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GO4talent!

Eind tweede trimester: we sluiten 
een boeiend tweede hoofdstuk in 
het VISO-boek van dit schooljaar af. 
Er waren grote, dragende en kleine, 
persoonlijke verhaallijnen, vaak inte-
ressant en hoopvol, soms moeilijk of 
ontroerend… Dit nummer van Con-
tact is hier een veelzeggende illustra-
tie van.

Deze veelheid aan verhalen brengt 
me bij een basisvraag: wat is de es-
sentie van ons verhaal, wat is het 
kerndoel van wat we doen? In ons 
pedagogisch project, meerjarenplan 
en schoolwerkplan kun je een inspi-
rerend kader met veel woorden lezen, 
maar hoe vat je dit in één zin samen? 
Elk talent waarderen en stimuleren, 
is in elk geval een basisgedachte 
die centraal staat in onze visie én in 
onze dagelijkse werking.

Inderdaad, in een eerste reactie zou 
je kunnen stellen dat we hiermee ge-
woon op een maatschappelijke vraag 
inspelen: de samenleving is verwoed 
op zoek naar talent. Nu de economie 
opveert, hoor je de roep naar talent 
in tal van sectoren, je leest het in de 
jobadvertenties, je ziet het zelfs in 
verschillende televisieprogramma’s 
waarin men speurt naar zang-, kook- 
of danstalent… 

We kennen natuurlijk allemaal de 
grote heldenverhalen en de sterren. 
In VISO vinden we het echter belang-
rijk dat iedereen mag zijn wie hij of 
zij is en gaat het gelukkig om veel 
meer dan presteren. Elk persoonlijk 
verhaal, elk talent doet ertoe en ver-
dient alle kansen… Vandaar dan ook 
projecten als onze leesbuddy’s, het 
belang van internationale stages als 
blikopener, de aandacht voor diverse 
talenten (o.a. op het vlak van creativi-
teit, poëzie, presenteren...), het res-
pect voor het pionierswerk van onze 

ondersteuners… Dit zijn allemaal ini-
tiatieven die dit nummer van Contact 
halen. Even waardevol zijn echter 
de vele – nu niet gepubliceerde en 
vaak onopvallende - talenten die de 
VISO-leerlingen tonen in de les, voor 
de leerlingenraad, als peersuppor-
ter... Zo schrijven de leerlingen zelf 
actief mee aan ons mooie verhaal 
van een talentrijke school! Wie graag 
eens kennismaakt met de vele VISO-
talenten, nodig ik alvast van harte 
uit op onze open dag op zondag 22 
april en/of op ons Modespektakel op 
8 juni. 

In het uitdagen van de leerlingen om 
hun talenten met passie te ontwik-
kelen, zijn onze leerkrachten spilfi-
guren. Zij blazen ons talentenverhaal 
leven in, geven er een persoonlijke 
touch aan. Zij zorgen voor de groei-
vitamines in het verhaal: via allerlei 
vernieuwende werkvormen prikkelen 
ze de leerlingen om het beste van 
zichzelf te geven, ze herkennen en 
benoemen talenten, ze doen leerlin-
gen in zichzelf geloven en stimuleren 
de leerling om ‘goesting’ te krijgen 
in leren. Onze leerkrachten kruipen 
steeds vaker in de rol van een ta-
lentencoach die niet meer ‘voor’, 
maar ‘in’ de klas staat. Een warm 
dankjewel aan alle collega’s voor dit 
inzetten op en waarderen van de ta-
lenten van onze leerlingen. Wie met 
verschillen in talenten kan omgaan, 
maakt het verschil!

In een wereld voortdurend in veran-
dering, is innovatie het sleutelwoord 
bij talentontplooiing. Je leest het: le-
raren wachten gelukkig niet op ‘Brus-
sel’ of andere externen om in bewe-
ging te komen, omdat ze zich bewust 
zijn van de impact die ze hebben op 
de talentontwikkeling, en zo vaak 
ook op het leven van hun leerlingen. 
Confucius zei het 2500 jaar geleden 

al: “Een leraar weet nooit waar zijn 
invloed stopt…”

Beleidsmatig moeten we deze inno-
vaties koesteren en versterken en 
ook durven wegzeilen van de veilige 
haven. En zo kom ik naadloos bij de 
veelbesproken modernisering van 
het secundair onderwijs, die nu de-
finitief op 1 september 2019 start. 
Voor ons is het duidelijk: het ontdek-
ken en ontplooien van elk talent van 
elke leerling moet in het onderwijs 
van de toekomst dé prioriteit zijn!

Om dit te realiseren, moeten er keu-
zes gemaakt worden: wij zijn voor-
stander van een echt observerende 
en oriënterende eerste graad en van 
het doorbreken van een hiërarchi-
sche rangschikking van talenten, dus 
ook van de schotten tussen aso/
tso/bso. We vinden een ruim studie-
aanbod belangrijk en een leerlingen-
oriëntering die optimaal aansluit bij 
de talenten en interesses van de jon-
gere. Nee, volgens ons hoeft er niet 
gekozen te worden tussen het na-
streven van excellentie (de lat hoog 
leggen…) aan de ene en het verzeke-
ren van gelijke onderwijskansen voor 
iedereen aan de andere kant. Vanuit 
onze focus op talentontwikkeling is 
het voor ons een en-en-verhaal. In 
elk geval: onze leerlingen verdienen 
een onderwijs dat het beste uit hen 
haalt en een structuur die zich aan de 
leerlingen en hun talenten aanpast 
in plaats van omgekeerd. We kijken 
alvast uit naar een veelbelovend, po-
sitief en sterk toekomstverhaal voor 
de scholengroep en voor de school.
Geloven we nog in sprookjes? Dro-
men inspireren…We gaan er samen 
voor! 

Veerle Vanoost
directeur
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Als je ‘touché’ opzoekt in het woorden-
boek, kom je heel wat definities tegen: 
geroerd of aangeraakt worden, een 
biljartterm, een schermterm…, maar 
waar het ons dit jaar vooral over gaat, 
is het geraakt worden door verhalen.

Touché… geraakt door het verhaal van 
Damiaan. In januari houden we traditie-
getrouw de Damiaanactie op school. We 
verkopen stiftjes in vier kleuren en hopen 
zo ook kleur te brengen in het leven van 
lepra- en tbc-patiënten. 

Touché… geraakt door de start van de vas-
ten. Een vreemde dag was het, 14 febru-
ari. Niet alleen de dag van de verliefden, 
maar ook Aswoensdag. Even terugkeren 
naar de kern, stilstaan bij de start van de 
veertigdagentijd. Die veertigdagentijd is 
de periode voor Pasen. Van oudsher is dit 
een tijd van inkeer, bezinning en gebed. 
We staan stil bij het lijden van Jezus én bij 
het lijden van onze naasten, dichtbij en ver 
weg. Het is ook traditioneel de start van de 
campagne van Broederlijk Delen. 

Touché… geraakt door de inzet én soli-
dariteit op onze school. ’s Morgens in de 
vroegte én de ijskoude wind samen een 
koffietje of chocomelk drinken voor het 
goede doel. Of deelnemen aan het sober-
maal. Je enthousiasme tonen op de Mon-
diale dag. Het zijn maar enkele voorbeel-
den van solidariteit in VISO. 

Touché… geraakt door het verhaal van 
Grace. Grace leeft met haar man en 7 
zonen in een lemen huis op een klein lapje 
grond in Oeganda. Een diploma heeft ze 
niet, ze kon slechts studeren tot haar 
tweede leerjaar. COSIL (Community Sustai-
nable Initiatives Link) identificeerde het 
gezin van Grace als very poor household  
(heel arm gezin). 

“In die tijd bezat ons gezin amper iets: 
we hadden ieder slechts één kledingstuk. 
We hadden kookpotten, maar niet genoeg 
borden of bekers. Niemand kon op een 
matras slapen. In het regenseizoen ken-
den we vaak korte nachten. Ons strooien 
dak was niet bestand tegen de hevige 
regens”, vertelt Grace met enige schroom.

Grace en haar man werkten dagelijks 
lange uren op het land van iemand anders 
voor een hongerloon: 40 eurocent voor 
een halve dag. “We verdienden vaak te 
weinig om bananen of maniok te kunnen 
kopen.”  Het contact met COSIL zorgde 
voor een keerpunt in het leven van Grace. 
COSIL ging in gesprek met Grace en haar 
man. Onder begeleiding tekende Grace 
haar gezinssituatie. Samen kregen ze op 
die manier zicht op hoe de situatie kon 
verbeteren. 
 
Touché… geraakt door de verhalen van 
leerlingen. Elke leerling van VISO campus 
Delbekestraat zocht een passende boekti-
tel voor zijn/haar levensverhaal. Hoe zou 
de voorkant van het boek eruit zien? Wat 
zou de korte samenvatting van je boek 
zijn? Wat zouden eventueel de commen-
taren in de pers kunnen zijn? Een mooie 
reeks van vragen waar iedereen zich in 
verdiepte met soms ontroerende en beklij-
vende resultaten. Alle titels hangen uit 
in de A-gang, zeker het lezen en bekijken 
waard!

Touché… geraakt door het paasverhaal, 
het verhaal dat wij ook paasmensen kun-
nen zijn: mensen die er vast van overtuigd 
zijn dat het de moeite waard is om zich voor 
anderen in te zetten en die zich die over-
tuiging niet laten afnemen, ook niet door 
mislukkingen of misbruik van hun goede 
wil. Mensen die tegenslagen en problemen 
als uitdaging opvatten om nu eens echt 
te laten zien wat geloof in God en in zijn 
Rijk betekent. Kortom: echt mensen van 
Pasen, die opstanding letterlijk nemen en 
die ondanks de vele vormen van dood in 
ons leven, nog geloven in een nieuw begin, 
in een ander en beter leven; en die van dit 
geloof in een nieuw leven ook werk maken.

Aan jullie allen een zalige paastijd gewenst!

Annelies Vanderbeke

Voorjaar 2018: VISO blijft
geraakt door verhalen

Sobermaal levert 
stof tot nadenken

Op vrijdag 2 maart was er in het res-
taurant van VISO Polenplein het sober-
maal. Geen hongermaal, maar even 
versoberen en bewust worden van de 
vaak grote (culinaire) luxe die wij ken-
nen, in tegenstelling tot de boeren in 
Oeganda voor wie Broederlijk Delen 
campagne houdt.

De editie van dit jaar zorgde voor enige 
commotie bij de leerlingen. Centraal 
in het restaurant stond een feestelijk 
gedekte tafel, bereikbaar via een rode 
loper. Naast de traditionele ovenkoe-
ken en soep, was er namelijk voor vijf-
tien willekeurig aangeduide leerlingen 
en leerkrachten een lekkere koude 
schotel met frietjes voorzien. Deze 
groep mocht – goed in het oog van de 
andere leerlingen – plaatsnemen aan 
de eretafel. De reacties van de leerlin-
gen die een ovenkoek en soep kregen, 
kunnen samengevat worden als: ‘Dit is 
niet eerlijk!’ 

Meteen werd duidelijk dat het beoogde 
doel bereikt was: de leerlingen aan den 
lijve laten ervaren dat armoede – inder-
daad – oneerlijk is. Het was dan ook 
hartverwarmend te zien dat bepaalde 
personen van de ‘rijke’ tafel spontaan 
begonnen te delen met de andere 
leerlingen. We kunnen dan ook alleen 
maar hopen dat we met z’n allen ook 
willen en durven delen met hen die het 
minder goed hebben. Want – zoals het 
overgrote deel van de leerlingen mocht 
ervaren – niemand vindt het leuk uitge-
sloten te worden omwille van armoede.

Renaat Jonckheere

CONTACT MAART-APRIL 2018



Op woensdag 28 februari vond de 
mondiale dag plaats in VISO cam-
pus Polenplein. Tijdens deze dag 
gooiden we de vensters van onze 
school gedurende een halve lesdag 
heel wijd open door verscheidene 
workshops.

Dit jaar kozen wij voor een combinatie 
van theater, film, creatieve workshops, 
getuigenissen, djembé, Afrikaanse 
dans, muziek componeren op pc, body-
percussie, percussie op afvalmateriaal, 
foodwise-workshops en nog veel meer. 
Op deze manier wilden we meer bewust 
worden van onze levensstijl. Hoe wij nu 
leven en produceren, heeft een enorme 
weerslag op de hele planeet en op de 
toekomstige generaties. 

Een mondiale dag is informatief en 
creatief, maar het is ook een feest. Tij-
dens een slotmoment drukten we dan 
ook met dans en muziek onze verbon-
denheid met de hele wereld uit. Door 
de enthousiaste en actieve deelname 
van onze leerlingen werd dit een meer 
dan geslaagde dag!

Renaat Jonckheere

VISO gaat mondiaal

Sterk in de zachte sector
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Een dag uit het leven van Elien Decneut, 1A STEM/TW

Elien Piccavet

Deze voormiddag hebben we wis-
kunde. Ik volg de richting STEM/TW, 
waardoor ik veel wiskunde heb. Mijn 
lievelingsonderdeel is meetkunde. 
Deze voormiddag maken we oefenin-
gen met de rekenmachine.

Vandaag hebben we ook klasuur. 
Hierin doen we leuke activiteiten met 
onze klastitularis, waardoor we met de 
klas een hechtere groep worden. Als 
er een probleem is in de klas, kunnen 
we dit hier altijd ter sprake brengen en 
bespreken. 

Ik ben ook lid van de leerlingenraad. 
Tussen de middag bereiden we ver-
schillende activiteiten voor. Hier zie 
je mij aan het werk tijdens het maken 
van de antistressbal voor de Dag van 
de leerkracht.

Als er geen activiteiten te doen zijn, 
supporteren we voor de jongens van 
onze klas die elke middag op de mid-
dag voetballen.

Van al de lessen heb ik ’s middags 
wel honger gekregen. Het restaurant 
van de school is de ideale plaats om 
bij te praten met mijn vriendinnen. 
Op school is er altijd veel keuze om 
te eten. Deze middag was het sober-
maal, maar andere middagen eet ik 
altijd een warme maaltijd op school 
omdat ik intern ben. 

Hallo… ik ben Elien Decneut en zit 
in 1A STEM/TW. Ik laat jullie van-
daag proeven van een dag in VISO.  
’s Morgens kom ik altijd samen met de 
andere meisjes van het internaat naar 
school. Dat is heel leuk, want dan kun-
nen we veel babbelen onderweg.

16 u.: De bel rinkelt. Tijd om terug 
naar het internaat te gaan. We wan-
delen samen naar het internaat. Op 
de terugweg babbelen we over hoe de 
dag voor iedereen verlopen is. 

Deze namiddag staat techniek-wetenschappen op het programma. Ik doe dit heel 
graag, daarom heb ik ook deze richting gekozen. 
We doen er leuke proefjes. We hebben al eens een vleermuis onder een binoculair 
bekeken. Dit is een soort microscoop waar je met twee ogen door kan kijken.

1.

4.

2.

5.

7.

3.

6.
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Gezondheidsbad voor de eerste graad

Naar tweejaarlijkse traditie 
dompelden we onze leerlin-
gen van 1B en BVL onder in 
een bad vol gezonde activi-
teiten. Hierbij een overzicht:

Gezonde voeding stond zowel in 
het 1e als het 2e jaar centraal. 
Een diëtiste gaf heel wat tips en 
er was ook een quiz over gezond 
eten. 

Een zalig verwenmomentje voor 
de eerstes tijdens een gelaatsver-
zorging. 

Zin in een tussendoortje? We 
maakten een gezonde smoothie. 

Op school werd voor één keer 
een ontbijt voorzien. Dat het een 
gezond ontbijt was, hoeft waar-
schijnlijk niet meer gezegd te wor-
den.

Nieuw dit jaar was de sessie 
rond hygiëne in het tweede jaar. 

Dansen op school? Ja, ook dat 
kan! De tweedes leefden zich uit 
op de coolste hits. 

Het competitiegevoel van de 
leerlingen werd ook aangewak-
kerd met een groot spel. Onze 
eerstes speelden een groot Clue-
dospel en de tweedes een bewe-
gingsspel. 

En ook voor de creatieve kant 
van de leerlingen hebben we aan-
dacht. De tweedes maakten affi-
ches voor de rookvrije wedstrijd. 

In De Spil toonden de leerlingen 
van 1B het beste van zichzelf tij-
dens de gezonde toneeltjes. Het 
publiek beloonde hen met een 
schitterend applaus. 

De evaluatie na de twee dagen 
leerde ons dat het zinvol blijft 
om dit project te organiseren. De 
leerlingen werden spelenderwijs 
geconfronteerd met alle aspecten 
van gezondheid. Dat de leerlingen 
niet alleen bijleerden, maar het 
ook nog leuk vonden, is voor ons 
de kers op de taart. 

Saskia Caes

5 CONTACT MAART-APRIL 2018
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Gokken op taalvaardigheid

Na de peersupporters zijn sinds enkele 
weken ook peerlezers gesignaleerd op 
beide campussen. Peerlezers zijn leer-
lingen uit het vijfde of zesde jaar die je 
het gemakkelijkst kan spotten tussen 
de middag. Samen met leerlingen uit 
het eerste jaar zitten ze in een lokaal 
om samen te lezen.

Ze willen hen helpen om hun leesvaar-
digheid te verhogen. Eerstejaars die 
het moeilijk hebben om leesteksten 
goed te begrijpen, kunnen individueel 
met een peerlezer teksten lezen en 
vragen beantwoorden. Op die manier 
gaat hun leesvaardigheid er zeker op 
vooruit.

We zijn blij met het engagement van 
deze peerlezers en ook zijzelf en hun 
pupillen zijn meer dan tevreden!

In ons gelijke onderwijskansenbeleid is een belangrijke prioriteit het verhogen van de taalvaardigheid van onze 
leerlingen. We zetten hierop in via verschillende acties. 

(Ella Barroo - 1A STVc) 

Ik vond het een heel toffe ervaring om 
te doen. Ik heb veel bijgeleerd dankzij 
het peerlezen. Ik kan ook veel makke-
lijker studeren.

(Kjenta Bossouw - 5 Va)

Ik vind het leuk om anderen te helpen 
beter lezen. De opdrachten zijn wel 
niet eenvoudig.

(Chayma Kasmi, - 1 Bb)

Ik vind het heel leuk om te lezen met 
de vijfdes. Ik leer zo ook moeilijke 
woordjes verstaan.

(Tine Crop - 6 STWa) 

Zeer leuk concept. Voor zowel de lezers 
als diegenen die erbij zitten. Zeker een 
aanrader, ook voor volgend jaar.

(Sarah Bekkers - 6 STWa) 

Het is een mooie ervaring. Zelf wil ik in 
het onderwijs staan en het peerlezen 
is heel erg leuk om te doen! Zo kan je 
ook je steentje bijdragen bij diegenen 
die het wat moeilijker hebben.

(Michelle Viaene - 1A STVa) 

Ik vond het tof want ik heb veel bijge-
leerd door de tekstjes. De begeleiders 
waren ook leuk.

(Laura Decancq - 5 Va) 

Ik vind dit leesproject wel nuttig voor 
de eerstejaars. We kunnen ze helpen 
om beter te lezen en beter te onthou-
den wat ze gelezen hebben. Ik hoop 
dat wij ze nog verder kunnen helpen 
daarin, want ik vind dat het goed ver-
loopt en zie wel verbetering.

(Maaike Tilleman - 6 STWa) 

Het was een toffe ervaring. Ik vond 
het leuk om deze leerlingen te bege-
leiden. Ik zou het zeker opnieuw doen! 
Ik hoop dat de leerlingen iets hebben 
bijgeleerd.

(Karen Deseyne - 1A STVa) 

Het was leuk. Als je iets niet begrijpt, 
kan je het in de tekst terugvinden. Ze 
helpen je.

De eerste peerlezers in VISO

CONTACT MAART-APRIL 2018
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GBRK G1 AFKO IN J HW/TTS/EXMN! 
Hopelijk kun je deze eerste zin ontcij-
feren. Het was immers de titel van de 
eerste taalfocus dit schooljaar. Via deze 
taalfocussen besteden alle leerkrachten 
gedurende een aantal weken extra aan-
dacht aan één specifiek schrijfprobleem. 

In de lokalen hangen de leerkrachten 
telkens nieuwe affiches uit met daarop 
de focus, en via Smartschool krijgen de 
leerlingen ook een bericht. Alle leerkrach-
ten, ook niet-taalleerkrachten, besteden 
er aandacht aan en duiden fouten tegen 
de focus aan in taken, toetsen...

Als eerste aandachtspunt stond het 
gebruik van afkortingen in de spotlights. 
In berichten en chatgesprekken gebrui-
ken leerlingen heel wat zelfgemaakte 
afkortingen (waar volwassenen soms 
zelfs de betekenis niet van snappen...). 

Geen probleem, creatief bezig zijn met 
taal is goed! In taken, toetsen of andere 
teksten echter, moet je de woorden voluit 
schrijven. Op die manier heb je een ver-
zorgde tekst die voor iedereen ook goed 
leesbaar is. 

Het gebruik van dialectwoorden was de 
tweede focus. Omdat een velo niet gelijk is 
aan een fiets en een stylo geen balpen is.

Je merkt het: vaak voorkomende proble-
men in schrijftaal. We zetten bewust in op 
die grote problemen om zo het schriftelijk 
taalgebruik van de leerlingen positief te 
beïnvloeden. De sprekende affiches dra-
gen hier zeker toe bij. 

De komende taalfocus zullen we nog niet 
verklappen, maar hou zeker de affiches 
in het oog!

Iris Ranson, Carla Van Engelandt, Joeri Sioen

Rap aan de
slag met poëzie
Poëzie is spelen met taal. Rap is de afkorting van 
Rythm And Poetry (ritme en poëzie).
Rappen = spreken in een bepaald ritme (flow).
Rappen = rijmen, want bijna alle raps rijmen.
Rappen = taalkunst, want een goede rapper kan zijn 
woorden ter plekke verzinnen. 

Tijdens de gedichtenweek van 25 januari tot 1 februari 
deed 1B allerlei activiteiten rond het gedicht ‘Versje om 
te rappen.’ In de les PO werd een graffiti-wall gemaakt. 
Deze meisjes en jongens zijn natuurlijk niet zo gevaar-
lijk als ze eruitzien… met hun petten, brillen en bling 
bling. Ze verzonnen een paar coole moves en bewogen 
mee op het ritme van de beats! Van hun rap zijn film-
pjes te zien op de facebookpagina van de school. 
Zo leerden de leerlingen dat er ook poëzie zit in de 
rapmuziek die ze dagelijks horen.

Kristel Slembrouck

Schrijfkaders 
voor een

goeie tekst
De leerkrachten stonden dit trimes-
ter in de verschillende vakgroepen 
stil bij het gebruik van schrijfkaders. 
Dit zijn ondersteunende kaders die 
ervoor zorgen dat leerlingen betere 
verslagen of andere schrijfopdrach-
ten maken.
De schrijfkaders maken duidelijk 
wat in de tekst moet staan en in 
welke structuur. De leerlingen zul-
len in de toekomst regelmatig zo’n 
kader krijgen voor een schrijfop-
dracht. We zijn ervan overtuigd dat 
dit zal zorgen voor goede teksten, 
ook voor wie moeite heeft met het 
structureren.

Aandacht! Aandacht! Voor wat je schrijft

CONTACT MAART-APRIL 2018
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het Centraal Station om tevreden terug 
naar Roeselare te sporen.

Wat vonden de leerlingen van de dag 
en de tentoonstelling?

Mode ontdekken in Antwerpen

Veerle Vandamme

Op donderdag 1 februari namen we de 
trein richting Antwerpen. 

Het was een regenachtige morgen, 
maar dit hield ons niet tegen. In de 
voormiddag bekeken we de nieuwste 
trends voor de komende lente. Inspira-
tie opdoen voor een volgend werkstuk, 
een mooie presentatie of even tijd 
nemen om iets te passen.

Om 13 u. werden we verwacht in het 
MOMU. 

Een gids stond klaar om ons te leiden 
doorheen de tentoonstelling Olivier 
Theyskens - ‘She walks in beauty’. Door 
haar deskundige uitleg kregen we een 
mooi overzicht van de bloeiende car-
rière van Olivier, een jonge Belgische 
ontwerper met reeds 20 jaar ervaring 
in de modewereld. De leerlingen ont-
dekten zijn creatieve evolutie, zijn vak-
manschap en de verschillende sferen 
van zijn werk. Het vele handwerk en de 
textielbewerkingen maken zijn silhouet-
ten tot echte kunstwerken.

We zien in zijn werk een duidelijke evo-
lutie van zijn donkere romantische kant 
naar een lichte romantische sfeer. 
We zien dat Olivier ook een zeer goed 
tekenaar is. In zijn modetekeningen 
merk je dat hij vaak experimentele din-
gen tekent, maar daarnaast ook zeer 
draagbare kledij ontwerpt. 

Na het bezoek aan deze zeer mooie 
tentoonstelling kregen de leerlingen 
nog even de tijd om de winkels op de 
Meir te bezoeken voor we afspraken in 

Het MOMU (modemuseum) 
in Antwerpen sluit voor twee 
jaar de deuren. Hoog tijd dus 
om met de leerlingen Mode 
nog eens langs te gaan voor 
de verbouwingen echt van 
start gaan.

(Evelina Cusnir - 3 MRP)

“Het was een interessante dag. Heel 
leuk dat we ook enkele winkels moch-
ten binnengaan.”

(leerlingen 6 MRV) 

“Zeer mooi”; “anders dan anders”; 
“speciaal”; “mooiste tentoonstelling 
die ik ooit zag”; “zeer goede gids”.

(Syham Boutrahi - 4 MRP) 

“De tentoonstelling was magisch! De 
jurken waren prachtig, ik zou die wel in 
mijn kleerkast willen.”
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Vlaamse week voor respect en tegen pesten

De eerstejaars bekeken in de les leef-
sleutels de film ‘Regret’, gemaakt door 
de twee meisjes Imana (14 jaar) en Pien 
(12 jaar).

De tweedejaars VISO D kregen een uit-
eenzetting door de politie over Facebook-
instellingen en cyberpesten.

De tweedejaars VISO P keken naar enkele 
fragmenten uit de dvd ‘De kleine vrede’. 
Achteraf discussieerden de leerlingen 
over reacties in conflictsituaties.

De school van Maxine Janssens (15 jaar) 
belandde vorig jaar in een mediastorm 
nadat was uitgelekt dat enkele jongens 
seksueel getinte foto’s van meisjes had-
den verspreid. Het fenomeen sexting 
schokte Maxine zo erg dat ze er met 
een vriend, Remi De Smet (15 jaar) een 
theaterstuk over schreef: ‘Gekraakt door 
eigen naakt’. Maxine en Remi namen 
alle derdejaars mee in de leefwereld van 
gepeste tieners in dit heel actueel stuk 
dat één van de gevaarlijkste vormen van 
pesten bespreekbaar probeert te maken.

De leerlingen van 3 Verzorging-voeding 
kregen er nog een voorstelling bovenop: 
‘De pest aan mij!’, een voorstelling waarin 
automutilatie, sociale media, paranoia en 
andere aan pesten gerelateerde thema’s 
stuk voor stuk een plaats kregen.

Internet is stevig ingeburgerd bij jonge-
ren. Bijna één op twee leerlingen chat 

elke dag en niet enkel met vrienden, 
maar soms ook met vreemden. Eén op 
vijftien heeft zelfs al eens afgesproken 
met iemand die hij of zij op het internet 
leerde kennen. Daarbij wordt niet altijd 
met de spelregels rekening gehouden. 
Jongeren kunnen vaak bekwaam omgaan 
met nieuwe technologieën, maar in som-
mige gevallen kunnen ze het effect en 
de gevaren van sociale media niet goed 
inschatten. De vierdejaars herkenden 
eigen ervaringen in de toneelvoorstelling 
‘Selfie’.

Ook de film ‘A girl like her’ boeide de vier-
dejaars. Deze film gaat over een meisje 
dat goede cijfers behaalt op school en 
heel ijverig meewerkt aan alle activitei-
ten. Dit wekt wrevel bij de andere leerlin-
gen van de klas en van de ene dag op de 
andere wordt zij gepest op school.

Alle vijfdejaars leerden met het stellin-
genspel ‘Risky Business’ (= gevaarlijke 
zaakjes) dat ze een actieve rol kunnen 
spelen in het stoppen van (cyber)pesten.

Voor de zesdejaars van VISO D, die straks 
op de werkvloer komen, organiseerden 
we een workshop ‘Respect in een werksi-
tuatie – pesten op de werkvloer’.

De zesdes van VISO P en alle zevendes 
namen in verschillende groepen deel aan 
de workshop ‘Oogkleppen af’. Mitch en 
Lucie van de organisatie ‘School zonder 
racisme’ toonden op boeiende wijze hoe 
we kunnen omgaan met cultuurverschil-
len.

In de loop van de week konden leerlingen 
het kunstwerk ‘Respect’ vooraan op de 

muur van het schoolrestaurant in VISO P 
verder afwerken met een boodschap op 
een zelf gemaakt blokje en elke klas van 
VISO kreeg de opdracht een wens voor 
respect en tegen pesten te formuleren op 
een kaartje.

Op vrijdagnamiddag 9 februari tekenden 
we op de speelplaatsen van beide cam-
pussen een groot hart, waarin leerlingen 
met krijt anti-pestboodschappen konden 
schrijven. 
In de namiddagpauze verzamelden we de 
kaartjes met wensen van elke klas en hin-
gen die aan witte ballonnen, waarop we 
de vier stippen plaatsten, als teken dat 
VISO streeft naar een pestvrije school.

Als slot van de Vlaamse Week tegen Pes-
ten lieten we per klas een ballon in de 
lucht terwijl we luisterden en moveden op 
‘Ewaja’ en ‘Stip na stip’, de songs tegen 
pesten en voor respect.

Als school willen we ons niet beperken 
tot die ene week om pesten aan te pak-
ken, maar proberen we hiervoor het hele 
schooljaar alert te blijven. We hopen wél 
dat de acties tijdens de week tegen pes-
ten een aanzet zijn om altijd respectvol 
om te gaan met iedereen!

Patrick Soenen

In de media blijven we horen over 
pesten… Tijdens de Vlaamse 
Week tegen Pesten van 2 tot 
en met 9 februari, zetten we als 
school extra in op respectvol 
omgaan met elkaar.
Samen met actrice Tine Olt-
mans en Ketnet-wrappers San-
der Gillis, Thomas Van Achteren 
en Leonard Muylle spoorden we 
zoveel mogelijk jongeren aan 
om de vier stippen van de bijho-
rende stellingen op de hand te 
plaatsen en zo te tonen dat we 
pesten niet oké vinden.
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Het C-blok 
werd in het 

thema aange-
kleed...

 
Aandachtige 

derdejaars luisteren 
naar ‘ridder Davy’

Actieve derde-
jaars in de sessie 

‘zumba’.

‘Ridder Davy’ 
in gesprek met
‘ridder Giovanni’

De geheimen van seksualiteit en relaties
In de tijd van #metoo en heel 
wat andere media-aandacht 
rond seksueel grensover-
schrijdend gedrag is het nog 
steeds belangrijk om ook op 
school aandacht te geven 
aan seksualiteit en relaties. 

In de tweede graad bso hou-
den we elk jaar twee project-
dagen. Op donderdag 8 en 
vrijdag 9 februari werden de 
derde- en vierdejaars onder-
gedompeld in allerlei work-
shops, doe-opdrachten en 
korte spelen.

De vierdes begonnen de 
dag met een korte smartp-
honequiz. Daarna kregen ze 
sessies over tienerzwanger-
schappen, relaties, holebi’s 
en seks op tv. Ze eindigden de 
dag met het heuse ‘naspel’.

De derdes kregen traditioneel 
het fameuze pikasol-toneeltje 
te zien, waarin alle afspraken 
op een ludieke manier wor-
den getoond. Daarna kregen 
zij sessies met de bloosdoos, 
de voorbehoedsmiddelen-
koffer, over sexting en over 
grensoverschrijdend gedrag. 
Ze sloten de dag af ofwel 
bewegend op zumbamuziek 
ofwel creatief. 

Opnieuw een tevreden werk-
groep en tevreden leerlin-
gen na een geslaagde twee-
daagse!

Annelies Vanderbeke

Een
tovenaar op
het toneel.

De 
acteurs van het 
Pikasol-toneeltje

Sommi
ge 

derdej
aars 

knutse
lden d

it 

juwelen
doosje

.

De 
vierdejaars 
aan het werk 
tijdens het 
‘naspel’.
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The Big European Experience

Drie weken voor de paasvakantie trekken weer 20 leerlingen uit verschillende richtingen op stage
naar vier verschillende landen om er een rugzak vol ervaringen op te doen.

v.l.n.r. Tine Boens (7 KZ), Valerie Deferme 
(7 TBZa), Jolan Lannoo (6 GWWa) en 
Penelope Desnijder (6 GWWb) - ZWEDEN

v.l.n.r. Sara Vanhaverbeke (6 GWWa), 
Laura Verleye (7 KZ), Joyce Vandeweghe (7 
EL), Jana Hoedt (7 KZ), Laurien Coudron 
(7 HS) en Laura Boucké (7 EL) - FINLAND

Om hen niet zomaar in dit spannende 
avontuur te storten, werden er een aan-
tal voorbereidende activiteiten georgani-
seerd. Twee Finse leerkrachten kwamen 
een weekje naar VISO om onze leerlingen 
de Finse taal en cultuur te leren kennen.

We gingen met alle deelnemers samen 
lunchen om elkaar beter te leren kennen 
voor het vertrek. De begeleidende leer-
krachten gaven heel wat praktische infor-
matie mee om zo goed mogelijk voorbe-
reid te zijn.

We kijken uit naar deze spannende, maar 
zeker leerrijke ervaring!

v.l.n.r. Jolien Verborgh (6 GWWb), Gwen-
dolyn Tack (7 TBZa), Febe Putman (7 
TBZb), Emma Verlinde (7 OAb), Joachim 
Tanghe (6 GWWa) en Febe Deraeve (7 
TBZa) - NEDERLAND

v.ln.r. Jolan Vandeginste (6 GWWa), Chloë 
Vanacker (6 GWWb) en Amber Gronde-
laers (7 TBZa), (Sien De Jaegere (7 OAa) 
ontbreekt op de foto) - FRANKRIJK

Beloning voor vele
jaren Europese stages 

Op 27 februari werden we als school 
beloond met een VET-charter (Vocational 
Education and Training), uitgereikt door de 
Europese Unie. Dit is een erkenning die we 
kregen omdat we al vele jaren kwaliteits-
volle stages in het buitenland organiseren 
voor onze leerlingen. Op naar nóg vele jaren 
stages over de grenzen heen!

Fanny Delrue
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De laatste getuigen…
Op woensdag 7 februari en donderdag  
8 februari werden voor de leerlingen van 
6 Verzorging en 7 Thuis- en bejaarden-
zorg de gewone lessen eventjes aan de 
kant geschoven voor een projecttwee-
daagse rond de Tweede Wereldoorlog. Tij-
dens hun stage komen de leerlingen van 
deze richtingen vaak in aanraking met 
‘de laatste getuigen’ van deze verschrik-
kelijke periode uit onze hedendaagse 
geschiedenis. Daarom is het zinvol dat 
ze kennismaken met deze periode en 
dan specifiek met ‘het dagelijks leven 
tijdens WOII’, zodat ze beter de realiteit 
begrijpen waarin de oudere zorgvragers 
geleefd hebben. Vaak herbeleven deze 
mensen wat ze toen meemaakten in het 
laatste stadium van hun leven. Voor onze 
leerlingen is het dus zeker een uitdaging 
om hier op een gepaste manier op te kun-
nen reageren.

Op woensdag kregen we bezoek van Sis 
Van Eeckhout. Zijn ouders hebben bei-
den de concentratiekampen van WOII 
overleefd. Vader Ludo schreef hierna 
tientallen boeken, waaronder de topper 
‘Boek der Kampen’. Sis heeft het boek 
uitgebreid en herwerkt met nieuwe infor-
matie.  In zijn beklijvende lezing belichtte 
Sis Van Eeckhout naast de opkomst van 
het nazisme in de jaren 30, de Jodenver-
volging, de kristalnacht, het pact van de 
Britten en Fransen met Hitler, de vervol-
ging van Belgische verzetsstrijders, de 
gruwel van de nazikampen en hun econo-
mische betekenis.  De leerlingen waren 
erg onder de indruk en tijdens de lezing 
vulde het lokaal zich met een ongekende 
stilte.

Op donderdag stonden twee bezoeken 
gepland. We trokken richting Breendonk 
en Mechelen. Het fort van Breendonk 
werd tijdens de Tweede Wereldoor-
log door de nazi’s als werk- en door-
gangskamp gebruikt. Het is het enige 
kamp in West-Europa dat volledig intact 

bleef. Onder begeleiding van een gids 
kregen de leerlingen een rondleiding in 
dit verschrikkelijk oord des doods. 
 
In de namiddag reden we naar Meche-
len om een bezoek te brengen aan het 
vernieuwde museum recht tegenover 
de Dossinkazerne. Kazerne Dossin is 
een voormalige Belgische legerka-

zerne in Mechelen. De kazerne werd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog door 
de Duitse bezetter gebruikt als door-
gangskamp (SS-Sammellager Mecheln) 
om Joden en zigeuners naar Auschwitz 
te transporteren. Vanuit dit kamp werden 
25484 Joden en 352 zigeuners gede-
porteerd. Minder dan vijf procent (1240) 
keerde terug. In het vernieuwde museum 

komen de verhalen van de mensen ach-
ter de deportaties tot hun recht. Op inne-
mende wijze en met heel veel respect 
voor wat deze mensen meemaakten, 
worden ze op deze plaats herdacht. Aan 
de hand van een aantal opdrachten door-
kruisten de leerlingen geïnteresseerd 
de verschillende verdiepingen van het 
museum. 

We zijn er zeker van dat de leerlingen 
het vat informatie dat we hen aanreikten 
dankbaar op het werkveld zullen gebrui-
ken en hopen dat ze nu nog beter begrij-
pen wat ‘de laatste getuigen’ van deze 
verschrikkelijke periode uit de 20ste 
eeuw meemaakten!

Pieter Devooght
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Get-A-Teacher

Paul Baeten - getuige concentratiekampen overleden

We lieten ze op het bord wat vragen 
noteren.

- Hoe moet je facturen betalen?
- Hoe werkt een lening?
- Wat kunnen de kosten per maand 
zijn bij alleen wonen?

- Welke verzekeringen zijn verplicht?
- Hoe doe je een overschrijving?
- Online betalen of via de app, is dat 
wel veilig?

- VISA en Mastercard?
- Wat is de beste manier van sparen?
- Hoe kun je een auto kopen?

...

Dhr. Paul Baeten 
was, na het over-

lijden van zijn 
goede vriend 
en lotgenoot 
Philiep Claes, 
de laatste 
B e l g i s c h e 
overlevende 
uit de con-

centratiekam-
pen van Nazi-

Duitsland die 
nog getuigde in ver-

schillende scholen en 
ook in het voormalige kamp 

Breendonk over deze zwarte bladzijden 
uit onze geschiedenis.

Hij overleefde KZ Esterwegen, de 
gevangenis van Gross Strehlitz, de 
uitputtende dwangarbeid in de steen-
groeve en onhygiënische omstandighe-
den in de ‘Stollen’ van respectievelijk 
de gruwelkampen Gross Rosen (Polen) 
en Dora-Mittelbau (Duitsland). Paul 
ontsnapte op het einde van de oorlog 
aan het Amerikaans bombardement 
op de Boelcke-Kazerne, een kamp voor 

We zochten en vonden…

Get-A-Teacher is een aanbod voor scho-
len waarbij de leerlingen slim leren 
omgaan met geld. Onze zesdes kregen 
de basics van betalen, lenen, sparen 
en beleggen aangereikt. Ze leerden de 
praktische en veilige betaalmogelijk-
heden kennen en kregen info omtrent 
particuliere kredieten, beleggen en 
pensioensparen.

Musselmänner (= zieke, niet meer pro-
ductieve gevangenen) in Nordhausen 
(Duitsland).

Korte tijd na de bevrijding hadden de 
gedeporteerde gevangenen de ‘Eed 
van Buchenwald’ gezworen. Daarbij 
werd de herinneringsplicht als bijzon-
derste taak naar voor geschoven. De 
heer Baeten hield zich aan zijn woord! 
Tot aan zijn dood bleef hij de herinne-
ring levend houden met zijn beklijvende 
getuigenis. Zo ook in onze school. Vorig 
jaar nog, op 14 maart 2017, kwam dhr. 
Baeten voor de 7de maal zijn meesle-
pend, maar triest verhaal vertellen aan 
de leerlingen van het 6de jaar van cam-
pus Polenplein. Hopelijk zullen deze 
jongvolwassenen zijn verhaal blijvend 
koesteren, maar ook verder vertel-
len, opdat het nooit vergeten zou wor-
den! Onze huidige laatstejaars is deze 
unieke kans nu ontnomen.

Zijn ooggetuigenverslag eindigde dhr. 
Baeten steevast met een pleidooi voor 
rechtvaardigheid en verdraagzaam-
heid. Een democratie symboliseert 
immers de gelijkheid van alle mensen!
“Jullie hebben de oorlog gelukkig niet 

De financiële wereld is allesbehalve 
evident voor de jongeren. Toch vinden 
we het een essentiële vaardigheid.
Veerle Vaneechoutte, een enthousiaste 
lesgever die zelf uit het bankwezen 
komt, liet de leerlingen alles ontdek-
ken. De leerlingen hadden heel wat 
vragen en kenden na afloop alle ant-
woorden. Het was een zeer boeiende 
namiddag. Martine Lezy

meegemaakt, maar weet dat DE VRIJ-
HEID het belangrijkste goed op aarde 
is.”

Voor zijn belangrijke rol in de herinne-
ringseducatie voor de schoolgaande 
jeugd, kreeg dhr. Baeten van de Com-
missie ‘Mémoire et Démocratie’ in 
december 2013, meer dan verdiend, 
de titel van ‘Passeur de Mémoire’ toe-
gekend.

Ik ben blij, maar vooral zeer dankbaar, 
dat ik deze geweldige man heb mogen 
leren kennen en dat hij 7 jaar zijn 
krachtige getuigenis voor onze zesdes 
van VISO wou brengen.
Meneer Baeten, bedankt voor je wijs-
heid en je menselijkheid!

Patrick Mullier

De foto, op de achtergrond, van dhr. Bae-
ten werd genomen in KZ Dora, tijdens één 
van zijn laatste bezoeken aan de plaats 
waarnaar hij gedeporteerd werd. De foto 
werd genomen vanaf de achterzijde van 
het crematorium.
Op de achtergrond: het bos waar ooit de 
‘ziekenboeg’ stond. Ook dhr. Baeten ver-
bleef er een tijdje.

De leerlingen van 6 Sociale en 
technische wetenschappen kre-
gen in het begin van het school-
jaar de vraag wat ze in het vak 
integrale opdrachten nog aan 
bod wilden laten komen.
Ze vonden het jammer dat ze 
gedurende de voorbije jaren niet 
stilstonden bij hoe in de praktijk 
om te gaan met geld.
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6 STWb

100 - dagen

6 MRV

6 SV
6 GWWa

6 TW

6 GWWb
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6 Va

6 HZ

6 Vb

6 STWa

6 Vc

6 OH
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De ondersteuners van netwerk Zuid:
wie zijn ze en wat doen ze?
Wij zijn Heidi Renier, Surya Beckers, 
Loes Maelfait en Ann Vanhove. Wij 
werken dit schooljaar als onder-
steuners binnen het ‘nieuwe’ onder-
steuningsnetwerk Zuid regio Roe-
selare-Izegem (de opvolger van de 
GON-begeleiding). Hierdoor zijn we 
onder andere verbonden aan VISO 
campus Polenplein (Heidi en Surya) 
en campus Delbekestraat (Loes en 
Ann).

Binnen de ondersteuning op school 
ligt de focus niet alleen op de indi-
viduele begeleiding, maar zetten we 
ook in op de ondersteuning van de 
leerling en leerkracht binnen de klas- 
en schoolcontext.

Aan de hand van de noden van de 
leerlingen op fase twee binnen het 
zorgcontinuüm kijken wij eerst waar 
we kunnen ondersteunen: de leerling 
individueel, de leerkracht of in de 
klas. Dit kan door bijvoorbeeld mee 
te helpen denken hoe we toetsen, 
taken, groepswerken, stages, uit-
stappen of examens kunnen onder-
steunen en aanpakken.

Zoals je kan lezen, gaat ondersteu-
ning vaak erg breed en is het voor 
iedere leerling anders.

Waarom kozen we voor de job van 
ondersteuner, wat zagen we als uit-
daging?

Surya: Na enkele jaren GON-begelei-
ding, leek mij de overstap naar het 
ondersteuningsnetwerk logisch. Het 
is heel interessant om je leerling op 
een andere manier te leren kennen 
en te mogen begeleiden, doordat 
ondersteuning dit schooljaar nu ook 
tot op de klasvloer kan. Het leuke 
aan het nieuwe ondersteuningsnet-
werk is dat je echt deel bent van het 
schoolteam. Iedere week is anders, 
waardoor de job aantrekkelijk blijft.

Heidi: Na 23 jaar ervaring in het bui-
tengewoon onderwijs wou ik eens 
een andere uitdaging. Ik kan op 
die manier mijn kennis over ASS, 
ADHD,… delen met mijn nieuwe col-
lega’s. Nu we reeds enkele maanden 
verder zijn, ben ik blij dat ik die over-
stap maakte. Het is een zeer varië-
rende job en dat maakt het nu net zo 
boeiend. De dankbaarheid die ik krijg 
van leerlingen, ouders én leerkrach-
ten, geeft me heel veel energie.

Ann: Ik was al drie jaar als GON-
begeleider aan het werk in Viso D en 
andere scholen, in combinatie met 
lesgeven in BuSO Sint-Idesbald, waar 
ik 24 jaar geleden begon. Dit school-
jaar ben ik halftijds tewerkgesteld 
als ondersteuner in VISO D en half-
tijds als autivlinder (= leerkracht die 
leerlingen met autisme in verschil-
lende klassen ondersteunt) in BuSO 

Sint-Idesbald. Ik volg momenteel de 
Ba-na-ba autisme-spectrumstoor-
nissen om de leerlingen nog beter 
te begeleiden tijdens het schoolge-
beuren. Mijn job als ondersteuner is 
zeer gevarieerd en zorgt steeds voor 
nieuwe uitdagingen.

Loes: Ik had al enige ervaring als 
orthopedagoog in het buitengewoon 
onderwijs en mocht ook een jaar 
proeven van het gewoon basisonder-
wijs tijdens het waarborgproject. Het 
leek me dan ook heel uitdagend om 
de leerlingen zowel individueel als 
in de klas te ondersteunen. Iedere 
week is anders en doordat leerlingen 
verschillende ondersteuningsnoden 
hebben, blijven we bijleren.

Surya Beckers,
Heidi Renier,

Loes Maelfait en
Ann Vanhove

What’s your story?
MODESPEKTAKEL

vrijdag 8 juni 2018 - 19.30 u. in De Spil Roeselare
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Recycleren en sorteren kun je leren

In de week van 19 tot 23 febru-
ari ging onze jaarlijkse dikke-
truienweek door, georganiseerd 
door de leerkrachten en leerlin-
gen van de milieuwerkgroep.

Met allerlei acties wilden we vooral 
de aandacht vestigen op zwerfvuil 
en recycleren.

•	We	 vroegen	 aan	 alle	 leerlingen	
op school om allerlei kleren 
en materiaal die ze niet meer 
gebruikten, mee te brengen naar 
school zodat we onze eigen twee-
dehandswinkel recyKLEER in het 
D-blok konden inrichten. Iedere 
middag waren de leerlingen wel-
kom om rond te neuzen in onze 
winkel en konden ze genieten van 
lekkere chocomelk. RecyKLEER 
heeft 56 euro opgebracht die 
we schenken aan Moeders voor 
Moeders. Ook de kleren die we 
niet verkochten, geven we aan 
een vereniging die ervoor zorgt 
dat ze bij mensen terechtkomen 
die ze kunnen gebruiken. 

•	Dinsdag,	 donderdag	 en	 vrijdag	
was er gratis soep voor leerlingen 
die hun beker meebrachten.

•	Vrijdagmiddag	 dansten	 we	 ons	
warm op de speelplaats.

•	In	de	gang	van	het	B-blok	werd	je	
geconfronteerd met de gevolgen 
van zwerfvuil.

•	Een	 megaboodschap	 moedigde	
iedereen aan om afval niet op de 
grond te gooien.

•	De	hele	week	werd	het	afval	op	
de speelplaats en in de gangen 
apart verzameld om iedereen 
te kunnen confronteren met het 
afval dat er zomaar op de grond 
wordt gegooid.

•	Donderdag	 tijdens	 het	 klasuur	
kwam Franky met zijn geleide-
hond op bezoek bij de eerste-
jaars om zijn verhaal te vertellen 
en uit te leggen wat er precies 
gedaan wordt met de plastic fles-
dopjes die we heel het jaar door 
verzamelen.

•	De	 leerlingen	 werden	 aan	 de	
hand van een PowerPoint ook 
nog eens warm gemaakt om zo 
veel en zo goed mogelijk te recy-
cleren.

Dank je wel aan iedereen die mee-
geholpen heeft om er weer een 
geslaagde editie van te maken!

De milieuwerkgroep
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The VISO-brothers

Netjes op de plek van afspraak, staan de 
drie guitige broers mekaar eerst nog wat 
plagend te duwen, maar al snel vullen ze 
mekaar aan met voorbeelden van een 
broederlijk mooi VISO-verhaal.

Dag jongens, eerst de meest voor de 
hand liggende vraag: waarom kozen 
jullie alle drie voor VISO, vanwaar 
jullie motivatie voor onze school?

Wannes (6 STWb): Half-
weg het tweede jaar ben ik 
in VISO beland. Met Kerst 
waren mijn resultaten niet 
zo goed in de Broeder-
school en ik kende al een 
leeftijdsgenoot hier in VISO 

die me kon overtuigen. Ik kwam in een 
klas terecht met nog enkele andere jon-
gens. Met Daan kon ik het onmiddellijk 
prima vinden, hij hielp me op weg. Mijn 
punten waren ook al gauw een stuk beter, 
wat een goed gevoel gaf. Enkel de les-
sen STV waren eerst wat wennen, want 
kooklessen waren natuurlijk nieuw voor 
me... 

Tijl (4 STWb): Ook ik ben 
na Nieuwjaar ingestroomd, 
maar in het 3de jaar. De 
richting in het VTI was niet 
echt mijn ding. Ik besefte 
al snel dat ik liever iets 
anders wou doen: ouderen-

zorg bijvoorbeeld spreekt me enorm aan! 
Ze noemen dat hier de zachte sector en 
dat is precies wat ik zocht.

Gust (1A STVa): Omdat 
mijn broers hier zaten, was 
ik natuurlijk benieuwd en 
toen we naar de open dag 
kwamen, vond ik dat wel 
‘wreed tof’. Ik zag vooral 
die STEM-richting wel zit-

ten, omdat ik allerlei proefjes mocht 
doen. Maar na overleg met mijn ouders 
en op basis van mijn punten, heb ik voor 

Sociale en techni-
sche vorming geko-
zen en het bevalt me 
wel.

Wat zijn jullie beste ervaringen 
hier op school? Zouden jullie VISO 
aanraden aan leeftijdsgenoten en 
waarom (niet)?
Tijl: Ja, voor de lekkere lasagne. (lacht) 
Nee, het eten is wel lekker, maar er zijn 
nog redenen. Ik vind bijvoorbeeld dat we 
zeer goed en hartelijk werden ontvangen 
toen we als nieuweling op school kwa-
men, ik voelde me meteen welkom!
Gust: Klopt, ik had ook dat gevoel: er 
werden speciaal voor ons, eerstejaars, 
twee dagen georganiseerd met spelletjes 
en opdrachtjes om mekaar en de school 
beter te leren kennen... Onze groep had 
trouwens gewonnen en we kregen dan 
een zak snoep... (lacht triomfantelijk) We 
kregen ook een meter of peter toegewe-
zen bij wie we altijd terecht kunnen. En 
de leerkrachten zijn best oké!
Wannes en Tijl: Ja, zelfs de oudere leer-
krachten (gniffelen beiden). Sommigen 
lijken wel streng, maar iedere lesgever 
heeft zijn eigen stijl natuurlijk en ze vallen 
eigenlijk allemaal wel goed mee. Ook de 
sfeer zit goed, er wordt echt veel gedaan 
zodat iedereen zich goed voelt. Zo doen 
wij ook aan ‘peersupport’.

Dat brengt mij meteen bij de vol-
gende vraag: jullie zijn peersuppor-
ters en zijn dus best geëngageerd 
op school. Hoe is dat gegroeid?
Wannes: Toen ik in het 4de jaar zat, is 
het project ontstaan. Enkele leerlingen 
zouden een opleiding kunnen volgen om 
te bemiddelen bij ruzies tussen leerlin-
gen uit de eerste graad. Mijn klasgeno-
ten Hebe en Aïcha waren de pioniers 
en ze zochten jongens om hun team te 
versterken. Zo kwamen Daan en ik in 
de opleiding terecht. Die was wel inten-
sief: zowel binnen als buiten de school- 
(m)uren, met de leerlingenbegeleiding 
én iemand extern die ons begeleidde. Er 
was een deel theorie met een PowerPoint 
en stappenplannen, maar vooral ook veel 
rollenspel en reflectie. Er was zelfs een 
tweedaagse in het bivakhuis Het Rokken. 
Dat was een leuke ervaring!
Tijl: Ook ik wou daarvoor gaan, toen ik 
Wannes bezig hoorde. Ik ben ook sociaal 
ingesteld en de bedoeling is om mede-
leerlingen die ons aanspreken met kleine 

of grote problemen te helpen. We treden 
dan op als vertrouwenspersoon, we pro-
beren te bemiddelen of we kunnen door-
sturen als het iets is wat wij niet kunnen 
oplossen. We kunnen bijvoorbeeld die 
leerling de info geven over Awel of Tejo, 
waar hij of zij dan verder geholpen wordt. 
Voor mijn opleiding heb ik een dag door-
gebracht op het Kerelsplein: er was zelfs 
een bowling om de teamspirit optimaal te 
houden... (lacht veelbetekenend)
Gust: (overtuigend) Ik kijk al uit tot ik mag 
deelnemen, ik wil zeker ook peersuppor-
ter worden!

Engagement troef dus. We zien Gust 
aan het begin en Wannes aan het 
eind van de schoolcarrière... Wat 
zijn jullie plannen na VISO? Hebben 
jullie al concrete toekomstplannen?
Wannes: Er was in het 6de jaar een uit-
gebreide studiekeuzebegeleiding: ik denk 
dat ik ga voor leerkracht lager onderwijs. 
LO en wiskunde zijn de vakken waarin ik 
goed ben, voor de talen zal ik wel mijn 
uiterste best moeten doen, maar ik ben 
gemotiveerd.
Tijl: Ook in het 4de was er een infoavond 
en wordt er veel aandacht besteed aan 
de studiekeuze, ik ben er nog niet uit of ik 
volgend jaar Gezondheids- en welzijnswe-
tenschappen of verder Sociale en techni-
sche wetenschappen ga kiezen. Ik wil in 
elk geval iets in de verpleegkunde of zorg 
doen later!
Gust: Ik wil na mijn zes jaar hier in VISO 
ook liefst leerkracht worden: kleuteron-
derwijzer of in het basisonderwijs... Alles-
zins ook iets in de ‘zachte sector’. 

Prima ingesteldheid! Zorgen voor 
mekaar is een mooi gebaar. Zijn 
jullie ook als broers zo lief voor 
mekaar?
Samen: We schieten wel goed op met 
elkaar, zeker op school, alhoewel we 
eigenlijk nogal sterk verschillend zijn. 
Thuis kan er wel eens een scheldwoordje 
vallen. (waarbij ze mekaar een por geven 
en de een de ander speels een ‘mutten’ 
noemt...)

Bedankt, schalkse ruiters en ‘keep 
up the right spirits’!

 Sonja Sijmkens

Drie broers lopen tegelijk 
school in VISO, een niet-alle-
daags gebeuren. De broers 
zijn zelfs evenwichtig verte-
genwoordigd in elke graad... 
Waarom maakten laatstejaars-
leerling WANNES, vierdejaars-
leerling TIJL en nieuwkomer 
GUST Desender de bewuste 
keuze voor VISO? We peilden 
bij de drie enthousiaste VISO-
musketiers naar hun verhaal...
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VISO actief op Pinterest !

Cyrano

In de lessen plastische opvoe-
ding demonstreren de leerlin-
gen hun creativiteit in prachtige 
werkstukken. De leerkrachten PO 
vonden het dan ook tijd om deze 
resultaten wat meer in de kijker 
te zetten en het wereldwijde web 
te veroveren. 

Daarom kan je de lessen plasti-
sche opvoeding per jaar/per klas 
volgen op Pinterest. We creëerden 
een digitaal prikbord waarop tel-
kens foto’s geplaatst worden van 
de artistieke prestaties van onze 
leerlingen. De pagina is openbaar, 
iedereen kan dit dus volgen. 

Ben je benieuwd wat de leerlin-
gen allemaal in de lessen PO 
maken? Ga dan vlug naar www.
pinterest.com en zoek VISO 
2017-2018. 

Veel kijkplezier!
 Veerle Vandamme

Cyrano van ‘Het Ongerijmde’ is geba-
seerd op de oorspronkelijke versie van 
Edmond Rostand, maar dan in een 
W817-jasje. De acteurs uit dit Ketnetpro-
gramma vertolken de personages in dit 
toneelstuk. Danny Timmermans is Chris-
tian, Machteld Timmermans vertolkt de 
rol van de oude Roxane, de meester-
lijke Jenne Decleir speelt Cyrano (zowel 
de jonge als de oude versie) en om af 
te sluiten is er ook nog Ann Tuts die de 
rol van de jonge Roxanne voor haar reke-
ning neemt. Verder vertolken ze allemaal 
(met uitzondering van Jenne Decleir) een 
aantal nevenpersonages. Die personage-
wissel maken ze duidelijk door een grijze 
baret op te zetten.

Het gezelschap Het Ongerijmde gaat aan 
de slag met materiaal uit het klassieke 
theaterrepertoire met de bedoeling om 
via spel en scenografie een moderne ver-
sie neer te zetten die ook jonge mensen 
aanspreekt. 

De acteurs goochelen met plaats en tijd. 
Aan het begin vertellen ze ‘als zichzelf’ 
dat ze de chronologie in het stuk heb-
ben aangepast en dus zullen werken met 
flashbacks. Een mobiele houten wand 
dient daarbij als hulpmiddel. 

Ann Vansteeland

Leerlingen van 6 GWW, die Cyrano op  
22 januari bijwoonden in de Spil, getuigen:

Laura Vercaemer
ik vond het een mooi toneelstuk omdat ze met zo weinig materiaal en personen 
er toch in slaagden een stuk neer te zetten dat het verhaal vertelt in verschillende 
tijdsperiodes. Een heel mooie scène vond ik het moment dat Cyrano in de plaats 
van Christian een gedicht brengt voor Roxanne. Het was mooi, traag en duidelijk 
gezegd. Ik vond het ook leuk dat je de acteurs die je kent van op televisie, eens in 
het echt kon zien.

Jolan Lannoo 

Ik was erg geboeid bij het bekijken van 
het toneelstuk. Ik vond het heel interes-
sant met af en toe een beetje humor. 
De scène waar Cyrano allerhande toe-
spelingen maakte op zijn neus vond 
ik erg geslaagd en ik ging zelfs op het 
puntje van mijn stoel zitten om alles 
goed te horen. Het toneelstuk had veel 
inhoud en het was goed gespeeld door 
de acteurs. De momenten waarbij ze 
met het scherm veranderden van tijd 
en ruimte, waren goed gekozen. Zo wer-
den er duidelijke overgangen gemaakt 
en kon je niet in de war geraken. Je zag 
ook door de veranderingen van het licht 
dat er een verschil was in tijd.

Yacintha De Wasch 

Al de flashbacks maken het stuk wat 
ingewikkeld, maar ze houden je tegelij-
kertijd ook nieuwsgierig. Door te blijven 
kijken, begon je het verhaal te snap-
pen. Ook het rechtstreeks aanspreken 
van het publiek is een goede vondst. Ik 
vind het altijd wel leuk dat het publiek 
af en toe ook bij het toneelstuk wordt 
betrokken. Het stuk Cyrano van ‘Het 
Ongerijmde’ was een zeer mooie, af en 
toe komische en romantische toneel-
voorstelling en dus de moeite waard 
om te bekijken.
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Liefde en strijd in de leerlingenraad

Ik hou van jou
Jag älskar dig

S’ agapo
Ich liebe dich

Je t’aime
I love you

Ti amo
Te quiero

Liefde is universeel en overstijgt 
iedere taal en cultuur. Liefde is 
menselijk en zou het enige won-
dermiddel op aarde kunnen zijn om 
mensen samen te brengen. Liefde 
is de enige remedie tegen haat, 
geweld en pesten. 

Dat maakt dat we het valentijnsge-
beuren op school niet zomaar kun-
nen laten voorbijgaan. Dan hebben 
we het niet over de commerciële 
betekenis die alsmaar meer aan 
Valentijn gelinkt wordt. Het speelt 
dus geen rol als je geen parfum, 
pralines of koeken cadeau geeft 
aan een vriend(in) of geliefde. Het 
is wel een dag waar je er eens extra 
aan herinnerd wordt dat liefde en 
respect kostbaar zijn en dat het 
eigenlijk geen moeite kost om dit 
aan dierbaren duidelijk te maken. 
Een simpele ‘dank je wel’, ‘ik zie 
je graag’, ‘ik apprecieer je’ is een 
kostbaar gratis geschenk. 

De school werd versierd, er werden 
snoepjes in de lokalen voorzien en 
leerlingen kochten meer dan 300 
rozen om een ouder, vriend(in), 
geliefde te verrassen. Leerlingen 
poseerden voor de liefdeslens met 
het grote valentijnshart op de ach-
tergrond. Door de geluidsboxen 
galmden de sensuele tonen van 
romantische love songs. 

Na een liefdevolle dag gingen alle 
VISO-gangers met een warm hart 
naar huis. Hopelijk kon de liefdes-
microbe zich thuis verder versprei-
den.

jezelf durven zijn
samen lachen en huilen

er voor elkaar zijn
geven en nemen

luisteren naar elkaar
knuffel en een kus

heel veel houden van
voor een heel leven lang

Tom Vandecaveye

Valentijn
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Battles van de leerlingenraad

Na het succes van vorig schooljaar orga-
niseerde de leerlingenraad ook dit jaar 
opnieuw ‘de battles.’

Van 5 tot 9 maart kruisten enkele leer-
lingen de degens en verdedigden zo de 
eer en glorie van hun jaar. Op maandag-, 
dinsdag- en donderdagmiddag kregen ze 
tal van opdrachten. Een leuke kans om 
de leerlingenraad in de picture te zet-
ten en zowel klas- als jaaroverstijgend 
te werk te gaan. Zo komen leerlingen 
die elkaars pad normaal niet kruisen, 
ook eens met anderen in aanraking. Net 
als vorig jaar was er een dikke prijs aan 
gekoppeld. Wie wil nu niet een maand 
lang als eerste gaan eten ‘s middags op 
school? Want dat is wat het winnende 
jaar mag doen! 

De kandidaten kregen tien opdrachten 
voorgeschoteld. De winnaars konden tel-
kens vijf punten verdienen en iedere dag 
werd de tussenstand bekendgemaakt. 
Handigheid, precisie, kracht, uithouding 
en inzicht waren noodzakelijk om goed 
te scoren. We zochten dus evenwichtige 
teams die het in o.a. petanque, limbo, 
puzzelen, mölkky, gezelschapsspelen, 
klerenkettingen en basketballen tegen 
elkaar opnamen. 

In het begin van de week kregen ze 
een rodedraadopdracht: een lijst met 
18 ‘voorwerpen’ die ze moesten verza-
melen tegen donderdagmiddag. Wie de 
meeste objecten hier op school inza-
melde, kreeg 10 punten. Uiteraard zijn 
het geen zaken die de gemiddelde Belg 
thuis liggen heeft. Hier enkele voorbeel-
den: een cd-hoesje van Tokyo Hotel, 
een foto van een persoon die op 1 been 
staat aan het Atomium, een fankaartje 
van Gene Thomas met zijn handtekening 
op, een Nokia 3210 (die nog werkt), een 
volledig volgeplakt Panini-album, een 
kasticket van 24.84 euro, de krant van 
maandag 8/01/2018, een vliegtuig-
ticket van een reis naar Kopenhagen… 

De tweedes behaalden een topscore van 
44 punten, op de voet gevolgd door de 
vijfdes. Een bloedstollende finale met 
een hels estafetteparcours moest de 
eindwinnaar aanduiden. Het parcours 
werd op verschillende plaatsen onder-
broken, waar ze diverse opdrachtjes 
moesten doen: krablopen, een balpen in 
een flesje laten zakken, rekensomme-
tjes… Uiteindelijk bevestigden de twee-
des hun bloedvorm en kroonden zich tot 
‘het sterkste jaar van VISO’.

Tom Vandecaveye
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Vijfdejaars brainstormen over de toekomst #VANRSL

Het welbevinden van kinderen en 
jongeren is de ultieme barometer 
voor een leefbare stad. Daarom gaat 
de stad Roeselare in gesprek met 
500 kinderen en jongeren tussen 
4 en 18 jaar. Hoe zou de stad eruit 
zien als zij mochten beslissen? 

Op 22 februari werd het belevings-
onderzoek van ‘toekomst #VANRSL’ 
gelanceerd in VISO in aanwezigheid 
van schepen Michèle Hostekint. 
Onze leerlingen van 5 Gezondheids- 

en welzijnswetenschappen, Schoon-
heidsverzorging en Techniek-weten-
schappen mochten de spits afbijten. 
Via creativiteit, spel, ontwerp en 
gesprek schetsten ze hun toekom-
stideaal van een stad waarin ze zich 
goed voelen. 
Hoe gaan onze vijfdejaars om met 
verschillen tussen mensen? Hoe 
zouden zij de openbare plaatsen 
invullen? Hoe zouden zij een stad 
leefbaar maken? Het zijn maar 
enkele voorbeelden van de domei-

nen waarover onze leerlingen hun 
stem mochten laten horen. 

Het onderzoek eindigt eind april. 
Daarna wordt in één groot verhaal 
een verzameling gemaakt van alle 
ideeën van de kinderen en jonge-
ren die hebben deelgenomen. We 
zijn alvast blij dat onze vijfdes heel 
bewust meegedacht hebben over de 
toekomst van onze stad!

Joeri Sioen

(Pearl Platteau, 5 GWWa) 

Ik vind het wel lief dat de stad onze 
mening vraagt, dat toont volgens mij 
echt wel dat ze met “onze” toekomst 
bezig zijn. Ik vind het ook tof dat ze het 
persoonlijk en op een leuke manier 
komen vragen, een spelletje zorgt er 
altijd voor dat je wat losser wordt. De 
stad is in mijn ogen al heel tof! Ik vind 
wel dat er misschien veiligere fietspa-
den aangelegd mogen worden. 

(Emilia Renier, 5 GWWa)

Het gaf een goed gevoel dat de stad 
Roeselare aan onze stem denkt en 
luistert naar ons. Ze geven de nieuwe 
generatie (de jongeren) een kans. Ik 
vind het vooral belangrijk dat ieder-
een zich goed kan voelen en goed kan 
functioneren in Roeselare.

(Adelheid De Reuse, 5 GWWa) 

Ik vind het leuk dat ze onze mening 
vroegen. Persoonlijk vind ik het 
belangrijk dat er voldoende recrea-
tieve mogelijkheden zijn en voldoende 
natuur (bomen, gras, bloemen...). Het 
is ook belangrijk dat er regelmatig eve-
nementen zijn, vooral in de zomer. 

22 CONTACT MAART-APRIL 2018
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5 STW van alle markten thuis

Ook dit jaar boksten de leerlingen 
van 5 Sociale en technische weten-
schappen tijdens de lessen inte-
grale opdrachten een thema-avond 
voor hun ouders en leerkrachten in 
elkaar. Dit keer rond subculturen tij-
dens de adolescentie.

Ze kozen dit thema zelf en stelden 
de inhoudstafel op. Vervolgens kreeg 
elke leerling een onderdeel waar hij 
of zij zich in kon verdiepen om zo alle 
gevonden informatie tot een originele 
presentatie te verwerken. 
Na enkele keren repeteren was het 
zover en presenteerden de leerlingen 
voor het eerst voor zo’n grote groep 
toehoorders.
Niet alleen het presenteren zorgde 
voor de nodige stress. De leerlingen 
toverden ook het restaurant om in een 
aangename ruimte met informatie-
muur. Hier trakteerden ze de ouders 
en leerkrachten op een feestelijke 
receptie met eigen hapjes zoals forel-
mousse, gevulde courgetterolletjes, 
venkelsoep… 
We kijken terug op een leerrijke en 
meer dan geslaagde thema-avond. 

In de lessen integrale opdrachten werk-
ten we dit trimester rond het thema 
‘Say cheese’, en dit op verschillende 
manieren. 

We startten het trimester met het brou-
wen van ons eigen bier. We brachten 
ook een dag door in het laboratorium 
van de hogeschool Vives, waar we heel 
wat experimenten deden en vervol-
gens onze eigen kaas maakten. Zowel 
de kaas als het bier zijn nog in hun 
‘rijpingsfase’, dus moe-
ten we nog even wachten 
om die te proeven. In dit 
project legden we ook de 
link met het befaamde 
zinnetje ‘Say Cheese’ bij 
het nemen van een foto: 
de leerlingen leerden een 
techniek aan om een 
eigen gekozen foto over 
te zetten op een katoenen 
draagtas.
Het was een thema dat 
een lach op je gezicht 
tovert!

Op ontdekking doorheen de vele subculturen

Say cheese of santé! 

Stan De Wever
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5 Haarzorg ontdekt de geschiedenis van het kappersvak 

Op vrijdag 12 januari bezocht 
5 Haarzorg het Kappersmu-
seum Figaro in Roeselare. 
Raymond Verhaeghe nam er 
de leerlingen heel enthousiast 
mee op sleeptouw doorheen 
zijn museum.

Een dankjewel aan Raymond Verhaeghe!

Dorine Delameilleure

Ik vond het zeer interessant om zo’n 

zaak te bezoeken, het is iets wat je niet 

dagelijks ziet. Het maakt deel uit van de 

geschiedenis van ons vak. De stichter 

van het museum, Raymond Verhaeghe 

legde ook alles zeer mooi uit. Ik genoot 

ervan! Het was de moeite waard om dit 

bezoeken. Britney Caen

Wat op mij het meest indruk maakte, 
was het enthousiasme bij de uitleg door 
dhr. Verhaeghe. Hij heeft verschillende 
spullen verzameld en hij doet er super-
veel moeite voor. Dat is mooi om zien! 
Ook de verschillende kapperstafels vond 
ik interessant. Wat is de tijd veranderd in vergelijking met vroeger!

Febe Callebert

Dhr. Verhaeghe vertelde dat hij is begon-
nen met iets kleins te bewaren en gelei-
delijk aan werd zijn verzameling groter 
en groter en zo heeft hij uiteindelijk een 
museum opgericht. Er komt nog steeds 
materiaal bij door rommelmarkten en 
tweedehandsbeurzen te bezoeken.
Leuk om iemand die zo gepassioneerd is 
door het kappersvak te zien en te horen 
vertellen over de materialen die ze vroe-
ger gebruikten. Het is ook interessant 
om te zien hoe ze vroeger met weinig 
materiaal (in vergelijking met alle snuf-
jes die we nu hebben) toch het beroep 
uitstekend en met klasse konden uitvoe-
ren. Zeker een activiteit die in het les-
senpakket mag blijven!

Robbe Claus

Wat ik heel leuk vond aan het museum 
waren al die kleine dingetjes om de snor 
te beschermen. Een “soutien mousta-
che” is een snorhouder, een lapje stof 
dat met touwtjes achter de oren werd 
vastgemaakt en de snor ’s nachts in 
model hield. Ik keek mijn ogen uit naar 
de oude dingen van de barbier, omdat ik 
een oldskool barbiershop echt mooi vind. 
Dit was zeker een leuke en interessante uitstap.

Justine Bouten

Raymond Verhaeghe heeft heel veel 

gereisd om op antiekmarkten te zoeken 

naar kappersspullen. Ik was zeer onder 

de indruk van alles wat ik gezien heb. 

Ik vond het mooi om het verhaal en de 

passie van hemzelf te horen. Voor herha-

ling vatbaar! Lenor Beckaert

Het interessante aan de rondleiding 

vind ik de oude haardrogers. Het lijkt 

zo onmogelijk om met deze materialen 

te werken en toch kregen ze het vroeger 

voor mekaar! Amber Dujardin

Ik vond het fascinerend dat er vroeger zoveel 
aandacht en tijd in de zorg van snorren werd 
gestoken en dat er hulpstukken bestonden 
om de snor zo mooi mogelijk te houden. Wat 
mij het meest aansprak, waren de koffie-
mokken en lepels uit de jaren 1800. In die 
tijd maakten ze speciale mokken en lepels 
die voorzien waren van een brugje zodat de 
snor niet bevuild raakte.

Jony Bekaert

Het was zeer interessant en leerrijk om 

te zien hoe de kapper vroeger te werk 

ging en welke sieraden ze vroeger droe-

gen. Ook de mooie poederdozen spraken 

mij aan.
Tiana Degroote

24 CONTACT MAART-APRIL 2018
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Familiaria

Geboorten
WARRE op 19 december 2017, kleinzoon 
van Grietje Vandewalle - opvoeder

SALIMA op 12 januari 2018, dochter 
van Magomed Bakarov en Malika Bayk-
hadzhieva - 6 MRV 

METTE op 2 februari 2018, dochter van 
Annelies Benoit en Loes Maelfait - onder-
steuner

THEO op 15 februari 2018, broer van Vic 
Berten - 2 STVd

ESTELLE op 27 februari 2018, dochter 
van Laurens Maenhout en Ilse Vanwalle-
ghem - leerkracht

LIV op 9 maart 2018, dochter van Wouter 
D’haene en Kim Beirlandt - leerkracht

PIPPA op 13 maart 2018, dochter van 
Dieter Lems en Lynn Segaert - leerkracht

MÉLODY op 20 maart 2018, dochter 
van Antony Gouwy en Cassandra Vander-
meersch - 5 GWWa

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Overlijdens
Dhr. Maurice Verbeke op 28 december 
2017, vader van Annelies Verbeke - leer-
kracht

Dhr. Gery Moerman op 3 januari 2018, 
grootvader van Tessa Bruwier - 2 STVb

Mevr. Mieke Wullepit op 4 januari 2018, 
oud-leerkracht

Dhr. Urbain Vanden Berghe op 6 januari 
2018, grootvader van Arno Verschetze -  
5 Vc

Mevr. Ginette Buyse op 14 januari 2018, 
grootmoeder van Ian Van Loocke - 5 STWa

Mevr. Marguerite Declerck op 23 januari 
2018, grootmoeder van Andy Vandevi-
vere - leerkracht

Dhr. Paul Verstraete op 3 februari 2018, 
grootvader van Marie Verstraete - 1A STVd

Mevr. Mariette Vanglabeke op 4 februari 
2018, grootmoeder van Elise Servaege 
- 1 Ba

Dhr. Robert Goethals op 6 februari 2018, 
vader van Annemie Goethals - oud-leerkracht

Dhr. Geert Grymonprez op 17 februari 
2018, grootvader van Merel Deburgh-
graeve - 5 Vb

Mevr. Marie Lesage op 17 februari 2018, 
grootmoeder van Hayley Vandeghinste -  
3 BE

Dhr. Daniel Vanbecelaere op 21 februari 
2018, vader van Rita Vanbecelaere - leer-
kracht

Mevr. Marie-Louise Vannes op 21 febru-
ari 2018, overgrootmoeder van Aycha 
Dekeyzer - 4 STWc

Dhr. Laurent Vandecandelaere op  
23 februari 2018, vader van Martine  
Vandecandelaere - oud-leerkracht

Mevr. Diane Goderis op 4 maart 2018, 
schoonmoeder van Leen Verfaillie - leer-
kracht

Dhr. Karel Denijs op 8 maart 2018, groot-
vader van Kyra Kerckhof - leerkracht

Mevr. Joyce Deceuninck op 13 maart 
2018, oud-leerling Haarzorg 2013

Dhr. Hilaire Brackx op 20 maart 2018, 
grootvader van Lieselotte Bataille - lee-
kracht

Mevr. Madeleine Desmet op 26 maart 
2018, grootmoeder van Liselot De Dec-
ker - leerkracht

Dhr. Georges Degroote op 26 maart 
2018, schoonvader van Katrien Mees-
schaert - leerkracht

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan. 

Welkom op onze infomomenten!

infoavond 1A
di 17 april

17.30, 18.30 of 19.30 u.
campus Polenplein

infoavond 1B
do 19 april

om 19 u.
campus Delbekestraat

open dag
zo 22 april

13.30 - 17.30 u.
beide campussen
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Wist je dat…
Henok Dekaezemaker uit 3 VVa pro-
vinciaal kampioen hinkstapspringen 
is geworden? Hij sleepte hierdoor een 
selectie voor het Vlaams kampioen-
schap in de wacht en werd 7de. Op 4 
maart nam hij deel aan het Belgisch 
kampioenschap met een knappe 8ste 
plaats en een nieuw persoonlijk record 
van 10,7 meter. Proficiat met deze 
prestaties!

leerkrachten in hun vrije tijd sportief 
en ook VISO-minded zijn? Enkele leer-
krachten waagden zich in vriestempe-
raturen aan de ’10 km op en neer’ in 
Dadizele. Goed bezig, dames!

4 Haarzorg op de eerste dag van de 
lente De Bevertjes van de 1ste kleu-
terklas uit Lichtervelde een boeiende 
voormiddag gaf? Ze zorgden voor leuke 
spelletjes en mooie kapsels en dron-
ken samen zelfgemaakte soep.

de vierdejaars in het kader van hun stu-
diekeuze de kans kregen om de leerlin-
gen van de hogere jaren te bevragen 
tijdens een speeddate?

handschoenen aanhebben als het  
koud is, wel bijzonder aangenaam is? 
De leerlingen van 3STWa en b hebben 
dit aan den lijve ondervonden op weg 
naar het judolokaal bij -5° C.

zwemmen goed is voor je hele lichaam? 
Daarom willen de leerkrachten LO de 
leerlingen stimuleren om mee te zwem-
men, ook al doen sommige leerlingen 
dit liever niet.

7 Haarstilist op 15 januari naar jaar-
lijkse gewoonte deelnam aan de star-
tersdag? Deze dag bereidt hen voor op 
de overgang van de schoolbanken naar 
de arbeidsmarkt.

ook de leerlingen van 1 B kennis kon-
den maken met verschillende richtin-
gen? Ze maakten een stoffen hartje 
n.a.v. Valentijn in de modeafdeling. 
Ze brachten ook een bezoekje aan 
de afdeling Haarzorg en probeerden 
er wat technieken uit. Uitleg over de 
richting Verzorging-voeding kregen ze 
in de voedingsles bij mevr. Desmet. Zo 
kunnen ook zij een bewuste keuze voor 
een beroepenveld maken in BVL.

 

4 Sociale en technische wetenschap-
pen een dag lang animatie en activi-
teiten voor de leerlingen van de lagere 
school De Vlieger uit Gent hebben uit-
gewerkt? 

de leerlingen van klas 1A STVb voor 
één keer les mochten volgen op blote 
voeten omwille van de natte schoenen 
door sneeuw en regen? 

aloë vera planten de klaslokalen van 
VISO D opfleuren? Per klaslokaal zijn 
enkele leerlingen meter of peter van de 
planten. Als meter of peter dragen de 
leerlingen zorg voor de planten door ze 
op tijd en stond water te geven.

7 Haarstilist een alternatieve LO-les 
super leuk vond? Ze gingen skiën in 
Komen…
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7 Haarstilist op 8 februari deelnam aan 
de Shoot Schools Contest? De modellen 
werden door de studenten gerestyled, 
zowel kapsel als make-up, en een pro-
fessionele modefotograaf nam foto’s.

de leerlingen van 2 STEM/TW naar de 
oude kaasmakerij in Passendale gin-
gen en daar de kunst van het kaasma-
ken onder de knie kregen?

Joachim Tanghe (6 GWWb) en Hebe 
Theuninck (6 STWb) een warme 
oproep op Facebook deden met een 
zelfgemaakt filmpje om paaseieren te 
kopen? Met de opbrengst willen ze 
graag dat het oudercomité sportmate-
riaal en nieuwe banken kan aankopen. 

Angie De Veirman uit 5 HZb een paas-
haas cadeau kreeg als beste individu-
ele verkoper in VISO P. 

2 STVb de best verkopende klas was 
met de paaseierenverkoop? Ze kregen 
traditiegetrouw een paashaas van het 
oudercomité om samen van te smul-
len.

ook de andere best verkopende leer-
lingen een extraatje kregen van het 
oudercomité van VISO P? Deze actie 
bracht een mooi bedrag op van 2340 
euro.

in campus Delbekestraat Sushila 
Matyn (7 TBZa, verkocht maar liefst 
67 dozen), Mabelia Sannen (5 OH, 
46 dozen), Jolien Bostoen (5 Vb, 42 
dozen) en Caitlin Vandeputte (5 Vb, 30 
dozen) beloond werden voor hun inzet? 
Zij mogen gratis naar de bioscoop. De 
winst is hier maar liefst 1274 euro.

Dank je wel aan beide oudercomités 
voor hun inzet voor deze paaseieren-
verkoop en ook aan al wie chocolade 
kocht!

de derde graad van VISO D in de week 
van de zorg op woensdag 14 maart tij-
dens de pauze bezoek kreeg van stu-
denten verpleegkunde die hen op een 
speelse manier kennis lieten maken 
met reanimatie, app 112...?

opnieuw 12 leerlingen van beide cam-
pussen de opleiding tot peersuppor-
ters volgden? Deze vierdejaars volgden 
een 30-tal uur les (zowel binnen als 
buiten de schooluren) om op een pro-
fessionele manier jongere leerlingen 
hun kleine zorgen te helpen oplossen. 
Dit engagement werd door de school 
beloond met een officiële diploma-uit-
reiking. De tools die ze aangereikt kre-
gen, zullen ze ook zelf in het dagelijks 
leven kunnen gebruiken. 

leerlingen uit Verzorging-voeding regel-
matig met de klas in een warenhuis 
boodschappen doen? Zo leren ze ook 
prijzen vergelijken en bewuste keu-
zes maken. Op het einde van de voe-
dingsles mogen ze al dat lekkers zelf 
opsmullen.
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Kalender derde trimester - info voor leerlingen
01/05 Feest van de Arbeid (vrije dag) D + P
02/05 bezoek aan de wereldwinkel 
 7 TBZa D
02/05 projectavond ‘Lekker vreemdgaan’
 6 STW P
07/05 spreker reanimatie 5 V D
07/05 bezoek aan dierenasiel 7 OAb D
07/05 basistechnieken EHBO
 bij kinderen 7 KZ D
08/05 start thema ‘Zee’ 1 B D
08/05 medisch onderzoek
 in CLB 3 VVa + 3 MRP D
09/05 vaccinatie door CLB meisjes 1 A P
09/05 toneel ‘Peacecraft’ 5de jaar P
09/05 bezoek aan ACV 7 EL P
10/05 O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag) D + P
11/05 vrije dag D + P
14/05 bezinning 3de jaar P
14/05 bezoek aan dierenasiel 7 OAa  D 
15/05 gip 6 V D
15/05 medisch onderzoek in CLB 3 VVb D
15/05 bezoek aan brandweer 5 OH D
15/05 schoolraad in VISO P D + P
16/05 PISA-onderzoek 4 STWa en 4 TW P
16/05 filmforum 3de graad P
17/05 bezoek aan Federaal Parlement en
 museum Magritte 6 GWW en 6 TW P
18/05 VISO in kleur D + P
20/05 Pinksteren D + P
21/05 pinkersmaandag (vrije dag) D + P
22/05 leerlingenfeest P
23/05 landschapsexcursie 6 SV en 6 TW P
24/05 vertrek tweedaagse De Panne 1 B D
24/05 vertrek tweedaagse
 Amsterdam 5de jaar D
24/05 vertrek tweedaagse
 Londen 6de jaar D
24/05 vertrek tweedaagse Parijs 7de jaar D

24/05 Franse dag van de
 schoonheidsverzorging 7 EL P
24/05 bezoek aan Federaal Parlement en
 museum Magritte 6 STW en 6 SV  P
24/05 grootoudernamiddag 3 VV D
25/05 schoolreis 1-2-3-4 D + P
25/05 landschapsexcursie
 6 GWW en 6 STW P
25/05 bezinning 5de jaar  P
28/05 spreker Voedselagentschap 7 OAa D
28/05 begeleiding peuters en kleuters
 op kinderboerderij 5 V D
29/05 gip 6 TW P
29/05 medisch onderzoek in CLB 3 VVc D
30/05 bezoek aan wassalon 3 VVc D
04/06 gip 7 KZ D
05/06 gip 7 OA D
06/06 vaccinatie door CLB meisjes 1 B D
08/06 gip 7 TBZa D
08/06 Modespektakel in
 De Spil om 19.30 u. D + P
12/06 gip 6 OH D
15/06 gip 7 TBZb en 6 V D
18/06 gip 5+6 MRV D
19/06 start blokstage 5+6 MRV D
22/06 laatste examendag 3de graad D + P
25/06 einde blokstage 5+6 MRV D
25/06 laatste examendag
 1ste en 2de graad D + P
25/06 proclamatieviering 6de en 7de jaar P
26/06 proclamatieviering 7de jaar D
28/06 oudercontact D + P
29/06 rapport (VM) D + P
02/07 nocturne studiekeuze
 scholengroep in VABI D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

16/04 kinderkapsalon 6 HZ P
16/04 bezoek en animatie in
 Dominiek Savio 7 OAb D
17/04 vaccinatie klem-kroep-kinkhoest
 3de jaar  D
17/04 bezoek aan Huis van de voeding
 5 OH D
17/04 medisch consult 3de jaar
 (restgroep) P
17/04 infoavond over 1ste jaar (1 A)
 om 17.30 u. - 18.30 u. - 19.30 u.  P
18/04 vertrek driedaagse reis Aken 7 EL P
19/04 bezoek aan rechtbank en
 wedstrijd Acoustic Power 6 STW P
19/04 toneel ‘Salon Secret’ 6 SV en 6 TW P
19/04 infoavond over 1ste jaar (1 B)
 om 19 u. D
20/04 project in de kleuterklas 6 V D
20/04 toneel ‘Peacecraft’ 5 OH, 5 Va+b,
 5+6 MRV, 7 OAa+b D
22/04 OPEN DAG van
 13.30 u. tot 17.30 u. D + P
23/04 geïntegreerde proef 6 SV P
23/04 kinderkapsalon 6 HZ P
23/04 voorstelling pleegzorg 7 KZ D
22/04 toneel ‘Wilt hard’ 2 tso P
24/04 uitleg studiekeuze door
 CLB 6 HZ en 7 HS P
24/04 bezoek aan ACV 7 HS P
25/04 vertrek driedaagse reis
 Amsterdam 7 HS P
25/04 uiteenzetting over kinderen
 met gedragsproblemen 7 KZ D
26/04 vertrek driedaagse reis
 Londen 6de jaar P
26/04 uiteenzetting huurdersbond 
 7 OA, 7 MV en 6 OH D
30/04 vrije dag D + P

Van harte welkom op onze open dag!
zondag 22 april 2018 van 13.30 u. tot 17.30 u.

Graag laten we je tijdens onze open dag in onze twee campussen
het boeiende schoolleven in VISO ontdekken:

• persoonlijke rondleidingen op maat voor toekomstige leerlingen en hun ouders;
• info over alle studierichtingen en over onze school;
• concrete kennismaking met het eerste jaar: 1B, 1A STV en 1A STEM/TW;  
• bezoek aan de lokalen van het 1ste jaar, leskeukens, labo’s,

schoonheids- en kapsalons, lokalen verzorging, projectklassen,...
Onze leerlingen tonen er graag hun talenten;

• leuke doe-activiteiten in de lokalen en op de speelplaats om te proeven van 
onze richtingen;

• info over onze uitgebreide zorg voor alle leerlingen;
• info over het internaat;
• mogelijkheid om in te schrijven.
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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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