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Alweer een schooljaar 
achter de rug
Het schooljaar 2014-2015 zit er op en zoals vele organisaties blikken we dan eens 
terug op wat voorbij is.
We startten het schooljaar met een nieuwe adjunct-directeur. En nieuwe mensen met 
andere talenten brengen andere ideeën in het beleid van de school. We herschikten 
binnen het directieteam enkele van onze taken zodat we ons blijvend optimaal kun-
nen inzetten voor de school en de scholengroep.
Begin dit jaar overleed E.H. Paul Dejonghe, voorzitter en bezieler van de scholengroep 
Sint-Michiel. Hij werd opgevolgd door Jan-Vincent Lefere. Niettegenstaande continuï-
teit in het Roeselaarse onderwijsbeleid staan we met z’n allen voor grote uitdagingen. 
Of het nu gaat om hervorming secundair onderwijs of modernisering secundair onder-
wijs, in ieder geval is er verandering op komst.

Eerst en vooral kunnen we niet naast de besparingen kijken die zowel de Federale als 
de Vlaamse regering ons opleggen. Onderwijsmensen zijn zich er stellig van bewust 
dat besparen in het onderwijs, waar we voortdurend investeren in de toekomst van 
jonge mensen, geen goede zaak is. Met velen maken we ons grote zorgen of er nog 
voldoende kwaliteitsvol onderwijs zal kunnen verstrekt worden. 

Tijdens onze jaarlijkse denkdag op het einde van het schooljaar, waar we met een 
team van 22 collega’s tijd maken om het voorbije schooljaar te evalueren en het ko-
mende schooljaar voor te bereiden, blijven we vanuit het pedagogisch project van de 
school aandacht hebben voor goed en degelijk onderwijs.
Ondanks de huidige en komende besparingen willen we blijven zorg dragen voor elke 
leerling, zodat deze zijn of haar talenten ten volle kan laten ontplooien. Met een mo-
derne aanpak, via actieve werkvormen, uitdagende opdrachten en projecten in een 
krachtige leeromgeving, willen we de leerplandoelen en de VOETEN (vakoverschrijden-
de eindtermen) bereiken en de jongeren grondig voorbereiden op de arbeidsmarkt en 
het hoger onderwijs. We willen dat elke leerling alle kansen krijgt en dat elke leerling 
een creatieve en gelukkige jongere mag worden.

Als directie zijn we gelukkig dat leerkrachten en opvoeders heel wat realiseren met 
de leerlingen. Dit schooljaar waren we op beide campussen weer getuige van tal van 
activiteiten.
We zijn dankbaar en zeggen oprecht dankjewel aan iedereen voor de medewerking 
tijdens het voorbije schooljaar. Uiteraard ook voor het engagement en het vele vrijwil-
ligerswerk.
Heel bijzonder wil ik, als verantwoordelijk directielid voor de infrastructuur, onze beide 
technisch-adviseurs coördinatoren Sonja Azou en Ria Lauwers, die straks het school-
leven vaarwel zeggen, in de bloemen zetten. Zij zorgden jarenlang o.a. voor de dage-
lijkse opvolging van de onderhouds- en de vele infrastructuurwerken. Een nette en 
verzorgde school met een aangename infrastructuur draagt immers ook bij tot het 
welbevinden van leerlingen en iedereen die op school werkt. 

Verder rest mij nog, ook in naam van mijn collega’s van het directieteam, alle me-
dewerkers, de participatieorganen, ouders en leerlingen dank te zeggen voor het 
vertrouwen in de school.
We wensen ieder van jullie een aangename, warme zomervakantie toe!

Patrick Soenen
Directeur 1ste graad
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3 nieuwe TAC’s wuiven 2 ervaren TAC’S uit
van de richting. Daarnaast geef ik ook 
nog les in de richting Verzorging en volg 
ik de stage op in Organisatiehulp en in 
de groepsopvang (kinderdagverblijven). 
Nu kijk ik uit naar de nieuwe uitdaging 
als TAC logistiek!

Fanny: In 2003 stu-
deerde ik af als Vertaler-
Tolk en ik koos onmiddel-
lijk voor het onderwijs. De 
eerste twee jaar deed ik 
vervangingen in heel wat 
verschillende scholen, 

o.a. in het toen nog Technisch Instituut 
Heilige Elisabeth. In 2005 begon ik full-
time als leerkracht Frans in VISO. Na 
een aantal jaar kwam daar het vak PAV 
(project algemene vakken) bij. Onder-
tussen ben ik parttime beleidsonder-
steuner en vanaf volgend schooljaar 
komt daar dus de job als TAC organi-
satie bij.

Toon: Ik ben in 2007 als 
ICT-coördinator in VISO 
gestart. Daarvoor werkte 
ik vijf jaar in het VTI van 
Diksmuide als leerkracht 
en ICT-coördinator. Tot op 
heden was ICT altijd mijn 

hoofdjob, vanaf september komt daar 
de technische kant van de school bij, 
namelijk infrastructuur. 

Wij (Tina, Fanny en Toon): benieuwd 
naar hun ervaringen en zij (Ria en 
Sonja): een rugzak vol verhalen, een 
boeiend vraaggesprek!

Sonja: In 1967 kwam ik 
als leerling van het 6de 
leerjaar hier op school 
aan en ik doorliep mijn 
hele middelbare school 
in het Technisch Instituut 
Heilige Elisabeth. Daarna 

volgde ik het regentaat en na twee jaar 
interims te doen in verschillende scho-
len, kwam ik hier in 1976 lesgeven als 
regentes huishoudkunde, halftijds leer-

kracht en halftijds opvoeder. Ik ken de 
school dus al van kleins af.  Doorheen 
de jaren heb ik lessen huishoudkunde 
gegeven aan leerlingen van het eerste 
tot het zesde jaar. Op 1 september 
2001 ben ik voltijds als TAC gestart en 
dit tot op de dag van vandaag.

Ria: Mijn loopbaan begon 
in 1975 in een secundaire 
school in Wevelgem en 
na zeven jaar kwam ik via 
reaffectatie in het Sint-
Lutgartinstituut terecht 
als leerkracht huishoud-

kunde. Gedurende 13 jaar gaf ik in 
verschillende scholen les, o.a. ook in 
het deeltijds onderwijs. In 1994 kon 
ik fulltime in Roeselare terecht waar ik 
mee aan de basis lag van de oprichting 
van de afdeling Organisatiehulp. Sinds 
1998 ben ik TAC in VISO.

Tina: Ik studeerde in juni 
2004 af als regentes 
Voeding-Verzorging-Kle-
ding en Technologische 
opvoeding. Daarna kon ik 
in september meteen aan 
de slag in Immaculata 
Ieper, waar ik één jaar 

lesgaf. Daarna startte ik in de richting 
Organisatiehulp en Organisatie-assi-
stentie en door de vernieuwing van het 
leerplan werd ik in 2012 coördinator 

Vrijdag 22 mei, VISO in kleur, 
maar ook tijd om even terug te 
blikken op twee carrières als 
TAC (technisch-adviseur coördi-
nator) en vooruit te kijken naar 
drie starters als TAC. Sonja Azou 
en Ria Lauwers, de twee TAC’s 
die VISO rijk is, zetten namelijk 
op het einde van het schooljaar 
een definitief punt achter hun 
boeiende onderwijsloopbaan 
en geven de fakkel door aan 
Fanny Delrue, Toon Monstrey 
en Tina Vervaecke, die elk een 
halftijdse functie TAC opnemen.
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Ria en Sonja, jullie kijken terug op 
hele loopbaan vol ervaringen. Welke 
anekdote of herinnering zal jullie bij-
blijven?

Sonja: Het eerste jaar dat ik lesgaf, 
bestond het vak ‘prenatale hygiëne’ nog, 
dat was de voorloper van ‘seksuele voor-
lichting’. In die tijd waren wij zeker nog 
niet van alles op de hoogte, wat maakte 
dat ik om de twee weken bij mijn huisarts 
langsging om raad te vragen over wat ik 
in die les moest uitleggen. Verder is er 
voor mij niet echt één moment dat eruit 
springt. We hebben in VISO veel mooie 
en leuke momenten gehad, zoals TMF-
StressFactor, maar ik heb vooral voldoe-
ning aan kleine realisaties die niet altijd 
zichtbaar, maar toch belangrijk zijn. Ik 
heb er geen nood aan om op het podium 
te staan, maar ik kan wel genieten van 
de goede afloop van activiteiten. 

Ria: Ook voor mij zijn er geen losse 
momenten die belangrijker zijn dan 
andere. Ik geniet ervan als de school 
‘draait’ en heb voldoening aan het werk 
achter de schermen dat ik in goede 
banen kan leiden.

Sonja: Wat ik hier zeker wil aan toevoe-
gen is dat mevr. Vanoost als directeur 
steeds klaar stond om ons te begelei-
den, te motiveren en schouderklopjes 
te geven. Ik ben haar daar heel dank-
baar voor!

Merken jullie een evolutie in het 
onderwijs vroeger en nu?

Ria: Vroeger stond je als leerkracht 
meer individueel voor de klas. In 1975 
waren er de eerste klassenraden en 
dat waren de allereerste overlegmo-
menten op school. Nu zit samenwer-
king en overleg steeds meer ingebak-
ken in ons onderwijs. Voor mezelf kan 
ik zeggen dat ik heel veel geleerd heb 
uit mijn ervaringen de eerste tien jaar 
dat ik lesgaf. Ik heb allerlei leerlingen, 
leerkrachten en scholen meegemaakt 
en dat vormde mijn denken en hande-
len tot op de dag van vandaag. 

Sonja: De grootste verandering voor mij 
is dat leerlingen veel mondiger gewor-
den zijn, de omgang tussen leerlingen 
en leerkrachten is nu helemaal anders 
dan 30 jaar geleden. Daarnaast is ook 
de technologische evolutie niet te over-
zien. Ik ben gestart met een typma-
chine om stencils te verwerken, daarna 
werkte ik met een computer (die in die 
tijd 100 000 Belgische frank kostte!) 

en nu werk ik met een smartphone en 
3G in de hand. Ik heb steeds compu-
terlessen gevolgd om alles te kunnen 
bijhouden, want ik vond het belangrijk 
om vlot met de nieuwe technologieën 
te kunnen werken.

Hoe ziet een ‘dag in het leven van een 
TAC’ eruit? Wat moeten we verwach-
ten?

Sonja: Een dag is nooit te voorspellen. 
Je kan een hele planning opmaken van 
wat je die dag wil doen, maar uiteinde-
lijk komen er steeds andere opdracht-
jes tussen. Maar net dat maakt de job 
ook boeiend en uitdagend. Niet één 
dag is dezelfde als de andere.

Ria: Je weet steeds wanneer je dag 
begint, maar nooit wanneer hij ein-
digt. Je moet flexibel zijn, want wat je 
wil doen, wordt heel vaak aan de kant 
geschoven door andere taken. Als TAC 
ben ik het manusje-van-alles op school: 
van een stopcontact herstellen tot de 
bestellingen voor de keukens klaarzet-
ten of de planning van een activiteit 
maken…

Waar kijken we naar uit volgend 
schooljaar?

Ria: Rustig genieten van de natuur, 
want mijn man en ik wandelen en tui-
nieren heel graag. Ik zal een aantal cur-
sussen volgen o.a. bij het Davidsfonds 
en ik wil een actievere rol spelen bij 
Natuurpunt. We zijn ook meter en peter 
van het Streuvelswandelnetwerk dat op 
punt moet blijven. De grootste aanpas-
sing zal zijn dat het tempo lager zal lig-
gen, maar daar kijk ik wel naar uit!

Sonja: Ik had tot op heden weinig 
tijd om thuis klusjes te doen. Ik was 
steeds als eerste op school en werkte 
ook thuis vaak voor school. Nu kijk ik 
ernaar uit om ’s morgens rustig de 
krant te lezen met een koffietje erbij. 
Ik zal ook een cursus naaivaardighe-
den volgen, een oude passie waar ik 
nu weer tijd voor zal maken. Ik wil ook 
graag beter Frans kunnen praten en 
verstaan, want ik heb een broer die in 
Brussel woont en daar zou ik me dan 
vlotter kunnen uitdrukken. We hebben 
ook al met een aantal oud-collega’s 
afgesproken om wekelijks te gaan fiet-
sen en ik geef ook nog kookles. Ik zal 
er dus wel voor zorgen dat ik niet in een 
‘zwart gat’ val.

Tina:  Vanuit mijn opleiding als regen-
tes Voeding besliste ik om te kandide-

ren voor de job als TAC logistiek, met 
o.a. bestellingen klaarzetten en opvol-
gen voor beide campussen… Ik kijk 
ernaar uit om deze nieuwe uitdaging te 
combineren met halftijds lesgeven. 

Fanny: Sinds een tweetal jaar ben ik 
meer betrokken bij het beleid van de 
school en dat heeft mij doen inzien dat 
ik daar graag verder in wil gaan. De job 
als TAC organisatie zie ik dan ook vol-
ledig zitten: infoavonden organiseren, 
de praktische kant van de school rege-
len… maar ik besef wel dat het een 
grote uitdaging zal worden om de taak 
die twee mensen jarenlang goed vol-
bracht hebben, over te nemen.

Toon: Bij mij was het vooral de techni-
sche kant van de job die mij aansprak. 
Thuis heb ik al heel wat ervaring met 
infrastructuurwerken en dus ging mijn 
interesse uit naar dat aspect van TAC. 
Momenteel zijn er  grote werken in het 
P-blok aan de gang en ook in de toe-
komst zijn er werken in VISO gepland. 
Je zult mij dus wel vaak in het gezel-
schap van aannemers op school zien!

Fanny Delrue, Toon Monstrey, Tina Vervaecke
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VISO neemt afscheid
Bernadette Devriendt was amper twin-
tig toen ze haar diploma geaggregeerde 
LSO wetenschappen, aardrijkskunde 
en wiskunde op zak had. Ook toen was 
het een moeilijke periode om werk te 
vinden, maar Bernadette was bij de 
gelukkigen en kon meteen starten in 
het Technisch Instituut Heilige Elisa-
beth, het huidige VISO. Nu, na 39 jaar 
lesgeven, neemt ze afscheid van het 
schoolleven.

We kennen Bernadette vooral als een 
enthousiaste leerkracht wetenschap-
pen en aardrijkskunde. Vol passie 
onderwees ze die vakken en zag er 
nooit tegenop om een nascholing te 
volgen of om haar cursussen aan te 
passen aan alweer een nieuw leerplan.

Ook was ze een gedreven klastitularis. 
Lang voor er sprake was van leerlin-
genbegeleiding startte ze met een ont-
haalbrochure voor  de eerstejaars. Ze 
begon met het door haar opgestelde 
boekje Leren leren en werkte aan een 
eigen cursus voor de lessen leefsleu-
tels. Heel wat schoolreizen werden 
door haar voorbereid. Jarenlang was 

Bernadette bovendien lid van de pas-
torale werkgroep en zorgde voor een 
aangepaste bezinningsdag voor de 
leerlingen van het eerste jaar.

In de 39 jaar van lesgeven heeft Ber-
nadette heel wat zien veranderen. De 
komst van de computer en de beamer 
vindt ze één van de opvallendste evolu-
ties. Al van bij de introductie van deze 
nieuwe media maakte ze daar graag 
gebruik van. Ze had al een eigen poin-
ter vóór de school die aanbood aan de 
leerkrachten. Ontelbare powerpointpre-
sentaties heeft ze gemaakt, zowel voor 
haar lessen als voor infoavonden. 

Is er leven na VISO? Bernadette hoopt 
op een zorgeloze tijd met minder ver-
antwoordelijkheden. Hopelijk vindt ze 
nu de tijd om de wereld meer te verken-
nen of om zich bezig te houden met één 
van haar vele hobby’s: boeken lezen, 
wandelen, fietsen, tuinieren... Ze wil 
ook meer tijd vrijmaken voor familie en 
vrienden. Naar één iets kijkt ze bijzon-
der uit: tijd om oma te zijn voor haar 
kleinkinderen Leila, Bas, Lowic en Theo 
(en wie weet, wellicht volgen er nog).

Ongetwijfeld zal Bernadette de sponta-
neïteit van de leerlingen en het mogen 
vertoeven tussen jonge mensen mis-
sen.  Maar vooral het behoren tot 
die groep van actieve collega’s zorgt 
ervoor dat ze afscheid neemt met een 
dubbel gevoel: dankbaar en blij dat 
deze drukke levensfase voorbij is en 
beseffend dat ze juist die drukte, de 
leerlingen en haar collega’s zal mis-
sen. We wensen haar veel succes in 
haar nieuwe leven.

Marleen Lambrecht

Mevrouw Vervaeke voor de leerlingen, 
Leona voor de collega’s.

Je begon je loopbaan in onze school 
pas in april 2004, eerst in een interi-
mopdracht en sedert 2006 als vaste 
leerkracht. Met je diploma geaggre-
geerde LSO Lichamelijke opvoeding en 
biologie had je eerst een job ‘animatie’ 
in het vakantiecentrum Zon en Zee.  In 
die periode was je lid van de volleybal-

club Hermes Oostende en speelde je 
intensief mee met de nationale volley-
balploeg. Later werkte je als sportfunc-
tionaris in Ter Borcht in Meulebeke. 

Je zette je meteen met hart en ziel in 
voor je leerlingen van het 1e, 2e en 3e 
jaar. Je onderwees de vakken natuur-
wetenschappen, techniek-wetenschap-
pen en biologie. Je lessen, steeds tot 
in de puntjes voorbereid en uitgewerkt, 
gaf je met zeer veel gedrevenheid. Op  
extra uitleg tussen de middag konden 
de leerlingen altijd rekenen. Als titula-
ris was je ook zeer bekommerd om het 
welzijn van je leerlingen.

Je besteedde veel tijd aan tal van werk-
groepen. Je leidde de werkgroep milieu. 
Heel veel acties werden op touw gezet 
om ons te wijzen op de noodzaak om 
zorg te dragen voor een propere leef-
omgeving en geen energie te verspil-
len: een milieuquiz, de sluit-vensters-
en-deurenkaartjes, talrijke slogans en 
oproepen,  lege batterijen verzamelen 
onder de vorm van een wedstrijd en niet 
te vergeten de enthousiaste inzet voor 
de doppenactie ten voordele van gelei-
dehonden. Om de leerlingen hier extra 

voor te motiveren, nodigde je meerdere 
keren Franky met zijn geleidehond uit 
naar school  om te vertellen over het 
belang van zijn assistentiehond. 
Voor de werkgroep pastoraal was je de 
werkkracht voor en achter de scher-
men. Mee helpen vieringen in elkaar 
steken, elk leslokaal voorzien van 
gebedenboekjes waarvoor je het initi-
atief nam, het lokaal of de kerk voor 
de vieringen helpen klaarzetten. Niets 
was je te veel.

Voor de collega’s in de leraarskamer 
was je bijzonder attent en deelde je 
vreugde en verdriet met een deugd-
doend woord. Tal van initiatieven geno-
men door collega’s kregen steeds jouw 
steun en aanwezigheid.

Leona, we wensen je samen met je 
man Ronny en je kinderen een mooie 
tijd toe nu je je schoolloopbaan beëin-
digt. Als bezige bij zal je zeker niet stil-
vallen. Geniet ten volle van je hobby’s: 
tuinieren, wandelen en fietsen in de 
natuur. 
Leona, het ga je goed. Dankjewel voor 
alles!

Hilde De Tavernier
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Zelf ooit leerlinge van de middelbare 
school, begon Zr. Christine in ’78 
opvoedende taakjes op zich te nemen 
op school, toen nog onder de naam 
Technisch Instituut H. Elisabeth. Haar 
job was aanvankelijk internaatbegelei-
ding, want toen stond er nog een ver-
dieping ter beschikking van de internen 
op de school zelf.

Ook heeft ze geregeld op een gemoe-
delijke en vriendelijke manier het ont-
haal verzorgd, naast andere opvoe-
dende bezigheden en her en der wat 
secretariaatswerk. 

Vooral het empathisch vermogen van 
de zuster kwam goed van pas: zo had 
ze een zwak voor leerlingen die het wat 
moeilijker hadden door een bepaalde 
gebeurtenis of de thuissituatie. Zr. 
Christine vond het fijn zich te ontfer-
men over deze leerlingen, wat een 
zuster van de orde Franciscanessen 
wel alle eer aandoet. “Soms mis ik die 
deugnieten,“ aldus de zuster en het 

doet haar dan ook deugd als ze op de 
speelplaats eens een knikje of lachje 
krijgt van de leerlingen.

Zr. Christine zorgde vele jaren voor de 
verkoop van tweedehandsboeken en 
stond ook in voor de boekenverkoop 
en het schoolgerei op het einde van de 
vakantie. Dit gebeurde allemaal zonder 
de hulp van een computer.

Zr. Christine heeft die deeltijdse job 
altijd gecombineerd met verplegend 
werk in woonzorgcentrum Rustenhove 
in Ledegem. Nu ook daar een einde 
aan komt, kampt ze met een dubbel 
gevoel: afscheid doet altijd een beetje 
pijn, anderzijds kan ze zich nu nog zorg-
zamer opstellen voor haar hulpbehoe-
vende mama, voor wie ze al een tijdje 
loopbaanonderbreking had genomen.
Naast het actieve kloosterleven komt 
er nu meer tijd vrij voor ziekenbezoek-
jes, spontane gesprekjes, een beetje 
lectuur… Als laatste Grauwzuster sluit 
ze de rij…

Geniet nu maar van de welverdiende 
rustpauze en focus op wie je dierbaar is! 

Sonja Sijmkens

Drie generaties op de praatstoel
Leerkracht muzikale opvoeding 
Ignace Baert vormt de link tussen 
deze drie generaties en VISO: hij gaf 
les aan dochter en moeder en kende 
oma er als poetsvrouw. Daarom gin-
gen we op bezoek bij Marie-Jeanne 
Degryse bij wie dochter Fabienne 
Hoornaert en kleindochter Elisa Olle-
vier (4 VVa) inwonen en luisterden we 
naar hun verhaal.

Zoals jullie op de foto kunnen mer-
ken, waren we er bijzonder welkom in 
een verrassend heldere rijwoning met 
moderne look: een schilderij van A. 
Blomme, een praktisch ingerichte keu-
ken, veel binnenvallend licht en vooral 
drie opgewekte bewoonsters. Ons werd 
een smakelijk wijntje geserveerd met 
heel wat lekkere hapjes. Zo kwamen 
we tot een gezellige babbel en hoefden 
we geen vragenlijst af te lopen.

Oma Marie-Jeanne volgde ‘naaischool’ 
en begon op 14-jarige leeftijd te werken 
en werd aangeworven als poetsvrouw 
in de Dr. Delbekestraat. Ze herinnert 
zich vooral de goeie omgang met het 

personeel en ook met de leerlingen die 
haar werk wisten te appreciëren.

M ama Fabienne volgde er Famili-
ale Hulp, werd verkoopster en werkt 
momenteel als arbeidster bij West-
vlees.

Elisa besliste na de lagere school 1B 
te volgen. Algauw bleek dit een pas-
sende keuze: dankzij goede resultaten 

groeide bij Elisa de motivatie om door 
te zetten. Graag wil ze de richting Ver-
zorging volgen tot en met het zevende 
jaar. Elisa droomt er van om later bij 
de politie te werken, en wil zeker deel-
nemen aan het ingangsexamen politie-
school. 

Bernadette Bruneel en
Jean-Marie De Backere
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kante meter vrede rondom zich. Door 
zomaar iets voor een ander te doen, 
door geen ruzie te zoeken, door ook 
in vrede te leven met jezelf... Eén vier-
kante meter vrede per persoon, dat 
zou toch moeten lukken. Leg dan al die 
vierkante meters eens samen… Van 
alle leerlingen van onze school, van 
alle leerkrachten en andere mensen 
die met de school verbonden zijn, van 
alle lezers van dit tijdschrift… zoveel 
vierkante meters vrede. Mocht dat 
eens kunnen, dan zijn we al verder dan 
de jeugd van mei ’68. Zij droomden van 
vrede, wij werken er verder aan!
Aan allen een vredevolle vakantie.

Bart Deprez

Blijvend wakker voor vrede
Op het einde van een jaar maakt men 
meestal de balans op: hoe ver staan 
we nu? Dat gebeurt met de schooluit-
slagen van leerlingen, dat gebeurt op 
het einde van de sportcompetitie en 
die balans kan ook gemaakt worden op 
het einde van het pastorale jaarthema. 
Hoe ver staan we nu met die vrede?

Mijn zoon komt net thuis van de biblio-
theek. Hij had een boek gereserveerd 
en wou erom gaan met de kaart van 
zijn zus. Dat kon niet, het moest zijn 
eigen kaart zijn. Hij komt ‘met zijn 
haar recht’ thuis en zegt: “Dat men 
de wereldvrede niet kan oplossen, tot 
daar. Maar DAT moeten ze toch kunnen 
oplossen…” (met ‘DAT’ bedoelt hij het 
probleem van het boek). De ‘jeugd van 
tegenwoordig’ legt er zich dus bij neer 
dat we geen wereldvrede zullen heb-
ben. In mei ‘68 dachten jongeren daar 
nog anders over.

Natuurlijk ben ik realistisch genoeg om 
te weten dat ik/wij de wereldvrede niet 
in handen hebben. Maar wakker liggen 
voor die kleine vrede rondom ons, dat 
zou toch moeten kunnen. 
Op woensdag 6 mei ervaarden de leer-
lingen van campus Delbekestraat hoe 
belangrijk vrede wel is. Ze trokken met 
de hele campus te voet naar het Duits 
militair kerkhof in Hooglede. Daar ston-
den ze tussen meer dan 8000 graven 
van mensen die hun leven verloren tij-
dens WO I. Sommige van die soldaten 
hadden bij hun sterven de leeftijd van 

de leerlingen die daar stonden. Het 
voelde ijskoud aan en dat was niet 
enkel het gevolg van de snijdende wind. 
Op vrijdag 22 mei vormden alle leer-
lingen van campus Polenplein op de 
speelplaats een groot vredesteken. 
Alle kleuren van de regenboog waren 
zichtbaar in dat teken, want ook men-
sen hebben aan de buitenkant de 
meest uiteenlopende kleuren. Dat 
maakt het vredesteken juist zo mooi 
en ondanks de verschillen, vormt juist 
dat één geheel.
 
Wakker liggen voor die kleine vrede 
rondom ons, dat zou toch moeten kun-
nen. Stel: iedereen zorgt voor één vier-

CONTACT JUNI 20156 
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Onze ‘STERREN’ uit VISO

Natuurwetenschappen op Olympisch niveau

Sterren zien

Woensdag 22 april was voor de leer-
lingen van 4 Techniek-wetenschappen 
een speciale dag. Er stond immers 
deelname aan de Junior Olympiade 
voor Natuurwetenschappen op het pro-
gramma. Deze olympiade is bestemd 
voor leerlingen met een grote interesse 
en inzet voor wetenschappen en dit 
past perfect bij het profiel van de leer-
lingen uit de studierichting Techniek-
wetenschappen. 

Wij hebben in VISO de traditie om hier 
met alle leerlingen uit 4 TW aan deel 

Anthony Bonhé en Simon Vanhaverbeke uit 6 Techniek-wetenschappen besloten 
begin september hun stoute schoenen aan te trekken en in het kader van hun GIP 
over sterrenkunde, een mail te sturen naar de Vakgroep Fysica en Sterrenkunde 
van  de Universiteit Gent. Het klikte meteen. Met de hulp van docenten, assisten-
ten en medewerkers van de volkssterrenwacht Armand Pien bouwden de jongens 
een heuse telescoop.

Met die telescoop keken ze vervolgens uren en uren naar de sterren, naar de 
planeet Jupiter en naar de zon. Ze observeerden en filmden bewegingen van de 
maan, beweging van zonnevlekken en verwerkten deze gegevens in een weten-
schappelijk werk om u tegen te zeggen. Naderhand kregen ze daarvoor her en der 
menige felicitaties!

Maar dit was voor Anthony Bonhé blijkbaar nog niet genoeg. Gebeten als hij is door 
sterrenkunde, besliste hij om ook deel te nemen aan de Vlaamse Sterrenkunde 
Olympiade. Opnieuw ging Anthony voluit! Hij werkte hard aan een proefschrift om 
door de voorronde te geraken. Dit lukte! Anthony werd samen met nog vier andere 
Vlaamse leerlingen geselecteerd voor de finale.

Op zaterdag 2 mei was het dan zover. De eindstrijd was bijzonder spannend. 
Het werd de jury niet gemakkelijk gemaakt, want alle finalisten waren aan elkaar 
gewaagd. Anthony werd uiteindelijk derde! Hij mag komende zomer deelnemen 
aan de zomerschool sterrenkunde aan de KULeuven en krijgt bovendien een uit-
gebreid sterrenkundig boekenpakket. 

Zo zie je maar! Soms, heel soms, wanneer je heel hard werkt en ook het geluk 
jouw kant opdraait, kunnen dromen echt werkelijkheid worden.
Proficiat, Anthony en Simon.

Sabine Schramme

te nemen en zij hebben dit dus dit jaar 
ook weer gedaan. En zij niet alleen, er 
waren over heel Vlaanderen 2009 deel-
nemers!

De gemiddelde score over heel Vlaan-
deren bedroeg 54%. Onze klas 4TW 
behaalde gemiddeld 60%, m.a.w. 
boven dit Vlaamse gemiddelde. Dit is 
dus al goed nieuws!

Eén leerlinge van de klas, Friedl Ver-
faillie, haalde meer dan 70%, wat met-
een het toegangsticket voor de tweede 

ronde opleverde. Voor Friedl werd 
woensdagnamiddag 6 mei dus weer 
een spannende namiddag! De lat werd 
daar uiteraard nog wat hoger gelegd. 
Misschien net iets te hoog, want Friedl 
haalde geen finaleplaats, maar toch 
een verdienstelijk resultaat! Dikke pro-
ficiat!!

Met deze olympiade hopen we onze 
leerlingen nog wat meer geprikkeld te 
hebben voor wetenschappelijk onder-
zoek en verdere studies in de weten-
schappen. Proficiat aan allen!

4 leerlingen van 6 Techniek-weten-
schappen nemen ook deel aan de 
prijs Focus Aarde. Dit is een prijs 
uitgeschreven door de stichting 
Koningin Paola, speciaal voor GIP’s 
in het TSO die gerelateerd zijn aan 
de aarde en/of de ruimte. Anthony 
Bonhé en Simon Vanhaverbeke 
stuurden hun GIP over sterren-
kunde door, Julie Desimpel en Jiro 
Vermote participeren met hun GIP 
over het (on)voorspelbare weer.
We wachten vol spanning op het 
resultaat.
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Hoe was onze buitenlandse stage
in de Ardèche?

Drie geweldige, boeiende, leer-
rijke, amusante, meer-dan-de-
moeite waard, zeker-aan-te-
raden, nooit-te-vergeten weken 
in Frankrijk op papier samenvat-
ten is bijna onmogelijk.
Daarom kozen we voor sfeer-
beelden, die zoveel meer ver-
tellen…

Ook in de keuken 
heerst er weinig tot 
geen stress. Ondanks 
het tragere tempo 

bereiden ze een sma-
kelijke driegangenmenu 

tegen 12 u.

Ze hebben meer 
tijd voor de 
zorgvrager en 
iedereen vormt 

een grote familie.

La Ferme aux Crocodiles
Pont du Gard

Wijnboer Colombier

Avignon + Pont St. Benezet

Pont d’Arc

Het tempo op stage 
is veel lager. De 

hygiene is er anders. Bij 
elke zorgvrager ver-
vangt de verzorgende 
haar plastic schort.
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Wat blijft jou het meest bij?

Tina Vervaecke en Lotte Bossier (7 OA), Morgan Degryse (7 OA), Emely Dehaene (7 TBZ), Kimberly Vandaele (7 TBZ)

Emely: de stage, 
ze zijn er heel 
vriendelijk. De 
activiteiten die 

we deden.

Morgan: de 
stage, de prach-
tige uitzichten, 

de activiteiten en 
het eten bij Piet 

Huysentruyt 

Kimberly: dat ik 
voor het eerst 
in mijn leven 

flauw viel, en dit 
op stage! Dat 
iedereen hier zo 
vriendelijk is.

Lotte: de wande-
ling met Jeannie; 
de bezoeken in 

Avignon; elke dag 
om 6 u. opstaan.

De keuken van 
Piet Huysentruyt 
is niet direct ons 
ding, toch hebben 
we ervan genoten!
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Rappen voor veiligheid

Vorig jaar maakten de leerlingen van 
3 Sociale en technische wetenschap-
pen in IO (Integrale Opdrachten) een 
aantrekkelijke rugzakcover en behaal-
den zij verdienstelijk de finaleronde!
Een nieuw schooljaar betekent een 
nieuwe uitdaging. Het was echter 
wachten tot oktober voor de opdracht 
bekend was: “Maak een rap waar-
mee je het dragen van fluo onder de 
aandacht brengt bij jongeren en zo 
de verkeersveiligheid verhoogt.” We 
kregen tot januari de tijd om alles in 
te sturen.

Elke klas van 3STW nam tijdens de 
lessen IO de uitdaging gretig aan. Ze 
zaten samen met de hele klas om 
een rap in elkaar te boksen en alles 
samen te brengen in een aantrekke-
lijk filmpje van maximum 90 secon-
den. Niet eenvoudig, want er hingen 
ook heel wat regeltjes aan vast: geen 
merkkledij, geen schoolnaam of –
logo, duidelijk verstaanbare tekst… 
Heel wat voorbereiding, enthousi-
asme en samenwerking waren daar-
voor nodig.

Vier schitterende filmpjes waren het 
resultaat, maar er mocht er slechts 
één per school ingestuurd worden. 
De moeilijke knoop om er het mooi-

ste, aantrekkelijkste, duidelijkste…
uit te halen, werd door de directie 
doorgehakt. Daarna was het alweer 
vol spanning wachten op de selectie. 
Waren we geslaagd in ons opzet? 
Hadden we ons aan alle regeltjes 
gehouden? Was het aantrekkelijk? 
Werden jongeren aangesproken om 
fluo te dragen? Alles was via de site 
van XIU te volgen. We waren dan ook 
heel erg blij toen we onze naam bij de 
geselecteerden zagen staan.
Maar… daarmee was de kous nog 
niet af. Het grote werk moest nog 
beginnen. De XIU-jury zou één inzen-
ding als winnaar uitkiezen. We keken 
hoopvol uit naar het resultaat van 
de verkiezing, want via een mail van 
iemand van de organisatie gaf men 
ons te kennen dat we een kans 
maakten.
Uiteindelijk grepen we net naast de 
hoofdprijs, jammer... 
We konden echter nog de publieks-
prijs in de wacht slepen. Allen aan 
de slag dus! Via een Facebookstem-
ming moesten we zoveel mogelijk 
likes verzamelen. De leerlingen van 
3STW gingen enthousiast aan het 
werk: via een zelfgemaakte affiche 
op school, een mail via Smartschool 
of een persoonlijk berichtje op hun 
Facebookpagina spraken ze ouders, 
leerlingen, leerkrachten, vrienden, 
familie en wie ze ook konden beden-
ken aan: als een verkiezingscam-
pagne op volle toeren!
Hun enthousiasme en de wil om te 
winnen hielpen ons alvast op weg 
door het vele werk. Heel wat van 
jullie hebben gestemd op onze rap. 
Het zag er dan ook een hele tijd zeer 
mooi uit: we stonden een paar dagen 
met een grote voorsprong op num-
mer 1. Jammer genoeg heeft een 
andere school ons ingehaald door 
een spectaculair inhaalmanoeuvre. 
Uiteindelijk werden we tweede (met 
987 stemmen) met indrukwekkende 
voorsprong op de school die op de 
derde plaats eindigde.
Dit puike resultaat zorgt voor een 
des te groter enthousiasme om vol-
gend jaar met de nieuwe leerlingen 
in 3STW de nieuwe XIU-uitdaging aan 
te gaan.
Dank je wel voor de steun, elke stem, 
elke like! We blijven rappen voor vei-
ligheid!

Mieke Vanaudenaerde

Fluo dragen op de fiets is niet 
cool bij onze jongeren. Maar 
door dit op een ludieke en cre-
atieve manier in scholen onder 
de aandacht te brengen, hoopt 
de organisatie XIU (“Ik zie u”, 
gegroeid uit ouderverenigingen) 
zo de verkeersveiligheid te ver-
hogen. Jaarlijks wordt daarvoor 
een wedstrijd georganiseerd 
waaraan scholen kunnen  deel-
nemen.

Oud-leer-
lingenbond 
SLI-VISO-D  

30 jaar
“Waar is dat feestje?”

Op vrijdag 23 oktober 2015
in zaal De Schakel in Beitem:

vanaf 18.30 u.
BARBECUE

Aansluitend
vanaf 20 u.

optreden van Ignace & 
friends, met daarna

dansfeest met dj Pieter.

De deelnameprijs
ligt nog niet vast,

maar gewoontegetrouw
zullen de prijzen heel

democratisch zijn.

(verder nieuws zal volgen
via sociale media) 
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Ook dit jaar vielen we met onze 
leerlingen van 7de Haarstilist in 
de prijzen bij de deelname aan 
de Shoot Schools Contest. De 
wedstrijd wordt jaarlijks georga-
niseerd door de firma Joico. 

Meer dan duizend 7de-jaarsstu-
denten uit een tachtigtal Vlaamse 
en Waalse kappersscholen heb-
ben samengewerkt en het beste 
van zichzelf gegeven. 
De leerlingen restyleden model-
len, zowel qua kapsel als make-
up en outfit. De creativiteit van de 
leerlingen werd gestimuleerd en 
daaruit haalden ze inspiratie voor 
unieke realisaties.
Een jury van professionals uit de 
wereld van kappers, styling, visa-
gie en fotografie beoordeelde de 
resultaten.

Volgende prijzen werden door 
onze leerlingen in de wacht 
gesleept:

-  de eerste prijs ‘Artistic’ met 
Maïté Viaene als kapster;

- de derde prijs ‘Men’ met Nayda 
Dewolf en Emmeline Muylle als 
kapsters;

-  en de All Over Winner was het 
team met Maïté Viane.

Een dik verdiende proficiat aan 
onze leerlingen!

Dorine Delameileure

Shoot Schools Contest

Nayda Dewolf en Emmeline Muylle

Eerste prijs ‘Artistic’ en All Over Winner

Maïte 
Viaene

Emmeline Muylle Nayda Dewolf

3de prijs ‘Men’
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Leerlingenfeest: WAKE UP!

Met een knipoog  naar het jaarthema, 
werden de kijkers ‘wakker geschud’  
door een overvloed aan VISO-talent. 

De hoofdbrok werd traditiegetrouw 
neergezet door de laatstejaars. De 
Flintstones namen ons  terug mee naar 
de prehistorie, de ijsprinsesjes naar 
de ijstijden en we reisden mee van het 
Oude Egypte naar het toeristische Tirol. 
Maar ook andere zesdes zetten hun 
beste beentje voor: gezwind zwierden 
ze over het podium én tijdloos: hetzij 
als soldaten,  pitspoezen, matrozen of 
zo uit de musical ‘Hairspray’ geplukt.  

Daarnaast  werden we op tijd en stond 
verrast door klassieke én moderne 
dansnummers van jongere leerlin-
gen…  Zelfs de leerkrachten namen 
ons terug mee naar de tijd waarin het 
welgekende VISO van vandaag nog het 
rijk was van de Grauwzusters: de olijke 
nonnetjes dansten enthousiast en 
vreugdevol en konden de kijkers dan 
ook rijkelijk bekoren.

Meer talent werd tentoongespreid: wat 
dacht je van een team  wulpse wim-
pelaars of een bescheiden knaapje 
dat de hele zaal wegblaast met zijn 
ropeskippingact? Ook met instru-
menten konden enkele arties-
ten overweg:  een aanstekelijk 
deuntje op de accordeon zorgde 
voor een meer dan vrolijke noot 
en ook de pianobegeleiding bij 
het jaaroverzicht miste zijn doel 
niet…  

Maar ook zang en woord moes-
ten niet onderdoen:  zoetgevooisde 
stemmetjes deden ons wegdromen 

naar romantische oorden en ook 
in de sketches werd een ludiek 
loopje genomen met de tijd. 

In een eerste sketch  kregen we 
een al dan niet realistisch beeld 
van het schoolleventje dat niet 
vastgeankerd staat op afgebakende 
lesroosters en trimesters. Mocht dit 
al wat abstract klinken: wat als we 
geen rekening moeten houden met de 
tijd? Dan vielen bijvoorbeeld  lesuren 
weg en konden weekends en vakanties 
vrij gekozen worden… Hier en daar ver-
scheen een onbevangen smile in de 
zaal:  van iemand die dit niet als utopie 
beschouwt,  maar stiekem als ‘Time-
decreet’ wil invoeren.

In een andere sketch  waren we getuige 
van een unieke fusie van heden en 
verleden. Zo konden we genieten van 
hilarische toestanden  in de loopgra-
ven aan het West-Vlaams front, want 
virtuele en digitale snufjes maakten 
het leven daar net iets menselij-
ker… En tegen ‘ambiance’ 
als ultiem wapen kan 
niemand bezwaren 
hebben, ons jaar-
thema ‘Wakker 
voor vrede’  
indachtig.

Sonja
Sijmkens 

Wat als… tijd niet bestond? 
Wat als… het drukke leven 
zoals we het nu kennen, plaats 
kon ruimen voor een relaxed 
leventje waarin alles op eigen 
tempo kan? 
Wat als… talent van eigen 
bodem het publiek kon gijzelen 
in een ongekende wereld van 
complex- en tijdloos genieten?
En zo geschiedde het:  dit jaar 
werd iedereen  vervoerd naar 
hemelse sferen via talloze 
talentvolle acts. Het werd een 
heel gevarieerde tijdloze mix 
van dans, zang, toneel en acro-
batie!

Sterk in de zachte sector
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Eline Meesseman,
6 Gezondheids- en
welzijnswetenschappen 

1. Toen ik door die blauwe 
poort liep op de eerste 
dag, was ik super zenuw-
achtig omdat ik wist dat 

ik niemand zou kennen in het eerste 
secundair. Ik kwam van Stedelijke basis-
school 2, nu heet deze school ‘SBS De 
Octopus’. Ik had geen vrienden of vrien-
dinnen die meekwamen met mij. Dus 
VISO was voor mij een nieuwe start.

2. Goed. VISO kende ik al een beetje 
van de open dag. Het was de enige 
school die me aansprak, die me een 
goed gevoel gaf.

3. De vele vrienden die ik heb leren ken-
nen doorheen de jaren, de lessen van 
mijn favoriete leerkrachten, het gelach 
tijdens de lessen, de 6 mooie leerlin-
genfeesten die ik mocht meemaken 
(vooral het laatste), de mopjes van de 
leerkrachten, de leerlingenraad, Lon-
den, Parijs, andere superleuke school-
reizen… en natuurlijk niet te vergeten 
de 100-dagen!!

Persoonlijke flashback laatstejaars
4. Mevrouw Versyck die haar lessen 
altijd startte met jin shin jyutsu, de 
heer Vandromme met zijn ‘sjieke’ les-
sen en zijn piepschoenen, mevrouw 
Vandenabeeles zangtalent en interes-
sante lessen, mevrouw Vanhee met 
haar blauw handje in Londen, de heer 
Vandevyver en de heer Jonckheere die 
geschiedenis leuker maakten, mevrouw 
Vandewaetere die zo begaan is met de 
leerlingen, de leerlingenbegeleiding die 
zo goed zorgde voor me in de zorgklas 
en de heer Vandecaveye die de leerlin-
genraad goed begeleidt en soms wat 
in bedwang moet houden. En nog vele 
andere leerkrachten die ik nog niet 
genoemd heb …. Sorry!

5. Nee niet echt.

6. Ja, er zijn veel nieuwe lokalen, nieuwe 
leerkrachten en het schoolreglement is 
wat versoepeld. Je mag nu je gsm tus-
sen de middag gebruiken!

7. VISO heeft me veel socialer gemaakt, 
heeft me geleerd om zelfstandiger te 
zijn en om niet nerveus te zijn voor een 
presentatie. Dit zijn allemaal aspecten 
die ik in de toekomst zeker zal kunnen 
gebruiken.

8. VISO zet zich in voor de leerlingen, wil 
ze helpen met verschillende problemen 
en wil dat de leerlingen aan het eind van 
het schooljaar goede resultaten beha-
len. Daarom zullen de leerkrachten alles 
uit de kast halen om deze leerlingen te 
helpen (door bijles, extra oefeningen…)

Jana Daems, 6 Techniek-
wetenschappen

1. Toen ik in VISO startte, 
was ik eerder benieuwd, 
maar ook zeer zenuw-
achtig. Ik wist al dat ik 
in dezelfde klas als mijn 

beste vriendin zou zitten, dus viel het 
allemaal wel mee.

2. Mijn eerste kennismaking met VISO 
was op de open dag. Op de eerste 
schooldag werden we goed ingelicht 
over het leven in VISO door een presen-
tatie van de directie en dat viel goed 
mee.

3. Mijn beste herinnering aan VISO is 
er een van dit jaar, het zesde jaar. In 
het begin van het jaar hadden we een 
tweedaagse bezinning. Daar leerde ik 
mijn klasgenoten op een heel andere 
manier kennen en dat was eens fijn. Ik 
denk dat we toen dichter naar mekaar 
zijn toegegroeid.

4. Mevrouw Ranson (leerlingenbegelei-
ding) zal mij altijd bijblijven omdat zij mij 
geleerd heeft om te praten. Met praten 
bedoel ik zeggen wat er mis is. Voordien 
kropte ik alles op en doordat zij mij in 
mijn eerste VISO-jaren geholpen heeft 
met dat soort dingen, ben ik verbeterd 
in mijn contacten met mensen.

6. De school is kleurrijker geworden, 
letterlijk en figuurlijk. Er zijn nu meer 
activiteiten voor leerlingen, bv. dag van 
de kleur, en letterlijk zijn sommige loka-
len geschilderd en vernieuwd. Ook de 
banken hebben nu een kleur. Dit zijn 
kleine dingen die een positieve veran-
dering geven.

7. In VISO kreeg ik een goeie kennis 
mee van wetenschapsvakken en wis-
kunde. In verdere opleidingen is wis-
kunde een belangrijk vak en doordat ik 
6 uur wiskunde per week had in Tech-
niek-wetenschappen is dit een groot 
voordeel voor later.

8. VISO is een goeie school als je later 
wil verder gaan in een wetenschappe-
lijke richting of sociaal werk. Je krijgt er 
voldoende basis voor eigenlijk alle rich-
tingen, zo kun je dan nog alle kanten 
uit.

Jessica Vantomme,
6 Schoonheidsverzorging

1. Toen ik in Viso startte, 
kwam ik uit de basis-
school in de Madonna. 
Deze school was eerder 
klein, vergeleken met het 

‘grote’ VISO. Ik kende niemand die ook 
naar VISO ging, ik was helemaal alleen. 

2. De eerste dag was ik zeer zenuwach-
tig, maar ik werd goed opgevangen door 
de leerlingenbegeleiding. Ik maakte al 
snel vrienden.

3. Mijn beste herinneringen aan VISO 
waren vooral de schoolreizen naar Lon-
den en Parijs en ook toen TMF-Stress-
Factor naar onze school kwam.

4. De leerkrachten vallen allemaal heel 
goed mee. Ik zal me mevr. Vanmarcke 
steeds blijven herinneren. Ze deed 
haar best om alles goed uit te leggen. 
De heer Desmet kwam steeds positief 
de les binnengestapt en gaf iedereen 
meteen een goed humeur. Mevr. Berte-
loot zal mij ook bijblijven, ze weet veel 
over het vak stijlleer. Ik vind dat ze goed 
les kan geven. De heer Jonckheere gaf 
godsdienst en geschiedenis aan ons, 
hij deed ook zijn best om de les eens af 

6des blikken terug

Het einde van het schooljaar 
betekent voor de laatstejaars 
in VISO ook het einde van hun 
carrière op onze school. We 
stelden ze enkele vragen. Vra-
gen over hoe zij op hun tijd op 
de schoolbanken terugblikken:

1. Weet je nog hoe je je voelde 
toen je in VISO startte?

2. Hoe viel de eerste kennisma-
king met VISO mee?

3. Wat is je beste herinnering 
aan VISO doorheen de jaren?

4. Welke leerkrachten/opvoe-
ders zullen je op positieve 
wijze altijd bijblijven? 

5. Ken je enkele leuke quotes 
van je VISO-periode? Welke?

6. Heb je de school zien verande-
ren in de jaren die je op school 
zat?

7. Waarom is VISO een goede 
leerschool voor je verdere 
ontplooiing? 

8. Waarom zou je VISO aanprijzen 
aan leerlingen die nu vanuit 
de lagere school de overstap 
moeten maken?
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te wisselen met een filmpje of een pre-
sentatie om de lessen aangenaam te 
maken. De heer Ryon heeft veel geduld 
gehad om aan ons les te geven, het is 
zijn eerste jaar hier in VISO. Hij heeft 
dat heel goed gedaan. Mevr. Nuyttens, 
onze klastitularis van ons laatste jaar, 
verdient ook een dikke pluim. Ze heeft, 
ondanks onze klas niet van de gemak-
kelijkste was, haar best gedaan om ons 
te helpen en iets bij te leren. Het is een 
heel goede klastitularis.

6. Ik heb doorheen de jaren dat ik hier 
op school zit heel wat zien veranderen: 
van lokalen die vernieuwd werden naar 
nieuwe activiteiten, zoals bv. dag van de 
kleur.

7. Ik vind VISO een heel goede school. 
Door de laatste jaren semestriële exa-
mens te geven kun je je voorbereiden 
op eventuele verdere studies in het 
hoger onderwijs. Er zijn ook stages om 
ervoor te zorgen dat, als je meteen wil 
gaan werken na je zesde, je dat ook zon-
der problemen kan doen.

8. VISO is een leerrijke en leuke school 
met veel aangepaste activiteiten. Je 
wordt goed opgevangen in het eerste 
jaar en er is de eerste schooldagen een 
speciaal progamma om de overstap van 
het lager naar het middelbaar onder-
wijs te kunnen maken. Je wordt ook 
heel goed begeleid in de school. Deze 
school is zeker aan te raden. Ik heb hier 
veel bijgeleerd.

Kobe Coghe,
6 Sociale en technische
wetenschappen a

1. Ik ben hier gestart 
op school in het eerste 
secundair. Zoals iedereen 
waarschijnlijk, was ik toch 

wel een beetje nerveus. Voor de eerste 
maal met de bus van Moorslede naar 
Roeselare om naar die grote school te 
gaan, is toch niet zomaar iets. Toen 
ik op de speelplaats kwam, stapte 
mevrouw Devriendt al snel naar me toe 
om kennis te maken. Zij werd dan ook 
mijn klastitularis van klas 1A1a. 
In de eetzaal moesten we zoals elk jaar 
wachten op onze naam vooraleer we 
mochten gaan zitten. Ik was één van de 
eersten en begon onmiddellijk te praten 
met mijn buur, Louis Compagnie; die 
toen echt wel niet verlegen was :-).

2. Ik was eigenlijk onmiddellijk op mijn 
gemak in deze school en ik vond het 
best een toffe klas. Al snel leerde ik 
Silke Debels en Debbie Decoene ken-
nen en trokken we samen naar school.

3. Ik heb eigenlijk wel veel mooie her-
inneringen aan VISO. Zo denk ik met 
plezier terug aan de deugnieterij die we 
uitgestoken hebben in deze jaren. Ik 
kijk ook graag terug naar de ouderavon-
den, de uitstappen, het leerlingenfeest, 
TMF-StressFactor en natuurlijk ook... de 
100-dagen!

4. De heer Vandecaveye als verant-
woordelijke van de leerlingenraad waar 
ik in zit, zal mij toch altijd bijblijven. Hij 
is altijd vriendelijk, heel rustig, en doet 
geen vlieg kwaad. Een babbeltje slaan 
op het secretariaat was toch ook altijd 
gezellig. De tofste leerkracht vond ik de 
heer Vercaemst die mij vorig jaar wis-
kundeles gaf. Zijn toetsen echter waren 
heel wat minder tof. De allerliefste leer-
kracht vond ik mevrouw Vansteenhuyse. 
Zij kon echt boeiende verhalen vertel-
len. Ze was ook heel motiverend en 
relativerend naar de leerlingen toe. De 
tofste kookleerkracht vond ik mevrouw 
Verbrugghe. Ze was de oudste kookle-
rares van VISO en heel joviaal, strikt en 
rechtvaardig.

5. Mevrouw Degrauwe: “alle gekheid 
op een stokje”
Mevrouw Vanacker: “je moet zwijgen, 
zwijgen moet je doen” 
Mevrouw Dewandel: “toertje rond 
het  zwembad, wie kom ik allemaal 
tegen?”
Mevrouw Samyn: “Bonjour tout le 
monde!”
Mevrouw Versyck: “On va inspirer par 
le nez et on va expirer par la bouche.”

6. Natuurlijk zijn er in die paar jaar veel 
mensen gekomen en gegaan. Door de 
bouw van nieuwe lokalen is er al een 
beetje meer kleur dan vroeger, maar dit 
mag gerust nog toenemen.

7. De richting Sociale en technische 
wetenschappen vind ik een goede rich-
ting qua vakken en competenties die 
aangeleerd worden. Je leert er niet 
alleen theorie, maar ook praktijk en 
maatschappelijk gerichte taken uitvoe-
ren. Het is een goede richting om door 
te stromen naar het hoger onderwijs en 
zeker niet te onderschatten.

Melissa Lecointre,
6 Sociale en technische
wetenschappen b 

1. In 2009 moest ik de 
lagere school achter mij 
laten. De keuze om naar 
VISO te komen begon met 

een droom: later in het onderwijs staan. 
Ik herinner me dat ik als klein meisje 

zenuwachtig voor de reusachtige poort 
stond, zonder enig idee te hebben van 
welk avontuur me te wachten stond. 
Vanaf het moment dat ik mijn eerste 
voetstap binnen zette, veranderde mijn 
hele leven.

2. Heel goed, ik werd meteen met open 
armen ontvangen en voelde mij dan ook 
meteen thuis. Het was een grote stap, 
maar we konden niet beter begeleid wor-
den.

3. Gewoon het feit dat ik mezelf heb kun-
nen zijn. We worden niet bekeken op de 
aspecten waarin we minder goed zijn, 
maar worden gestimuleerd in wat we wel 
goed kunnen. We hebben allemaal gelijke 
kansen gekregen om ons te ontplooien.

4. Eerlijk gezegd is het moeilijk om 
iemand uit het volledige team te kie-
zen, iedereen had een belangrijke rol. 
VISO zou VISO niet geweest zijn zonder 
elk individu. Ze waren er ieder om de 
beurt als je een duwtje in de rug nodig 
had. Ze bleven in ons geloven, zelfs op 
de momenten wanneer we het zelf niet 
meer deden. Je voelt gewoon als leer-
ling dat het schoolteam een sterke band 
heeft, dat maakt de school uniek.

5. Ik heb me door de jaren heen aan 
deze quote vast gehouden: “Don’t let 
today’s troubles bring you down.  Don’t 
let life’s little obstacles keep you from 
trying.  Don’t let your fears keep you 
from dreaming. Don’t give up for any rea-
son. Believe in yourself.”- Unknown.

6. VISO is een school die zeker mee is 
met haar tijd, we hebben met de leerlin-
genraad natuurlijk ook kansen om onze 
mening te uiten. Dus er zijn zeker ver-
anderingen gebeurd doorheen de jaren.

7. VISO is een goede leerschool omdat 
we buiten de lessen bewust en onbe-
wust voorbereid worden op zowel nega-
tieve als positieve aspecten van het 
leven. We leren op een sterke manier in 
het leven te staan.

8. VISO helpt je je doelen te bereiken, we 
worden gesteund in onze dromen. Één 
dag in het VISO is één stap dichter bij 
je einddoel. Wat ik de nieuwe leerlingen 
nog wil meegeven, is dat je nooit mag 
opgeven, ongeacht van wat anderen zeg-
gen/doen. Een droom is bijzonder krach-
tig en je moet je daaraan vasthouden!
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Weet je nog hoe je je voelde 
toen je in VISO startte?
‘Ik voelde me heel zenuwachtig. Het was 
ook allemaal nieuw voor mij. Ik startte 
alleen zonder vrienden of vriendinnen.’ 
(Gautier Bouton - 7 TBZ)

‘Het is hier een hele leuke school en ik heb 
spijt dat ik niet vroeger naar VISO ben geko-
men.’ (Flore De Bleeckere - 7 KZ)

‘Ik was helemaal alleen en vrij onzeker. Ik 
was voor de eerste keer op school geschei-
den van mijn tweelingzus. Dat viel toch een 
beetje tegen’. (Kelly Duytschaever - 7 TBZ)

Hoe viel de eerste kennismaking 
met VISO mee?
‘Dit viel heel goed mee. We kregen een ont-
bijt met de tweedejaars en we mochten ook 
een meter kiezen.’ (Lies Deboysere - 7 TBZ)

‘Je wordt er goed opgevangen en iedereen 
staat voor je paraat. Ik heb er vrienden voor 
het leven gemaakt.’ (Lotte Bossier - 7 OA)

‘De school is echt begaan met de leerlin-
gen en doet haar best om iedereen op zijn 
gemak te stellen.’ (Betse Steyaert - 7 KZ)

‘Ik kwam hier met de open dag en dat 
was wel een leuke kennismaking.’ (Ward 
Deseure - 7 TBZ)

Wat is je beste herinnering door-
heen de jaren?
‘Al de schoolreizen en de verschillende 
mode-uitstappen die we door de jaren heen 
gedaan hebben, zijn mooie herinneringen 
gebleven.’ (Marjeta Qoli - 7 MV)

‘De 100 dagen waren super.’ (Maaike 
Opsomer - 7 OA)

‘De modeshow is het leukste van het hele 
jaar.’ (Zalina Khaidarova - 7 MV)

‘Ik zal nooit vergeten dat ik meedeed aan 
een danswedstrijd en won. Ik heb hier ook 
een nieuwe beste vriend ontmoet.’ (Sasha 
Alai - 7 OA)

‘Samen tussen de middag  met de klas 
gaan eten vond ik de max.’ (Zoë Hen-
deryckx - 7 OA)

‘Buitenlandse stage naar Finland in het 7de 
jaar. De beste drie weken van mijn leven.’ 
(Hanne Dewachtere - 7 KZ)

Welke leerkrachten of opvoe-
ders zullen je altijd bijblijven?
‘De heer Baert had altijd een luisterend oor 
voor ons. (Sydney  Sander - 7 TBZ)

‘De modeleerkrachten zullen mij altijd op 
een positieve wijze bijblijven. Als ik ze later 
tegenkom, ga ik zeker goeiedag zeggen.’ 
(Liesbeth Dejonghe - 7 MV)

‘Mevrouw Glorieux en de heer Deprez zal ik 
altijd onthouden.’ (Naomi Vandaele - 7 OA)

‘Meneer Devooght brengt ons altijd aan het 
lachen.’ (Jolien Verduyn - 7 TBZ)

Ken je een leuke anekdote?
‘Toen er uitwisselingsstudenten waren 
in de les van mevrouw Deseyne wou ze 
‘silence’ in het Engels zeggen, maar ze zei 
het in het Frans.’ (Annelien Raes - 7 TBZ)

‘Ik zal het nooit vergeten dat ik op sportdag 
eens in het water ben gevallen.’ (Jana Van 
Weehaege-Meeuws -- 7 MV)

Heb je de school doorheen de 
jaren zien veranderen?
‘Vroeger werden er meer thema’s en pro-
jecten georganiseerd. Alles van Mode zal 
ik zeker niet vergeten. Ik denk wel dat ik 
van ieder vak iets zal onthouden.’ (Laura 
Vanhee - 7 MV)

‘De school deed verbouwingen en het werd 
aangenamer in de klassen. Ook het school-
reglement werd wat soepeler.’ (Shari Wae-
yaert - 7 KZ)

‘Ik vind dat er meer kleur gekomen is in de 
school, ook meer foto’s.’ (Morgan Degryse 
- 7 OA)

‘De school veranderde enorm, vooral omdat 
wij in de vernieuwing zaten.’ (Delphine Van 
Coillie - 7 KZ)

Waarom zou je VISO aanprijzen 
aan andere leerlingen?
‘De school is leerrijk en geeft je voldoende 
kansen om te leren en je voor te bereiden 
op het latere leven.’ (Lara Couvreur - 7 MV)

‘Als je graag met mensen werkt, maar niet 
graag verzorgt, dan is Organisatie-assisten-
tie echt wel iets voor jou. Ik denk dat ik later 
een boeiende job zal hebben.’ (Maaike 
Opsomer - 7 OA)

‘We leren zelfstandig werken.’ (Emilia 
Ramon - 7 KZ)

‘Ik zou VISO aanraden omdat je er veel 
bijleert, je ontmoet veel nieuwe mensen 
en je kan er uitdagingen aangaan.’ (Jolien 
Boudry - 7 OA)

‘Ik volgde een afdeling waar je nog vele rich-
tingen mee uit kan. Je behaalt een mooi 
diploma.’ (Emely Dehaene - 7TBZ)

7des zeggen VISO vaarwel

Persoonlijke flashback laatstejaars
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Happy Feet: positieve imagocampagne voor 
het beroep van zorgkundige
Als school namen we samen met woon-
zorgcentrum Westerlinde deel aan het 
project ‘Happy Feet’ van de Belgische 
federatie van zorgkundigen om het 
beroep van zorgkundige onder de aan-
dacht te brengen.

Als voorbereiding op dit project kregen 
alle studenten van het 7de jaar Thuis- 
en bejaardenzorg een korte opleiding 
over preventie en mogelijke compli-
caties van de diabetische voet. VISO 
vindt een goede samenwerking tussen 
de school en de woon- en zorgcentra 
heel belangrijk en wil ook steeds zoveel 
mogelijk inspelen op ontwikkelingen en 
noden op het werkveld. 

Op donderdag 23 april volgden zorg-
kundigen van het WZC Westerlinde en 
OLV Ter Westroze samen met onze leer-
lingen van TBZ deze korte opleiding in 
VISO. 

Op dinsdag 28 april werd de theorie 
dan in de praktijk omgezet. In het WZC 
Westerlinde hebben twee zorgkundi-
gen en drie leerlingen van VISO bij heel 
wat bewoners de voeten verzorgd en 
een voetcontrole uitgevoerd om op die 
manier voetproblemen vroegtijdig op te 
sporen. 

Dit mooie initiatief haalde ook de pers!

Cindy Claeys



De wereld om ons heen verandert 
steeds sneller. De manier waarop we 
leven, werken, consumeren en commu-
niceren wisselt voortdurend en dit aan 
een razend tempo. Hoog tijd vonden we 
in VISO om even halt te houden en ach-
terom te kijken. Als school bouwen we 
met ons team elke dag opnieuw samen 
vol overgave aan de toekomst van onze 
leerlingen, maar er is geen toekomst 
zonder verleden…

Ook in de modewereld, waar een 
nieuwe trend al na drie maanden ach-
terhaald is, wordt door ontwerpers en 
beroemde modehuizen net in deze 
jachtige tijd meer dan ooit naar het ver-
leden gegrepen. De romantiek uit eind 
18de, begin 19de eeuw en de jaren 
‘50 en ‘60 zijn alom tegenwoordig in 
het modebeeld van vandaag. 

Dit inspireerde onze VISO-leerlingen 
om in dit 19de modespektakel op hun 
eigen wijze terug te blikken op het ver-
leden. Dit boeiende verleden bleek een 
onuitputtelijke inspiratiebron voor een 
wervelende totaalshow.

De leerlingen namen het publiek mee 
op een trip vol flashbacks naar perio-
des als de oudheid, middeleeuwen, 
romantiek en flowerpower, maar ook 
naar échte klassiekers in speelgoed 
zoals Barbie of Teddy, naar films zoals 
Titanic of Starwars en muziek zoals  

The Beatles of Ignace (onze eigen 
VISO-leerkracht die met zijn hit 
‘More than sympathie’ ook geschie-
denis schreef). Aansluitend bij ons 
pastoraal jaarthema ‘Wakker voor 
vrede’ brachten de leerlingen ook 
100 jaar WO 1 in herinnering. Zo 
maakten ze er ons van bewust dat 
het verleden ook in de toekomst 
essentieel  is. 

Een vleugje nostalgie was nooit 
veraf: wie herinnert zich bv. de 
charleston of het ontstaan van 
de minirok, de eerste maanlan-
ding of de Muppetshow niet?

In deze originele wandeling 
doorheen de tijd stonden de 
leerlingen Mode met hun persoonlijke  
creaties  terecht in de spotlights. De 
verrassende showkapsels van de stu-
dierichting Haarzorg en de professio-
nele make-up van Schoonheidsverzor-
ging zorgden voor een bij de bezochte 
tijd passende look. Ook de leerlingen 
van 1A toonden op een bijzondere wijze 
hun creatie. 

De toeschouwers ontmoetten tijdens 
deze reis in het verleden ook nog heel 
wat andere leerlingen met tal van 
talenten op het vlak van dans, muziek, 
zang, rope-skipping… Ze gaven aan 
dit gevarieerde modespektakel eigen-
tijdse accenten.

Zo zorgden al onze VISO-leerlingen, 
ondersteund door vele begeleidende 
leerkrachten achter de schermen, 

samen voor een prikkelende en beklij-
vende mix van heden en verleden. En 
of het publiek met enthousiasme in 
onze teletijdmachine stapte!

Een heel hartelijk dank je wel vanuit 
het directieteam aan alle leerlingen, 
leerkrachten en opvoeders die samen 
van dit modespektakel een onvergete-
lijk gebeuren maakten. Met veel waar-
dering voor jullie passie en engage-
ment hiervoor!

Veerle Vanoost

Meer foto’s kan je bekijken op
VISO.dekaaie15.be

Flashback

Op vrijdag 5 juni genoot een 
afgeladen volle zaal in de Spil 
van de vele creatieve talen-
ten van onze VISO-leerlingen 
tijdens het wervelend totaal-
spektakel ‘Flashback’.

Sterk in de zachte sector
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Interscolaire quiz

Na de vorige succesvolle edities lag 
de lat hoog om het even goed te doen. 
Laat me toe even – zo fier als een 
pauw - te melden dat onze leerlingen-
raders hierin met verve slaagden. Bij 
het warme onthaal werden alle deel-
nemers met attributen voor de camera 
gelokt. Het ijs werd hiermee onmiddel-
lijk gebroken. Zo konden alle deelne-
mers rustig ademen en de concurren-
tie inschatten.

Een spervuur van vragen werd op de 
quizzers afgevuurd, maar ze bewezen 

van alle markten thuis te zijn: sport, 
film… De leerlingen bewezen in de 
eerste ronde ook volleerde frituristen 
te zijn. Tijdens de pauze stormde de 
massa als een hongerige meute naar 
buiten richting barbecue waar worsten 
en hamburgers vakkundig klaarge-
maakt werden. Al snel werd duidelijk 
dat het niet zomaar een simpel quizje 
zou worden. Kennisrondes wisselden 
af met actieve doe-opdrachten. Som-
mige ploegen bewezen dieselmotors te 
zijn - trage starters dus - maar er moest 
met iedereen rekening gehouden wor-
den. Allen droegen volgende uitdruk-
king hoog in het vaandel: ‘Het vel van 
de beer, nietwaar.’

Hitchcock himself kon geen beter sce-
nario bedenken, want na de laatste 
ronde was er een ex aequo op de eer-
ste plaats. Een schiftingsvraag moest 
bepalen wie de trofee een jaartje aan 
het schoolonthaal mocht zetten. De 
Burgerschool of IHKA zou het VTI op de 
erelijst opvolgen. Na een opvallende 
inhaalrace van de Burgerschool wisten 

deze leerlingen met hun vreugde geen 
blijf. Het IHKA-schip kapseisde op de 
eindmeet, maar mag trots zijn op het 
afgelegde parcours.

Ook nog een speciaal dankwoordje 
voor de leerlingen van de leerlingen-
raad VISO P voor hun inzet en toewij-
ding om deze avond tot een goed einde 
te brengen. Ze werkten prima samen 
en bewezen dat een goede teamspirit 
een positief resultaat kan opleveren. 
We zijn benieuwd waar de interscolaire 
quizkaravaan volgend jaar zijn tenten 
zal opslaan. Opnieuw een moment om 
met andere leerlingenraden te verbroe-
deren! We kijken er alvast naar uit.

Tom Vandecaveye

Op maandag 27 april zette VISO 
campus Polenplein de deuren 
open voor alle leerlingenraden 
van de scholengemeenschap. 
Barnum, Broederschool, Burger-
school, Heilige Kindsheid, VABI, 
VMS en VTI kruisten de degens 
om als laureaat van de intersco-
laire quiz bekroond te worden. 
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SHUT your FACEbook

Sociale netwerksites zoals Twitter, 
Facebook, Ask fm, Snapchat, You-
tube… worden meer en meer gebruikt. 
Dit is logisch, want ze bieden zeer veel 
mogelijkheden en vormen het netwerk 
voor de hedendaagse sociale contac-
ten.
Toch wekt die snelle groei in populari-
teit soms ongerustheid op omwille van 
de veiligheid en de privacy.

We kregen de kans om in De Spil met 4 
bso naar de theatervoorstelling SHUT 
your FACEbook te gaan kijken.
SHUT your FACEbook is een humo-
ristische show voor leerlingen van de 
tweede en derde graad over de voor- en 
nadelen van de nieuwe sociale media. 
De show toont een aantal actuele voor-
beelden van hoe het mis kan gaan en 
biedt ook tips om je tegen die gevaren 
te beschermen.
Dit wordt briljant vertolkt door Bert 
Gabriels. Dé Gabriels, bekend door 
tv-programma’s als Comedy Casino, 
Scheire en de Schepping en natuurlijk 
Zonde van de Zendtijd.
Hij slaagde er wonderwel in om het 
jonge volkje op zijn hand te krijgen en 
loodste ze door een interactieve voor-
stelling die doorspekt was met actuele 
voorbeelden van hoe het mis kan gaan 
bij dit nieuwe mediaverkeer. Kwamen 
aan bod: pestfilmpjes, gênante foto’s, 
berichtjes die niet voor publicatie 
bedoeld waren en een pak gedurfde 
tips.

Na afloop volgde een nabespreking. 
De leerlingen bestudeerden een voor-
beeldprofiel aan de hand van enkele 
vragen, zoals:

•	Zie je tekenen op dit profiel van pest-
gedrag, gemene uitspraken, dingen 
die mogelijk zouden kunnen kwetsen?

•	Worden	er	roddels	verspreid?
•	Staan	er	uitdagende	foto’s	op?
•	Denk	je	dat	dit	meisje	benaderd	zou	

kunnen worden met ongewenste, 
seksueel getinte berichten?

•	Staat	er	veel	persoonlijke	informatie	
op? En/ of contactinformatie?

•	Denk	je	dat	dit	profiel	enkel	zou	kun-
nen bekeken worden door mensen 
van wie het meisje dit OK vindt? Of 
zouden er ook vreemden mee kun-
nen kijken? Of zelfs ouders of leer-
krachten? Waarom? En zou dit kwaad 
kunnen?

Na deze vragenronde was het tijd om 
het eigen profiel hieraan te toetsen.
Deze boeiende lesnamiddag werd ten-
slotte afgerond met een klasgesprek 
rond verschillende stellingen. Stellin-
gen waarover we discussieerden en 
reacties van leerlingen uit 4 Verzorging-
voeding die we verzamelden:

Een foto van iemands hoofd met 
varkensoren erop online plaatsen is 
gewoon grappig en niets om moeilijk 
over te doen. Beledigingen posten op 
iemands prikbord is trouwens veel 
minder erg dan iemand op de speel-
plaats pesten.
“Niet akkoord, dit is allebei pesten! 
Pesten is nooit leuk maar face to face 
is rapper opgelost, op internet blijft het 
meestal staan en iedereen kan het 
lezen.” - Silke

Op mijn profiel is er veel informatie 
over mijzelf te vinden, o.a. interesses, 
foto’s.
“Akkoord en niet akkoord: je moet er 
wel wat informatie op zetten zodat 
men een goed beeld van je krijgt, maar 
zeker geen contactgegevens of adres 
vermelden. Ik schrijf ook nooit dat ik op 
reis ga.”- Febe

Jongeren die erotische foto’s van zich-
zelf online plaatsen, vragen om proble-
men?
“Ja, je weet als je zoiets post dat je 
daar reactie kunt op krijgen, want dit 
gaat de wereld rond. En mensen kun-
nen je bedoelingen verkeerd begrijpen 
als je te veel uitdagende informatie 
online plaatst.” - Elisa

Ik zie het nut er niet van in om toe-
stemming te vragen aan mijn vrien-
den alvorens foto’s van hen online te 
plaatsen.

“Akkoord: ik zal toch geen erge foto’s 
online zetten zonder dat ze weten dat 
er een foto genomen is.” - Laura
Aanvulling: We moeten altijd de wet 
op privacy respecteren, dit geldt ook 
voor foto’s die je neemt van anderen. 
Plaats ze dus nooit online zonder toe-
stemming!

Als je elkaar echt vertrouwt in een 
relatie, dan ken je elkaars wacht-
woord
“Niet akkoord, als je elkaar echt ver-
trouwt, hoef je dat niet te weten om 
elkaar te vertrouwen.” - Josephine

Ook de leerlingen van 4 Haar-
zorg reageerden heel positief op 
wat ze te zien kregen:

Het ging over omgaan met Face-
book, welke dingen je er best wel 
en niet op zet. Je moet ook oppas-
sen dat je geen foute vriend-
schapsverzoeken aanvaardt van 
mensen die je niet kent. 
Ik vond de voorstelling mooi en 
grappig. Bert Gabriëls vertelde 
alles op een grappige manier, 
maar toch bleef het serieus. Hij 
leerde me veel bij. - Joyce

Het was leuk om naar de voorstel-
ling te kijken, want Bert Gabriëls 
gaf ons veel informatie, terwijl hij 
grapjes maakte. Hij toonde bij-
voorbeeld hoe je de instellingen 
kunt veranderen op Facebook en 
vertelde er ook bij wat er gebeurt 
met foto’s, ook al zijn ze verwij-
derd op de sociale media.- Emany 

SHUT your FACEbook is een komi-
sche show, waarin je nuttige tips 
krijgt over wat je best doet en niet 
doet op Facebook. - Alessio

Voor alle problemen of andere 
vragen in verband met cyberpes-
ten of ongewenste contacten kan 
je een mailtje sturen naar ckick-
help@childfocus.org.
Bij cyberpesten mag je ook altijd 
bij iemand op school aankloppen.

Annemie Morreel en Eline Vincke
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Het leven zoals het is… 
een praktijknamiddag 
bij 3 Bio-esthetiek

We voeren 
een volledige 
make-up uit.

Opgemaakt 
staat netjes! 

Klaar om te ver-
trekken naar het 
schoonheidsinsti-

tuut.

Voor we 
beginnen met 

maquilleren, voeren 
we de oppervlakkige 

reinigingsfase 
uit.

Make-up
producten 

klaar zetten.
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We maken 
ons klaar voor de 
praktijkles: schort 
aandoen, haren 
samenbinden.

Bezoek aan 
schoonheidsinstituut 

Vancora. We krijgen een 
boeiende uitleg in verband met 
de verschillende behandelingen, 

apparaten en de inrichting 
van het instituut.

CONTACT JUNI 2015
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Na de 
kennismaking met 
de werkvloer gaan 

we zelf weer aan de 
slag en voeren een 

gelaatsverzor-
ging uit.

Berei-
den van 

een natuurlijk 
masker.

Tot de volgende 
les!

Hierna 
onderwerpen we 
de cabines aan 
een kritische 

blik.

Samen 
de klasorde 
uitvoeren.

Aard-
beienmasker

  
Wenkbrauwen 
nauwkeurig 
epileren.
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Wat na bso in VISO?
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Eerste jaar na 7 Kinderzorg Eerste jaar na 7 Organisatie-assistentie

Eerste jaar na 7 Thuis- en bejaardenzorg

Eerste jaar na 7 Haarstilist
Eerste jaar na 7 Mode-Verkoop

Na 7 KZ studeert ongeveer een vijfde van onze leer-
lingen verder, meestal in de richtingen kleuteronder-
wijs en verpleegkunde. Het slaagpercentage van onze 
leerlingen in kleuteronderwijs ligt heel hoog. De grote 
meerderheid van de leerlingen die gaan werken, vindt 
werk binnen de sector (bijna iedereen in een kinder-
dagverblijf).

Na 7 MV gaan de meeste leerlingen werken. De sec-
tor waarin ze terechtkomen, varieert van de verkoop 
tot retoucheateliers of zelfs de zorgsector. Een kleine 
minderheid studeert verder en dan is dat vaak in totaal 
andere richtingen, zoals bedrijfsmanagement of ver-
pleegkunde.

Een vijfde van de leerlingen 7 OA studeert verder en 
vaak kiezen ze dan voor een ander 7e specialisatiejaar 
zoals Thuis- en bejaardenzorg of Kinderzorg. Van de 
leerlingen die gaan werken, vindt de meerderheid werk 
binnen de sector, vooral logistieke hulp.

Na 7 TBZ studeert een groot deel van de leerlingen 
verder in de zorgsector, meestal verpleegkunde of leef-
groepenwerking. De grote meerderheid van onze leer-
lingen gaat binnen de sector werken, in een woonzorg-
centrum of andere zorginstelling.

Een kwart van onze leerlingen Haarstilist gaat verder 
studeren, meestal secundair onderwijs, kleuteronder-
wijs of schoonheidsverzorging. De meeste leerlingen 
die na VISO gaan werken, vinden werk als kapster.
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1ste jaar De Panne

1ste jaar Brugge

2de jaar Noord-Frankrijk

4de jaar Rijsel

3de jaar Brugge

1ste jaar
Bellewaerde

6de jaar Londen

7de jaar Parijs
6de jaar Parijs

5de jaar Amsterdam

5de jaar Rijsel

 SCHOOL-
REIZEN

Sterk in de zachte sector
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VISO in kleur

Het stemde ons bijzonder tevreden om 
zoveel verschillende leerlingen onze 
school kleur te zien geven. De eerste-
jaars in fuchsia, de tweedes in onze 
noorderbuurs oranje, de derdes gras-
groen, de vierdes vurig rood, de vijfdes 
hemelsblauw en de zesdes verfrissend 
geel. Het moet gezegd, sommigen gin-
gen zeer creatief om met hun kleur. 
Biba van Ryckeghem (3 TW), de voet-
ballers van 5 STWa en Winnie de Pooh 
van 6 STWa (Fleur Chirouter) vielen in 
campus Polenplein in de prijzen.  

De speelplaats van VISO veranderde 
voor één dag in een prachtige regen-
boog. Symbolisch was het indrukwek-
kend vredesteken dat in de pauze door 
alle leerlingen werd gevormd.

Tijdens de middagpauze schoven de 
leerlingen aan bij de twee grote fritu-
ren op de speelplaats. Het stralende 
zonnetje en leerlingen van VISO-P die 
zich spontaan neervlijden op de speel-
plaats zorgden bij velen al voor een 
vakantiegevoel. Om de sfeer op cam-
pus Polenplein helemaal optimaal te 
maken zorgde onze eigenste VISO-dj 
Bert Vander Stichele (6 STWb) voor een 
fantastisch muzikaal intermezzo.  

Tom Vandecaveye

Het wordt stilaan een traditie 
in VISO: ieder jaar opnieuw kij-
ken we uit naar de dag ‘VISO 
in kleur’. De weergoden waren 
ons ook dit jaar goed gezind; 
het zonnetje straalde. Alle 
leerlingen werden opnieuw 
vriendelijk verzocht zich in 
hun opgegeven kleur te tooien. 
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Fietstocht naar Zonnebeke
als herinneringseducatie WO I
Wie het journaal bekijkt, wie een krant 
openslaat, die kan er niet omheen: op 
vele plaatsen in de wereld woedt oor-
log. Nog steeds. De mensheid heeft 
zijn les niet geleerd, zelfs niet na twee 
wereldoorlogen. Daarom vinden wij het 
in VISO onze plicht om onze jongeren 
er blijvend aan te herinneren wat oorlog 
met zich mee brengt. En hoe er, naast 
de vele doden onder de soldaten (het 
“kanonnenvoer”), ook vele onschuldige 
burgers het slachtoffer zijn van het poli-
tieke spel dat wordt gespeeld op het 
niveau van de gezagsdragers.

Daarom organiseren we in VISO D voor 
alle 5dejaars een projectdag rond WOI 
en voor de 6dejaars een project rond 
WOII. Wat de herinneringseducatie van 
WOI betreft (den grooten oorlog), hier-
over willen we vooral bijbrengen hoe 
vele honderdduizenden jonge mannen, 
uit alle delen van de wereld, hun leven 
gegeven hebben om de oorlog in West-
Vlaanderen te beslechten. En hoe er in 
deze oorlog voor het eerst gestreden 
werd met vreselijke wapens, zoals 
gasbommen en vliegende bommen. 
En hoe deze strijd ons land achterliet, 
met de gepaste naam ‘de verwoeste 
gewesten’.

De Eerste Wereldoorlog werd dus vooral 
uitgevochten in onze West-Vlaamse 
regio. Vele schooljaren namen we 
de bus naar Ieper, bezochten we het 
museum “In Flanders Fields” en maak-
ten we een tocht doorheen Ieper met 
een gids. Dit jaar wilden we het anders 
aanpakken. Met een werkgroepje leer-
krachten hebben we een fietstocht 
georganiseerd naar Zonnebeke en con-
treien, met in de voormiddag een eer-
der ernstig en bewustmakend deel en 
in de namiddag een zoektocht, die het 
aangename koppelt aan het leerrijke. 
Want we zijn niet naïef: 17-jarigen boei 

je niet als je er geen speels element 
aan verbindt. Wij hebben er zelfs een 
wedstrijd aan gelinkt, mét prijzen.

Eerst fietsten we in groep van de Del-
bekestraat naar Zonnebeke, groten-
deels via het fietspad dat aangelegd 
werd op de oude trambaan. In Zonne-
beke bezochten we het Passchendaele 
1917 Museum naast de kerk. Een 
interactief museum, waar de leerlingen 
naast kijken ook veel mogen ‘doen’. Zo 
kunnen ze in perfect nagemaakte en 
vrij uitgebreide loopgraven stappen, 
een kledingstuk uit die tijd aantrekken 
en ook de zintuigen worden geprikkeld: 
je hoort er de bommen, je ziet de beel-
den op stomme film uit die tijd en op 
verschillende plaatsen in het museum 
is er mogelijkheid tot ruiken aan bijvoor-
beeld een nagemaakte gasbom, een 
soldatenrantsoen, enz. De leerlingen 
kregen een bundeltje met vragen mee. 
De antwoorden op die vragen moesten 
ze zoeken in het museum. We waren 
aangenaam verrast, want onze leerlin-
gen hebben hun opdrachtenlijstje heel 
ijverig afgewerkt en ze waren uitermate 
geïnteresseerd in alles wat ze te zien 
kregen. Het museum biedt dan ook 
een rijke afwisseling aan bezienswaar-
digheden, zowel binnen als buiten. 
De leerlingen gedroegen zich ook op 
de juiste momenten gepast eerbiedig 
tegenover het leed wat natuurlijk uit 
vele voorwerpen en beelden spreekt. 
(We waren eigenlijk best trots op onze 
groep!) 
Na de boterhammen (en na het herstel-
len van een lekke band, dank je wel, 
meneer Lamaire!) hadden we een com-
binatie voorzien van fietsen enerzijds 
en opdrachtjes uitvoeren anderzijds. 
De leerlingen werden in groepjes ver-
deeld. Noordwaarts ging het naar Tyne 
Cot Cemetery, zuidwaarts naar het 
Polygonebos. Anderen bleven eerst ter 

plaatse om opdrachten uit te voeren in 
de crypte op het gemeentelijk kerkhof 
van Zonnebeke. Op elk van deze pleis-
terplaatsen waren er voor de leerlin-
gen taken te vervullen, gaande van het 
nemen van een foto tot het opzoeken 
van nationaliteiten of leeftijden van de 
gesneuvelden. Vooral dit laatste was 
soms confronterend, want sommige 
soldaten  werden slechts even oud als 
onze leerlingen (17 of 18).

Na elke opdracht keerden de groep-
jes terug naar het kerkplein, om hun 
volgende bestemming en opdrachtjes 
te krijgen. De leerlingen waren heel 
enthousiast en gingen er voluit voor. Er 
bleef nog net tijd genoeg voor een des-
sertje en daarna fietsten we in groep 
de 13 kilometer naar de school terug.
 
Eigenlijk was het zowel voor de leer-
lingen als voor de begeleidende leer-
krachten een fijne dag. Het leergierig 
enthousiasme van onze 17-jarigen was 
voor ons, de organiserende leerkrach-
ten, de beste verloning. We hopen dan 
ook dat we alvast deze VISO-jongeren 
er bewust van hebben gemaakt, dat 
er echt wel ‘nooit meer oorlog’ mag 
komen.

Micheline Bataillie
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Integrale opdrachten in 4 STW

In het IO-thema ‘Chocolade’ 
stonden wij van 4 Sociale en 
technische wetenschappen even 
stil bij Fairtrade. We kregen eerst 
een korte inleiding in de klas en 
gingen daarna naar de Oxfam 
wereldwinkel. Daar kregen we 
uitleg door een maatschappelijk 
werker over de werking van fair-
trade, in het bijzonder over de 
chocoladehandel. Dit past dan 
ook meteen in onze IO. 
Als opdracht moesten we een 
creatieve, aantrekkelijke affiche 
met slogan maken om fairtrade 
te promoten. 
Het was super om te werken met 
een green screen! Ook voor de 
leerkrachten was dit de eerste 
keer, maar alles is goed verlo-
pen en het was leuk om je eigen 
ideeën uit te werken in de affi-
che.         (Shauni Dekeyzer, 4 STWb)

Fairtrade

De opdracht was heel interessant. Werken met green screen en het verwerken van onze foto’s met onze achtergrond was geweldig.
((Ramzi Haggouch, 4 STWb)

Het effect met onze foto en 

achtergrond vond ik heel erg tof.

(Zoë Demyttenaere, 4 STWb)

Wij hebben gekozen voor een oranje 
kleur, omdat het in Afrika en Zuid-
Amerika vaak heel erg warm is en 
de hitte soms ondraaglijk. We heb-
ben ook gekozen voor de kleur rood, 
want die staat voor de liefde en ver-
bondenheid die we voelen voor deze 
mensen. We willen deze mensen 
helpen om hun leven een stuk aan-
genamer te maken. 
We kozen voor de slogan ‘Koop nog 
wat chocolade bij, dan is fairtrade 
extra blij!’
Bij Fairtrade wordt de chocolade eer-
lijk aangekocht en betalen ze extra 
veel om er zo voor te zorgen dat de 
boeren de winst krijgen. Als wij onze 
chocolade in de OXFAM wereldwin-
kel kopen, dan worden de boeren 
dus gelukkiger.

(Chanelle Verschetze en
Kimberly Strosse, 4 STWc)

Hallo iedereen
Hier presenteren we onze affiche met 
het thema ‘fairtrade’. Op onze affiche 
heb je duidelijk twee kanten: een don-
kere en een felgekleurde. Ik, Fiebe, sta 
op de donkere kant en de reden is dat 
ik een koper ben van een grote fabriek 
die de cacaobonen zo goedkoop moge-
lijk aankoopt en geen rekening houdt 
met de boeren. Ik doe dit dus niet op 
een eerlijke manier en moet mij schul-

dig voelen, omdat ik het leven van de boeren zo grijzer en grauwer maak. 
Aan de andere kant sta ik, Aïsha, op de felgekleurde kant, want ik stel een 
koper van de OXFAM wereldwinkel voor die de cacaobonen koopt aan een eer-
lijke prijs. Omdat ik dit op een eerlijke manier doe, voel ik me ook niet schuldig 
en het geeft kleur aan mijn leven. Fairtrade geeft dus niet alleen kleur aan je 
eigen leven, maar vooral aan het leven van de boeren.

(Fiebe Seurinck en Aïsha Persyn, 4 STWc)

Brainstormen moest snel gebeu-

ren, maar uit werken met een 

deadline kun je veel leren.

(Marilies De Kegel, 4 STWc)

Kristel De Duytsche



CONTACT JUNI 2015 31 

Sterk in de zachte sector

Het thema ‘alcohol met 
mate(n)’ voor 4 Sociale en tech-
nische wetenschappen was een 
tof thema omdat we eens met 
andere leerlingen uit de groep 
konden samenwerken. Ook was 
het tof dat we veel zelfstandig 
moesten zijn en onze eigen cre-
ativiteit mochten gebruiken. De 
opdrachten zelf waren ook zeer 
leerrijk en leuk, bv een zelfgeko-
zen gerecht met bier bereiden, 
mensen op straat interviewen 
over alcohol, enz. Het thema was 
zeker de moeite waard!

Joyce De Keysen, 4 STWA

Kristel De Duytsche

Alcohol met mate(n)

Het is leuk om je resultaat te delen met 
andere leerlingen. Het voelt goed om 
interesse en respect te krijgen voor je 
werk.

(Nel Dedeurwaerder, 4 STWc)

Het was heel leuk om te doen, we waren 
vrij om de opdrachten te verwerken en 
zo leerden we zelfstandig zijn en het 
werk te verdelen om op tijd klaar te zijn.

(Louise Vandepitte, 4 STWb)

Het presenteren ging vlot. Het is nodig 
dat we leren om iets goed en duidelijk 
te presenteren aan een groep.

(Edith Cappelle, 4 STWB)

Je leert wat je sterke en minder sterke 
kanten zijn. De ene kan goed tekenen, 
de andere goed ontwerpen of onder-
zoek uitvoeren. Zo kwam je uiteindelijk 
tot een goed eindresultaat. 

(Yrani Vandecandelaere,  4 STWb)

Het is tof als je via een opdracht nieuwe 
mensen leert kennen die je later, als 
je ze tegenkomt in de gang, begroeten.

 (Dagmar Vanhee,  4 STWc)

Ik vond het leuk dat we zelfstandig kon-
den werken. We mochten niet kiezen 
met wie we samenwerkten, maar dat 
maakte het nog spannender.

(Laura Geldhof, 4STWc)

De enquête afnemen en het evalueren 
ervan vond ik zelf het meest interes-
sant, omdat je zelf in contact komt met 
onbekende personen.

(Lisa Teryn, 4 STWb)

Interessant om onderzoek te doen naar 
het onderwerp, ‘alcohol’, waar je vaak 
mee in contact komt.

(Quérine Lecointre,  4 STWc)

We werkten omtrent een thema dat 
goed past, want rond onze leeftijd zijn 
er veel jongeren die beginnen experi-
menteren met alcohol.

(Bartel Deburghgraeve, 4 STWb)

Onze panelen moesten gevuld worden 
met een creatief luik, een doe-opdracht, 
natuurwetenschappelijke informatie en 
sociaalwetenschappelijk onderzoek.

 (Justine Vandevoorde, 4 STWb)

Tijdens integrale opdrachten kregen 
we als taak panelen te versieren die te 
maken hadden met alcohol. We moes-
ten samenwerken met leerlingen van 
andere klassen. Ik vond dit eng omdat 
ik hen niet kende. Het viel echter zeer 
goed mee en we hebben er samen veel 
aan gewerkt. Dit werd gelukkig beloond 
met de eerste prijs!

Vicky Coussement, 4 STWa
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Roken, wij doen niet mee

Met alle klassen van de 1ste graad namen we ook dit schooljaar deel aan het creatieve luik van de wedstrijd 
‘Rookvrije Klassen’. De opdracht was om met de klas een foto- of stripverhaal te maken. De leerlingen bedachten 
in de les leefsleutels een leuk verhaal en mochten zich verkleden. Er werden foto’s genomen en als laatste stap 
werd alles in een leuk stripverhaal gegoten. Toen bekend raakte dat de stad Roeselare klas BVLb gekozen had 
als winnaar, waren we super trots! 

Op woensdag 27 mei mochten de 
leerlingen van BVLb naar het stad-
huis. Ze werden er in de gemeente-
raadszaal uitgebreid gefeliciteerd 
door schepen Filiep Boucken-
ooghe. Daarna konden ze genieten 
van een lekker ontbijt. Het was een 
heel aangename belevenis. Nu zijn 
ze zeker gemotiveerd om volgend 
schooljaar opnieuw deel te nemen 
en om rookvrij te blijven!

Roken is slecht voor de gezondheid!  Einde!

Sorry dat we jou gedwongen hebben 
om te roken! Wil je nog onze vriend zijn?

Nu hebben we  ons lesje wel geleerd!

Bravo!!!

BVBb en Nathalie Calmeyn

Bang
afwachten

Toetatoeta...!

Op de speelplaats

Hahahahaha!!

Nee
dank
je. Ik
rook
niet!

Maar dan...

Een
trekje?
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Interview met een oud-leerlinge van 6 STW

Sofie, vertel eerst eens even wie je 
bent? 
Ik ben Sofie Maes, 26 jaar. Ik ben leer-
kracht in het buitengewoon secundair 
onderwijs en geef het vak ‘opleiding tot 
bakkersgast’. Ik geef les aan de eerste 
drie jaar. Uiteraard proef ik graag van 
de dingen die we klaarmaken met de 
leerlingen.
Mijn hobby’s zijn iets gaan drinken met 
vrienden, voetbal, gezelschapspelle-
tjes en fietsen.
Ik woon in Oekene, samen met mijn 
vriend Peter.

Welke richting heb je gevolgd in VISO?
Ik heb tso gevolgd, 6 jaar Sociale en 
technische wetenschappen.

Heb je goeie herinneringen aan je 
VISO-jaren?
Er was veel sociaal contact met de 
leerkrachten. In VISO heb ik een goede 
vriendschap opgebouwd met een vroe-
gere klasgenoot, Charlotte Seys. Via de 
leerlingenraad kregen we veel inspraak 
in het beleid van de school.
Eén leerkracht is me nog steeds bijge-
bleven, namelijk  mevrouw  Verbrugghe, 
van wie mijn moeder ook nog les heeft  
gekregen. Dit waren de tofste tijden uit 
mijn loopbaan als leerlinge.

Welke studies deed je na je secundair?
Ik heb bachelor Voeding-Verzorging en 
Bewegingsrecreatie gevolgd.
Daarna heb ik nog een bachelor na 
bachelor gedaan, namelijk buitenge-
woon onderwijs.

Was dat een goeie keuze vanuit STW?
We waren heel goed voorbereid, vooral 
door de lessen voedingsleer (nu natuur-
wetenschappen). Zij waren een goeie 
leidraad om aan de opleiding te begin-
nen. Ook de lessen chemie (nu ook 

geïntegreerd in het vak natuurweten-
schappen) hebben me zeer goed gehol-
pen om al enige voorsprong te hebben. 
Natuurlijk waren de praktijklessen van 
koken op zich eveneens van onschat-
bare waarde om de nodige kennis mee 
te nemen doorheen de opleiding

Waar werk je nu en wat houdt je 
beroep precies in? 
Ik werk in het Instituut Sterrebos in 
Rumbeke, een school voor buitenge-
woon onderwijs.
In deze school geven we les in oplei-
dingsvorm 3, aan de types 1 en 3, ver-
der ook aan leerlingen met autisme.
Ik geef het praktijkvak bakken.

Is je gekozen beroep zoals je het voor-
dien in gedachten had?
Ik geef enorm graag praktijkvakken en 
ben niet geschikt om een hele dag stil 
te zitten aan een bureautje.
Ik had me leerkracht zijn een beetje 
minder zwaar voorgesteld.
 Al bij al vind ik dat ik niet kan klagen, 
want ik doe mijn job met hart en ziel.

Wat vind je het mooiste aan je beroep 
en zou je het ook anderen aanraden?
Het sociaal contact met mijn leerlin-
gen en de vertrouwensband  die opge-
bouwd wordt met hen, zou ik voor geen 
geld ter wereld willen missen.

De leerlingen zeggen je vlakaf wat ze 
van je vinden of wat ze denken. Ook de 
positieve zaken kunnen ze heel goed 
benoemen.
Ik zou, denk ik, nooit meer terug willen 
naar het ‘gewoon’ onderwijs.
Ik raad iedereen aan om met onze leer-
lingen te werken, want je krijgt zoveel 
terug van hen.
 
Zijn er negatieve kanten aan je 
beroep?
Soms is het beroep mentaal enorm 
belastend, vooral als de leerlingen 
zwaar verbaal of fysiek uithalen. Ik 
moet hierbij wel vermelden dat dit beter 
verloopt naarmate ik er langer werk.

Heb je ooit al iets grappigs meege-
maakt?
De komische uitspraken van de leerlin-
gen zou ik absoluut niet willen missen. 
De manier waarop ze bepaalde zaken 
verwoorden  zorgt voor veel hilariteit 
alom.

Dank je wel, Sofie!
Blij om te horen dat je zoveel voldoe-
ning hebt in je job. We hopen dat we 
nog lang zullen kunnen genieten van 
de lekkere sinterklaas- en ovenkoeken 
gemaakt met jouw leerlingen.
We wensen je alle succes! 

Martine Lezy

De meesten onder jullie hebben 
‘onrechtstreeks’ al kennisge-
maakt met Sofie’s talenten… 
De 1ste jaars kregen op 6 
december heerlijke sinterklaas-
koeken en alle leerlingen en 
leerkrachten konden al genie-
ten van de lekkere ovenkoeken 
op de welzijnsdag. Beide zijn 
gemaakt door de leerlingen van 
het Instituut Sterrebos in Rum-
beke onder leiding van onder 
andere Sofie Maes.
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Toekomstplannen laatstejaars

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen a
Milan Alleman Verpleegkunde 
Charlotte Corijn Leraar kleuteronderwijs
Emma Declercq Conservatorium
 klassiek saxofoon
Katharina De Groote Verpleegkunde
Jens Denorme Sociale en militaire
 wetenschappen
Kiana Deproost Ergotherapie
Jana Dumoulain Leraar kleuteronderwijs
Axelle Fieuw Verpleegkunde 
Jolien Huyghebaert Toegepaste psychologie
Dunja Joye Verpleegkunde
Charlotte Lambelin Ergotherapie
Eline Meesseman Onbeslist
Jolien Vanden Broecke Vroedkunde
Delphine Vandoorne Ergotherapie
Annelies Vanhoutte Leraar kleuteronderwijs
Emma Verschingel Verpleegkunde
Cheyenne Wyffels Kinesitherapie

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen b
Delphine Ballyn Verpleegkunde
Charlot Cool Verpleegkunde
Lore Degryse Kinderzorg
Laura Dewyse Medische beeldvorming
Ellen Hostyn Kinesitherapie
Delphine Leenknegt Verpleegkunde
Samira Maatki Onbeslist
Louise Martin Medical office management
Ashley Monchy Verpleegkunde
Fien Pannecoucke Onbeslist
Leen Rommel Kinesitherapie
Gwendoline Sanders Verpleegkunde /
 leraar kleuteronderwijs
Sarah Swaenepoel Verpleegkunde
Flore Thevelein Vroedkunde
Laura Vanmeenen Verpleegkunde
Astrid Van Neste Onbeslist
Thaïs Verschuere Leraar kleuteronderwijs
Annelies Vienne Onbeslist
Kelly Vroman Verpleegkunde

6 Sociale en technische wetenschappen a
Annelies Beyls Verpleegkunde
Fleur Chirouter Sociale readaptatiewetenschappen
Kobe Coghe Leraar lager onderwijs
Cédric Deceuninck Leraar lager onderwijs
Eva Denolf Leraar kleuteronderwijs
Niels Goddeeris Leraar secundair onderwijs
Valerie Huyghe Sociaal werk
Jyrca Mariën Handelswetenschappen
Julie Mullie Onbeslist
Elnaz Nourian Rechtspraktijk
Ynske Pannecoucke Sociaal werk
Lore Pauwelyn Onbeslist
Hélène Remmerie Sociaal werk
Jessie Sypré Verpleegkunde
Ashley Vandenbroucke Logopedie
Elise Vandenbulcke Sociale readaptatiewetenschappen
Marieke Vanneste Leraar kleuteronderwijs
Silke Verhack Onbeslist
Julie Verhanneman Toegepaste psychologie
Elien Vermooter Architectuur
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6 Schoonheidsverzorging
Annelore Borry 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Delphine Bouten Podologie
Liese Debrabander 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Elise Degryse 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Chloë Deprez Wellbeing- en vitaliteits-
 management
Nina Dewachtere Leraar secundair onderwijs
 schoonheidsverzorging en
 voeding
Ann-Sophie Dewyse Wellbeing- en
 vitaliteitsmanagement
Ashley Janssens 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Chayenne Lingier Salesmanagement
Melanie Noyelle 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Chloë Reynaert 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Thalyssa Vancompernolle 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Femke Vanderwee 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Kimberly Van Engelandt Accountancy en fiscaliteit
Pauline Vanhalst 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Jessica Vantomme Leraar kleuteronderwijs
Chelsea Verheecke 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Jolien Vermeulen Podologie
Manon Versavel 7 Esthetische Lichaamsverzorging
Celine Vilez  7 Esthetische Lichaamsverzorging
Stéphanie Maene  Zoekt werk + avondschool
 vastgoedmakelaar

6 Sociale en technische wetenschappen b
Julie Bardyn Criminologische
 wetenschappen
David Beernaert Orthopedagogie
Emmely Bogaert Leraar secundair onderwijs
 wiskunde en PAV
Marie Carly Sociaal werk
Rani Declercq Hotelmanagement
Emma Degrande Orthopedagogie
Maaike Delaere Leraar  kleuteronderwijs
Margot Desmadrille Leraar lager onderwijs
Stephanie Douvere Onbeslist
Chaymae Faïk Logopedie
Glenn Gonce Leraar secundair onderwijs
 wiskunde en informatica
Phaedra Jacques Orthopedagogie
Jana Janssens Leraar  kleuteronderwijs
Melissa Lecointre Leraar lager onderwijs
Sanne Leenknegt Rechtspraktijk
Ineke Pillaert Leraar lager onderwijs
Anke Salembier Voedings- en dieetkunde of
 leraar secundair onderwijs
 PAV en techniek
Sandrina Snaet Leraar kleuteronderwijs
Lizl Vandenbulcke Verpleegkunde
Bert Vander Stichele Sociaal werk
Brent Vervisch Maatschappelijke veiligheid

6 Techniek-wetenschappen
Kamiel Anseeuw Industrieel  ingenieur
Anthony Bohné Fysica en sterrenkunde
Jana Daems Geologie
Julie Desimpel Geneeskunde (of Farmaceutische wetensch.)
Thibo Devos Leraar secundair onderwijs aardrijkskunde en biologie
Herlinde Henderyck Medische laboratoriumtechnologie
Lisa Oosterlynck Verpleegkunde
Nel Sercu Maatschappelijke veiligheid (of Sport en bewegen)
Siel Ternest Sociaal-agogisch werk
Lot Vandeginste Sociaal-agogisch werk
Shana Vandenabeele Architectuur
Elsa Vandermeulen Onbeslist
Febe Vandevelde Biomedische wetenschappen
Viktor Van Eeckhoutte Leraar secundair onderwijs aardrijkskunde en biologie
Simon Vanhaverbeke Industrieel ingenieur
Marlies Verhelst Onbeslist
Jiro Vermote Onbeslist
Olivier Vierstraete Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen
Ashley Winne Leraar secundair onderwijs geschiedenis en
 natuurwetenschappen
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Toekomstplannen laatstejaars

7 Thuis- en bejaardenzorg b
Gautier Bouton  Verpleegkunde of werk
  zoeken in de zorgsector
Joris Branswyck  Werk zoeken in de zorgsector
Lies Deboysere  Werk zoeken in de zorgsector
Kimberly Declercq   Werk zoeken in de zorgsector
Nikita Degrendel  Verpleegkunde of werk
  zoeken in de zorgsector
Emely Dehaene  Verpleegkunde
Ward Deseure  Orthopedagogie
Kelly Duytschaever  Medisch secretariaat
Lotte Parmentier  Leefgroepenwerking
Lowie Parmentier  Werken in de zorgsector
  + specialisatie lijktooi
Annelien Raes  Verpleegkunde
Karolien Remery  Werk zoeken in de zorgsector
Sydney Sander  Verpleegkunde of werk
  zoeken in de zorgsector
Fabjola Skaqaj  Verpleegkunde of werk
  zoeken in de zorgsector
Jolien Verduyn  Verpleegkunde
Isaura Willems  Werk zoeken in de zorgsector

7 Thuis- en bejaardenzorg a
Celestien Barbier Verpleegkunde
Melissa Bonte  Werk zoeken in de zorgsector
 + opleiding manicure
Khaoula Boulahia Onbeslist
Michelle Callens Maatschappelijk werk
Delfine Casteleyn Werk zoeken in de zorgsector
Simon Defrancq Werk zoeken in de zorgsector
Magalie Dewitte Werk zoeken in de zorgsector
Nathalie Dezegher Verpleegkunde
Fatima El Aissati Verpleegkunde
Annelies Lamsens Onbeslist
Justine Samyn Ergotherapie
Yanna Spriet Verpleegkunde
Kimberly Vandaele Werk zoeken in de zorgsector
Kayleigh Vande Walle Werken in woonzorgcentrum +
 verpleegkunde
 (deeltijds onderwijs)
Amber Vanmaele Werken in woonzorgcentrum
Céline Vereecke Verpleegkunde
Cathy Verhille Werk zoeken in de zorgsector

7 Kinderzorg
Flore Debleeckere Werk zoeken in de kinderzorg
Hanne Dewachtere Leraar kleuteronderwijs
Kayla Fonteyne Leraar kleuteronderwijs
Betse Steyaert Werk zoeken in de kinderzorg
Stefanie Thienpont Werk zoeken in de kinderzorg
Delphine Van Coillie Leraar kleuteronderwijs
Shari Waeyaert Orthopedagogie
Jinse Vanderheyden Werk zoeken in de kinderzorg
Emilia Ramon Verpleegkunde

Sterk in de zachte sector
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7 Haarstilist b
Femke Bentein Werk zoeken in kapsalon
Saïn Claeys  7 Kinderzorg of
 Leefgroepenwerking
Laura Degrande  Werk zoeken in kapsalon
Elke Delaere  Schoonheidszorgen in Syntra
Laura Deseure  Leefgroepenwerking
Bieke Hannon  Werken in verkoop
Tatjana Parmentier  7 Kinderzorg
Loys Rigole  Werken in kapsalon
Laurence Tack  7 Kinderzorg
Aleksandra Tuchewicz  Marketing
Maike Vanlerberghe  Werken in kapsalon
Laura Verschoore  Werk zoeken in kapsalon
Elke Vindevogel  Werk zoeken in kapsalon

7 Mode - verkoop
Renée Brouckaert Interieurvormgeving
Lara Couvreur Werk zoeken
 in de modesector
Liesbeth Dejonghe Opleiding
 kunstnagelstilist
Zalina Khaidarova  Werk zoeken
 in de modesector
Shauni Lapeire Patroonstudie
Marjeta Qoli Interieurvormgeving
Laura Vanhee Patroonstudie
Jana Van Weehaege-Meeuws Patroonstudie

7 Haarstilist a
Waitika Buseyne Kapster in woonzorgcentrum
Bieke Dedeyne Kapster en werk zoeken
 in kapperswinkel
Tine Deroo Werk zoeken als
 vertegenwoordiger extensions
Nayda Dewolf Leraar kleuteronderwijs en
 parttime kapster
Sarafien Lesage Werk zoeken in kapsalon
Emmeline Muylle Leraar secundair onderwijs
 haarzorg
Jacinta Vandekendelaere Opleiding media visagiste
Emily Vanderschaeghe Onbeslist
Justine Vannevel Werken in verkoop
Alyssa Vercaigne Werken in lingeriezaak

7 Organisatie-assistentie
Alai Sasha Werk zoeken in de logistieke sector
Lotte Bossier Werk zoeken in de logistieke sector
Jolien Boudry Werk zoeken in de logistieke sector
Melissa Claerhout Orthopedagogie
Debby Degryse Werk zoeken in de logistieke sector
Morgan Degryse 7 Kinderzorg
Zoë Henderyckx Werken in de verkoop
Maaike Opsomer Werk zoeken in de logistieke sector
Naomi Vandaele 7 Kinderzorg
Maaike Vandevelde Werk zoeken in de logistieke sector
Indyra Vermeersch Verpleegkunde
Stefanie Versavel Werk zoeken in de logistieke sector
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Wist je dat…
we met 13 leerkrachten van VISO op 
8 mei goed vertegenwoordigd waren 
tijdens de loopwedstrijd ‘Dwars over 
de Mandel’ van het Klein Seminarie? 
Goewaart Oplinus stond zelfs op het 
podium met de derde plaats op de 
1000 deelnemers die meededen aan 
de 10 km! Proficiat aan alle sportieve-
lingen!

alle leerkrachten als vorm van perso-
neelsvergadering Arhus, het open ken-
niscentrum in Roeselare, bezochten?

Shakira Plysier (1A STVb) en Amber 
Dujardin (2 STVa) deelnamen aan de 
preselectie van The Voice Kids? Krijgen 
we opvolging van het succesverhaal 
van Suzanne Popelier (3 STWa)?

de leerlingen van 6 Verzorging binnen 
de lessen geïntegreerd werken een 
hele voormiddag spelletjes en activitei-
ten in elkaar ‘knutselden’ voor kleuters 
en peuters?

Damon Deschacht van 4 Haarzorg in 
de maand mei één van de hoofdfigu-
ren was in ‘Koppen’ op één? De pro-
grammamakers wilden weten waar de 
gemiddelde vijftienjarige mee bezig is. 
Heel wat jongeren wilden hieraan deel-
nemen en Damon was bij de gelukki-
gen. Hij is één van de puzzelstukjes die 
samen gebracht werden om het portret 
van een generatie te schetsen. Damon 
maakte een blog ‘Die Gekke Belg’.

de peuters en kleuters uit Torhout en 
Kortrijk op maandag 1 juni lekker wer-
den verwend door onze VISO-kabou-
ters? 5 Verzorging stond in voor de 
begeleiding tijdens hun uitstap naar 
de kinderboerderij en zorgde voor een 
onvergetelijke dag!

Biba Van Ryckeghem en Jolien Ver-
borgh (3 TW) vrijwillig de omgeving rond 
de kastjes in de fietsenstalling proper 
maakten? Twee groene meiden aan 
het werk!

Amber Dujardin (2 STVa) de wet van 
Murphy aan den lijve ondervond? Na 
een hele tijd in een rolstoel gekluisterd 
uiteindelijk pijnvrij de dokterspraktijk 
verlaten, maar dan met je hand tus-
sen het portier van de auto zitten…  
Gevolg: een ingepakte arm… 

de leerlingen van BVL voor mooie make-
up en kapsels zorgden op de gezinsdag 
van de ‘Week van de opvoeding’?

beroepsmisvorming ook onder onze 
leerkrachten voorkomt? Op de school-
reis sneed een leerkracht haar zelfge-
maakte quiche voor de collega’s in vijf 
stukken met gebruik van haar geodrie-
hoek om toch maar vijf gelijke delen te 
hebben... Het toppunt van leerkracht 
wiskunde zijn!

Merel Deburghgraeve uit BVLd op V-day 
(8 mei) op haar doedelzak speelde? 
De klanken van Amazing Grace gingen 
over de speelplaats en alle leerlingen 
applaudisseerden luid en spontaan na 
haar optreden!!

de leerlingen van 6 Haarzorg op 1 juni 
door Dominiek Savio werden uitgeno-
digd om kennis te maken met rolstoel-
sporten?

vijf Nederlandse uitwisselingsstuden-
tes op de dag van de kleur voor het 
eerst in hun leven lekkere frieten aten? 
Op die middag gingen er in campus 
Polenplein maar liefst 710 pakken friet 
en 510 frikandellen over de toonbank 
in één uur tijd. Is dit geen recordbre-
kende prestatie?

onze directeur mevr. Vanoost door per-
soneelsleden genomineerd werd als 
beste directeur van Vlaanderen? Haar 
nominatiedossier overleefde de voor-
ronde en ze mocht in Brussel  samen 
met 199 genomineerde directies genie-
ten van de slotshow.

de pop-up barbershop op de speel-
plaats van VISO-P een schot in de 
roos was tijdens de open dag? Menig 
man werd geknipt en verwend met een 
streekbiertje. Met dank aan onze col-
lega’s Haarzorg van het 7de jaar!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Jelle Van heesbeke uit 2 STVc de 
tweede beste ropeskipper van de 
wereld is? Proficiat! Hij werd zelfs door 
VTM Kzoom uitgenodigd. Het filmpje 
kan je bekijken op onze facebookpa-
gina.

de eerstejaars in VISO-P 44.6 kg dop-
pen inzamelden? Hiermee scoren ze 
het best en geven ze de oudere jaren 
het nakijken.

heel VISO campus Delbekestraat op 6 
mei te voet op vredestocht trok naar 
de Duitse militaire begraafplaats in 
Hooglede? Tijdens een prachtig stilte-
moment speelde de heer Van Vooren 
de Last Post. Kippenvel!

de leerlingen van 6 Schoonheidsverzor-
ging een paar keer per schooljaar de 
kans krijgen om hun schoonheidsbe-
handelingen in een woonzorgcentrum 
uit te voeren? De bewoners vinden dit 
super omwille van het resultaat, maar 
vooral ook om de gezellige babbel en 
de verwennende aandacht. En of er 
vaak heel wat gelachen wordt!

de stuurgroep van de leerlingenraad 
van VISO-P uitbreidt? Volgend school-
jaar worden er naast derdegraders ook 
leerlingen uit het vierde gerekruteerd.

Pauline Hélin uit 3BE instructiefilmpjes 
make-up maakt en op youtube.com 
plaatst?

de leerlingen van 3 Verzorging-voeding 
en het 3de leerjaar van de vrije basis-
school Sint-Lutgart zich als ware chef-
koks ontpopten op hun projectnamid-
dag ‘koken met jonge kinderen’? Ze 
maakten eenvoudige gerechtjes klaar 
en smulden er dan later samen van. 
Mhhmmmm … lekker!

ook de grootouders van onze derde-
jaars Verzorging-voeding verwend wer-
den op een gezellige spelletjes- en kof-
fienamiddag?

de tweede editie van het VISO Fifa-toer-
nooi doorging? Zestien deelnemers 
keken elkaar op woensdagnamiddag 
22 april in de ogen om de overwinning 
te behalen in de virtuele voetbalwereld. 
Wie zou met de beker aan de haal gaan 
en zich de beste Fifa-speler van VISO 
jaargang 2015 noemen? De emoties 
laaiden hoog op, maar er kon maar één 
eindwinnaar zijn. De heer Vandecaveye 
- dubbel zo oud (of meer) dan sommige 
deelnemers- bewees niet versleten 
te zijn en mag een jaar lang genieten 
van een pronkstuk op de kast. Senne 
Buseyne (2 STVc) werd heel mooi 
tweede en Bert Vander Stichele (6 
STWb) schreef de bronzen plak op zijn 
naam.

de quiz van de directie ingevuld werd 
door 1879 leerlingen van scholengroep 
Sint-Michiel? Net geen 2015, het aan-
tal dat nodig was om een ster binnen 
te halen, maar wel een verdienstelijke 
poging. Uit de leerlingen die alle vra-
gen juist hadden, kwamen de volgende 
winaars uit de bus: Febe Deserranno uit 
het IHKA, Tom Six uit de VMS en Manon 
Strumane uit het VISO. Zij kunnen gra-
tis naar de cinema. Proficiat aan de win-
naars en bedankt aan alle deelnemers!

de leerlingenraad van campus Polen-
plein de leerlingen ieder jaar in het 
derde trimester trakteert op een ijsje? 
Dit jaar geen cornets of frisco’s, maar 
een echte ijswagen op de speelplaats! 
Een vers bolletje schepijs voor maar 50 
cent op de meest tropische dag (5 juni) 
van het schooljaar! De meerkost wordt 
betaald door de leerlingenraad!

leerlingen van 2 tso opnieuw de WOI-
quiz werden voorgeschoteld als voor-
programma op de schoolreis? Drie 
leerlingen behaalden een gelijke score 
van 24/30. Ook op de schiftingsvraag 
wisten ze alle drie een juist antwoord te 
geven. Vandaar dat we dit jaar drie win-
naars mochten belonen met een boe-
kenbon van 10 euro. Een welverdiende 
proficiat aan Zoë Dejonghe (2 TW), 
Milla Eghermanne (2 STVd) en Tatjana 
Meeuws (2 STVc).)

de leerlingen van BVL haarzorg een 
bezoek brachten aan parfumerie Van-
cora in Roeselare? Ze maakten kennis 
met het uitgebreide assortiment make-
upproducten. 

-
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Familiaria

Overlijdens

Dhr. Roland Parmentier op 8 april 
2015, grootvader van Lotte en Lowie 
Parmentier - 7 TBZb

Dhr. Daniel Depoorter op 12 april 
2015, vader van Martine Depoorter - 
leerkracht

Dhr. Gilbrecht Vanraes op 20 april 
2015, grootvader van Justien Margodt 
- 5 GWWc

Mevr. Agnes Vandenbulcke op 23 april 
2015, overgrootmoeder van Michelle 
Callens - 7 TBZa

Mevr. Brigitta Popelier op 28 april, 
grootmoeder van Thiara Vangheluwe - 
1 A STVa

Mevr. Lilianna De Bruyne op 5 mei 
2015, grootmoeder van Laura Vercae-
mer - 3 STWa

Zr. Beatrijs op 5 mei 2015, vroegere 
overste van de Grauwzusters en huis-
meesteres in Technisch Instituut H. 
Elisabeth

Baptist Verhoest op 6 mei 2015, oud-
leerling van de school

Mevr. Alice Dierickx op 12 mei 2015, 
grootmoeder van Eline Galle - 1 A STVb

Mevr. Mia Versavel op 13 mei 2015, 
moeder van Veerle Dierynck - leerkracht 
en schoonmoeder van Kris Mostrey - 
leerkracht

Mevr. Maria Vandermeersch op 14 
mei 2015, overgrootmoeder van Jana 
Dumoulein - 6 GWWa

Dhr. Jelle Vanhoutte  op 14 mei 2015, 
broer van Joram Vanhoutte - leerkracht

Mevr. Magdalena Temmerman op 20 
mei 2015, grootmoeder van Shauni 

Vanhau-waert - 3 VVa en Laetitia Cla-
rysse - BVLb

Dhr. Danny Sijmkens op 21 mei 2015, 
vader van Sonja Sijmkens - leerkracht

Dhr. Jan Desmet op  22 mei 2015, 
vader van Griet Desmet - lid van Raad 
van bestuur scholengroep Sint-Michiel 
en vroeger lid van pedagogisch college 
T.I. H. Elisabeth

Dhr. Hervé Boudewyn op 11 juni 2015, 
vader van Marianka Boudewyn - leer-
kracht

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan. 

Geboorten

EMILY & OLIVIA op 28 januari 2015, 
kleindochters van Agnes Vanwilde-
meersch - oud-leerkracht

OSCAR op 1 maart 2015, kleinzoon 
van Agnes Vanwildemeersch - oud-leer-
kracht

RACHELLE op 13 april 2015, dochter 
van Karen Matthys en Tom Debruyne- 
oud-leerkracht

RIES op 29 april 2015, kleindochter 
van Erna Vanhee - leerkracht

SOFIE op 17 mei 2015, kleindochter 
van Greta Gheeraert - leerkracht

THIBO op 1 juni 2015, kleinzoon van 
Huguette François - oud-leerkracht 

ELOISE op 7 juni 2015, kleindochter 
van Hilde Van Ruymbeke - leerkracht

WOUT op 9 juni 2015, kleinzoon van 
Rita Wittevronghel - oud-leerkracht

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Huwelijken

Daniël De Neve en Lies Notebaert - 
leerkracht op 7 april 2015

Wieland Vallaey en Julie Depla op 30 
mei 2015 - zoon van Leen De Decker - 
oud-leerlingenbegeleidster

Goewaart Oplinus - leerkracht en Veerle 
Naessens op 30 mei 2015

Proficiat aan het gelukkige paar en 
hun familie! 



BOEKEN- EN
MATERIAALVERKOOP

Campus Delbekestraat
dinsdag 25 augustus 2015 van 9 uur tot 12 uur

(1ste, 2de, 3de en 4de jaar)

dinsdag 25 augustus 2015 van 14 uur tot 17 uur
(5de, 6de en 7de jaar)

Campus poleNpleIN
woensdag 26 augustus 2015 van 9 uur tot 12 uur

(1 A, 2 STV en 2 TW)

woensdag 26 augustus 2015 van 14 uur tot 17 uur
(3, 4, 5 en 6 STW en TW)

donderdag 27 augustus 2015 van 9 uur tot 12 uur
(3 en 4 BE/HZ en GWW)

donderdag 27 augustus 2015 van 14 uur tot 17 uur
(5, 6 en 7 HZ/HS en SV/EL)

Wie meerdere kinderen op school heeft,
komt op donderdag 27 augustus.

INschRIjVINgEN
EN  INLIchTINgEN

van woensdag 1 juli 2015
tot en met vrijdag 10 juli 2015

van maandag 17 augustus 2015
tot en met maandag 31 augustus 2015

van 9 uur tot 12 uur
en van 13.30 uur tot 17.30 uur

AdMINIsTRATIEVE
VAKANTIE

van maandag 13 juli 2015
t.e.m. vrijdag 14 augustus 2015

Kalender eerste trimester 2015 - 2016
05/10 vrije dag D + P
19/10 vredesdag 1 B D
20/10 ouderavond nieuwe
 leerlingen Haarzorg P 
21/10 dag van de verzorgdende D + P
22/10 bezinning 2 klassen 1 A P
23/10 dag van de jeugdbeweging D + P
29/10 oudercontact 1 B D
29/10 oudercontact P
02/11 start herfstvakantie D + P
08/11 einde herfstvakantie D + P
10/11 novemberwake D + P
11/11 vrije dag (Wapenstilstand) D + P
16/11 leerlingenraad 2de graad P

01/09 start nieuw schooljaar                   D + P 
01/09 onthaal 1 A, 1 B en BVL D + P
02/09 onthaal 1 A en 1 B D + P
03/09 onthaal 1 B D
10/09 infoavond 5 bso rond stage D
15/09 teamdag 5 Vb en 6 Vb D
24/09 teamdag 5 Va, 6 Va, 5 MRV
 en 6 MRV D
24/09 ouderavond 1 A P
25/09 sportdag D + P
29/09 teamdag 5 Vc en 6 Vc D
29/09 ouderavond 1 B D
01/10 ouderavond 5 GWW P
04/10 restaurantdag P

17/11 leerlingenraad 3de graad P
19/11 leerlingenraad 1ste graad P
24/11 ouderavond buitenlandse stage D + P
26/11 sinterklaasfeest 1 A (leerlingenraad) P
27/11 pedagogische studiedag
 (vrije dag voor lln) D + P
04/12 ouderavond studiekeuze-
 begeleiding 6des + 7 bso D + P
08/12 adventsviering D
15/12 laatste examendag D + P
18/12 oudercontact  D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

hET  cLB  Is  OPEN
TIjdENs  dE  VAKANTIE

van woensdag 1 juli 2015
tot en met dinsdag 14 juli 2015
van maandag 17 augustus 2015

tot en met maandag 31 augustus 2015
van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur

uitzondering: woensdag open tot 18 uur
         vrijdag tot 16 uur

kattenstraat 65, roeselare, t 051 25 97 00
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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

Ha
ar

zo
rg

M
od

e-
ve

rk
oo

p

Thuis- en bejaardenzorg 

Ge
zo

nd
he

id
s-

 e
n

w
el

zi
jn

sw
et

en
sc

ha
pp

en

Ki
nd

er
zo

rg

Organisatiehulp
Techniek-wetenschappen

Schoonheidsverzorging

Sociale en
technische wetenschappen

D
R
U
K
 G

R
A
F
O
S
E
T
 R

O
E
S
E
L
A
R
E

Sterk in de zachte sector

PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE
P003055


	1
	2
	contact
	3
	4



