt van:
Paardrijden en af en toe klimmen.
Droomt van: Ik wil graag verpleegster
worden, maar dit ben ik nog niet zeker.

Seppe Bekaert - 3 VVc

Eerste schooldag: Grote school.
VISO is: Een goeie school
Houdt van: voetbal.
Droomt van: Ik zou graag verple-
ger worden.

Pepijn Vandaele
5 GWWa

Eerste schooldag:
Een beetje onwennig 
omdat het nieuwe men-
sen zijn en de school 
een ander systeem heeft.
VISO is: Een school met veel weder-
zijds respect van leerling t.o.v. lera-
ren en ander personeel.
Houdt van: Drummen in mijn band, 
andere muziek maken met niet voor 
de hand liggende instrumenten.
Droomt van: Ik droom om van mijn 
hobby mijn beroep te maken en te 
kunnen spelen in de Ancienne Bel-
gique.
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Hannah Mavric - 7 KZ

Eerste schooldag:
Mijn eerste schooldag 
viel heel goed mee. Ik 
werd met open armen 
ontvangen door ieder-
een. Ik voelde me direct welkom.
VISO is: Een goede en leuke school
Houdt van: Shoppen, uitgaan met 
vrienden, reizen, series kijken en zor-
gen voor kleine kindjes.
Droomt van: Mijn diploma kinderzorg 
halen, gezond en gelukkig zijn. We 
zien wat de toekomst verder brengt.

Joppe De Pril
3 STWb

Eerste schooldag:
Ik vond de klas
meteen goed.
VISO is:
Je goed voelen.
Houdt van: Basketbal.
Droomt van:
Ik wil leerkracht worden.

Kelly Fossez - 3 BE

Eerste schooldag:
Ik dacht dat het hier een doolhof 
was, maar ik was snel op mijn 
gemak.
VISO is: Een aangename school 
met leuke en interessante vak-
ken.
Houdt van: Paardrijden en mijn hond trainen.
Droomt van: Ik wil graag schoonheidsspeci-
aliste worden met daarbij kapster.

Melissa De Bruyne
6 OHb

Eerste schooldag:
Mijn eerste indruk was dat het 
er een toffe en gezellige school 
uitzag.
VISO is: VISO D is een kleine, maar ook een 
toffe school.
Houdt van: Ik lees graag. Ik kijk graag naar 
films en ben ook vaak bezig met de compu-
ter en met muziek.
Droomt van: Ik zou graag nog een
7de jaar Organisatie-assistentie volgen en 
misschien nog een 7de jaar Kinderzorg.

Arno Monteyne
4 TW

Eerste schooldag:
Die was goed, ik
werd onmiddellijk
aanvaard in de groep.
VISO is:
Een toffe school!
Houdt van: Judo en KSA.
Droomt van:
Ik weet het nog niet.

Sterk in de zachte sector
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Onze vele eerstes zetten mee de toon

1 A STVb

1 Ba

1 Bb

1 Bc

1 A STVa

1 A TW

1 Bd

1 A STVc
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1 A STVb

Radio Akkoord

Radio op de speelplaats is zeker 
niet alledaags, radio door leerlingen 
(alle leerlingen konden liedjes aan-
vragen) en voor leerlingen (de boxen 
stonden gericht naar de speelplaats). 
De warme radio werd gemaakt in ‘het 
sas’ van campus Dr. Delbekestraat, 
de glazen doorgang naar het D-blok, 
een ideale locatie!

Rock and roll: deze speciale week 
zorgde voor wat rock’n’roll op school 
waarbij enkele leerkrachten zich vol-
ledig lieten gaan! Radio Akkoord 
bracht het mooie bedrag op van 
134,91 euro!

Dank je wel ! 

Akkoord, daar zit muziek in, is het pastoraal jaarthema van onze scholen-
groep Sint-Michiel. Met zo’n thema lag het voor de hand om deel te nemen 
aan de actie van Studio Brussel.

Kansen creëren, dat was ook onze bedoeling. Leerlingen konden vermelden 
waarom ze een bepaald liedje wilden horen of aan wie ze dachten bij een 
nummer.

Kennismaking met allerlei genres van muziek, van Human (Rag‘n’Bone Man) 
tot Speeltijd (Niels Destadsbader) naar Moldavische klanken of K3 uit de 
gloriejaren!

Op bezoek: jawel, ook de Sint kwam op vrijdag 2 december even piepen in 
de radiostudio!

Optredens: tijdens de week kwamen enkele talentvolle zangeressen van het 
VISO zingen en als orgelpunt kwam oud-leraar Ignace Baert een liedje brengen 
op de speelplaats, omringd door een enthousiast publiek!

Actie: we maakten radio ten voor-
dele van Music For Life van Studio 
Brussel. De opbrengst schenken we 
graag aan Samen tegen armoede, de 
nieuwe naam van Welzijnszorg (en 
één van de 1000 goede doelen van 
Music for life).

De Warmste Week bracht in VISO 
D warme muziek, we maakten toffe 
praatjes, losten onmogelijke, grap-
pige vragen op en bezorgden de leer-
lingen een leuke middagpauze.

Inzet: zo’n week in elkaar steken 
doe je niet zomaar. Daarvoor reken-
den we op de inzet van heel wat col-
lega’s! Super!

Officieel: onze actie werd geregi-
streerd bij StuBru en daardoor kreeg 
mevrouw Vanderbeke enkele weken 
geleden telefoon van de radiozender 
met de vraag om wat uitleg te geven 
over onze radioweek. Dat deed ze 
dan ook heel enthousiast! Annelies Vanderbeke
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Peersupport: leerlingen zorgen voor elkaar!
Dit jaar starten we als pilootschool 
met het project peersupporter, in 
samenwerking met Howest. Het 
doel van het project is het bevor-
deren van het welbevinden van 
leerlingen in het secundair onder-
wijs en dit door het uitwerken van 
een  peersupportsysteem waarbij 
leerlingen hulp bieden aan mede-
leerlingen.

De interesse rond het project was 
meteen heel groot, want heel wat 
leerlingen wilden op de peersupport-
trein springen. Uiteindelijk werden uit 
beide campussen 20 leerlingen gese-
lecteerd. 

Ze kregen 30 uur opleiding van Heleen 
Becuwe van Howest, verspreid over zes 
sessies. Die gingen deels door tijdens 
de lessen, maar ook op woensdagna-
middag. Om het groepsgevoel aan te 
scherpen werd er een miniweekend 
georganiseerd van vrijdag tot zaterdag-
middag, met overnachting.

De vierdes en vijfdes leerden hoe ze 
medeleerlingen het best kunnen hel-
pen. Tijdens de opleiding oefenden ze 
om hun eigen ‘voelsprieten’ beter te 
gebruiken. Ze kregen tips om kleine 
conflictjes of ruzies tussen 12- tot 
15-jarigen op de speelplaats op te los-
sen en leerden hoe te bemiddelen in 
bepaalde situaties en gebroken vriend-
schappen opnieuw te lijmen. De  aan-
geleerde competenties kunnen ze ook 
inzetten in hun eigen leefwereld en 
vriendenkring. 

De theorie zit erop, nu is het de bedoe-
ling dat leerlingen in de praktijk aan het 
werk gaan. Ze zien het volledig zitten! 

De volgende stap in het project is 
in het tweede trimester aan de slag 
gaan als leerlingenbemiddelaar binnen 
de school en er zijn voor leerlingen van 
de eerste graad die bij hen aankloppen 
als ze een probleem hebben en er niet 
uitgeraken. Er komt ook nog een lan-
ceringscampagne met een filmpje, affi-
ches en veel meer om de peersuppor-
ters bekend te maken bij de leerlingen 
van de eerste graad.

Maar vooraleer we van start gaan, is 
er nog een officiële uitreiking van het 
attest van de vorming. Dit wordt in het 
begin van het tweede trimester, feeste-
lijk uitgereikt met een receptie voor de 
leerlingen en hun ouders, aangeboden 
door de school.

Reinilde Mol

Boven v.l.n.r.: Grietje Vandewalle, Reinilde Mol, Yara Vangeenberghe (4 BE), Nyah 
Vereecke (4 BE), Wannes Desender (5 STWb), Daan Catteeuw (5 STWb), Celeste 
Boddin (4 VVa), Eline Claeys (4 STWc), Hebe Theuninck (5 STWb), Delphine Desnij-
der (4 STWa), Angela Cardoen (4 STWa)

Onder v.l.n.r.: Joke Desimpel, Tom Vandecaveye, Xena Laruywe (4 STWa), Jolien 
Vilez (4 VVc), Kjenta Bossouw (4 VVb), Ilse Ingels (4 TW), Zoë Dellanoy (4 VVb), 
Jony Bekaert (4 HZb), Heleen Becuwe (projectmedewerker Howest), Liese Aer-
beydt (4 STWc)

Margaux Demeulenaere (5 Vb) ontbreekt op de foto.

Enkele bevindingen/ervaringen van leerlingen:

Delphine Desnijder,
4 STWa 

We leerden hoe we 
bemiddelen bij ruzies en 
een luisterend oor kon-
den zijn voor anderen. 

Het ging echter niet alleen om leren. 
Ook de groep waarmee we de ses-
sies volgden, is een hechte groep 
geworden. We kwamen graag samen 
en leerden veel dingen bij.

Liese Aerbeydt, 4 STWc 

Het project peersupport 
heeft tot doel leerlingen 
zelf te laten bemiddelen 
bij problemen om zo gro-
tere problemen of peste-

rijen te voorkomen. Ik wilde graag 
meedoen omdat ik wil helpen om 
conflicten tussen leeftijdsgenoten 
op te lossen en omdat ik graag men-
sen help.

Reinilde Mol,
leerlingenbegeleider 

Ik vond het, zelfs als vol-
wassene, zeer leerrijk. 
Je kijkt op een andere 
manier naar bepaalde 

conflicten en oplossingen. Ik heb er 
tips geleerd die ik ook in mijn dage-
lijks leven kan toepassen. Bovendien 
heb ik de leerlingen op een andere 
manier leren kennen. Ik was onder 
de indruk van hun durf en van wat 
ze zelf al kunnen. Je voelde ook een 
heel goede sfeer tussen de leerlin-
gen, die heel ondersteunend waren 
naar elkaar toe.

 Jolien Vilez, 4 VVc 

Ik koos voor peersupport 
omdat ik graag met ande-
ren werk en graag men-
sen help. Het is eigenlijk 
begonnen in de lagere 

school waar ik al veel ruzies en con-
flicten heb opgelost van andere leer-
lingen. Na een tijdje kwam iedereen 
naar mij om problemen op te lossen. 
Ik wil dit nog verder doen, maar soms 
weet ik niet hoe en daarom heb ik 
me ingeschreven voor peersupport.
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Hebe Theuninck, 5 STWb 

Ik vond het heel interes-
sant om te leren hoe je 
een goed luisterend oor 
kunt bieden en hoe je op 
de juiste manier kunt hel-

pen bij conflicten. Maar daarnaast 
vind ik het even belangrijk dat we dit 
allemaal leerden in het gezelschap 
van een toffe, hechte groep. 

Daan Catteeuw,
5 STWb 

Ik vond het project zeker 
intens. We offerden er 
zelfs een volle vrije dag 
(en voor mij mijn verjaar-

dag) voor op om de opleiding te kun-
nen volgen. Maar het was zeker de 
moeite waard. We leerden veel vaar-
digheden bij die ik al kon toepassen.

Eline Claeys, 4 STWc 

Peersupport was vooral 
heel interessant, omdat 
je anders leerde kijken 
naar ruzies en proble-
men, maar het dan ook 

leert toepassen aan de hand van 
levensechte situaties. Ik denk dat 
de toffe momenten en nuttige infor-
matie, maar vooral de vrienden mij 
zullen bijblijven.

Wannes Desender,
5 STWb 

Bij mij blijven vooral de 
oefeningen en rollenspel-
len hangen. We leerden 
ze toepassen en leerden 

van elkaar. Gelukkig zat er ook veel 
humor in de oefeningen. Er werd 
soms heel wat afgelachen.

Kjenta Bossouw, 4 VVb 

Bij peersupport wil ik pro-
beren om leerlingen te 
helpen met hun ruzies. Ik 
ben bereid om te luiste-
ren naar hen.

Ik leerde heel veel over hoe je ruzies 
oplost en hoe je ermee omgaat. Je 
leert ook hoe je met anderen moet 
omgaan en hoe je een vertrouwens-
persoon kunt worden. Ik vond het 
leuk om dit te volgen.

Aïcha Lagrou, 5 STWb 

Het was een teken dat ik 
de opleiding interessant 
vond aangezien ik er zo 
vaak over bezig was in 
mijn privéleven. Maar het 

kan ook niet anders als je deze inte-
ressante dingen leert in zo’n toffe 
bende. 

Celeste Boddin, 4 VVa 

De rollenspellen waren 
leuk en leerrijk. We heb-
ben daaruit veel dingen 
bijgeleerd die we nu kun-
nen toepassen. 
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Cultuur@school

De pest aan pesten

Averechts

Darwins ‘survival of the fittest’ door-
gronden is makkelijker op de speel-
plaats dan tijdens de biologieles. Eten 
of gegeten worden. Wat kies jij?

De voorstelling ‘De Pest aan mij’ maakt 
het thema pesten bespreekbaar. 2 tso, 
3 W en 3+4 MRP woonden de voor-
stelling bij. Jaarlijks worden 30.000 
Vlaamse jongeren op school gepest. 
Pijn, angst, hulpeloosheid, opgekropte 
woede: ze voelen zich voortdurend 
opgejaagd. Wie gepest werd op school, 
heeft het vaak lastig met het aangaan 
van relaties, voelt zich ongemakkelijk 
in groep en heeft een uiterst laag zelf-
beeld. 
 
In de voorstelling is het hoofdperso-
nage jarenlang het favoriete slachtof-
fer van haar klasgenoten. Wanneer ze 
van school verandert, besluit ze dat dit 
haar niet meer zal overkomen. Ze zoekt 
en vindt aansluiting bij ‘queen bee’ Glo-
ria. Langzaam maar zeker gaat ze mee 
andere leerlingen terroriseren. Tot de 
gebeurtenissen met haar op de loop 
gaan…

Het hoofdpersonage voert je mee tot 
diep in haar hoofd. Een duik in een 
wereldbeeld waar enkel plaats is voor 

Het theaterstuk Averechts, bijgewoond  
door de tweede graad VISO P, is een 
interpretatie van het waargebeurde 
verhaal van Henry Tandey, een Engelse 
soldaat die tijdens de Eerste Wereld-
oorlog op het slagveld vocht als een 
leeuw en daarvoor een belangrijke 
Koninklijke onderscheiding ontving, het 
Victoria Cross. Maar aan het front deed 
hij ook iets wat de wereldgeschiedenis 
zou kleuren...

Riet Vansteenhuyse

‘daders’ en ‘slachtoffers’. Je ontrafelt 
het ‘systeem’ en ontdekt hoe ieder-
een daar zijn eigen rol in speelt. De 
reis voert langs schoenen met roze 
strikjes, hamsters, bavianen, kamele-
ons, een empathieknopje, Darwin en 
een eerste kus. Automutilatie, sociale 
media, paranoia en andere aan pesten 
gerelateerde thema’s krijgen stuk voor 
stuk een plaats in dit ontluisterend ver-
haal.  

‘De Pest! aan mij’ brengt  de verhalen 
van slachtoffer en dader bij elkaar in 
één enkel personage. Zo maken ze 
komaf met hokjesdenken en stellen 
we alle betrokkenen voor hun verant-
woordelijkheid. Jongeren krijgen een 
spiegel voorgehouden die inzicht geeft 
in de psychologische mechanismen die 
spelen bij slachtoffers en daders. 
De voorstelling schakelt heel snel tus-
sen humor en emotie, tussen uitleg en 
beleving, tussen aanhalen en confron-
teren. Door de vele invalshoeken en 
gelaagde vertelvormen weten ze jonge-
ren met elke mogelijke achtergrond te 
boeien!

Terwijl het hele land in rep en roer 
stond om het mysterie op te lossen van 
de moord op June in de soap Familie, 

Het toneel Averechts was goed 
doordacht, zoals met de speel-
goedmannetjes en hoe Hitler zich 
gedroeg toen hij geholpen werd door 
de tegenpartij. Ook de attributen 
waren mooi opgesteld. De acteurs 
maakten duidelijk wie welk perso-
nage speelde op welk moment. Het 
was een mooi stuk.

Laurine Wackenier 4 STWc

Ik vond het een zeer mooi toneel. 
Je zag echt dat de soldaat een goede 
man was en mensen hielp. Hij heeft 
zelfs iemand van de tegenstanders 
naar het ziekenhuis gebracht in 
plaats van hem dood te schieten, 
maar dat bleek toen Hitler te zijn.

Fleur Lapere  4 TW

Ik vond het een mooi stuk. Soms 
mochten de acteurs wat luider pra-
ten. De manier waarop ze het verhaal 
naar voor brachten, was prachtig en 
duidelijk. De muziek paste perfect bij 
de scènes en het decor was simpel  
maar goed en origineel. Ik ben blij 
dat we dit stuk mochten zien en dat 
ik ervan heb kunnen genieten.

Milla Eghermanne 4 STWc

Het was een zeer speciaal en mooi 
stuk. Ook spannend. Iedereen kon 
het stuk begrijpen. Het werd soms 
niet altijd allemaal even ernstig 
genomen en daardoor was het ook 
niet saai. Het einde was verrassend 
en schokkend tegelijk: het was iets 
wat je niet verwachtte en het blijft 
wel hangen. Zeker de moeite waard!

Mayte Doom 4 STWc

mochten we actrice Katrien De Becker 
in levende lijve aanschouwen.

De bitch die ze neerzette in Familie 
speelde ze ook in het personage Glo-
ria, maar dan net om aan te tonen hoe 
pestgedrag zich manifesteert in een 
klas- en schoolgebeuren.

Een bijzondere, interactieve monoloog 
liet ons nadenken over ons gedrag: zijn 
wij ook die Gloria of één van haar help-
sters of vinden we onszelf eerder terug 
in het hoofdpersonage?

Achteraf mochten we zelfs nog een bab-
beltje slaan met June… ofte Katrien… 
en ze leek ons behoorlijk alive and kic-
king!

Sonja Sijmkens

Normaal vind ik dingen over de oor-
log saai, maar omdat de acteurs het 
op een speciale manier brachten, 
vond ik het interessant. 

Ilse Ingels  4 TW
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Theatergroep Bronks samen met de eerstes op ontdekking
Op maandag 24 oktober kregen alle 
leerlingen van het 1ste jaar een leuke 
brok cultuur te verwerken: Mammoe-
tanu van de groep Bronks.
Gefascineerd door de niet te vatten 
grootsheid en het wonderlijke van het 
heelal, ging de ploeg van Bronks aan 
de slag. Met hun speelse blik op het 
ontstaan van het heelal en de plane-
ten, gaven ze met veel fantasie en 
humor vorm aan het universum en aan 
de evolutie van het leven op onze pla-
neet, de aarde. 

De mens heeft altijd gezocht naar 
verklaringen voor de wereld rondom 
zich. Daaruit ontstonden – naast een 
enorme kennis over de ruimte en het 
heelal – ook wondermooie scheppings-
verhalen. Overal ter wereld verzonnen 
mensen verhalen om datgene wat ze 
niet konden verklaren toch te kun-
nen vatten en begrijpen: mochten de 
Grieken geweten hebben dat de blik-
sem een elektrische ontlading is in 
de atmosfeer, dan hadden ze wellicht 

Zeus nooit verzonnen. En zie wat een 
prachtige cultuur daaruit voortvloeide! 
Maar evengoed: mocht de wetenschap 
zich niet hebben toegespitst op onder-
zoek naar de ruimte en op het ontwik-
kelen van de ruimtevaart, dan had Neil 
Armstrong nooit de woorden uitgespro-
ken: “One small step for a man, a giant 
leap for mankind”. 

Hoe dan ook… de onstuimige energie 
van Sofie Palmers en Katrien Pierlet 
in combinatie met de wonderlijke blik 
op de dingen van Roel Swanenberg 
en Wanda Eyckerman en de rijke beel-
den van Elke Thuy & Bruno Herzeele 
zorgen ervoor dat je na het zien van 
MAMMOETATNU anders naar de wereld 
zal kijken.

Marleen Lambrecht en Hilde Michiels

Het toneelstuk vonden we mak-
kelijk te begrijpen. Het ging over de 
geschiedenis en de evolutie van de 
mens. Yden en Hanne (1A STVc)

We vonden het op een leuke 
manier uitgelegd. Je leerde iets bij 
over het heelal.

Rosebella, Tannaz en Sharlien (1A 
STVc)

Het raakte me dat Wanda zo ver-
drietig was, omdat ze dacht dat ze 
saai was.

Kiara ( 1A STVd)

We wisten niet dat er al zoveel die-
ren uitgestorven zijn.

Fauve, Julie, Tonja, Kjenta (1A STVb)

OLB-barbecue 2016
Traditiegetrouw ontvingen de leden van 
de ‘Oud-leerlingenbond VISO D’ al voor 
de negende keer heel wat vaste waar-
den op hun barbecue. Even de gezel-
lige sfeer opsnuiven…

Niet iedereen wordt graag gefotografeerd.

Veel ‘schoon’ volk

Dhr. Baert blijft graag komen en de oud- leer-
lingen halen met hem graag mooie herinnerin-
gen op!

Enkele van de jongste oud-leerlingen (2015-2016)

Getrouwe aanwezigen

De toekomst blijft verzekerdEr was veel belangstelling: 139 personen!
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Twaalfjarigen ontdekken hun talent op de VISO-stand 

Op de ontdek-je-talentbeurs in 
november ontvingen de scholen 
van scholengroep Sint-Michiel 
909 twaalfjarigen die kwamen 
kennismaken met de tso- en bso-
richtingen die we aanbieden. Op 
de stand van VISO vroegen we 
aan enkele enthousiaste bezoe-
kers wat hen aansprak.

MODE

LICHAAMSVERZORGING

VOEDING

WETENSCHAPPEN

ZORG

SOCIAAL

Manon
(Vrije Centrumschool Roeselare)“Ik hou van mode en van mooie kle-ren. Deze richting ziet er heel leuk uit omdat ik zelf ook creatief ben”.

Lysa (Vrije Basisschool

St.-Lutgart Roeselare)

“Ik vind het super om met vrienden 

en vriendinnen dingen samen te 

doen. Ik leer ook graag bij over hoe 

mensen met elkaar omgaan. Een 

richting waarin ik veel kan samenwer-

ken met anderen lijkt mij wel iets.”

Emmeline (Stedelijke Basis-school Roeselare)“Ik zou graag juf worden, of toch zeker iets doen met mensen. Dat spreekt me echt aan.”

Leerkracht 6de leerjaar De Touwladder 

Oostnieuwkerke - Carol Haspeslagh

“Ik vind het heel belangrijk dat kinderen 

zien dat tso niet minder is, maar anders, 

dat ze die opleidingen leren kennen en 

waarderen. Ook in de basisschool gaat 

terecht al veel meer aandacht naar tech-

niek, jammer dat onze maatschappij de 

meer technische en praktische talenten 

minder waardeert! Er zit veel afwisseling 

in de beurs: leerlingen mogen iets doen, 

het is interactief.“

Angel
(Vrije Basisschool St-Lutgart)

“Deze opdracht bij Haarzorg vind 

ik heel leuk, want ik maak graag 

vlechtjes.”

Ine (Stedelijke Basisschool

Roeselare)
“Ik wil zeker leren maquilleren. 

Later zou ik dan graag modellen 

mooi maken. Mijn mama is ook 

schoonheidsspecialiste.“

Jantien en Eloise (Vrije Basisschool St-Lutgart Roeselare)“Ik vind de wafeltjes en de croque-mon-sieurs die jullie hier maken heel lekker. Ik zou dat later ook willen leren.”

Ewoud (Vrije Basisschool

De Peereboom Ledegem)

“Het is nu al zeker dat ik zal kiezen 

voor techniek en wetenschappen. 

De proefjes hier vind ik superleuk. Ik 

wil hier later iets mee doen.”

Kjell (Gemeenteschool Staden)

“Zorg spreekt mij aan. Later wil ik de crèche 

overnemen van mijn mama en papa.”

Amber (Vrije Centrumschool

Roeselare)

“Zorgen voor mensen, klein en 

groot, vind ik een leuk beroep. Ik 

wil later verpleegster worden. Het is 

goed dat je mensen kunt helpen.”
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Interview met oud-leerling Charlien Vande Ginste

Schoolcarrière
Ze startte haar schoolcarrière in VISO 
campus Polenplein in de richting STW 
en zette dan de stap naar 5 Modereali-
satie en -verkoop.  
Charlien had een passie voor mode en 
verkoop. Ze genoot er van om met haar 
mama door de winkelstraat te kuieren 
en haar favoriete winkels te bezoeken.  
Ze heeft tot op vandaag helemaal geen 
spijt van haar keuze. Ze zou zeker 
dezelfde weg opgaan.
 
Als ik haar de vraag stel waarom ze dan 
niet voor de richting Verkoop koos, krijg 
ik al snel het antwoord dat ze verkoop 
wilde combineren met  mode, iets wat 
ze nog nooit had gedaan voor ze in het 
vijfde jaar startte. Instromen in een 
vijfde jaar is niet zo eenvoudig, maar 
met een goeie portie enthousiasme en 
motivatie lukt dat wel, daar is Charlien 
het levende bewijs van. 

Ze vertelt met pretlichtjes in haar ogen 
dat dit de drie beste jaren in haar 
schoolcarrière waren. In deze richting 
kon ze zichzelf zijn. Ze voelde zich heel 
goed bij leerkrachten die meeleven, 

een grapje uithalen en bezorgd zijn om 
de leerlingen, om nog maar te zwijgen 
over het modespektakel dat telkens 
het topmoment van het jaar was.

Stage
“Ik liep stage in verschillende retail-
winkels: Springfield, We men, Steps, 
Quasimodo en Jonavan. Wat mij vooral 
is bijgebleven van de schoolstage en 
wat ik zeker wil meegeven aan de leer-
lingen, is dat je je volop moet inzetten 
op de stage:  toon interesse, vraag om 
extraatjes te mogen doen… Dit waar-
deren de stageplaatsen en vaak krijg je 
dan ook meer uitdagingen. Elke stage-
plaats is anders, maar elke plaats was 
superleerzaam.”  

Nu zeven jaar later...
“Ik ben onmiddellijk gestart bij  de retail 
Steps waar ik ook stage had gelopen. 
Ik werkte er eerst als verkoopster en na 
een opleiding tot assistent filiaalmana-
ger mocht ik na 8 maanden als plaats-
vervangende filiaalmanager werken. In 
die periode heb ik heel veel bijgeleerd 
qua verkopen, klantenkennis, visual 
merchandising. Ik kreeg er veel kansen 
en ben ook enorm gegroeid.

Ongeveer op hetzelfde tijdstip opende 
Quasimodo een nieuwe winkel NR 11, 
waar ik de kans kreeg de shopmana-
ger te helpen om de klantenbinding 
uit te bouwen, een opdracht waar ik 
geen twee keer moest over nadenken. 
Samen met mijn collega-verkoopster 
en Geert hebben wij NR 11 op de kaart 
gezet.  Het is super om de klanten te 
stylen en verschillende merken met 
elkaar te combineren. Ik mag mijn 
eigen ding doen bij het aankleden van 
wanden en poppen. Het is fijn dat je 

als verkoopster zo een eigen klanten-
bestand kan uitbouwen, wat een onge-
lofelijk gevoel van waardering geeft.

Ik hou van vernieuwing en van uitda-
ging, vandaar dat ik vandaag in de 
splinternieuwe winkel van Geert werk, 
een unibrandstore ‘Scotch & Soda’, 
de nieuwe retailwinkel  in Roeselare, 
gevestigd in het pand waar Quasimodo 
was, maar met dezelfde shopmanager. 
Het is een heel aantrekkelijk concept 
met een totaal andere manier van wer-
ken.  Het team van deze winkel werkt 
nauw samen, zowel bij de verkoop, 
inkoop, styling...“

Nog nascholing
of weet je alles?
Charlien lacht en zegt dan heel zelfze-
ker dat ze nog elke dag bijleert, maar 
ook dikwijls zaken hoort die ze leerde 
in de vroegere lessen verkoop en eta-
lage, nu het vak CPL (commerciële pre-
sentatie en lifestyle). Stiekem vind ik 
dit heel leuk om te horen. Ze toont mij 
dan ook met trots haar compositie van 
handschoenen en bretellen.
Ik ben benieuwd hoe Charlien mij zou 
stylen in dit merk, misschien moet ik 
het toch eens uitproberen…

Goeie raad
voor onze leerlingen
“Geef je 100% en werk met passie. 
Zoek een winkel waar je je goed voelt 
en waar je je volledig kan ontplooien.  
In de mode met klanten werken blijft 
een boeiende job! Elke dag is een uit-
daging om de klanten te stylen en hen 
tevreden te zien vertrekken.”

Leen Verfaillie

Op een zonnige herfstdag heb 
ik een gezellige lunchbabbel 
met Charlien in de personeels-
ruimte van Scotch  & Soda 
Roeselare. Charlien is nog 
steeds dezelfde enthousiaste, 
gedreven, opgewekte jonge-
dame als zeven jaar geleden, 
al vindt ze van zichzelf dat ze 
rustiger en rijper geworden is.
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Oudercomités

Caroline Bol geert.caroline@telenet.be Tiamara Fraeye, 6 OHa
Ruben Bruggeman ruben.bruggeman@outlook.com Manon Bruggeman, 1 Bb
Petra Deceuninck petra.deceuninck@skynet.be Ieme Degryse, 6 Vb
  Ulrieke Degryse, 7 TBZa
Mario Deleye mario.deleye@telenet.be Abbinaya Deleye, 3 VVc
Evelyn Depoortere vermeersch.koen@skynet.be  Emma Vermeersch, 3 VVc
  Marie Vermeersch, 4 VVc
Lien D’hulst  lien.dhulst@telenet.be Phebe De Craene, 2 BVLb
Emily Dupont lieven.laruywe@telenet.be Josephine Laruywe, 6 Va
Eddy Matyn  schoen_sleutels.eddy@icloud.com Sushila Matyn, 7 OAa
Patrick Soenen  patrick.soenen@sint-michiel.be directie
Jessica Thollebeke  tjes80@hotmail.com Caithlyn Vandevin, 2 BVLb
Chris Vanderhaeghe  chris.vanderhaeghe@skynet.be Emma Vanderhaeghe, 5 Vb
Carine Vanderheere  carine.vanderheere@sint-michiel.be opvoeder
Grietje Vandewalle  grietje.vandewalle@sint-michiel.be opvoeder
Veerle Vanoost   veerle.vanoost@sint-michiel.be directie
Chris Verschelden chris.verschelden8@hotmail.com Emiely Verschelden, 2 BVLa

Oudercomité VISO D

Oudercomité VISO P

Koen Buyse  buyse.koen@telenet.be  Tessa Buyse 5 HZ
Patricia Clarisse patricia.clarisse@telenet.be  Sara Vanhaverbeke 5 GWWa
Marian Commeyne meo_commeyne@outlook.com Joachim Tanghe 5 GWWa
Geert Decloedt schilderwerken.decloedt@gmail.com Jolien Decloedt 5 HZ
Wim Dedeurwaerder  dedeurwaerderwim@telenet.be Nel Dedeurwaerder 6 STWb
Pascale Degryse  geert.dekaezemaker@telenet.be Henok Dekaezemaker 2 STVd
Veerle Desmedt claeys.desmedt@telenet.be Lynn Claeys 3 BE
Karel Feys karel.feys@telenet.be  Michelle Feys 1ASTVa
Kurt Gesquiere kurtgesq@hotmail.com Marie Gesquiere 2 STVb
Hilde Ketels  yvesdecruy.prive@pandora.be Fien Decruy 2 STVa
Lorenzo Lemant lorenzo.lemant@gmail.com  Hanne Vanhaecke 5 STWa
Anja Meeuws anja.meeuws@telenet.be Julia Thorrez 1A STVc
Tamara Platteeuw cleopatra.cosm@hotmail.com Yara Vanhaverbeke 2 STVa
Joeri Sioen                   joeri.sioen@sint-michiel.be directie
Paul Theuninck paul.theuninck@telenet.be Hebe Theuninck 5 STWb
Frederik Tilleman frederik.tilleman@skynet.be  Maaike Tilleman 5 STWa
Karel Vanderlinde k1vdl@telenet.be Evy Declercq 1A TW 
  Ally Declercq 2 TW
Davy Vandorpe davy.vandorpe@telenet.be Sarah Vandorpe 2 STVa
Greet van Hevel greet.vanhevel@ telenet.be  Michael Wybo 6 TW
Veerle Vanoost              veerle.vanoost@sint-michiel.be          directie
Anja Vervaecke  anjamaria.vervaecke@hotmail.com Nicky Verbiest 2 STVd
Nathalie Verhegge         natalie.verhegge@telenet.be Ben Vanhuyse 2 STVd
Maarten Veys maarten.veys@sint-michiel.be opvoeder

Woordje voorzitter oudercomité VISO P

Beste ouders en leerlingen

De herfstvakantie is alweer voorbij en Kerstmis 
nadert met rasse schreden. Hoog tijd dus om 
weer eens van ons te laten horen.
Zoals ieder jaar namen we ook deze keer weer 

afscheid van enkele trouwe leden van het ouder-
comité. We willen hen bedanken voor hun inzet en wensen 
hen en hun kinderen veel succes voor de toekomst. Geluk-
kig mogen we ook wat nieuwe leden verwelkomen, wat 
dan weer een nieuwe instroom van frisse ideeën met zich 
meebrengt. Nieuwe ouders zijn trouwens nog altijd welkom!

We vergaderen een drietal keer per jaar en bespreken tel-
kens zeer uiteenlopende onderwerpen. 
Dit kan gaan over zeer ernstige zaken zoals het wijzigen van 
het schoolreglement, bespreken van cijfers en tabellen,…  
maar ook over het uitwisselen van meningen.
Zo was er op de vergadering van 13 oktober laatstleden 
een geanimeerde discussie over de scheuren in de broe-
ken van onze kinderen. Wat is een grote scheur? 3, 5, 7 
cm? En waar ligt de grens van het toelaatbare? Boeiend 
om te horen wat de verschillende meningen zijn. Misschien 
moeten we er de volgende keer een modedeskundige bijha-
len om meer duidelijkheid te scheppen over het onderwerp 
en de laatste trends...
We worden ook op de hoogte gehouden van het doen en 
laten van de leerlingenraad. Dit jaar werden nieuwe voorzit-
ters verkozen en ik ben fier dat, samen met Hebe Theu-
ninck, mijn dochter Sara Vanhaverbeke, deze functie mag 
bekleden. 

Het is formidabel om te zien wat leerlingen allemaal kun-
nen beleven. Het schoolgebeuren is, vergeleken met onze 
schooljaren, toch heel wat veranderd. 
Toen bekend werd gemaakt dat VISO dit jaar was geselec-
teerd voor het organiseren van het Stress Factor Live, heb 
ik thuis zelden zo’n luide schreeuw van geluk (zeg maar 
licht hysterisch) gehoord als die van mijn dochter. Ze houdt 
het niet voor mogelijk hoe snel het gebeuren via de sociale 
media verspreid werd, zodat binnen de kortste keren bijna 
iedereen op de hoogte was. 
Als oudercomité kunnen we dit evenement niet aan ons 
laten voorbijgaan. We zullen de leerlingen natuurlijk steu-
nen met een financiële bijdrage. 
De jaarlijkse paaseierenverkoop zal dan ook in het kader 
van dit festival staan. Bij deze een warme oproep aan alle 
ouders om hun chocolade-eieren voor Pasen bij ons te 
bestellen. Wij garanderen kwaliteitsvolle eitjes, geleverd 
door de artisanale chocolaterie ‘t Karakske uit Beveren. 
Vorig jaar stond de verkoop in het kader van ‘Groen op 
school’. Indien je de school bezoekt, kun je nu, samen 
met de leerlingen, genieten van de groene accenten op de 
speelplaats.

Je ziet het. Het bijwonen van het oudercomité is een boei-
ende beleving. Het is altijd leuk om nog wat feeling te heb-
ben met de school waar onze kinderen toch veel tijd door-
brengen, zeker nu zij niet langer in de lagere school zitten. 
Ik heb nu ook een zoon die reeds in het hoger onderwijs zit 
en geloof me, daar krijg je niets meer te horen. Geniet er 
dus van, nu het nog kan en sluit je bij ons aan op één van 
de volgende bijeenkomsten.

Patricia Clarisse, Voorzitter oudercomité VISO P

Vind je ouderparticipatie belangrijk?

Wil je meedenken over het schoolbeleid?

Heb je ideeën voor nieuwe initiatieven?

Is actief meewerken iets voor jou?

Je kan nog steeds ons oudercomité versterken!
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Avonturenparcours
6de jaar

Bosspel 1ste jaar

Zeerafting 5de jaar

Surfen 5de jaar

Watersport 2de jaar

Minigolf 4de jaar

Circustechnieken 1ste jaar

Snowboarden 7de jaar

Klimparcours 6de jaar

Kajakken 5de jaar

Paintball 6de jaar

Sporttrack 3de jaar

Schaatsen 1ste jaar

Zwemmen Sunparks
3de jaar

Fitness 2de jaar

Superleuke 
Sportdag
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Kapsalon Disenõ verwent jou

4Sense, voor een goed gevoel

Onder de naam Diseño ontvangen wij, het team van 7 Haarstilist, je graag voor 
een artistiek, trendy, stijlvol, creatief kapsel. We werken met kwaliteitsvolle pro-
ducten, zoals het kleurengamma van de firma Joico. Deze producten zorgen voor 
een schitterende glans op het haar en een lange houdbaarheid van de kleur. Zo 
streven we ernaar om onze klanten maximaal tevreden te stellen. 

Je kan bij ons ook terecht voor advies en de aankoop van professionele produc-
ten. Zowel dames, heren als kinderen zijn van harte welkom. Benieuwd wat we in 
onze mars hebben? Kom dan even langs en laat je verwennen. 

Speciaal voor de mannen orga-
niseren wij een verwenbeurt op 
donderdag 16 februari 2017 van 
8.30 u. tot 12 u. Dan kunt u bij 
ons terecht voor een verzorgde 
snit, trendy of klassiek, en ook 
voor het zetten en scheren van 
baarden.

Om je een goede en vlotte service te kunnen bieden, kan je best tijdig een afspraak 
maken op het nummer 051 20 14 57. Het kapsalon is open op donderdag van 8.30 
u. tot 12 u. en van 13.15 u. tot 16.50 u. Je vindt het kapsalon in de Poststraat 8, 
lokaal E 30 en E 40. We kijken uit naar jouw komst!

Naar jaarlijkse traditie palmen de leer-
lingen van 7 Esthetische Lichaamsver-
zorging enkele lokalen van de VISO-
gebouwen aan het Polenplein in.

Dit jaar zetten Nora Barbier, Nel Cuve-
lier, Destiny Meuleman en Anouk Van-
moerkerke hun schouders onder het 
didactisch schoonheidssalon. 

Met jeugdig enthousiasme en brui-
sende energie vormen ze de drijvende 
kracht achter 4Sense. De naam houdt 
meteen een beginselverklaring in. 
4Sense staat voor een zintuiglijke 
zen-ervaring waarbij vier jonge schoon-
heidsspecialisten tijdens hun Se-n-
se-jaar (Secundair na Secundair) hun 
opgedane kennis en kunde etaleren. 
Ze beloven, in ruil voor jullie vertrou-
wen, een relaxerende en verkwikkende 
vlucht uit de drukte van de heden-
daagse hectiek. 

Lichaamsverzorging, gelaatsverzor-
ging, ontharing, maquillage, pedicure, 
manicure… 4Sense houdt de vinger 

aan de pols en biedt haar klanten de 
nieuwste technieken aan.

Dat het concept aanslaat, mag blijken 
uit de steeds meer uitpuilende agenda. 
Het komt erop aan tijdig je plaatsje te 
reserveren.
En dat kan via 051 20 14 57 
of via de facebookpagina
(https://www.facebook.
com/4senseviso) en de website 
(http://4senseviso.wixsite.com/mijnsite)

Laat jezelf verwennen en spring dus 
zeker eens binnen bij 4Sense!

Thomas Ryon

Angel Hoste, Justien Dufoort, Pauline Willaert, Sofie Vandewalle, Laura Verbeke, Shae-Lynn 
Debruyne, Chayenne Desendre, Alana Popelier.
Niet op foto: Ariana Van Coillie. Dorine Delameilleure. 
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4 STW gots talent!
De leerlingen van 4 Sociale en tech-
nische wetenschappen kregen de 
taak om binnen het vak integrale 
opdrachten een vrij podium op touw 
te zetten. De opdracht was: steek 
een gevarieerde show in elkaar die 
20 minuten duurt, waarbij elke leer-
ling aan bod komt en vertrek vooral 
vanuit jullie TALENTen. Elk groepje 
kreeg drie weken de tijd om te over-
leggen, samen te werken, te leren 
vergaderen en vooral te oefenen! 
Natuurlijk was dit een leerproces met 
vallen en opstaan waarbij de compe-
tenties ‘samenwerken’ en ‘een acti-
viteit organiseren’ centraal stonden.

Op donderdag 10 november was het 
uiteindelijk zover. Tijdens de gene-
rale repetitie kwamen hier en daar 
nog wat schoonheidsfoutjes aan het 
licht die weggewerkt moesten worden.  
’s Avonds kwamen de ouders kijken 
naar het talent van hun zoon of doch-
ter. 

Na een show die anderhalf uur duurde 
en waarbij onze leerlingen zich meer 
dan 100% gaven, waren de ouders, 
directie, aanwezige leerkrachten en 
medeleerlingen erg enthousiast. 
De eerste editie was zeker en vast 
geslaagd! Dit smaakt naar meer!

Eline Hoorne

Onze groep koos voor het thema 
‘leger’.
We vonden het een leuk onder-
werp, omdat er in het leger veel 
discipline zit.
De presentator was de com-
mandant van het leger en zij 
liet ons allemaal werkjes doen. 
Onze show begon toen de wek-
ker afging. Tijd om op te staan. 
Daarna kregen we opdrachten 
zoals krachttraining, een film-
pje maken, dansen, zingen en 
touwtjespringen en natuurlijk ook 
‘opruimen’. 
Ik vond het een leuke ervaring 
want ondertussen leren we ook 
hoe we voor een grote groep men-
sen moeten optreden. Nu weten 
ook de ouders wat onze talenten 
zijn. (Caitlin Devolder, 4 STWc)

Ons thema voor het vrij podium 
was het verschil tussen de festi-
vals van vroeger en nu. We deden 
een toneeltje over Woodstock 
waar de losse kledij en de lange 
haren nog mode waren. Op het 
einde gaven we nog een voor-
proefje over hoe we nu plezier 
maken op festivals. Het was een 
leuke en interessante opdracht 
om te doen.
(Oscar Vaubant, 4 STWc)

Een vrij podium is toch niet niks, 
dus gingen we onmiddellijk aan 
het werk en kwamen uit op het 
thema ‘reis door de tijd‘ (met FC 
De Kampioenen als rode draad). 
Onze groep heeft gedanst, gezon-
gen, toneel gespeeld, ritmische 
muziek gemaakt en als slot had-
den we een flashmob voorzien. 
Wat vooraf eigenlijk een grote 
klus leek, werd op het einde iets 
leuks waar we ons volop voor 
hebben gegeven en van genoten 
hebben!  De  groepsband werd er 
alleen maar beter door.
(Emilia Renier, 4 STWa)

Ons thema was Promnight, we 
toonden onze talenten aan onze 
ouders door het zingen van 
Suzanne, de dans van Xena en 
Lien, ropeskipping van Jelle en 
nog veel meer. Wij vonden het 
heel leuk om te doen! Aangezien 
we vorig jaar een animatiemiddag 
voor bejaarden organiseerden, 
verliep de voorbereiding vlot. Ik 
vind het nuttig en boeiend dat we 
een vrij podium hadden. We wis-
selden ideeën uit, we luisterden 
naar elkaar… Het besluit is dat 
we het heel tof vonden om eens 
iets te tonen van onszelf als start 
van het 4de jaar en om iets zelf 
te organiseren. De ambiance zat 
er zeker in, ik zou het zeker willen 
overdoen!
(Jolien Monteyne, 4 STWb)

Wij werkten rond het thema 
‘liefde’. We toonden onze talen-
ten via  dans, zang, toneel en 
zoveel meer. 
Bij het voorbereiden van de show 
liep het niet zo vlot in onze groep, 
maar uiteindelijk kwamen we tot 
een mooi eindresultaat.
Ik had het mij zelf helemaal 
anders voorgesteld, maar ik was 
echt supertrots op ons team! 
We hebben echt als één groep 
van deze opdracht genoten en 
ik denk dat we vooral veel van 
elkaar hebben bijgeleerd.
(Indra Hoet, 4 STWa)
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Wist je dat…
er in de grote vakantie heel wat klaslo-
kalen een opfrisbeurt kregen? De keu-
ken B003 in VISO D kreeg een nieuw 
fris kleurtje dankzij deze handige ‘Hen-
riettes’ leerkrachten Valentine Desmet 
en Joke Desimpel. Ook in het F-blok 
in VISO P fristen ijverige leerkrachten 
klaslokalen op. Martine Lezy, Griet 
Vanhaellewyn, Marleen Lambrecht en 
Isabel Vandeleene zorgden voor kleur 
in F105, 106 en 107. Marijke Keste-
loot, Martien Vandewaetere en Chan-
tal Cloet namen twee praktijklokalen 
schoonheidsverzorging onder handen.

Emiely Verschelden (BVLa), Amber De-
smedt (1 Bb), Kiara Mervaille (1 Bb) en 
Indira Dewulf (1 Bb) op woensdagna-
middag 21 september deelnamen aan 
een leuke SVS-activiteit in Roeselare, 
kayakpolo? Hoewel ze slechts met 4 
waren ingeschreven, hebben ze zich 
super geamuseerd. Dank aan mevr. 
Beirlandt voor de begeleiding!

nieuwe bloembakken de speelplaats 
van VISO P opfleuren? Leerkracht Elien 
Piccavet sloeg met 2TW de handen in 
elkaar voor een groenere speelplaats. 
Dank je wel aan het oudercomité voor 
de sponsoring!

Bjorn Braeye (oud-leerling TBZ 2003) 
een zwemschool in Ierland heeft? Hij 
trok enkele jaren als technisch duik-
instructeur de wereld rond. Sinds hij 
papa werd, heeft hij zich gesetteld in 
Ierland. (www.weregonediving.com) 

we in VISO D een echte milieubrigade 
hebben? Hun doel is om het afval op 

school te verminderen. Als het de leer-
lingen lukt, dan doen deze milieube-
wuste leerkrachten een tegenpresta-
tie. Benieuwd?

Anouk Samain uit 1 Bd de winnaar is 
van de milieuwedstrijd? Zij raadde het 
juiste gewicht van het opgehaalde afval 
door de milieubrigade. Ze kreeg – hoe 
kan het ook anders – een herbruikbare 
drinkfles cadeau.

Bartel Deburghgraeve en Lennart Car-
bon uit 6 GWWa en leerkracht Goe-
waart Oplinus in dezelfde waterpolop-
loeg spelen?

de leerlingen van 4 Verzorging-voeding 
in oktober op stap gingen met de OKRA 
in de lessen geïntegreerd werken? Dit 
met als doel de leefwereld van de seni-
oren beter te leren kennen. 

VISO ook dit jaar de verschillende 
stageplaatsen bedankte voor hun 
voortreffelijke begeleiding van onze 
stagiairs tijdens de Dag van de verzor-
gende? Ze kregen een verzorgingspak-
ket aangeboden met daarin o.a. een 
handcrème gemaakt door de leerlingen 
van Schoonheidsverzorging en Estheti-

sche lichaamsverzorging. De leerlingen 
Mode zorgden voor de mooie verpak-
king. Dank je wel!

de leerlingen van 7 OA op donderdag 
13 oktober op stap gingen met de 
bewoners van woonzorgcentrum De 
Zilverberg in het kader van de lessen 
logistieke dienst? Omdat deze senio-
ren zo enthousiast waren, gingen niet 
één maar twee klassen mee om hen te 
begeleiden. 

de leerlingen van 1B en BVL ook dit 
jaar de herfstvakantie op een sportieve 
manier hebben ingezet? Ze vertrokken 
met z’n allen naar het Kerelsplein voor 
de jaarlijkse loopcross. Proficiat aan 
Emily Deprez (BVLc), Evelina Cusnir 
(BVLb) en Jinske Van Neer (BVLd)! Ze 
behaalden een podiumplaats en kre-
gen een bioscoopticket als beloning.

de leerlingen van 2 STVe op 4 oktober 
aan de Franciscusviering van Barnum 
op de grote markt deelnamen? Daarna 
was er een onverwachte ontmoeting 
met burgemeester Kris Declercq en 
schepen Bart Wenes.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Emile Buyse van 
2 TW in het judotor-
nooi in Houthulst op 
6 november een ver-
dienstelijke medaille 
behaalde na het win-
nen van zijn twee 
wedstrijden? Hij 
beoefent al vanaf 
het tweede leerjaar 
judo en behaalde 
ondertussen al een 
blauwe gordel.

onze school in oktober voor de 26ste 
keer deelnam aan de Schrijf-ze-VRIJdag 
van Amnesty International? Dit jaar 
was het thema: “Met kinderrechten 
speel je niet”. We kozen voor de brief 
tegen kinderarbeid.

de leerlingen van het 1ste jaar een fluo-
hesje of een fluo rugzakcover kregen in 
het kader van verkeersveiligheid?

de leerlingen van 7 Thuis- en bejaarden-
zorg op Wereld Diabetesdag (14 novem-
ber) de aanwezige deelnemers een kort 
voetbad gaven en hun voeten contro-
leerden aan de hand van een checklist 
op de infosessie van de CM ‘Diagnose 
diabetes? Wat nu? En in de toekomst?’

we met onze school elk jaar een 
modespektakel organiseren? Met dit 
berichtje laten we weten dat de leerlin-
gen van VISO D auditie kunnen doen.

2 STVa als enige klasgroep op 8 novem-
ber de koning en koningin ontmoette in 
het Kasteel van Rumbeke toen ze er de 
tentoonstelling ‘Koning Albert 1 en de 
Grote Oorlog’ bezochten? De koning en 
koningin namen beiden de tijd om met 
de leerlingen en begeleidende leerkracht 
Griet Vanhaelewyn een praatje te slaan. 
Koningin Mathilde was bijzonder geïnte-
resseerd hoe Mevr. Vanhaelewyn haar 
tweedejaars voor wiskunde motiveert. 
Ze verwees naar haar zoon Gabriël, die 
ook het tweede jaar volgt. Leerling Sarah 
Dutry gaf de koningin bloemen en mocht 
met haar een persoonlijk gesprekje voe-
ren. Dank je wel aan de Stichting Stille 
Getuigen voor deze unieke kans!

‘De week van de gezonde tussendoor-
tjes’ op een wel heel speciale manier 
werd aangekondigd? Kijk zelf maar…

PO-leerkracht Tine Platteeuw in haar 
vrije tijd prachtige taarten maakt?

VISO meedeed aan de Roeselaarse 
trail t.v.v. 11-11-11 en het parcours 
door VISO liep? De lopers (VISO-leerlin-
gen en -leekrachten) kregen er een bij-
zonder muzikale ontvangst! Met dank 
aan de schoolband…

tijdens de adventsviering in VISO D en 
de kerstviering in VISO P heel wat pakjes 
voor mensen in armoede werden opge-
haald? De mama van Ramzi (5 STWb) 
en Chaymae Haggouh (3 BE) zette net 
als vorige jaren (samen met haar werk-
gever Mc Bride) mee haar schouders 
onder de actie en verzamelde ook heel 
wat geschenken. De cadeautjes wer-

den aan ‘Het Mannahuis’ en de Sint-
Vincentiusvereniging bezorgd.

de hoofdingang in VISO D eventjes hele-
maal in de halloweensfeer vertoefde? 
Prachtig werk geleverd, 3 en 4 Mode!
een tiental leerlingen van de eerste graad 

met een gekke muts 
naar school kwamen 
op onze gekkemut-
sendag in VISO D? 
Dit in het kader van 
de warme energie-
week van het milieu-
project. 

elke leerling van 1 A STEM TW in het 
STEM-project een eigen bijenhotel ont-
wierp? Via een persoonlijk dagboek zul-
len ze opvolgen hoeveel bijen bij hen op 
bezoek komen.

7 OAb een volledige kerstmaaltijd in 
de lessen kleine huishouding heeft 
uitgewerkt? Ze maakten hun leer-
kracht alvast super trots met dit heel 
geslaagde kerstfeest.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Familiaria

Huwelijken
Stefanie Geerardyn en Igor Lotocký op 
6 augustus 2016, dochter van Hilde 
Michiels - leerkracht

Sylvie Moerman en Wouter Bleyaert op 
6 augustus 2016,  dochter van Sabine 
Schramme - leerkracht

Tille Ruszkowski en Anne Scherpereel 
op 13 augustus 2016, dochter van 
Hilde Dewyspelaere - leerkracht

Kaat Staelens en Bert Verheyden op 
20 augustus 2016, dochter van Mieke 
Vanneste - leerkracht

Eline Quinten en Bart Vanbaelenberghe 
op 24 september 2016, zoon van Anne-
mie Morreel - leerkracht

Proficiat aan de gelukkige paren en 
hun familie!

Geboorten
ANNOU op 29 juni 2016, dochter van 
Maarten Hofkens en Delphine Buttaye 
- ex-leerkracht.

GUST op 4 juli 2016, kleinzoon van Lieva 
Vynckier - ondersteunend personeel

ARTHUR op 1 augustus 2016, klein-
zoon van Lieve De Meyer - leerkracht

LUCIANO op 4 augustus 2016, klein-
zoon van Marleen Depla - leerkracht. 

LENNON op 4 augustus 2016, zoon 
van Dieter Ghillemijn en Tamara Brion 
- ex-leerkracht

HEAVEN op 8 augustus 2016, doch-
ter van Wesley Verhaeghe en Jozefien 
Hemeryck - oud-ll TBZ 2016

ARTAN op 1 oktober 2016, kleinzoon 
van Siska Gheeraert - leerkracht

WOUT op 18 oktober 2016, kleinzoon 
van Carine Vanderheere - ondersteu-
nend personeel

OSCAR op 27 oktober 2016, kleinzoon 
van Siska Samyn - leerkracht

RUBEN op 29 oktober 2016, zoon van 
Frederik Bouckhout en Ine Demedts - 
leerkracht

LIESE op 18 november 2016, klein-
dochter van Hilde Mylle - leerkracht

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Overlijdens
Dhr. Chris Demeulenaere op 1 augustus 
2016, schoonbroer van Martien Vande-
waetere - leerkracht

Dhr. André Ooghe op 25 augustus 2016, 
schoonvader van Cindy Claeys - leer-
kracht

Mevr. Hypolita Walcarius op 27 augus-
tus 2016, grootmoeder van Thomas 
Ryon - leerkracht

Dhr. Yves Verstraete op 2 september 
2016, neef van Zineb Delaere - 4 VVb

Dhr. Edwin Dewolf op 3 september 2016, 
grootvader van Aline Degezelle - 1 Bb

Mevr. Marie-Louise Herman op 16 sep-
tember 2016, oma van Lars Neyrinck -  
3 VVc

Mevr. Marie Vandenbroucke op 16 sep-
tember 2016, groottante van Anouchka 
Mertens - 7 TBZb

Mevr. Cecile Sabbe op 16 september, 
grootmoeder van Delfine Florin - leer-
kracht

Dhr. André Veralleman op 22 september 
2016, grootvader van Kjenta Rosselle - 
6 Va

Dhr. Jean-Marie Vandenberghe op 23 
september 2016, oom van Zoë Vanden-
berghe - BVLd

Dhr. Omer Bonte op 27 september 
2016, grootvader van Hilde Vanhoutte - 
leerkracht

Mevr. Suzanne Bonduelle op 7 oktober 
2016, grootmoeder van Bo Depreitere - 
7 TBZb

Dhr. Carlos Deruytter op 13 oktober 
2016, grootvader van Emma Vander-
haeghe - 5 Vb en Jente Deruytter - 4 TW 
en schoonvader van Chris Vanderhaeghe 
- voorzitter oudercomité VISO D

Dhr. Gottfried Coopman op 13 oktober 
2016, schoonbroer van Marijke Declerck 
- leerkracht

Mevr. Huguette Surmont op 19 oktober 
2016, overgrootmoeder van Justine 
Detailleur - 3 STWc

Mevr. Rachel Demey op 22 oktober 
2016, overgrootmoeder van Seppe Mari-
cau - 2 STVb

Dhr. Antoine Lezy op 2 november 2016, 
grootvader van Caro De Kimpe - 5 STWa

Mevr. Irma Ampe op 2 november 2016, 
overgrootmoeder van Aycha Dekeyzer -  
3 STWb

Dhr. Maurice Barroo op 5 november 
2016, grootvader van Elien Verstichel - 
5 Vb

Dhr. Rene Lefevere op 7 november 2016, 
grootvader van Amber Deveeuw - 5 Vb

Dhr. Louis Janssens op 7 november 
2016, grootvader van Giana Janssens - 
6 OHb

Mevr. Hilda De Kee op 10 november 
2016, grootmoeder van Anouck Van-
ruymbeke - leerkracht

Dhr. Marnick Pattyn op 13 november 
2016, oom van Celine Pillen - 7 TBZa

Mevr. Maria Bossuyt op 16 november 
2016, grootmoeder van Pieter Duyck - 
leerkracht

Dhr. Frans Vandeginste op 16 novem-
ber 2016, grootvader van Gaëlle Fallet -  
2 STVa

Dhr. Roland Buyse op 22 november 
2016, schoonvader van Sylvia Lafaut - 
leerkracht

Mevr. Liliana Devoldere op 22 november 
2016, grootmoeder van Jana Hoedt -  
6 Vc

Dhr. Bart Bossu op 23 november 2016, 
oom van Emile Buyse - 2 TW en broer van 
Mieke Bossu - leerkracht

Dhr. Yentl Bruynooghe op 24 november 
2016, neef van Nina Demeulenaere -  
4 VVc

Mevr. Marie-Christine Laroye op 29 
november 2016, grootmoeder van 
Shayla Polley - 5 Vc

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan. 



Kalender tweede trimester - info voor leerlingen
17/02 labodag (GIP) 6 TW P
17/02 coachinggesprekken 7 TBZ D
17/02 rijbewijs op school (examen) D
20/02 startweek voor respect D + P
20/02 schoolraad D + P
21/02 vaccinatie door CLB 3de jaar P
21/02 filmforum 3de graad P
21/02 medisch onderzoek in CLB 3 HZb P
23/02 ouderavond
 integrale opdrachten 3 STW  P
24/02 sobermaal P
27/02 start krokusvakantie D + P
05/03 einde krokusvakantie D + P
06/03 Dikketruienweek D + P
07/03 infoavond studiekeuze voor
 2de jaar om 19 u.  P
07/03 infoavond studiekeuze voor
 4de jaar om 20 u.  P
08/03 studiekeuzeproject BVL D
08/03 klasfotografie P 
09/03 studiekeuzeproject BVL D
09/03 vertrek reis Parijs 6de jaar P
09/03 GIP 7 HS P
11/03 einde reis Parijs 6de jaar P
11/03 vertrek leerlingen buitenlandse
 stage Finland, Nederland  
 Zweden, Frankrijk  D + P
14/03 ‘Alles met de bal’ (Schiervelde) 6 Vc D
14/03 labodag in Gent 6 TW P
14/03 bezinning 2de jaar P
14/03 medisch consult in CLB 3 STW (rest) P
15/03 rijbewijs op school (examen) P
16/03 Fiets-o-meter 1 B en BVL D
16/03 bezinning 3de jaar P

09/01 verkoopstraining Babor 7 EL  P
10/01 medisch onderzoek in CLB 3 TW P
11/01 bezoek aan CKG St. Klara en  

Steinerschool 7 KZ D
16/01 inleefdag op de werkvloer
 6 TW en 6 STW   P
16/01 leerlingenraad 1-2-3  D
17/01 food lab VIVES 5 STWb P
17/01 bezoek aan Guislainmuseum 5 GWW P
17/01 inleefdag op de werkvloer
 6 TW en 6 STW  P
17/01 medisch onderzoek in CLB 3 STWa P
17/01 gezond ontbijt 3de jaar P
18/01 gezond ontbijt 5de jaar P
18/01 wiskunde-olympiade 5 TW en 6 TW P
19/01 toneel in De Spil  ‘Mémé’ 

(Kopergietery) 7 bso,  
6 STW, 6 HZ en 7EL   D+P

20/01 bezoek aan firma Vereecke
 O’Sea 5 SV P
20/01 100-dagen D + P
23/01 eerste kennismaking woonzorg-
 centrum Rustenhove 5 V D
23/01 demo Art Deco 7 HS P
24/01 milieutweedaagse 1ste graad D
24/01 food lab VIVES 5 STWa P
24/01 medisch onderzoek in CLB 3 STWb P
25/01 milieutweedaagse 1ste graad D
25/01 fysica-olympiade 5 TW en 6 TW P
26/01 SID-in beurs 6 STW, 6 SV en 6 TW P
26/01 gedichtendag D + P
27/01 ‘Kronkeldiedoe’ (Schiervelde) 6 Vb D
27/01 ‘Blackout’ 4des D + P
27/01 SID-in beurs 6 GWW P
27/01 boekbespreking
 ‘Oma Rozenrood’ 7 KZ D
30/01 The English Theatre Company
 2-3-4-5 P
 4 bso D
30/01 toneel ‘Adem benemend’
 1A + BVL  D + P
31/01 labodag VIVES 5 TW en 6 TW  P
31/01 medisch consult in CLB 3 STWc P
31/01 interview ‘oudere zorgvrager’
 3 VVb + 3 VVa (helft)  D
06/02 werkplekleren in VDAB 7 OAa D
06/02 IO-avond ‘lekker vreemd gaan’
 6 STW P
07/02 leerlingenraad 2de graad P
07/02 project ‘seks en rel’ 4de jaar  D
07/02 medisch onderzoek in CLB 3 BE P
09/02 GIP 6 SV P
09/02 werkplekleren in VDAB 7 OAb D
09/02 fotoshoot school contest JOICO 7 HS P
09/02 leerlingenraad 1ste graad P
09/02  project ‘seks en rel’ 3de jaar D
13/02 vrijwilligerswerk 7 HS P
13/02 leerlingenraad 3de graad P
14/02 toneel ‘cyberpesten’ (Bad Girlz Rule) 

2de jaar D + P
14/02 medisch consult in CLB 3 HZa P
14/02 vaccinatie door CLB 3de jaar D
14/02 interview oudere zorgvrager
 3 VVc + 3 VVa (helft)  D
16/02 Franse voormiddag 7 EL P
17/02 dag van de leerlingenraad D + P

16/03  ‘Alles met de bal’ (Schiervelde) 7 KZ D
16/03 infoavond studiekeuze
 voor 2de jaar om 19 u.  D
16/03 IO-avond 5 STW P
17/03 creatief spel met kleuters
 (Octopus) 6 V  D
17/03 musical ‘Chaplin’ in Gent 6de jaar P
20/03 start blokstage voor 3de graad
 5 OH, 6 OH, 7 OA, 5 MRV,
 6 MRV, 7 MV D
20/03 uiteenzetting Vlaamse
 Pleeggezinnendienst  7 KZ  D
20/03 GIP dames 6 HZ P
21/03 start blokstage 7 HS P
21/03 medisch onderzoek
 in CLB 3de jaar (reserve)  P
27/03  GIP heren 6 HZ P
28/03 einde blokstage  5 OH, 6 OH,
 7 OA, 5 MRV, 6 MRV en 7 MV  D
28/03 laatste examendag  D + P
30/03 terugkeer leerlingen buitenlandse 

stage Finland  D + P
31/03 einde blokstage 7 HS  P
31/03 rapport ophalen D + P
01/04 terugkeer leerlingen
 buitenlandse stage
 Frankrijk / Zweden / Nederland D + P
03/04 start paasvakantie D + P
16/04 einde paasvakantie D + P
17/04 paasmaandag (vrije dag) D + P
18/04 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
www.facebook.com/visoroeselare
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