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Ons DNA verandert niet

Een jaar lang hebben we naar de an-
der en onszelf gekeken, steeds met 
ons jaarthema in het achterhoofd: 
‘Wie zie je?’ En dit zowel in de Al-
gemeen Nederlandse als de West-
Vlaamse betekenis. Een jaar lang 
stonden we nog meer dan anders stil 
bij hoe we de ander zien en wie hij of 
zij echt is, met al zijn of haar talen-
ten. Het is al jaren het DNA van ons 
VISO-project: die talenten zoeken en 
verder doen groeien.

Soms hoor je wel eens: “Hoe meer 
je kan, hoe meer er van je verwacht 
wordt.” Wel, als ik rondkijk in VISO, 
dan zie ik in elk lokaal, elke gang, 
op de speelplaats, in het secre- 
tariaat… zoveel mensen die zo veel 
kunnen. En ja, het zit in het DNA van 
de school: we streven er steeds weer 
naar om het de volgende keer nog 
net iets beter te doen. Waaraan je 
dat ziet? Ik geef graag enkele voor-
beelden.

Ik zag onlangs het leerlingenfeest 
en het modespektakel waarin zo-
wel leerlingen als leerkrachten zich, 
zoals elk jaar, weer overstegen. Ze 
zetten in een recordtijd een prach-
tige show neer waarin hun talenten 
van het podium spatten. Het publiek 
heeft enkel lofbetuigingen voor onze 
leerlingen of de organisatie van de 
show. In de coulissen hoor je echter 
al: “Volgend jaar gaan we x of y nog 
anders doen. Dan zal het nog beter 
zijn.” Typisch VISO.

Nog een voorbeeld. Na een voorexa-
men hoorde ik de ene leerling tegen 

de andere zeggen: “Jammer, die laat-
ste vraag heb ik echt niet gevonden. 
Ik vraag morgen zeker aan de leer-
kracht wat het antwoord is.” Waarop 
de medeleerling vroeg: “En is de rest 
gelukt?” “Ja hoor, maar die laatste 
vraag hé…” Die leerling wil het de 
volgende keer nog iets beter doen.

Een ander, mooie illustratie van het 
streven naar beter is de bevraging 
die we deden over ons pedagogisch 
project. 180 personeelsleden gaven 
op de pedagogische studiedag input 
over alle mogelijke aspecten van het 
onderwijs in VISO. Waar moeten we 
onze accenten leggen? Leerlingen- 
en ouderraden gaven hun feedback 
op de acties en vanaf volgend school-
jaar gaan we opnieuw voor vijf jaar 
aan de slag met een meerjarenplan 
met als doel: zo goed mogelijk on-
derwijs. Elke actie van het meer dan 
dertig bladzijden tellende document 
is bedoeld om het in de toekomst 
nog beter te doen.

Ook onze minister is volop bezig met 
die zoektocht. Heel wat veranderin-
gen staan op til. Hoe die zullen verlo-
pen en wat het resultaat zal zijn, dat 
is nog afwachten. Ik ben echter van 
één iets zeker: wat voor hervorming 
er ook komt, het streven naar beter 
in VISO zal nooit veranderen. We wil-
len nu eenmaal het verschil maken.

Een heel jaar lang gaven leerlingen 
en personeelsleden het beste van 
zichzelf. Van enkelen onder hen ne-
men we afscheid. Onze laatstejaars 
trekken de VISO-poort achter zich 

dicht en stappen de wijde wereld in. 
Het werkveld of verdere studies lon-
ken. We wensen hen heel veel suc-
ces met al hun toekomstplannen.

Annemie Goethals en Christine Tang-
he zetten een punt achter hun mooie 
onderwijsloopbaan. Bij allebei zit het 
streven naar beter in het bloed. Door 
hun rijke ervaring en gedrevenheid 
hebben ze het verschil gemaakt voor 
zo veel leerlingen en personeelsle-
den. Ook hen wensen we het aller-
beste toe!

Een welverdiende vakantie staat voor 
de deur. Ik hoop dat ieder van jullie 
voldoende tijd neemt om te genieten. 
Genieten van de ander, van jezelf en 
je omgeving. Ik hoop dat het een ont-
spannende en verrijkende periode 
mag worden waarin je voldoende tijd 
hebt om echt te zien, om nieuwe er-
varingen op te doen en horizonten te 
verkennen.

Joeri Sioen
Adjunct-directeur

PS: Ik hoor tegelijk dat er volop plan-
nen gesmeed worden om in de va-
kantie een vak bij te werken, cursus 
te vernieuwen of nieuwe acties voor 
te bereiden. Zoals ik al zei : het zit in 
ons DNA…
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“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”
Onlangs was ik aanwezig op een 
familiefeestje. De kinderen speelden 
er het spelletje “Ik zie, ik zie wat jij 
niet ziet”. Dit is het bekende spel-
letje waarbij je aan de hand van de 
kleur moet raden welk object uit de 
omgeving iemand in zijn gedachten 
heeft. Met enige goede wil zou je kun-
nen stellen dat ook wij in VISO tijdens 
het schooljaar dit spel gespeeld heb-
ben: de ogen openen om te zien wie 
er écht voor je staat. Voorbijgaand 
aan het uiterlijke en de vooroordelen 
proberen te doorgronden wie die leer-
ling, die leerkracht, die directie, die 
onderhouds- en secretariaatsmede-
werker, die ouder, die… echt is. Op 
deze wijze willen we gehoor geven 
aan de oproep van Jezus om onze 
medemens als broer en zus te zien. 
Of nog, zoals de 19de-eeuwse Russi-
sche schrijver Dostojewski het formu-
leerde: “Iemand liefhebben, is hem 
zo zien als God hem heeft gewild.”

Maar om iemand echt te zien, moet 
je met die persoon in contact tre-
den. Daar hebben we dit voorbije 
schooljaar extra aan gewerkt. Door 
elkaars en Zijn verhaal te beluisteren 
tijdens de bezinningen, vieringen en 
andere pastorale activiteiten, heb-
ben we geprobeerd om elkaar meer 
en meer echt te leren kennen. Mis-
schien kan je het ook zo stellen dat 
het niet zozeer de vraag is wie je ziet, 
maar wie je wil zien. Vooroordelen en 

gekleurde waarnemingen zorgen er 
vaak voor dat de ander niet tot zijn 
recht kan komen. Alleen het eerlijk 
in dialoog treden, kan ervoor zorgen 
dat we de andere kunnen, durven en 
mogen zien zoals hij echt is. Boven-
dien zorgt de confrontatie met  het 
verhaal van anderen eveneens voor 
een verrijking van onze zelfkennis. 
Door ons te spiegelen aan de opvat-
tingen van anderen, kunnen wij onze 
eigen opvattingen scherper stellen.

Jezelf en anderen beter leren kennen 
is evenwel niet louter de verdienste 
van godsdienst of pastoraal. Ook als 
leerkracht hoop je dat jouw leerlingen 
laten zien wat ze in hun mars heb-
ben. De onlangs overleden Neder-
landse voetballer en coach Johan 
Cruijff verwoordde het zo: “Als ik jou 
vraag te laten zien wat je kan, zou 
je laten zien wat je kan. Maar dan 
weet ik meteen ook wat je niet kan, 
want dat laat je niet zien.” Eigenlijk 
kan je een schooljaar vergelijken 
met het beklimmen van een berg. 
Op één september sta je nog aan 
de voet. Doorheen het schooljaar 
beklim je langzaam maar zeker de 
berg, wetende dat je het mooiste 
panorama hebt wanneer je boven op 
de top staat. Onze leerlingen hebben 
tien maanden die berg beklommen 
– soms met vallen en opstaan – en 
kunnen laten zien wat ze waard zijn. 
Intussen zijn de examens afgelegd, 

de punten geteld en is het in eer en 
geweten wikken en wegen op klas-
senraden voorbij. Ik hoop – samen 
met mijn collega’s – dat het resul-
taat minstens overeenkomt met het 
harde werk dat geleverd werd en dat 
de leerlingen op de top van de berg 
mogen nagenieten van het panorama 
van de voorbije tien maanden.

Nu mogen we dan ook tijd maken 
voor vakantie. Genieten van een wel-
verdiende ontspanning. Misschien 
ook eens met andere ogen kijken 
naar alledaagse zaken. Wie weet, 
zie je dan duidelijker dat het vaak de 
eenvoudige dingen zijn die mensen 
gelukkig maken. Of je nu mag genie-
ten ver weg of dichtbij in eigen land, 
het citaat van de Engelse schrijver 
Charles Caleb Colton wil ik je voor 
deze vakantieperiode zeker niet 
onthouden: “Men are born with two 
eyes, but only one tongue, in order 
that they should see twice as much 
as they say.”. Geniet er alvast van!

Renaat Jonckheere

Jaarthematekst
Wie zie je?

Wie zie je in die ander?
Wie zie je in de kracht van de ander
in de kwetsbaarheid van de ander?

Wie zie je 
in de vriendschap

in de liefde
in de verbondenheid van het leven
in de eenzaamheid van mensen?

Zie je jezelf 
in de ander?

Zie je de Ander 
die samen met jou onderweg is?

Wil jij zien, spreken en luisteren 
door Zijn ogen

met Zijn woorden
vanuit Zijn verhaal?
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VISO neemt afscheid

In 1974 studeerde Christine af als 
GLSO Nederlands- Engels - Economie 
en startte haar schoolloopbaan met 
vooral veel kilometers. Korte interims, 
langere interims, interims her en der 
tot de RVA een vacature uitschreef 
voor een leraar voor het Propedeu-
tisch centrum. Christine kreeg die job 
en gaf bijscholing in Nederlands, wis-
kunde en maatschappelijke vorming 
aan lager geschoolde werkzoekenden.

Na 2 jaar waren de subsidies op en 
besliste de RVA om het Propedeutisch 
centrum te sluiten. Christine kreeg 
het aanbod om verder bij de RVA als 
bemiddelaar te werken, maar ze koos 
toch voor het onderwijs.

Sint-Lutgart zocht een vervanger voor 
een leraar Nederlands en voor Chris-
tine was dat het begin van een lange 
carrière in die school.

Na die interim werd Christine aange-
steld als studiemeester-opvoeder en 

nam ze een deel van de leerlingenad-
ministratie voor haar rekening. Enkele 
jaren later kwam het ambt vrij van – 
toenmalig nog - directiesecretaris en 
Christine verdiepte zich in de perso-
neelsadministratie. 

Ondertussen bleef de onderwijswereld 
niet stilstaan en veranderden er tal 
van zaken: het Sint-Theresiainstituut 
van Staden fusioneerde met het Sint-
Lutgartinstituut. Enkele jaren later 
fusioneerde het Sint-Lutgartinstituut 
met het Technisch Instituut H. Elisa-
beth. De computer deed zijn intrede, 
de scholengemeenschappen werden 
opgericht en er waren de directiewis-
sels.

Afscheid nemen doet Christine met 
gemengde gevoelens, met pijn in het 
hart. De contacten met de collega’s, 
directie, het lief en leed dat ze deelde 
met de opvoeders, dit alles zal ze heel 
hard missen.

Haar school was haar hobby, maar nu 
zal ze tijd vrijmaken voor haar gezin, 
haar kleinzoontje en last but not least: 
haar jachthond Kontar waarmee ze 
hoopt nog veel jaren op training en op 
jacht te gaan.

De collega’s ondersteunend personeel

Beste Annemie,
graag blikken we 
even terug.

In 1982 werd 
de studierich-
ting Techniek-
wetenschap-
pen in het 
leven geroe-
pen. Dankzij 
jou werd dit 
meteen een 

succes. Vele leerlingen 
leerden het vak chemie kennen. Je 
begeesterde hen met je vakkennis. Van 
buretten tot pipetten, van erlenmeyers 
tot scheitrechters, van spectrofotome-
trie tot chromatografie, je goochelde 
met chemische termen, alsof het niets 
was. 

Je leerde hen met heel wat chemische 
producten omgaan, het ene al wat 
gevaarlijker dan het andere. Beschermd 
door labojas, veiligheidsbril en hand-
schoenen (wat voor de leerlingen eerst 
een soort gekke verkleedkledij leek), 
moesten ze allerlei chemische stoffen 
leren hanteren. Hun vraag: ”Mevrouw, 
is dit gevaarlijk?” werd steevast gevolgd 
door hetzelfde antwoord: “Zoek zelf 
maar op als je bang bent”… Er bestaat 
immers zoiets als H- en P-zinnen, jouw 
‘Bijbel’ in de chemieles.

Het lokaal A21, ons fameuze chemiela-
boratorium, is voor jou in al die jaren een 
natuurlijke biotoop geworden. Je voelde 
je er als een vis in het water. Bekergla-
zen, maatcilinders, verwarmplaatjes, 
spatels en statieven… alles heeft een 
plaats en moet daar dan ook blijven. 
Orde en netheid in een lab zijn essenti-
eel voor jou! Chemisch afval moet gesor-
teerd! Glaswerk moet gereinigd!

Je opdracht als leerkracht staat voorop, 
lessen goed voorbereid, inhoudelijk 
sterk, hoog studiepeil aanhouden om 
veel kans op slagen in verdere studies 
te blijven garanderen, toetsen altijd in 
orde en steeds direct erna verbeterd, 
kort op de bal spelen met ietwat moei-
lijkere leerlingen, benodigdheden voor 
labo’s reeds weken op voorhand klaar-
gelegd. Je ijver is ècht opvallend.
Terwijl je collega’s zich op het einde van 
een trimester nog zorgen maken over 
de leerstofafbakening, liggen jouw exa-
mens al klaar in het rotariaat. Externe 
juryleden voor de GIP werden in de 
maand oktober al gecontacteerd en het 
hele schooljaar verder gestalkt. Van uit-
stelgedrag geen sprake! Dit lesje heb je 
ons en je leerlingen zeker bijgebracht!

Jarenlang ben jij enthousiaste klastitu-
laris geweest van 5 TW. Je bekommer-
nis voor hun studies was en is eerlijk 
en ècht. De punten kunnen altijd beter. 

Je legt de lat hoog, maar tegelijk ben je 
meelevend en bemoedigend. Hun toe-
komst is jouw zorg. Prestaties van oud-
leerlingen in het hoger onderwijs volg je 
dan ook met veel interesse op.
De studierichting Techniek-wetenschap-
pen is jouw troetelkind gebleven, de 
GIP’s jouw grote zorg. 

Beste lezers, ik probeerde eventjes een 
beeld te schetsen van een gepassio-
neerde chemicus, van een zorgzame, 
liefdevolle leerkracht, maar vooral van 
een dynamische collega met een ener-
gie die zij zonder enige twijfel - na haar 
schoolcarrière - in andere engagemen-
ten zal omzetten!

Annemie, ik hoop dat je onze school 
verlaat met in het achterhoofd een heel 
pak goeie herinneringen.
Het is dan ook met grote dankbaarheid 
dat wij jou vandaag uitzwaaien. Straks 
trek jij definitief de schoolpoort achter 
je dicht. Dan is het de beurt aan je 
kleinkindjes om van al jouw talenten te 
mogen genieten. We zijn er zeker van 
dat je hen met nog meer enthousiasme, 
liefde en genegenheid zult omringen. 
En gelijk heb je! 
We wensen jou en je familie, van harte 
een heerlijke vakantie en een schitte-
rende toekomst toe! 

Sabine Schramme
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Geslaagde open dag

wetenschapp
en is fun

de schoolband gaf het beste van zichzelf

 koken is cool!

vreemde 
talen
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huishoude
lijke take

n bij de 
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thema ‘boerderij’ in de keuken

eerstej
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ken eig
en sleu

telhang
er

onze eigen pop-upbarbershop

Op onze jaarlijkse open dag, 
op zondagnamiddag 24 april, 
mochten we heel veel geïnte-
resseerde leerlingen en ouders 
ontvangen. De bezoekers waren 
vol lof over het warme onthaal, 
de leerlingvriendelijke sfeer, de 
leuke workshops en de aantrek-
kelijk ingerichte lokalen. Wat 
sfeerfoto’s…

 gree
n scr

een in
 infor

matic
a

schoonheidsverzorging in flowerpowerstyle

kennismaking met integrale opdrachten
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Een terugblik op de uitwisseling met Sneek (Nederland)

Fanny Delrue

EEN ONVERGETELIJKE
ERVARING!!!

Zes laatstejaars, drie weken 
op stage in Sneek: een stap in 
het onbekende, spannende ver-
wachtingen, een sappig Fries 
taaltje, leerrijke stages, onver-
getelijke ervaringen, nieuwe 
contacten… veel te snel voorbij!

Rilana Rondelez (7 TBZb), Shana Van Damme 
(7 TBZb), Flore Alliet (6 GWWa), Emma Vanden-
berghe (6 GWWb), Joni Callewaert (7 OA) en 
Jill Vanwalleghem (7 KZb).

Hoe kijk je terug op de
stageplaats in Nederland? 

Rilana: De begeleiders hebben 
er veel meer tijd om persoonlijke 
zorg te geven dan bij ons.

Shana: Er hangt een heel huise-
lijke sfeer, maar de handhygiëne 
is in België veel beter.

Joni: Ik werd er onmiddellijk als 
een collega opgevangen!

Emma: Tijdens de middagpauzes 
eten de leerkrachten samen met 
de leerlingen, wat voor een leuke 
sfeer zorgt. De gsm wordt er wel 
iets te vaak bovengehaald, zelfs 
tijdens de lesuren.

Wat is jouw leukste
herinnering? 

Rilana: Drie weken samenleven 
met de groep.

Shana: Ervaren hoe een school-
dag in een ander land eruitziet.

Joni: Nederland fietsland! En 
daarna een aperitiefje met z’n 
allen in ons verblijf!

Emma: We vormden een hechte 
vriendengroep met superbegelei-
ders!

In mei kwamen twee meiden uit 
Sneek op hun beurt voor drie weken 
op stage naar Roeselare. Met veel 
plezier leerden we hen de Vlaamse 
cultuur kennen, de Roeselaarse 
specialiteiten en ons VISO-enthou-
siasme!
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Leerlingenfeest 2016: Wie zie je?

VISO in de kijker
Nieuw dit jaar waren de promofilmpjes 
voor en door leerlingen gemaakt met als 
doel VISO in de kijker te zetten. Enkele 
leerlingen van 2 STVb  (Kyara, Chloë, 
Jelena, Safinah, Kaitana, Shakira, Jaime-
lie en Valerie) hielden zich een spiegel 
voor: ‘Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand, 
wie is de coolste leerling van het land?’ 
Ze beseften dat de enige juiste attitude 
die is waarbij je in team werkt, aandacht 
hebt voor mekaar, opkomt voor mekaar. 
Een zelf geknutselde robot zorgde voor 
die positieve VISO-spirit vol vuur, vrede, 
vriendschap, vreugde... 

Andere creatievelingen (Josephine, 
Amber, Lotte, Jana, Angel en Margot uit 
2 STVa)  creëerden een reclamespotje 
waarbij ze ‘hun bril afzetten voor men-
sen die anders zijn.’ Zij hielden een plei-
dooi voor ruimdenkendheid: iedereen 
hoort erbij, ook mensen die een tikkeltje 
anders zijn… In VISO beschouwen we 
dan ook elke leerling als uniek: respect 
voor iedereen!

Enkele leerlingen van 2 STVd (Audrey, Eli-
sabeth, Lilan, Julie, Emma, Elke, Tiffany, 
Eline en Marie) lieten zich inspireren door 
de hype van de oude en jonge K3. ‘Ik zie, 
ik zie wat jij niet ziet…’ Volgens hen is 
geen enkel trio gelukkig: de anciennes 
kunnen geen afscheid nemen en de jonge 
meiden worden getiranniseerd door hun 
voorgangsters. Gelukkig komt een VISO-
trio de boel redden en hen overtuigen 
van de juiste VISO-vision. 

Safety first
Andere helden van de dag waren de jon-
gens van ‘Safety first’, met name Jason, 
Daan, Arthur, Baptist en Robbe (4 STW). 
Halfweg de show brachten ze een komi-
sche sketch met enkele verwijzingen 
naar de brandende actualiteit.  Een puike 
imitatie van Smos en enkele kompanen 
zorgden voor de veiligheid in de zaal en 
het opsporen van onraad en explosie-
ven… Ze kwamen heel wat op het spoor 
en lieten niets aan het toeval over: een 
verdacht individu met als woonplaats 
‘Molenbe…’ bleek toch een onschuldige 
leerling uit de Molen…bergstraat. Ook 
onder vuur:  Sala… - zou hij dan toch ont-
snapt zijn, de snoodaard? - maar hij stak 
gewoon in de lunchbox, met tomaat en 
vinaigrette… Eventjes balanceerde drei-
gingsniveau 3 op het randje van 4, want 
de man met het hoedje kwam in het vizier, 
maar het bleek bij nader onderzoek meer 
een muts dan een hoedje, dus was ook 
dat gevaar geweken. Smos was trouwens 

Interpretatie troef met het jaar-
thema dat als rode draad door-
heen het leerlingenfeest liep. 
Ook dit jaar zagen we een bonte 
mengeling van muziek, woord 
en dans en aan kwaliteit hoefde 
deze talentenshow beslist weer 
niet in te boeten!
Presentatoren van dienst waren 
Hebe Theuninck (4 STWa) en 
Michiel Bardyn (5 GWWb), die 
niet aan hun proefstuk toe 
waren… Met veel enthousi-
asme en een ludieke aanpak 
stalen ze samen de show en 
slaagden ze er telkens in, van-
uit een andere invalshoek het 
jaarthema te benaderen.

CONTACT JUNI 20166 
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in zijn nopjes: hij dacht de Panamapa-
pers te hebben ontdekt, maar dat bleek 
dan weer een spreekbeurt te zijn van een 
4de jaar, over het Panamakanaal… Ver-
der vonden ze ook relevante informatie 
(voor Integrale Opdrachten) over drank 
en drugs en lekker vreemdgaan, maar 
de veiligheidsagenten concludeerden dat 
we over zulke banaliteiten niet hoeven te 
‘Cre-vitten’. 

So you think you can dance
De enthousiaste zesdes werden gewoon-
tegetrouw weer positief onthaald: hetzij 
als huppelende Roodkapjes of Robin 
Hoods, hetzij als woeste piraten. Ook de 
bruidjes vroegen hun bruidegom gezwind 
op de dansvloer en de indianen deden 
hun vreugdedansje rond de totempaal 
natuurlijk.

Onze middagdansers demonstreer-
den ook hun vorderingen: het was 
genieten van Cheerleaders tot 
Zumba, alles klaargestoomd 
door… leerlingen met net iets 
méér danservaring. Justine Mar-
godt (6 HZ) wordt hiervoor stil-
aan een vaste waarde, ook bij 
het uitvoeren van haar moderne 
dans. Met hart en ziel geeft ze 
altijd het beste van zichzelf.

Ook een beginnende majorette 
waagde haar eerste pasjes op het 
podium… Zo zie je maar: talent van 
allerlei pluimage, van beginneling tot 
gevorderde, iedereen komt aan bod!

Maar dit jaar werden we extra verwend: 
Febe Waelkens (5 SV) kon haar dansle-
raar strikken en samen deden ze een 
danceact waarbij de zaal helemaal wild 
werd! Febe was Belgisch kampioene 
enkele jaren geleden en deed mee 
aan het Europees kampioenschap. 
Haar leraar won ooit So you think 
you can dance en de hele zaal beves-
tigde… oh yes, they can dance all 
right!

The Voice
Elk stemgeluid klonk weergaloos, elk op 
zijn eigen manier… en liet de toeschou-
wer niet onberoerd. Duidelijk getrainde 
stemmetjes, want na de audities volgde 
voor de meeste kandidaten nog een 
flinke oefenweg… Maar het resultaat 
mocht telkens gezien… én gehoord wor-
den! Febe Verheecke (2 STVc) en Jilke 
Debrabandere (3 HZb) durfden al een 
song van Rihanna aan, Shakira Plysier 
(2 STVb) zette een mooie prestatie neer 
van Sam Smith, kippenvelmoment door 
Amber Dujardin (3 HZ) die haar idool Ed 
Sheeran zowat overtroefde met haar 
interpretatie van ‘I see fire’…

Nog meer ‘ongeremd
muzikaal talent’
Onze schoolband stond ook weer paraat: 
zes gemotiveerde muzikanten uit het 
4de, 5de en 6de jaar, elk met hun 
specialiteit(en): drum, gitaar, bas, saxo-
foon, piano… en samen een streling voor 
het oor. Zangeressen van dienst waren 
afwisselend Emma Alleman (5 GWWa), 
Silke Mahieu (5 TW), Jolien Verborgh (4 
TW) en Sarah Beckers (4 STWb) , begeleid 
door Simon Beernaert  (5 TW) en Louis 
Bouquet (6 TW). Allemaal volgden ze al 
muziekschool, maar ook de oefensessies 
op maandag werpen duidelijk hun vruch-
ten af. Iets klassieker, maar niet minder 
geschoold en gewaardeerd, is Dragan 
Marinkovic (4 STWb): hij volgde al zes jaar 
pianoles en haalde in Servië de derde 
plaats in een lokale zangwedstrijd.

Ook was er dit jaar een fluitduet: Marie 
Gesquiere (1A STVb) speelde overtui-
gend met mevr. Debel. Zij begeleidde 
trouwens ook 2 STVd in de jungle met 
The lion sleeps tonight, op de piano 
weliswaar, maar de heel hoge noten 
nam ze als leerkracht zang uiteraard 
graag voor eigen rekening…

En wie of wat zagen we in deze editie 
van het leerlingenfeest? Dat het goed 

was: een ware lust voor het OOG.

Sonja Sijmkens 
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Vrouwen in de oorlog

Het was op een zeer symbolische 
dag dat we het project ‘Vrouwen in de 
Groote Oorlog’ voor alle leerlingen orga-
niseerden. 12 mei: de geboortedag 
van Florence Nightingale (°1820), de 
vrouw die algemeen wordt beschouwd 
als grondlegster van de moderne ver-
pleegkunde. ‘The lady with the lamp’, 
zoals ze ook wel eens wordt genoemd, 
had er tijdens de Krimoorlog (1853-
1856) voor gezorgd dat de hygiënische 
omstandigheden in de primitieve hos-
pitalen sterk verbeterden.

Het project werd deskundig ingeleid 
door historicus Benedict Wydooghe, 
gerenommeerd en veelgevraagd spre-
ker en auteur van het boek: ‘De sluis-
wachter van de IJzer’.

Wij belichtten WO I vanuit een aparte 
invalshoek. Dit keer geen ellenlange 
beschrijvingen van grote veldslagen 
of opsommingen van belangrijke data. 
Met dit project plaatsten we de vrou-
wen die in WO I het verschil maakten, in 
de schijnwerpers. In het totale plaatje 
van de ‘Groote Oorlog’, werden en wor-
den de vrouwen meestal niet genoemd 
of gewoonweg vergeten. Nochtans 
speelden zij een niet onbelangrijke rol 
in die gruwelijke oorlogsperiode. De 

vrouwen stonden er ineens helemaal 
alleen voor. De echtgenoot en de zoon, 
of zonen, werden opgeroepen naar het 
front. Alle taken, van de opvoeding van 
de kinderen tot het werken op het land 
en zelfs in de fabriek (munitieproduc-
tie), kwamen op de schouders van de 
achtergebleven vrouwen terecht.
Daarnaast waren er ook vrouwen 
die zich op een andere manier lieten 
opmerken.

Tijdens de themawandeling doorheen 
de school maakten de leerlingen ken-
nis met een 20-tal vrouwen die hun 
stempel drukten op het wereldconflict. 
Dit gebeurde via een interactieve ten-
toonstelling met de biografie van deze 
opmerkelijke vrouwen, gevolgd door 
een persoonlijke boodschap van de 
leerlingen aan één van deze vrouwen.

De Britse verpleegster Edith Cavell 
en de Belgische Gabriëlle Petit, die 
omwille van hun spionageactiviteiten 
werden gefusilleerd in Schaarbeek. 
Marie Chisholm en Elsy Knocker, de 

Engelen van Pervijze, die in de voor-
ste linies hun ‘cellar house’ ombouw-
den tot hulppost om de noodzakelijke 
eerste hulp te bieden aan de gewon-
den, vooraleer ze naar het hospitaal in 
Veurne werden overgebracht.

Madame Tack, moeder der soldaten, die 
van geen wijken wilde weten en met haar 
ezeltje Paula de loopgraven doorkruiste 
om de soldaten te bezoeken en hen 
daarbij nog wat extra voedsel bezorgde.

Marie Picard, echtgenote van dokter 
Antoine Dépage, die fondsen ging wer-
ven in Amerika voor het hospitaal in de 
Panne. Ze was één van de omgekomen 
opvarenden van het passagiersschip 
de Lusitania, toen dit werd getorpe-
deerd in mei 1915.

Er was ook aandacht voor Nellie Spin-
dler, de Britse verpleegster die sneu-
velde door een obusinslag op het veld-
hospitaal en als enige vrouw begraven 
is op een Commonwealth-begraaf-
plaats in de Westhoek.

Op Campus Polenplein wilden 
we de herdenking van 100 jaar 
WO I, in de periode van 2014-
2018, niet zomaar aan ons 
voorbij laten gaan.
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En wat te denken van Dorothy Law-
rence die de frontlijn van de Somme 
bereikte als …Dennis Smith!

Er werden authentieke fragmenten uit 
oorlogsdagboeken (Virginie Loveling), 
ooggetuigenverslagen van het Belgi-
sche front (May Sinclair) en brieven 
(Vera Brittain) voorgelezen. Gedichten 
en filmscénes (In Vlaamse velden) wer-
den geprojecteerd.

In een opgesteld veldhospitaal kon-
den de leerlingen kennismaken met 
originele gevechtsuitrusting van een 
Brits en Duits soldaat. Ook chirurgisch 
materieel uit WO I was te bezichtigen. 
Hier werd de nadruk gelegd op het 
zware werk dat de verpleegsters te 
verduren kregen in de overvolle hospi-
taaltenten. Ze kwamen voor het eerst 
in contact met de vreselijke gevolgen 
van chemische oorlogsvoering (chloor- 
en mosterdgas), shellshock, trench-
feet, nooit geziene verminking door de 
steeds zwaardere artillerie… Ampu-
taties werden schering en inslag. De 
plastische chirurgie en bloedtransfu-
sies deden hun intrede in de militaire 
geneeskunde.

Ook het levenswerk van Marie Curie 
kwam hier tot zijn recht. Samen met 
haar dochter Irène reed ze met één van 
haar ‘Curietjes’, zeg maar mobiele rönt-
genapparaten, langsheen de frontlinie 
in Vlaanderen en Frankrijk.

Op het einde van de rondgang moch-
ten de leerlingen in de tot bezinnings-
ruimte omgevormde gymzaal hun eigen 
vredeswens neerpennen op één van 
de 750 zelfgemaakte klaproosjes. Alle 
poppies vormden op het eind van de 
dag één groot wandtapijt met centraal 
het symbool van de vrouw.

Met dit project probeerden we de leer-
lingen stil te laten staan bij de wereld-
oorlog (en bij uitbreiding alle oorlogen) 
en ze bewust te maken van de belang-
rijke rol die de vrouwen hadden tijdens 
deze oorlog in zowel de grote als de 

kleine dingen die ze verwezenlijkten 
om mensen te helpen. We lieten de 
leerlingen nadenken over hoe ze in 
de toekomst dergelijk geweld kunnen 
vermijden. Misschien kan ik hier de 
spreuk van George Santayana, uit het 
concentratiekamp van Auschwitz, aan-
halen om dit nog beter te illustreren: 
”The one who does not remember his-
tory, is bound to live through it again.”

Want zoals Dhr. Wydooghe opmerkte: 
“Een oorlog eindigt niet bij de Wapen-
stilstand.” Oorlogswonden blijven heel 
lang, zo niet altijd, nazinderen. 

Hierbij wil ik dan ook graag de directie, 
leerkrachten en de meer dan honderd 
leerlingen een welgemeende dank u 
wel zeggen voor hun enorme inzet bij 
de voorbereiding en de totale uitwer-
king van dit prachtige project!

Patrick Mullier
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Terugblik na een jaar in VISO

Begin september in een nieuwe 
school starten met veel vraag-
tekens en een klein hartje, het 
was het lot van heel veel leer-
lingen. Een overstap naar een 
andere school zorgt vaak voor 
ongerustheid, maar de vrees 
ebt snel weg als je merkt dat 
je snel opgenomen wordt in je  
nieuwe klas en je een warm 
onthaal krijgt.
Nu het schooljaar voorbij is, 
legden we ons oor te luister bij 
enkele leerlingen uit verschil-
lende richtingen die op 1 sep-
tember 2015  voor de eerste 
keer VISO binnen stapten. Hoe 
hebben ze het voorbije jaar 
ervaren?

1. Waarom koos jij voor VISO?
2. Welke verwachting had je van 

je nieuwe school (VISO dus)?
3. Achteraf gezien, beantwoord-

de dit aan je verwachtingen?
4. Wat vind je van je eerste 

schooljaar in VISO?
5. Heb je in het voorbije VISO-

jaar leuke anekdotes of 
ervaringen gehoord? Of heb je 
zelf iets leuks meegemaakt? 

6. Waarom zou je VISO aanraden 
aan andere leerlingen die een 
nieuwe school of studierich-
ting zoeken? 

7. Bijna tijd voor vakantie... welke 
vakantieplannen heb je?

Robbe Fertein (4 STWa) 

1. Ik volgde de richting 
elektriciteit in het VTI, 
maar mijn interesses 
lagen ergens anders. Mijn 
mama oefent een beroep 

uit in de zorgsector en dat spreekt me 
dan ook heel erg aan. Daarom dacht 
ik in VISO meer mijn eigen weg te vin-
den.
2. Ik had geen speciale verwachtin-
gen, ik hoopte gewoon op een goede 
start.
3. Ja, ik kreeg onmiddellijk veel uitleg 
en werd heel goed ontvangen.
4. Een heel toffe ervaring en zeker 
een school om verder de richting Soci-
ale en technische wetenschappen te 
studeren. Hier voel ik me goed en er 
waren tal van leuke momenten met de 
klasgenoten.
5. De leerkrachten geven ook een 
positieve opmerking, dat is leuk als 
leerling. Ik keek ook heel erg uit naar 
de klasuitstappen en de speciale 
dagen, zoals de dag van de jeugdbe-
weging die ik heel tof vond.
6. Het is een school waar je veel ple-
zier kunt maken, maar waar je je ook 
moet inzetten voor je studies. De leer-
krachten geven genoeg en goed uitleg 
bij de les, zodanig dat leren makke-
lijker is. Het is een school met toffe 
leerlingen.
7. Ik ga op reis naar Frankrijk waar 
ik zal wakeboarden en karten. Ik ver-
moed dat de playstation overuren zal 
draaien.

Jari Desserano (5 Vc) 

1. Omdat ik een richting 
in de zorgsector wou 
doen.
2. Ik hoopte erop dat ik  
in een toffe, gezellige en 

leuke klas zou terechtkomen, waarin 
ik goed zou ontvangen worden.
3. Ja, de klas liet mij direct toe in de 
groep. Als er iets was of als ik iets 
nodig had, dan kon ik altijd bij hen 
terecht!
4. Een toffe sfeer. Ik had nooit ver-
wacht me zo te amuseren in deze 
school. Ik ben aangenaam verrast!
5. De stages waren zeer interes-
sant. Ik heb er veel ervaring opge-
daan.
6. Omdat het een zeer leerrijke en 
aangename school is.
7. Op vakantie gaan met mijn 
ouders, barbecueën…

Sien De Jaegere (5 OHb) 

1. Van vrienden had ik heel 
veel goede dingen over 
VISO gehoord. Ook zaten 
er een paar vrienden van 
me in deze school. De rich-

ting die ik wou volgen, hebben ze ook 
hier, dus dat was perfect voor mij.
2. Dat het een leuke school zou zijn 
met toffe leerkrachten, leerlingen en 
leuke klasgroepen.
Dat we veel uitstappen zouden maken. 
3. Ja, We gingen zeer veel op uitstap. 
Ook de klasgroep was super. De vrije 
middag om de twee weken was ook 
wel handig. De leerkrachten vielen 
beter mee dan ik dacht.
4. Super tof. Ik heb zeer veel vrienden 
gemaakt en heb zeer goede punten. Ik 
heb me echt geamuseerd het voorbije 
jaar.
5. De VIS-week in de Ardennen (vijf-
daagse inleefstage) vond ik super. Zo 
leerde je iedereen goed kennen en 
samenwerken. Hierdoor kreeg ik een 
echte band met de andere leerlingen. 
Dit was een week om niet te vergeten.
6. Toffe leerkrachten, veel uitstappen, 
veel praktische lessen. Leuke school!
7. Vakantiejob, longboarden, veel weg-
gaan met vrienden en uitgaan. Lang 
slapen. Genieten van het zonneke. Ik 
zie wel hoe ik mijn dagen opvul.

Thomas Laruywe 
(2 TW) 

1. Het is een goeie school, 
waarin je een basis krijgt 
om verder te studeren. De 
zachte sector sprak me aan 

en er is een goede begeleiding bij stu-
dieproblemen.
2. Ik hoopte me vlug op mijn gemak te 
voelen in een toffe klas.
3. Ik wil er niet meer weg, in VISO voel 
ik me thuis.
4. Naar een nieuwe school gaan, is best 
eng, maar ik heb veel hulp gekregen van 
mijn klastitularis en medeleerlingen. We 
hangen goed aan elkaar en op de speel-
plaats komt iedereen met elkaar over-
een. Het is niet zo dat we altijd maar bij 
de eigen klasgenoten staan.
5. Tijdens de sportdag zaten de ver-
scheidene klassen door elkaar en zo 
heb ik andere leerlingen leren kennen.
6. Er heerst een familiaal gevoel en 
iedereen doet er alles aan om voor een 
goede begeleiding te zorgen.
7. Op kamp gaan en hopelijk kunnen 
afspreken met vrienden van school.

Fleur Pattyn (1 A STVc) 

1. Ik vind VISO een 
geschikte school voor wat 
ik later graag wil worden.
2. Ik had verwacht dat het 
veel zwaarder en moeilij-

ker ging zijn dan in de lagere school.
3. Ja, in het begin was het wat wen-
nen, maar het valt wel mee.
4. Ik vind het heel erg leuk. Het is 
wel een hele verandering.
5. De schoolreis was echt leuk! De 
frietjesdag en de dag van de jeugd-
beweging waren echt TOP!
6. Het is een hele goede en leuke 
school. Er worden leuke activiteiten 
georganiseerd.
7. Ik ga genieten van het mooie weer 
en ik ga op reis naar Kreta.
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Delphine Lezeure
(7 KZb) 

1. Omdat de school de 
richting Kinderzorg aan-
biedt. Als zevendejaars 
krijg je veel vrijheid en dat 

is ook wel tof.
2. Dat ik veel uit de stages zou leren.
3. Ja, ik heb al veel bijgeleerd.
4. Ik vond het zeer leerrijk.
5. De EHBO-cursus vond ik zeer leuk 
om te doen. Het was zeer interessant. 
6. VISO biedt veel richtingen aan. De 
leerkrachten gaan ook heel persoon-
lijk met de leerlingen om. Ze staan je 
bij waar nodig.
7. Ik heb een vakantiejob op één van 
mijn stageplaatsen. Daar kan ik nog 
verder ervaring opdoen om dan later 
te gaan werken.

Lies Bucsan (5 GWWa) 

1. De richting Gezondheids- 
en welzijnswetenschappen 
sprak mij enorm aan. Ik wist 
al een eindje dat ik iets wou 
doen met mensen, daarom 

koos ik voor deze school.
2. Ik wist niet zo goed wat ik moest ver-
wachten, ik hoopte dat ik in een leuke 
klasgroep zou terechtkomen en ik met 
mijn vragen terecht kon bij de leraren.
3. Het klikte direct met de klas en de 
andere nieuwe leerlingen. Mijn vragen 
werden altijd beantwoord als ik iets niet 
begreep, want ik had minder theorie van 
de wetenschapsvakken gezien dan de 
anderen.
4. Ik heb veel ervaring opgedaan dit 
schooljaar: nieuwe mensen, nieuwe vak-
ken, de stages… Het was een goed jaar, 
want de richting interesseert mij enorm.
5. In de lessen seminarie kwamen er 
mensen spreken en hun verhalen waren 
echt mooi, ze blijven je bij. In Londen 
zijn we naar de musical ‘Mama Mia’ 
geweest en toen we terugkeerden met 
de bus naar huis waren er liedjes van de 
musical. Het was echt leuk dat iedereen 
zo meezong.
6. Ik raad deze school aan, omdat je er 
echt welkom bent en de richtingen mooi 
uitgelegd worden, zodat je goed weet 
wat je zoal krijgt van vakken.
7. Ik ga op reis samen met mijn familie 
en als vakantiewerk doe ik speelplein-
werking. Ik zal vaak paardrijden en weg 
gaan met vrienden.

Axana Lybeer (1 Bc) 

1. Omdat je in VISO de rich-
ting Haarzorg kan volgen.
2. Ik hoopte dat het er 
leuk zou zijn en dat ik veel 
nieuwe vrienden zou maken.

3. Ja.
4. Het is hier veel leuker dan in het lager.
5. Het gezondheidsproject vond ik heel 
leuk.
6. Er is hier veel afwisseling, waardoor 
het nooit saai is om naar school te gaan.
7. Op reis gaan, afspreken met vriendin-
nen, uitstapjes maken, gaan shoppen, 
barbecueën, fietsen, wandelen…

Hannah Verstraete
(BVLa) 

1. Mijn mama en mijn tante 
liepen hier ook school.
2. Dat we veel leuke din-
gen zouden doen en veel 

uitstappen zouden maken.
3. Ja.
4. Heel leuk. Zeker omdat er veel acti-
viteiten op school zijn.
5. Ja, het modespektakel was een 
leuke ervaring.
6. Omdat je hier veel leert en er zijn 
over het hele jaar leuke activiteiten.
7. Ik ga op kamp naar Oostenrijk.

Femke Van Haverbeke
(7 OA) 

1. Ik moest veranderen 
van school. VISO sprak 
me het meest aan door 
de goede contacten. Ik 

voelde me er meteen op mijn gemak.
2. Dat ze open stonden voor studen-
ten met beperkingen.
3. Ja, heel zeker. Als er iets scheelt of 
als ik problemen heb om het bord te 
lezen… wordt er steeds rekening mee 
gehouden door de leerkrachten.
4. Een leuk schooljaar met elke dag 
opnieuw een leuke klassfeer en leer-
krachten die de leerstof goed uitleg-
gen. Indien je het nog niet snapt, dan 
leggen ze het graag nog eens uit.
5. Mijn mooiste ervaring het afgelo-
pen schooljaar was mijn eigen keu-
zestage in Dominiek Savio.
6. Indien je op je vorige school werd 
gepest, is VISO een school die ach-
ter je staat en pesterijen onmiddellijk 
aanpakt. In VISO krijg je de kans om 
mee te gaan op buitenlandse stage 
of een keuzestage te doen. Een heel 
leuke ervaring!
7. Ik doe een vakantiejob bij jongeren 
met een beperking en na de vakantie 
volg ik nog een 7de jaar Leefgroepen-
werking.

 Jovan Clarete (3 MRP) 

1. Ik wou Mode volgen.
2. Ik hoopte dat ik er veel 
vrienden zou maken.
3. Ja.
4. Heel erg tof!

5. De modewandeling in Antwerpen 
vond ik heel leuk. De modeshow waar 
ik aan mee deed, was ook een span-
nende ervaring. 
6. De richtingen zijn tof en je voelt je 
hier direct thuis! Hier accepteert ieder-
een je. Er wordt niemand uitgesloten.
7. Veel afspreken met vrienden.

Celeste Rogiers (3 BE) 

1. Ik droom al lang van 
de richting Bio-esthetiek, 
ik wilde en kon niet wach-
ten om eraan te beginnen. 
Ik woon in Izegem en in 

Roeselare vind je de dichtstbijzijnde 
school waar ik dit kan volgen. Daarbij 
had ik al veel goeds vernomen over 
deze school.
2. Ik hoopte het leuk te vinden en 
wilde me amuseren in de richting 
waarvan ik droomde.
3. De richting beantwoordt aan mijn 
verwachtingen en de klas hangt goed 
aan elkaar.
4. Ik ben tevreden over de school. Ik 
werd direct goed opgenomen in de 
klas.  
5. /
6. Omdat het echt een goede school 
is. Of je nu wel of niet weet wat je wilt 
studeren, je krijgt in VISO een goede 
basis.
7. Er zijn nog geen plannen gemaakt: 
carpe diem is van toepassing.

Imani Dhondt (3 VVa) 

1. Omdat VISO specifiek 
de richting Verzorging aan-
biedt.
2. Ik wou goede vrienden 
hebben en veel meer bijle-

ren. Ik wilde me ook aanvaard voelen op 
school en hoopte erop om meer mezelf 
te kunnen zijn.
3. Zeker en vast! Ik heb al veel bijge-
leerd! Mijn klasgenoten zijn ook heel 
vriendelijk en helpen me waar nodig!
4. Ik vond het een super jaar! Ik heb 
supervriendinnen leren kennen. Het is 
voor mij een jaar om nooit meer te ver-
geten! 
5. Onze leerkracht van gezondheid en 
welzijn vertelt altijd over haar ervarin-
gen van vroeger als verpleegster. En zo 
hoor je ook dat mensen je heel dank-
baar kunnen zijn.
6. Je maakt er rap vrienden. Je leert hier 
veel bij over wat je in de toekomst wil 
gaan doen.
7. Ik zal een groot deel van mijn vakan-
tie doorbrengen als leidster op de speel-
pleinwerking, maar een citytrip naar 
Amsterdam mag zeker niet ontbreken.
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Fairtrade: Hoe (h)eerlijk is chocolade?!

Febe Debruyne en Jane Crabbe
(4 STWc): 
Onze affiche stelt een cacaoplant 
voor met een cacaoboon. Wij willen 
de mensen duidelijk maken dat ieder-
een recht heeft op een faire prijs. De 
multinationals willen enkel maar winst 
maken, zoveel mogelijk grondstoffen 
(cacao) inkopen aan een lage prijs 
om ze duurder te verkopen. Wij willen 
met onze affiche de boeren steunen 
die dag in dag uit cacao telen. Onze 
slogan ‘Make it happen, choose Fair-
trade’, zegt genoeg…

Tijdens de lessen integrale opdrachten werkten we in het 4de jaar Sociale en technische wetenschappen rond 
‘chocolade’. De leerlingen maakten chocolademousse in de les voeding. Ze voerden enkele experimentjes uit 
(smeltpunt bepalen, vetgehalte vergelijken, voedingsstoffen in chocolade aantonen…). Ze brachten een bezoek 
aan het Chocolademuseum gekoppeld aan een wandeling door het historische gedeelte van Brugge waarbij leer-
lingen elkaar gidsten.  Ook een bezoekje aan de Oxfam Wereldwinkel is niet aan ons voorbijgegaan. De leerlingen 
stelden een campagne op om eerlijke producten te kopen, ten voordele van de chocoladeboeren uit het Zuiden. 
Ze maakten een persoonlijke achtergrond en via een green screen werden de leerlingen op hun eigen affiche 
geprojecteerd. We willen iedereen ervan bewust maken dat Fairtradeproducten kopen, en vooral dan chocolade, 
voor de boeren in het Zuiden een financiële meerwaarde is… 

De leerkrachten van 4 IO

Zalina Tsukrueva (4 STWa) en
Elisabeth Delaey (4 STWb): 
Bijna een miljard mensen in de wereld 
lijden honger. Driekwart van hen zijn 
boeren en landarbeiders in Latijns-
Amerika, Afrika en Azië. De macht in 
de fabrieken is dan ook niet eerlijk 
verdeeld en zorgt voor armoede bij 
de mensen die dagelijks ons voedsel 
produceren.

Fairtrade wil boeren, arbeiders en 
hun gezinnen een menswaardig 
inkomen bezorgen en de omstandig-
heden creëren waardoor ze sterker 
staan en zelf uit de armoede gera-
ken. Zo kunnen ze hun eigen toe-
komst in handen nemen. 

Onze slogan ‘Een zonnestraaltje voor 
elke boer van moeder natuur’ ver-
wijst naar twee zaken. Ten eerste 
hebben de cacaoboeren de zon nodig 
voor een goede oogst en ten tweede 
verwijst het zonnestraaltje naar de 
fairtradeprijs die de boeren krijgen 
van OXFAM zelf.

12 CONTACT JUNI 2016
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Vierdes op ontdekking door Gent en de 20ste eeuw

Alles was veel moeilijker in de 20ste 
eeuw (bijv. eten kopen). Ook zijn de 
scholen nu minder streng. Het museum 
was heel mooi. Alles is nagemaakt 
zoals het vroeger was. De apotheek 
vond ik het mooiste.

Laura Simoens - 4 VVc

Er bestaan nu veel meer dingen dan 
vroeger, bijvoorbeeld een smartphone. 
Het museum was boeiend, je weet nu 
veel meer over vroeger: hoe de mensen 
leefden, welke tradities er waren.

Nada Cherkaoui - 4 VVb

Gent?  Cuberdons of neusjes, studen-
tenstad, de Graslei, Buffalo’s, halfvas-
tenfoor, Gentse Feesten, Overpoort-
straat, museum… 

Of niet? We trokken met onze leerlin-
gen van het vierde jaar van campus Del-
bekestraat naar Het Huis van Alijn en 
het MIAT en leerden hen Gent kennen 
en appreciëren op een andere manier!

Sofie Mulier - leerkracht

De manier van leven in de 20ste eeuw 
bevalt me niet echt. Het museum was 
indrukwekkend. De dingen waren vroe-
ger heel anders, zoals naar een barbier 
gaan om je te laten scheren. 

Daniëlle Vandenbroucke - 4 VVc

We kregen eerst een korte uitleg over 
vilten zelf.
We hebben een gsm-hoesje ge-
maakt  voor onszelf.  Ik vond de activi-
teit zeer leuk, tof. 
Gent vind ik een supermooie stad en 
de plaats waar we naartoe gingen ook.  
De proevertjes waren zeer lekker, de 
zoektocht vond ik leuk. Wij moesten wel 
iets langer zoeken naar de leerkrachten 
dan de anderen, want we waren de weg 
kwijt.

Michelle Willaert - 4 MRP

Ik zou niet willen leven in de 20ste 
eeuw. Dan zouden we de oorlog heb-
ben meegemaakt en armer moeten 
leven. Ik heb veel bijgeleerd over vroe-
ger. Vooral de rituelen over geboorte en 
dood vond ik leerrijk.

Jari Naert - 4 VVc

Huis van Alijn, ‘Het leven zoals het was’
Ik zou niet kunnen leven in de 20ste 
eeuw. Ik zou te veel alle technologie 
missen. Het museum was interessant. 
Ik was onder de indruk dat Cola-Cola 
vroeger gepromoot werd in de scholen 
om het product te kunnen verkopen!

Maxim Debusschere - 4 VVc

Ik kan me niet voorstellen om rechtop 
te moeten slapen. Ik vond het museum 
leerrijk. Zo zie je eens hoe het toen 
was en besef je dat het nu op school of 
thuis zo slecht nog niet is.

Gitana Lapere - 4 VVc
’s Ochtends bezochten we het MIAT 
(Musum over Industrie, Arbeid en Tex-
tiel). We deden er een workshop “Vil-
ten”. Ik vond het interessant en leuk! 
In het begin vond ik het raar wat we 
precies moesten doen maar éénmaal 
we bezig waren, was het wel plezant! 
Jammer genoeg hadden we wat tijd te 
kort….

Silke Desmet - 4 MRP

CONTACT JUNI 2016 13 
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Peer support voor een sociaal veilig
en positief schoolklimaat

Sinds januari 2016 is het team toe-
gepaste psychologie van de Hoge-
school West-Vlaanderen (Howest) 
gestart met het project ‘Peer sup-
port’. Dit project loopt tot september 
2018 en wordt onder andere gefinan-
cierd door de provincie West-Vlaan-
deren, de Lions Club International en 
de eigen hogeschool. Het doel van 
het project is de implementatie van 
peer support (jongeren steunen jon-
geren) ter bevordering van het socio-
emotioneel welbevinden van leerlin-
gen in het secundair onderwijs.

Ondertussen hebben we er met 2 
leerkrachten/leerlingenbegeleiders 
en 3 leerlingen al verschillende brain-
stormsessies op zitten. Zowel leer-
krachten als leerlingen mochten mee 
nadenken over hoe we peer support 
op onze school concreet vorm zullen 
geven. Na 3 leerrijke sessies hebben 
we een keuze kunnen maken. 

Volgend jaar richten we op school 
een opleiding in om ‘peer supporter’ 
te worden. Deze opleiding zal aan-
geboden worden aan de geïnteres-
seerde 4e jaars gedurende het eer-
ste trimester van 2016-2017. In de 
opleiding zullen de leerlingen leren 
hoe ze kunnen bemiddelen in ruzies, 
hoe ze op een goede manier kunnen 
luisteren naar iemand…

Vanaf januari 2017 kunnen zij dan 
aan de slag als peer supporters in 
onze school. Uiteraard krijgen de 
leerlingen die de opleiding hebben 
gevolgd hier ook een certificaat voor. 
We vinden het als school namelijk 
belangrijk dat ze beloond worden 
voor hun inzet. De opgedane kennis 
zal niet enkel op school gebruikt kun-
nen worden, het zal ook een meer-
waarde zijn in het werkveld. Meer 
info over het project kun je vinden op 
www.peersupportvlaanderen.be.

Joke Desimpel

Als school willen we 
graag dat alle leerlingen 

zich goed voelen.
Eén van onze GOK-doelen 
(GOK: gelijke onderwijs-

kansen) in deze GOK-
cyclus is dan ook het 

ondersteunen van leerlin-
gen en leerkrachten in het 
creëren van een positief 

klasklimaat.
Toen we in februari het 
aanbod kregen om mee 
te stappen in het pro-

ject ‘Peer support’ van 
Howest, hebben we dan 
ook niet lang getwijfeld.

14 CONTACT JUNI 2016
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Wat me aantrok in het project is dat het uitgaat van de sterktes van de jongeren zelf, want jongeren kunnen vaak meer dan we zelf op het eerste gezicht denken. Bin-nen de leerlingenbegeleiding zien we ook vaak dat jongeren elkaar heel goed kunnen steunen en een belangrijke rol spelen bij het oplossen van problemen. Tijdens de bijeenkomsten was ik ook echt onder de indruk van de inbreng van onze leerlingen. Ze waren heel enthousiast over het project en brachten veel goede en realistische ideeën naar voor over hoe we het kunnen aanpakken.

De jongeren krijgen een degelijke opleiding waarin ze goed voorbereid worden op hun taak. Ze leren sig-

nalen herkennen van jongeren die het moeilijk hebben, leren hoe ze kunnen omgaan met conflicten in de 

eerste graad en hoe ze compromissen kunnen sluiten. De opleiding kan hen ook helpen in latere studies en op het werkveld, want veel van onze leerlingen komen 

terecht in de sociale sector. Maar ook in hun eigen relaties kan het hen helpen. Denk maar aan de conflic-

ten die voorkomen in families of bij de opvoeding van kinderen. Het lijkt me dus een 

verrijking voor een jongere om aan dit project deel te nemen. Reinilde Mol - leerkracht en leerlingenbegeleidster

Peer support, jongeren die elkaar helpen. De brainstormsessies zul-

len me altijd bijblijven: op een speelse manier in contact komen met 

elkaar om uiteindelijk een concreet plan op tafel te leggen. In deze 

sessies heb ik ingezien hoe belangrijk vrienden zijn. Zo heb je altijd 

een vertrouwenspersoon nodig en dit wil ik zeker toepassen in onze 

school. Een goed samenhangende school kun je gelijk stellen met 

een pest-vrije school. 

Hebe Theuninck - 4 STW

Ik vind het belangrijk dat iedereen steun kan vinden. Het is de bedoeling om als leerling andere leerlingen te kunnen helpen. We zijn op zoek naar mensen die de opleiding willen volgen. Volgend schooljaar in september krijgen alle vierdejaars meer informatie over de opleiding. We willen dan ook de andere jaren informeren over de opleiding, zodat peer support een groot succes kan worden en mis-schien wel een voorbeeld voor andere scholen. 
Margaux Demeulenaere - 4 VV

Ik vond de brainstormsessies erg interessant. We leerden veel over hoe we 

onze school kunnen verbeteren. Ik kijk enorm uit naar volgend jaar om met 

de opleiding te beginnen. Hopelijk zullen veel leerlingen even enthousiast 

zijn als wij. 

Aïcha Lagrou - 4 STW
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Op en top creativiteit!

Project STYLE!

Creatiedag. Een dag waar onze leer-
lingen Mode elk jaar naar uitkijken. 
‘Creëer iets origineels, een blikvan-
ger met als thema ‘look and see’.

Per jaar werd het thema nog ver-
fijnd. 3 en 4 Mode onderzochten 
wat ze met papier konden doen. 5 
en 6 Mode hebben voorwerpen uit-
vergroot, ontmanteld en op een origi-
nele manier opnieuw in elkaar gezet. 
7 Mode vatte het thema letterlijk op 
en werkte vooral met ogen.

Op de creatiedag zelf kregen de leer-
lingen de tijd om zich een volledige 
dag onder te dompelen in hun crea-
tieve wolk en alles uit te werken. Het 
verliep ook niet altijd even vlot. Soms 
kwam het wel eens voor dat er iets 

De leerlingen van 4 Mode hebben 
sinds vorig jaar een nieuw modevak, 
CPL. Dit staat voor Commerciële Pre-
sentatie en Lifestyle. Een zeer veelzij-
dig vak waarin we vaak rond verschil-
lende projecten werken. 

Dit jaar was ons eigen magazine een 
groot project. Door dit magazine kun-
nen we communiceren met de lezer. 
We presenteren er vooral verschil-
lende onderwerpen over lifestyle en 
mode. Een boeiend project!

Nadat de leerlingen de opdracht 
kregen, was er een eerste redactie-
vergadering. We zochten naar een 
naam voor ons magazine. Uiteinde-
lijk werd het ‘Project STYLE’. De leer-
lingen konden aan de slag. Informa-
tie opzoeken over mode, DIY (Do It 

niet lukte. Dat is nu net het leuke, 
een oplossing zoeken en vinden.

Zo creëerden de leerlingen stuk voor 
stuk prachtige resultaten. We nodig-
den dan ook de ouders op het einde 
van de dag vriendelijk uit om al dit 
creatiefs te bewonderen.

Veerle Vandamme

Yourself), trends, accessoires... 
Er werden foto’s genomen, inter-
views afgenomen, een cover ont-
worpen…

Uiteindelijk kon elk groepje zijn 
versie voorleggen op een vol-
gende redactieraad. In groep 
werd beslist welke onderwer-
pen en artikelen in het afge-
werkte magazine kwamen.

Het werd een mooi en leuk 
magazine. Zeker het lezen 
waard!

Veerle Vandamme
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Op weg naar Bethanië

# Rainbowyourselfie

Op de bezinningsdag van de tweedes 
van campus Polenplein trokken we 
naar de St.-Vincentiusvereniging in 
de vroegere Kapelhoekkerk. Daarna 
brachten we een bezoek aan de abdij 
van Bethanië en het Bijbelhuis.

Enkele reacties van leerlingen:

In de lessen sociale wetenschappen in 
4 Sociale en technische wetenschap-
pen leerden we over diversiteit. Een 
thema dat aan bod kwam, was omgaan 
met holebi’s en transgenders. Het is 
een actueel thema dat vaak in het 
nieuws komt de laatste tijd. Er kwam 
een spreker van Cavaria langs. Dit is 
een organisatie die opkomt voor de 
gelijke rechten voor holebi’s en trans-

genders. Hij leerde ons om niet af te 
gaan op het uiterlijk (of het een man 
of een vrouw is) en geen vooroordelen 
te hebben over elkaar. We moeten op 
een respectvolle manier omgaan met 
iedereen… ook als hij/zij beslist om 
als iemand van het andere geslacht 
door het leven te gaan. 

Aan Cavaria was ook een 
campagne gekoppeld, name-
lijk ‘rainbowyourselfie’.
De regenboogvlag is het sym-
bool van de holebi- en trans-
gendergemeenschap. Het was 
aan ons om met de hele klas 
een kleurrijke foto te maken. 
De kleurrijkste foto (over alle 
Vlaamse scholen heen) won een 
GoPro HERO met headset en die 
was voor 4 STWd. Gefeliciteerd! 

Aïcha Lagrou (4 STWa)

“Ik toon heel veel bewondering 
voor de manier waarop die zusters 
in afzondering kunnen leven. Toen 
we mochten stilstaan bij onszelf en 
mochten bidden voor onze dierbare 
naasten, is er mij iets opgeval-
len. Ik heb meer mensen lief dan 
mensen die ik graag heb. Op dat 
moment ben ik beginnen beseffen 
wat echt belangrijk is en wat niet. 
Ik raad iedereen een bezoek aan 
in een abdij, zo kun je even alle 
gedachten op een rijtje zetten.” 
(Safina Kigozi 2 STVb)

”Ik vond het een toffe dag. Ik heb 
veel bijgeleerd over de Bijbel in 
het Bijbelhuis en ik vond het ook 
heel speciaal hoe die zusters daar 
leven.” (Zoë Staelens 2 STVc)

“Het was een leerrijke dag met 
mooie bezienswaardigheden en 
veel info. Persoonlijk vond ik de 
abdij het meest interessant van-
wege het gebouw zelf...” (Valerie 
Hauspie 2 STVb)

“Het leukste vond ik de tentoonstel-
ling omdat je daar dingen kan doen. 
Ik vond het trouwens heel mooi 
gedaan!” (Xsarine Pattyn 2 STVc)

“Ik vond het een lastige maar wel 
leerrijke dag! Ik heb er veel bijge-
leerd. Het was de eerste keer in 
mijn leven dat ik naar een abdij 
ging. Ik had het mij een klein beetje 
anders voorgesteld. Wat ik tof vond, 
is dat we er hartelijk ontvangen wer-
den…” (Evelien Demoen 2 STVc)

“In het Bijbelhuis keken we naar 
een film over Jeruzalem. Ik wist niet 
dat er daar zoveel verschillende 
godsdiensten zijn: jodendom, chris-
tendom en islam. Ik wist ook niet 
dat erg gelovige joden melkproduc-
ten en vlees gescheiden houden 
en daarvoor twee koelkasten, twee 
gootstenen en twee verschillende 
bestekken hebben. (Charlotte Leen-
knegt 2 TW)

“In de namiddag luisterden we naar 
een zuster uit de abdij van Betha-
nië. De naam Bethanië is gekozen 
uit de Bijbel. Dat is de naam van 
het dorp waar Jezus vaak kwam 
uitrusten bij zijn vrienden Lazarus, 
Martha en Maria. Zij vertelde hoe 
ze God gevonden heeft en hoe zij 
een Benedictines is geworden.” 
(Amber Callewaert 2 TW)

Sabien Vanhaverbeke

CONTACT JUNI 2016 17 
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De leerlingen Mode namen op dit 
20ste modespektakel van VISO 
alweer een glansrol op met hun 
persoonlijke ontwerpen. En of  ze 
terecht in de schijnwerpers ston-
den!  Het publiek wierp een bewon-
derende blik op  hoe ze in de voet-
sporen traden van Dolce & Gabbana,  
creatief papier recycleerden, of zich 
lieten inspireren door een klok, para-
plu, piano, schakels of het oog...

De verrassende kapsels van de afde-
ling Haarzorg en eigentijdse make-
up van Schoonheidsverzorging 
maakten de look telkens af. De leer-
lingen van 1A zorgden er tijdens het 
showen van hun creatie eveneens 
voor dat je ogen tekortkwam. Ook 
tal van andere leerlingen stalen vele 
harten met hun talent.

De toeschouwers lieten zich vol 
verwondering meeslepen door de 
gevarieerde dans die de leerlingen 
brachten, de pakkende muziek en 
zang, de beklijvende woorden… Ze 
bekeken het geheel ook af en toe 
eens  door een roze/rode bril, wat 
het spektakel een extra dimensie 
gaf. 

Ze zagen niet alleen wat onze VISO-
leerlingen brachten, maar ontdek-
ten ook wie ze zelf zijn. Ons pas-

toraal jaarthema ‘Wie zie je’ gaat 
op zijn West-Vlaams namelijk niet 
enkel over wie of wat je ziet, maar 
ook over wie je bent. Het publiek 
beleefde mee wie onze leerlingen 
zijn: allemaal jongeren met een 
uniek verhaal, met mooie toekomst-
dromen en met diverse talenten die 
meer dan gezien mogen worden! Ze 
keken met hun ogen én met hun 
hart en gaven hen door hun enthou-
siasme vleugels!

Meteen toonden de leerlingen 
ook wie wij als school zijn. Het 
modespektakel is elk jaar opnieuw 
een mooie visualisatie van waar we 
als school voor staan: het ontdek-
ken, waarderen en stimuleren van 
alle talenten van onze leerlingen. 
De ongeziene samenwerking tus-
sen zovele leerlingen en leerkrach-
ten met diverse talenten, over de 
jaren, studierichtingen en campus-
sen heen, zorgt jaarlijks als kers op 
de taart voor een wervelende show 
waarin zoveel te zien is. 

Het publiek 
keek... en 
zag dat het 
goed was!

Met een bijzonder warme dankje-
wel vanuit het directieteam aan alle 
leerlingen, leerkrachten en opvoe-
ders die samen vol engagement hun 
schouders zetten onder dit schitte-
rend en oogstrelend modespekta-
kel!

Veerle Vanoost

Meer foto’s kan je bekijken op
www.facebook.com/visoroeselare

Look and See

Op dinsdag 7 juni kregen 
de toeschouwers slechts één 
opdracht op het wervelende 

Modespektakel in de Spil :
KIJK! Gebruik je ogen

‘to look and see’…

Kijk naar mij, 
zie me staan.

Dan bloei ik open.
Geloof in mij,

geef me vleugels.
Vertrouw op mij,
geef me je hart.
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Gezondheids- en welzijnswetenschappen in de kijker

Voor het eerst op stage! 
Dit jaar gingen we op stage bij baby’s 
en kleuters in kinderdagverblijven en 
kleuterscholen. Volgend jaar, in ons 
6de jaar, gaan we bij bejaarden op 
stage en hebben we ook nog een 
keuzestage. De stages waren nieuw 
en bevielen me wel. Mijn indruk over 
mijn eerste stageperiode was zeer 
goed.  In de kleuterklas vond ik het  
superleuk. Er was afwisseling in 
spelletjes, de sfeer was er ontzet-
tend tof, de kinderen waren lief.
Mijn tweede stageperiode was in 
een kinderdagverblijf. Ik was wat 
bang dat het er erg druk zou zijn. Dit 
bleek heel goed mee te vallen. De 
dagindeling daar is helemaal anders. 
In het begin moest ik wat wennen, 
maar dat ging vlot. De verzorgsters 
waren ook heel vriendelijk en soci-
aal en ik werd goed begeleid door 
de stagebegeleiders. Je leert iedere 
dag uit je stages, wat zeker goed is 
voor later. De stageperiodes van dit 
schooljaar waren dus zeker en vast 
heel boeiend!

Tiffany Gauwberg - 5 GWWa
Welke vakken zijn er zo typisch aan GWW?

Wat houden deze vakken in? 

Ik heb gekozen voor GWW omdat de 
specifieke vakken mij aanspraken. 
Ik had gedacht dat het moeilijk zou 
lukken, want in het begin was de 
overgang van 4 STW naar 5 GWW 
een aanpassing, maar het valt heel 
goed mee.
De voornaamste vakken zijn anato-
mie, biologie en psychologie. Ana-
tomie en biologie vullen elkaar een 
beetje aan. Het gaat namelijk beide 
over de werking van het menselijk 
lichaam. Dit zijn interessante vakken, 
maar niet zo makkelijk. Daarnaast 
hebben we ook nog psychologie. Dit 
jaar vond ik  het thema geestelijke 
gezondheidszorg het meest interes-
sant, omdat we hierover heel veel 
bijgeleerd hebben en het taboe is 
grotendeels doorbroken.
Intussen ben ik ervan overtuigd dat 
ik de goede studierichting koos. 
Bovendien heb je na GWW nog heel 
veel mogelijkheden in het hoger 
onderwijs: je kan de medische sector 
uit, maar zeker ook de sociale sector, 
het onderwijs….

Sarah Brootcoorens - 5 GWWa

GWW heeft een paar specifieke vak-
ken die voor velen van ons nieuw 
waren: psychologie en anatomie. Ook 
de wetenschappen (chemie, fysica, 
biologie) krijgen we nu apart terwijl 
dit in STW allemaal onder natuurwe-
tenschappen viel.
Op donderdag starten we ’s morgens 
met anatomie. Tijdens de eerste ana-
tomielessen leerden we de basis van 
het menselijk lichaam en de Latijnse 
woorden die erbij horen. Onderschat 
de basis zeker niet, want later breidt 
dit uit en leer je over het ademha-
lingsstelsel, het spijsverteringsstel-
sel… Deze lessen zijn al een grote 
voorbereiding als je later bijvoorbeeld 
verpleegkundige zou willen worden. 
Ook tijdens de praktijklessen van 
biologie in het laboratorium leren we 
veel bij over het menselijk lichaam 
door bijvoorbeeld bloed te onderzoe-
ken en hart en longen te bestuderen.
Op vrijdag hebben we ook psycho-
logie. Dit vak bestaat uit drie grote 
onderdelen: algemene psychologie, 
ontwikkelingspsychologie en peda-
gogie. Verder waren de lessen over 
geestelijke gezondheidszorg erg 
boeiend. We bezochten het Guislain-
museum en verschillende diensten 
voor hulpverlening in de geestelijke 
gezondheidszorg. Erg interessant!

Justine Vandevoorde - 5 GWWa
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Plastische opvoeding 2.0: met je tekening
binnenbreken in de werkelijkheid

Waarom heb ik voor GWW gekozen?

In het 6de jaar is donderdag een typische GWW-dag! Eerst en vooral is het de dag 
waarop je stage loopt. Eén van de twee stageperiodes in het 6de jaar mag je zelf 
kiezen. Dit is dan meestal ook de stage waar je uiteindelijk je eindwerk over zal 
maken.
Op donderdagen waarop er geen stage staat gepland, krijg je net zoals in het 
5de jaar sociale en zorgende vaardigheden. We gingen naar de hogeschool VIVES 
om de bedden en poppen te gebruiken. Zo leerden we ziekenhuisbedden opma-
ken en poppen wassen, dit als voorbereiding op de ouderenstage. De namiddag 
werd gevuld met interessante seminaries. Vaak kwamen sprekers langs die het 
hadden over diverse onderwerpen: orgaandonatie, het welzijnshuis, jeugdwerk... 
Daarnaast kreeg je info en begeleiding om aan je geïntegreerde proef te werken.

Fien Lamote - 6 GWWc

Hoe kunnen we de muren tussen het schijnbaar moeilijk te koppelen trio plastische 
opvoeding, PC en omgeving  slopen? Zo deden we dit :

•	Tijdens	de	les	plastische	opvoeding	ontwierpen	de	leerlingen	van	4	Verzorging-
voeding een tekening en voerden die uit op een vel papier. De tekening werd 
uitgewerkt in potlood, de tonen in inkt.

•	Parallel	met	die	eerste	stap	zochten	de	leerlingen	een	leuke	locatie.	Die	kon	zich	
binnen de school bevinden of ergens in de Roeselaarse binnenstad. Dan maak-
ten ze met de IPad van die locatie één of meerdere foto’s.

•	Met	behulp	van	een	applicatie	verwerkten	de	leerlingen	hun	eigen	tekening	in	de	
locatiefoto.

De ervaring leert dat de leerlingen zo’n 
opdracht fijn en boeiend vinden, die bun-
deling van onderwerp zoeken, uitwerken, 
locatie kiezen, foto’s nemen en bar-
rières doorbreken. En - als kers op de 
taart - een mooi resultaat creëren waar 
ze terecht fier op mogen zijn.

Anne-Marie Gevaert

Ik heb voor de richting GWW gekozen 
omdat ik enorm gefascineerd ben 
door het anatomische en psycholo-
gische van de mens. Ik weet graag hoe 
we eruitzien vanbinnen, wat er zich 
allemaal in het hoofd van de mens 
afspeelt... Ook wou ik de werkelijkheid 
zien in bijvoorbeeld kleuterklassen en 
kinderdagverblijven. Deze richting vind 
ik een aanrader voor mensen die zich 
interesseren voor de mens. Je leert 
over hoe de mens is opgebouwd in 
het vak anatomie, je leert omgaan 
met mensen in de vakken zorgende 
en sociale vaardigheden, je leert over 
hoe de mens op psychologisch vlak 
ontwikkelt... Ik ben zeer tevreden over 
mijn studiekeuze in het 5de jaar!

Shauni Dekeyzer - 5 GWWa

Ik wist al heel lang dat ik na 4STW voor 
GWW zou kiezen. Van jongsaf zeg ik al, 
dat ik verpleegkundige wil worden. GWW 
leek bijgevolg de meest passende rich-
ting. Bovendien vind ik GWW ook een 
zeer leuke opleiding. Je leert er heel veel, 
maar je mag het niet onderschatten, want 
er zitten vakken tussen die je heel goed 
moet bijhouden zoals anatomie, biologie, 
chemie, fysica. Het vak seminarie is ook 
zeer boeiend: je komt met verschillende 
dingen/mensen/thema’s in contact. Het 
vak zorgende vaardigheden is handig  als 
je op stage vertrekt. Dan heb je ook nog 
de stages die zeer leuk en leerrijk  zijn. 
Het is een richting waar je zelfstandig 
leert zijn! Het is niet altijd even gemak-
kelijk, maar zeker de moeite waard!

Florence Desimpelaere - 5 GWWa
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VISO kleurt je dag!

Naarmate de zonnestralen kwamen 
piepen, verdwenen de meeste jassen 
en zoals een rups in een kleurrijke 
vlinder verandert, kwamen de kleu-
ren op magische wijze tevoorschijn. 
De sombere dag kende dan toch een 
kleurrijke evolutie. Fuchsia, oranje, 
groen, rood, blauw en geel bonden 
de strijd aan. Welk jaarkleur kon de 
bovenhand nemen? Zoals steeds was 
er een stormloop naar de frituur. Is 
dit echt geen olympisch record: over 
beide campussen geteld een 1000-
tal personen in 3 kwartier bedienen?

In VISO campus Polenplein was er 
’s middags een gastoptreden. Arne 
Mayaert is een oud-leerling die ook 
een begenadigd dj is. Hij gaf het 
beste van zichzelf in zijn vroegere 
school. Alle leerlingen konden zijn 
kunsten wel smaken.

In VISO campus Delbekestraat was 
er tussen de middag een heuse foto-
shoot in ‘VISO-land’ met verschil-
lende kleurrijke attributen. 
 
Nieuw dit jaar waren onze eigen 
VISO-wensen. In VISO P knutselde de 
leerlingenraad een mooie wensboom 
waarop leerlingen een positieve 
boodschap voor iemand anders kon-
den noteren. In VISO D maakte de 

leerlingenraad een smiley op beide 
speelplaatsen met de post-its van de 
leerlingen. Hierop noteerden ze een 
aantal wensen voor hun droom-VISO. 
Deze wensen waren zeer divers, de 
ene al realistischer dan de andere, 
bv. een cocktailbar op de speel-
plaats, muziek tussen de middag, 
gsm mogen gebruiken in de lessen, 
een zwembad...

VISO in kleur was opnieuw een posi-
tieve ervaring! 

Tom Vandecaveye en Mieke Bossu

Kleur maakt de mensen vro-
lijk. Ook VTM wist dit een 
tijdje geleden al. De weergo-
den waren ons de laatste jaren 
goed gezind, maar nu was 
het toch met een bang hartje 
afwachten of we  op vrijdag 
20 mei al dan niet doorweekte 
frietjes zouden eten. Deze 
jaargang was er oorspronke-
lijk minder kleur te bekennen, 
maar dat nemen we vooral de 
wolken kwalijk.
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In geuren en in kleuren
vertellen al je dagen

wat jij op jouw
palet van ’t leven

kreeg en ook  moest dragen.
Schakeringen

een mengelmoes.
Primair of heel complex.

Dat alles bracht jou tot jouw 
huidig kunnen en succes!
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5 en 6 Haarzorg ontdekken drie Gentse kapperszaken

Finale Shoot School Contest 7de Haarstilist
Op 23 mei werden de prijzen van de 
Shoot School Contest uitgereikt tijdens 
een spetterende finaleshow in het Kur-
saal van Oostende. Die werd naar jaar-
lijkse gewoonte gepresenteerd door ex-
Miss België Virginie Claes en Dominiek 
Roosen. BV’s deelden de prijzen aan 
de winnaars uit. 

De wedstrijd werd georganiseerd door 
de firma Joico in samenwerking met 
de Unie van de Belgische Kappers en 
stond onder de leiding van tv- en BV- 
kapper Peter Platel. Meer dan duizend 
zevendejaarsleerlingen uit een 80-tal 
Vlaamse en Waalse kappersscholen 
namen deel. 

In de voorrondes werden de modellen 
door de studenten gerestyled, zowel 
kapsel als make-up en outfit. De cre-
ativiteit van de leerlingen werd met 
tips en tricks gestimuleerd en daaruit 
haalden ze inspiratie voor unieke rea-
lisaties.

Een modefotograaf nam een fotoshoot 
van de modellen. Een jury van profes-
sionals uit de wereld van kappers, sty-
ling, visagie en fotografie evalueerde 
honderden foto’s. Daaruit werden 
drie laureaten gekozen uit maar liefst 
negen categorieën.

We behaalden een mooie tweede 
plaats in de categorie ‘Transforma-

tie’ met het team van Julie Santens.  
Deze fantastische finaledag was een 
mooie afsluiter van een leerrijke erva-
ring!

Proficiat aan alle deelnemers!
Dorine Delameilleure

Op dinsdag 12 april bezochten 
we in Gent drie grote kappers-
zaken: Barbier Tom, De Cliënt 
en De Wakko Kapper.

Dit is hoe leerlingen dit ervaarden:

“Barbier Tom vond ik het leukst, 
omdat het een heel andere stijl 
is. Ik vond het zeer indrukwekkend 
vanaf het moment dat ik de zaak 
binnenging. De kapsels worden er 
perfect geknipt.“

“De Wakko Kapper was heel inte-
ressant, helemaal anders dan de 
andere kapsalons. Ik vind het raar 
dat ze bijna nooit brushings uitvoe-
ren. Ik denk dat het er een leuke 
sfeer is om er te werken.”

De dag sloten we af met een cultu-
rele zoektocht in Gent. Het was een 
zeer leerrijke en leuke dag!

“Het was interessant, vooral omdat 
het drie verschillende kappersza-
ken zijn: een barbier waar enkel 
mannen komen, De Cliënt is een 
groot salon voor dames en heren 
en  in De Wakko  Kapper wordt op 
droog haar geknipt.”

“De Wakko Kapper vond ik een tof 
salon met al die kleurrijke tekenin-
gen op de muur. Hier zou ik wel wil-
len werken.”

De Cliënt is een zeer mooi salon, het 
sprak mij aan en ik zou daar stage wil-
len volgen. Wel raar dat de bovenste 
verdieping enkel voor de kleurtoepas-
singen is, en dat beneden de snitten 
en brushings uitgevoerd worden.

“Je kon veel bijleren door te kijken 
hoe ze de snitten uitvoerden.”

“Ik had niet verwacht dat zoveel 
mannen naar een barbier gaan.”

Dorine Delameilleure
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Allergisch aan de voedingsles?

Je professioneel leven wijden aan 
het begeleiden van jongeren op hun 
weg naar volwassenheid is de dag 
van vandaag misschien wel één van 
de mooiste, maar zeker ook één van 
de meest uitdagende zaken die je in 
je leven kan doen.  

Iedere jongere in je klas is een indi-
vidu met zijn of haar eigen unieke 
eigenschappen en met speciale aan-
dachtspunten.  Allergie en intoleran-
tie zijn aandachtspunten die meer en 
meer voorkomen  bij jongeren. Als 
leerkrachten voeding vinden we het 
belangrijk om hier op in te spelen.  
Er zijn verschillende zaken waar men 
allergisch aan kan zijn en de uitings-
vormen kunnen heel verschillend en 
soms gevaarlijk zijn. 
 
De enige behandeling bestaat erin de 
stoffen waarvoor men allergisch of 
intolerant is te vermijden. De ingredi-
entenlijst op de verpakking of in een 
recept van voeding spelen hierbij een 
belangrijke rol. 
Bij ons op school zitten ook leerlin-
gen met allergieën en/of intoleran-
ties voor melk (lactose), gluten, vis, 
tomaten…  Daarnaast zijn er nog leer-
lingen die omwille van hun geloof of 
overtuiging bepaalde voedingsmidde-
len niet mogen verbruiken. Wij probe-
ren tijdens de kooklessen hier zoveel 
mogelijk rekening mee te houden. 

In klasverband moeten we daardoor 
gaan differentiëren. De meerderheid 
van de leerlingen bereidt het recept 
zoals het in de receptenmap staat 
en daarnaast bieden we een variatie 
aan. Voor moslimleerlingen vervan-
gen we varkensvlees door alternatie-
ven. Vegetariërs bereiden het gerecht 
zonder vlees en indien mogelijk wer-
ken we met vleesvervangers. 

Dit jaar stond ik voor een grote uit-
daging. In de klas zit een leerling 
met een grote waaier aan allergieën. 
De lijst die de diëtiste me bezorgde, 
was behoorlijk lang. Via het inter-
net gingen we samen op zoek naar 
alternatieven. Bij een bezoek aan de 
bio-winkel vonden we al meteen glu-
tenvrije bloem en lactosevrije melk 
waarmee we aan de slag gingen. Het 
was een leerrijke zoektocht om de 
recepten aan te passen en uit te pro-
beren. Ook voor de klasgenoten was 
dit enorm verrijkend. 
Zo hebben we dit jaar glutenvrije en 
lactosevrije bananenpannenkoeken 
gemaakt. We bakten glutenvrij brood, 
maakten groenteburgers, croques… 
en zoveel meer. 

In VISO proberen we op deze manier 
ook tijdens de les voeding rekening 
te houden met het uniek zijn van elke 
leerling. 

Valentine Desmet

Havermout - banaan -
pannenkoekjes

Voor ongeveer 10 kleine pannen-
koekjes. Vrij van toegevoegde 
suikers, lactose en gluten. 

70 g havermout (glutenvrij)
2 soeplepels tagatesse of honing
1 lepel maïsolie
1 banaan
sojamelk
2 eieren
eventueel ½ koffielepel kaneel

Maal de havermout fijn in de 
keukenrobot. Voeg de banaan 
toe en meng. Kluts 1 ei en 
voeg toe aan het mengsel. Voeg 
de olie en indien gewenst de 
kaneel toe. Voeg melk toe tot je 
een mooi beslag bekomt. Bak in 
een hete pan kleine ronde pan-
nenkoekjes.
Serveertip: opdienen met rood 
fruit of suikervrije confituur.

“Veel mensen denken dat het 
moeilijk is om deze allergieën 
te hebben, maar ik ben het 
ondertussen al gewoon. Met 
mijn allergieën is goed te leven 
zolang iedereen er gewoon nor-
maal over doet en er rekening 
mee houdt, maar dat gebeurt. 
Ik vind het vooral heel leuk dat 
ik op deze manier tijdens de 
kookles gewoon kan mee eten 
met de rest van de klas.“

(Yente Ferret - BVLa)
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Een geschiedenis van Aken in drie hoofdstukken

Aha-erlebnis
Aken is een stad met een rijke 
geschiedenis. De stadsnaam 
zou afkomstig zijn van het Oud-
hoogduitse aha, wat zoveel bete-
kent als water of rivier. Het waren 
de Romeinen die de hete, zwa-
velhoudende minerale bronnen 
kanaliseerden tot geneeskrach-
tige baden. De relaxerende en 
verkwikkende thermen zijn tot op 
heden geliefkoosde ontmoetings- 
en ontspanningsplaatsen. 

Der Aachener Dom
In de middeleeuwen vestigde 
Karel de Grote er de Aachener 
koningspalts. Zijn hofkerk, de 
latere Dom van Aken, is een 
indrukwekkend staaltje Karolin-
gisch vakmanschap dat werd 
aangevuld met barokke en neo-
gotische invloeden. In 1978 zou 
de Dom als eerste Duitse monu-
ment op de Werelderfgoedlijst 
van UNESCO geplaatst worden. 

Babor
In het voorjaar van 2016 mocht 
de stad vijftien gedelegeerden uit 
de Belgische schoonheidssector 
ontvangen. Onder een stralende 
zon kon de delegatie schoon-
heidsspecialisten uit VISO haar 
expertisemissie uitvoeren. Inspi-
ratie werd opgedaan, gegeerde 
esthetische knowhow collegiaal 
uitgewisseld en ervaringen en 
inzichten gedeeld. Het bezoek 
van 7 Esthetische lichaams-
verzorging zal ongetwijfeld een 
plaatsje krijgen in de geschiede-
nisboeken, een voetnoot in die 
van Aken, een hoofdstuk in die 
van de zevendejaars.

Thomas Ryon

“Het was zeer interessant om het moederbedrijf van Babor te leren kennen. We 
kregen er een rondleiding en een opleiding, waarna we met een officieel certificaat 
naar huis konden.” - Liese Debrabandere & Chloé Reynaert

“De mozaïeken, de schatkamer en het museum met de vele relikwieën: de Dom 
van Aachen was zeer indrukwekkend.” - Celine Vilez en Femke Vanderwee

“Het was een fantastische reis om onze tijd in het middelbaar onderwijs mee af te 
sluiten.” - Celine Vilez en Femke Vanderwee

“Het natuurlijk verwarmde water had 
een helende kracht op het lichaam. Het 
was een oase van rust en we voelden 
ons als herboren.” - Melanie Noyelle, 
Manon Versavel, Chelsea Verheecke



CONTACT JUNI 2016 29 

Sterk in de zachte sector

6de jaar Parijs

5de jaar Amsterdam

5de jaar Londen

1ste jaar Brugge

2de jaar Noord-Frankrijk

4de jaar Rijsel

6de jaar Londen

1ste jaar De Panne

2de jaar Bellewaerde en 
oorlogsmuseum Zonnebeke

7de jaar Parijs

 SCHOOL-
REIZEN  

3de jaar Antwerpen

3de jaar Brugge
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Toekomstplannen laatstejaars

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen a
Flore Alliet laboratoriumtechnologie 
Louise Anseeuw verpleegkunde
Margot Degruyter verpleegkunde
Steffy Deleu verpleegkunde
Sofie Delva verpleegkunde
Joke Demeyere ergotherapie
Charlotte Demoen ergotherapie
Shari Deprez toerisme en recreatie-
 management
Salma El Issati verpleegkunde
Celien Cheerardyn onbeslist
Dunja Joye leraar lager onderwijs
Shani Naert verpleegkunde
Jennifer Pereira Rodrigues Da Silva sociaal werk
Emily Van der Haegen leraar kleuteronderwijs
Lise Van Moerkerke verpleegkunde
Astrid Van Neste onbeslist
Bente Vanwalleghem orthopedagogie
Enya Vanwalleghem integrale veiligheid
Lies Verbeure leraar lager onderwijs
Sara Vercouter verpleegkunde

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen b
Sien Beernaert logopedie
Febe Beeuwsaert farmaceutisch technisch
 assistent
Emma Billiouw ergotherapie
Hannelore Callewaert leraar kleuteronderwijs
Louisa Declercq leraar lager onderwijs
Laura Gorra leraar kleuteronderwijs
Kimberly Labaere orthopedagogie
Tessa Malvesi Saguer maatschappelijk werk
Celilen Pauwels leraar kleuteronderwijs
Florence Renard leraar kleuteronderwijs
Kirina Soetaert onbeslist
Louise-Marie Stubbe verpleegkunde
Lore Ulin verpleegkunde
Emma Vandenberghe verpleegkunde
Kimberley Vanhuyse onbeslist

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen c
Emma Aernoudt logopedie
Lauren Claeys verpleegkunde
Laurien Corneillie verpleegkunde
Lauren De Mûelenaere leraar lager onderwijs
Lauren Dochy verpleegkunde
Niki Hamerlinck verpleegkunde
Elise Kindt toegepaste
 jeugdcriminologie
Fien Lamote toegepaste
 jeugdcriminologie
Lotte Lefere leraar kleuteronderwijs
Justien Margodt verpleegkunde
Kelly Monsy vroedkunde of pedagogie
 van het jonge kind
Nele Packo leraar kleuteronderwijs
Elien Soenen verpleegkunde
Kenneth Vanborm verpleegkunde
Miet Vanderhaeghe leraar kleuteronderwijs
Emily Van Hulle leraar lager onderwijs
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6 Sociale en technische wetenschappen b
Silja Bruneel mondzorg
Nancy Christiaens sportmanagement
Inse Cottenier voedings- en dieetkunde
Lotte De Boe ergotherapie
Gill Deruyter orthopedagogie
Mayke Desal sociaal werk
Annelien De Westerlinck leraar kleuteronderwijs
Oona Driege leraar lager onderwijs
Hafsa Faïk  journalistiek
Naomi Fauconier rechten
Iene Herman biomedische laboratorium-
 technologie
Frieke Latré leraar kleuter- of lager
 onderwijs
Yentl Notable elektromechanica
Donika Salijaj klassieke muziek
Amber Theys leraar secundair onderwijs
 plastische opvoeding en
 project kunstvakken
Pauline Van den Heuvel mondzorg
Jana Verduyn leraar kleuter- of lager
 onderwijs

6 Sociale en technische wetenschappen a
Malika Abdrachidova businessmanagement en
 entrepreneurship
Amber Ameye pedagogie van het jonge kind
Axana Debacker audiologie
Fauve Denoo leraar lager onderwijs
Bert Depotter leraar secundair onderwijs
 aardrijkskunde/geschiedenis
Justine Dewitte verpleegkunde
Elise Dierkens ergotherapie
Nadejda Kan office  management
Tanaka Kiryakov leraar kleuteronderwijs
Laura Neyrinck leefgroepenwerking
Thi My Lan Nguyen hotelmanagement
Violette Popelier office management
Marte Reynaert onbeslist
Margaux Sierens orthopedagogie
Elisabeth Vandepitte onbeslist
Laurence Viaene bedrijfsmanagement
Seppe Willaert orthopedagogie

6 Techniek-wetenschappen
Célèstine Algoet orthopedie of podologie
Delphine Biesbrouck biomedische
 laboratoriumtechnologie 
Louis Boucquet muziektechniek
Sam Buseyne audiovisuele technieken
Nicolas Claeys verpleegkunde
Shamil Debaere biologie
Inse Deceuninck voedingsmiddelen-
 technologie
Elien Dewulf voedingsmiddelen-
 technologie
Jolien Jonckheere industrieel ingenieur
Annelien Lannoo optiek en optometrie
Annaïs Pauwels farmaceutische
 wetenschappen
Soren Reynaert biologie
Laurens Tempelaere chemie
Marie Tyvaert optiek en optometrie
Emanuel Vangroenweghe rechten
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Toekomstplannen laatstejaars

7 Haarstilist
Delphine Clarysse werk zoeken in kapsalon
Louis Compagnie logopedie en audiologie
Delphine Cools schoonheidsverzorging
Silke Debels werk zoeken in kapsalon
 en bijscholen in
 schoonheidsverzorging
Jana Gellynck werk zoeken als vertegenwoor-
 digster in de kappersbranche
Frauke Goderis werk zoeken in kapsalon
Jolien Kimpe werken in kapsalon
Charlotte Lannoo werk zoeken in kapsalon /
 opleiding politie
Annelore Lecointere werk zoeken in kapsalon
Chloë Noreillie zelfstandig kapster aan huis
Julie Santens werk zoeken + zelfstandig
 kapster aan huis
Xena Soetemans werk zoeken in kapsalon
Feeline Vanderbeke zelfstandig verkoopster
Jill Verschaeve werk zoeken in kapsalon
 of verkoop

6 Schoonheidsverzorging
Nora Barbier 7 Esthetische lichaamsverzorging
Nel Cuvelier 7 Esthetische lichaamsverzorging
Isaura De Beul wellbeing- en vitaliteits-
 management
Loes De Clerck onbeslist
Yana Degryse verpleegkunde
Kyara Demeyere onbeslist
Thomas Deschrijvere leraar secundair onderwijs
 bio-esthetiek en haarzorg
Kapinda Desmet wellbeing- en vitaliteits-
 management
Perrine Deswarte onbeslist
Thamara Devos podologie
Charlotte Devreker medical management assistent
Chaline Dewaele bedrijfsbeheer en nagelstyliste
Kristina Maliqi wellbeing- en vitaliteits-
 management
Destiny Meuleman 7 Esthetische lichaamsverzorging
Alyssa Nsiah bedrijfsbeheer en nagelstyliste
Rano Pulatova journalistiek
Cameron  Santy medical management assistent
Anouk Vanmoerkerke 7 Esthetische lichaamsverzorging
Lenka Verstraete verpleegkunde

7 Kinderzorg a
Tina Cogghe interieur en vormgeving
Kacey Commeine 7 Thuis- en bejaardenzorg
Sharon Declerck leraar kleuteronderwijs
Kimsy Degryse werken in de kinderzorg
Fauve Faraci werk zoeken in de verkoop
Veronika Skaqaj verpleegkunde
Isolde Vanhove werk zoeken in de kinderzorg

7 Kinderzorg b
Tatjana Commeyne jeugd- en gehandicaptenzorg
Cynthia Defieuw jeugd- en gehandicaptenzorg
Lore Degryse leraar kleuteronderwijs
Morgan Degryse werk zoeken in de kinderzorg
Sarah Degryse leraar kleuteronderwijs
Jill Vanwalleghem onbeslist
Delphine Lezeure leraar kleuteronderwijs
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7 Thuis- en bejaardenzorg b
Suzie Blanckaert werk zoeken in de zorgsector
Celine Buyse verpleegkunde
Mélissa Christiaens verpleegkunde
Laurence Commeine verpleegkunde
Shari Debruyne leraar lager onderwijs
Jolien Dewulf verpleegkunde
Daan Godderis werk zoeken in de zorgsector
Arike Labaere werk zoeken in de zorgsector
 + opleiding animator
Elise Lapere orthopedagogie
Rilana Rondelez werk zoeken in de zorgsector
Shana Van Damme verpleegkunde
Véronique Vandenbussche verpleegkunde
Melissa Vanpeteghem werk zoeken in de zorgsector
Hille Verhamme thuis- en bejaardenzorg in
 volwassenenonderwijs
Thuline Werbrouck werk zoeken in de zorgsector

7 Mode - verkoop
Cynthia Bielen boekhouding 
Farah Verbrugghe werk zoeken in de
 modesector
Jadzia Verfaillie creatie en
 patroonontwerpen

7 Thuis- en bejaardenzorg a
Raya Alai verpleegkunde
Delphine Degraeve verpleegkunde
Liesbet Diril werk zoeken in de zorgsector
Emilie Eeckhout werk zoeken in de zorgsector
Jasmijn Fieuw verpleegkunde
Chadia Haelewyn leraar lager onderwijs
Jozefien Hemeryck werk zoeken in de zorgsector
Setareh Molaie verpleegkunde
Sylvana Pintelon verpleegkunde
Natalia Roelens verpleegkunde
Lisa Termote leefgroepenwerking

7 Organisatie-assistentie
Joni Callewaert verpleegkunde
Maarten Dehouck werk zoeken in de
 logistieke sector
Alexandra Desmet onbeslist
Charlie Gies opleiding politie 
Raisa Kulozua 7 Thuis- en bejaardenzorg
Sascha Lesage werken in  verwerkingsbedrijf
 diepvriesgroenten
Femke Van Haverbeke leefgroepenwerking
Josefien Vansteenkiste werk zoeken in de
 logistieke sector
Ina Willems werk zoeken in de
 logistieke sector
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Wist je dat…
de leerlingen van 7 Thuis- en bejaar-
denzorg in de Week van de Valpreventie 
(18 t.e.m. 24 april) een valpreventie-
parcours aflegden? Dit is een ludieke 
manier om valrisico’s te bespreken en 
de gevolgen van onveilig gedrag aan 
den lijve te ondervinden. Zo ervaar-
den ze hoe het is om door een slecht 
gangpatroon in een onveilige situatie 
terecht te komen, in het donker op zoek 
te gaan naar het toilet, slecht te zien of 
last te hebben van een lage bloeddruk. 
De risicofactoren van vallen werden zo 
op een speelse manier doorlopen.

de leerlingen van 2 tso op vrijdag 20 
mei opnieuw de WOI-quiz op het menu 
kregen? Dit als voorgerecht voor de 
schoolreis van 27 mei die in de voor-
middag in het teken stond van dit 
wereldwijd conflict. 
Amber Wille uit 2 STVa behaalde met 
een score van 25/30 de eerste prijs: 
een boekenbon van 15 euro. De boe-
kenbon van 10 euro werd binnenge-
haald door 2 leerlingen die allebei 24 
punten scoorden: Marta Vandelanotte, 
eveneens uit 2 STVa, en Xante Jacques 
uit 2 STVd. 
Proficiat aan de winnaars! 

v.l.n.r. Xante Jacques, Amber Wille en 
Marta Vandelanotte 

Aldina Aljic, Khava Dzeytova en Justien 
Reynaert uit 3 HZ en Esmee Deblaere, 
Fien Vancker en Yacintha Dewash uit  
4 STWd op 21 mei op de ‘Dag van de 
Opvoeding’ in het Geitepark de kindjes 
een tof kapsel bezorgden of hen een 
leuk snoetje gaven met hun kinder-
grime?

Margaux Sierens en Laura Neyrinck 
(6 STWa) meededen aan het theater-
project voor welsprekendheid en voor-
dracht van STAP Roeselare? Een inwo-
ner uit Rumbeke stelde zijn huis open 
voor publiek. Daar vonden drie Point 
Finalvoorstellingen plaats.

spoedverpleegkundige Kristof Gussé 
de leerlingen van 7 Kinderzorg leerde 
hoe je een jong kind of een baby moet 
reanimeren? 

leerkracht Jean-Marie De Backere de 
4de editie van het Groot Nederlands 
Dictee van het VTI heeft gewonnen? Hij 
maakte slechts 7 fouten. De deelne-
mers kregen dit keer een tekst voorge-
schoteld van Jacques Verhaeghe (voor-
malig winnaar van het Groot Dictee der 
Nederlandse Taal). Daarbij moesten ze 
vijftig woorden invullen. Iedereen kon 
deelnemen, maar uiteindelijk toonde 
Dhr. De Backere zich de beste speller.

Elise Deneir (2 STVb) Belgisch kampi-
oen discodansen werd met dance Aca-
demy Hypnosis?

Daan Catteeuw uit 4 STWa Belgisch 
kampioen accordeon is?

leerlingen van het eerste jaar aan een 
dodehoekoefening en een busevacu-
atie deelnamen?

de leerlingen van 5 Verzorging op 13 
mei met veel enthousiasme peuters op 
de kinderboerderij in Hoeve Ter Kerst 
begeleidden?

deze leerkracht 
het wel helemaal 
zag zitten op de 
‘dag van de kleur’? 
Benieuwd wie dit 
is? Mevr. Vander-
beke natuurlijk!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foto Joke Couvreur
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leerlingen hun taal  toch niet meer ken-
nen zoals vroeger...? Zo dragen ze in 
het labo een short en een lapjas. 

1 Bb en BVLc op 31 mei voor een 
heerlijk ontbijt op het stadhuis van 
Roeselare werden uitgenodigd? Ze 
zijn de winnaars van de rookvrije wed-
strijd. Alle klassen van de eerste graad 
namen hieraan deel.

Imke Ghesquiere, oud-leerlinge van 
VISO, twee gouden medailles in de 
divisies student manicure en soak 
off behaalde in een nagelwedstrijd in 
Nederland? In de competitie poster 
behaalde ze de 4de plaats.
Proficiat, Imke!

we onze trouwe leerlingenraders Vero-
nika Skaqaj en Sharon Declerck uit  
7 KZ hebben uitgezwaaid op onze laat-
ste vergadering van de leerlingenraad?

Justine Margodt uit 6 Haarzorg Bel-
gisch kampioen ‘showdance midden-
klasse’ werd met Dansstudio Indigo?

de leerlingen van 3 VV hun grootouders 
mochten ontvangen op hun grootouder-
namiddag? Ze werden er verwend met 
koffie en gebak, zang en speelden er 
gezelschapsspelletjes. Een geslaagde 
namiddag!

4 TW deelnam aan de junior Olympi-
ade Natuurwetenschappen? Alexandre 
Camacho was zelfs geselecteerd voor 
de tweede ronde. Proficiat!

 leerkracht Els Gerryn op 13 mei Kortrijk 
vertegenwoordigde op het slotconcert 
in het Conservatorium van Brugge? Ze 
sloot er de ‘Week voor dubbelriet en 
klarinet’ af samen met solisten uit de 
verschillende academies. Dat zij inder-
daad uitmuntend hobo speelt, bewees 
ze op haar eindexamen waar ze maar 
liefst 95 % behaalde. Proficiat!

de ijsventer op vrijdag 10 juni in VISO P 
iets minder dan 800 ijsjes aan de man/
vrouw bracht? Deze werden gratis door 
de leerlingenraad aan alle leerlingen 
aangeboden. 

de leerlingen van 6 GWW kennis maak-
ten met het surrealisme van René Mar-
gritte? Ze bezochten ook het federaal 
parlement, de keuken van de Belgische 
politiek.

5 STW zich dan weer in de smeuïge 
recepten van de Oude Kaasmakerij in 
Passendale verdiepte. 

op 14 juni opnieuw een voetbalmatch 
plaatsvond tussen leerlingen en leer-
krachten in VISO P? Place to be was 
de speelplaats. Voordien hielden vijf 
leerlingploegen preselecties.
Coys (de ploeg van Majid Yasari-Mazan-
deran, Senne Buseyne, Wannes Van-
hecke, Emile Nuytten, Oscar Vaubant 
en  Thomas Maeyaert) wonnen al hun 
wedstrijden en keken op 14 juni de 
leerkrachten in de ogen. Ze wonnen die 
finale met 4-3. Proficiat!

Jane Crabbe uit 
4 STWc West-
Vlaams turnkam-
pioene is? 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Familiaria

Overlijdens
Mevr. Maria Vansteeland op 23 maart 
2016, zus van Ann Vansteeland - leer-
kracht en tante van Stefanie Depla - 
leerkracht

Mevr. Jenny Vannieuwenhuyse op  
1 april 2016, grootmoeder van Fanny 
Delrue - TAC

Mevr. Françinne Josephine op 6 april 
2016, grootmoeder van Justine Van-
walleghem - 3 VVc

Mevr. Jacqueline Ryckewaert op 7 april 
2016, grootmoeder van Aïcha Lagrou 
- 4 STWa

Mevr. Diana Plouvier op 9 april 2016, 
grootmoeder van Sari Sluys - 4 MRP

Mevr. Yvette Corbinand op 12 april 
2016, overgrootmoeder van Fleur 
Decroix - 4 HZ

Mevr. Gudrun Lefere op 14 april 2016, 
moeder van Siska Gheeraert - leer-
kracht

Dhr. Hendrik Brulez op 15 april 2016, 
schoonvader van Nathalie Mees-
schaert - leerkracht

Dhr. Gerard Vermeersch op 16 april 
2016, grootvader van Jochen Jodts -  
3 STWb

Romina Monbailliu op 18 april 2016, 
oud-leerling 7 OA 2011

Mevr. Julia Bouckenooghe op 18 april 
2016, grootmoeder van Femke Chie-
lens - leerkracht

Dhr. Jacques Degand op 26 april 2016, 
grootvader van Chanty Degand - BVLc

Mevr. Marie Buyse op 29 april 2016, 
grootmoeder van Auke Bruneel -  
4 STWa

Dhr. José Desmet op 29 april 2016, 
grootvader van Penelope Desnijder -  
4 TW en Delphine Desnijder - 3 STWa

Dhr. Andreas Vantomme op 30 april 
2016, grootvader van Melissa Ooster-
linck - 3 VVa

Dhr. Johny D’Haene op 2 mei 2016, 
grootvader van Shauni Everaert - 6 Vc

Dhr. André Tousseyn op 3 mei 2016, 
oom van Lieve Debaecke - leerkracht

Mevr. Germana Schiettecatte op 4 mei 
2016, grootmoeder van Amber Ameye - 
6 STWa en overgrootmoeder van Joyce 
Alliet - 5 Va en Valerie Deferme - 5 Va

Dhr. Robert Cardoen op 21 mei 2016, 
grootvader van Annabel Cardoen -  
5 STWb

Mevr. Marie Vermeersch op 27 mei 
2016, grootmoeder van Lore Degryse 
- 7 KZb

Dhr. Jo Morreel op 30 mei 2016, broer 
van Annemie Morreel - leerkracht

Mevr. Monique Garmyn op 30 mei 
2016, grootmoeder van Emma Verlinde 
- 5 OHb

Dhr. Eric Houtekier op 3 juni 2016, 
grootvader van Alana Houtekier - 6 Va

Dhr. Urbain Cappelle op 11 juni 2016, 
grootvader van Edith Cappelle - 5 GWWa

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan. 

Geboorten
BREX op 21 maart 2016, broer van 
Emily Joye - 4 VVc

NORE op 8 april 2016, kleindochter 
van Brigitte Demeester - ondersteu-
nend personeel

MARIE-JULIE op 9 april 2016, klein-
dochter van Sabine Schramme - leer-
kracht

MARIE op 17 april 2016, kleindochter 
van Patrick Mullier - leerkracht

ANNA-LOU op 5 mei 2016, kleindochter 
van Annemie Goethals - leerkracht

MAURO op 6 mei 2016, achterklein-
zoon van Marie-Jeanne Degryse - oud-
poetspersoneel en neef van Elisa Olle-
vier - 5 Vb

ARIELLE op 8 juni 2016, kleindochter 
van Hilde Van Ruymbeke - leerkracht

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Het VISO wenst alle leerlingen, ouders en sympathisanten een bijzonder fijne vakantie.

Geniet van elkaar, van de vrije tijd, van de nieuwe indrukken, van zoveel verschillende
plaatsen, van de mooie dingen en als het even kan... van het mooie weer!



BOEKEN- EN
MATERIAALVERKOOP

Campus Delbekestraat
woensdag 24 augustus 2016 van 9 uur tot 12 uur

(1ste, 2de en 3de jaar)

woensdag 24 augustus 2016 van 14 uur tot 17 uur
(4de, 5de, 6de jaar, 7 MV en 7 OA)

Campus poleNpleIN
donderdag 25 augustus 2016 van 9 uur tot 12 uur

(1ste en 2de jaar)

donderdag 25 augustus 2016 van 14 uur tot 17 uur
(3, 4, 5, 6 - niet BE/SV/EL/HZ/HS/GWW)

vrijdag 26 augustus 2016 van 9 uur tot 12 uur
(3 HZ, 4 HZ, 3BE, 4BE en 5 GWW)

vrijdag 26 augustus 2016 van 14 uur tot 17 uur
(5 SV, 6 SV, 5 HZ, 6HZ, 6 GWW, 7 EL en 7 HS)

INschRIjVINgEN
EN  INLIchTINgEN

van vrijdag 1 juli 2016
tot en met vrijdag 8 juli 2016

van dinsdag 16 augustus 2016
tot en met woensdag 31 augustus 2016

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

AdMINIsTRATIEVE
VAKANTIE

van zaterdag 9 juli 2016
t.e.m. maandag 15 augustus 2016

Kalender eerste trimester 2016 - 2017
30/09  sportdag D + P
03/10  vrije dag D + P
04/10  toneel ‘Averechts’ 3de en 4de jaar P
06/10   toneel ‘De pest aan mij’ 3 bso D
06/10  teamdag 6 OH D
06/10  infoavond 5 GWW
09/10  restaurantdag P
10/10  film (bezinning) 4de jaar P
21/10   dag van de jeugdbeweging D + P
24/10  toneel ‘Mammoetatnu’ 1 tso P
27/10  oudercontact 1 B en 3VV  D
27/10  oudercontact P
31/10   start herfstvakantie D + P
06/11  einde herfstvakantie D + P

01/09  start nieuwe schooljaar D + P
01/09  onthaal 1A, 1 B en BVL D + P
02/09  onthaal 1A en 1 B D + P
05/09  arbeidsgeneeskundig onderzoek
 nieuwe leerlingen V en OH   D
05/09  startvieringen D + P
06/09  startvieringen D + P
13/09  infoavond stage 5 bso D
14/09  dag van de sportclub D + P
22/09  teamdag 5 Vb, 6 Vb en 6 Vc D
23/09  ouderavond 1 A P
27/09  teamdag 5 Vc, 5 OH, 5 MRV
 en 6 MRV D
27/09  ouderavond 1 B D

10/11  toneel ‘Odyssee rockopera’
 5de jaar en 6 GWW P
11/11  Wapenstilstand (vrije dag) D + P
25/11  ouderavond studiekeuze-
 begeleiding 6 tso en 7 bso  D + P
28/11 pedagogische studiedag
 (vrije dag voor leerlingen)  D + P
05/12   ouderavond buitenlandse stage D + P
20/12  laatste examendag  D + P
23/12  oudercontact  D + P
26/12  start kerstvakantie D + P
08/01  einde kerstvakantie D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

hET  cLB  Is  OPEN
TIjdENs  dE  VAKANTIE

van vrijdag 1 juli 2016
tot en met donderdag 14 juli 2016

van dinsdag 16 augustus 2016
tot en met woensdag 31 augustus 2016

van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur

uitzondering: woensdag open tot 18 uur
vrijdag tot 16 uur

gesloten op maandag 11 juli

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
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