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Verhalen bij het einde van
het schooljaar
Zoals elk schooljaar werken we in
VISO en in de andere scholen van
de scholengroep rond een bepaald
thema. Dit schooljaar kozen we voor
het thema ‘geraakt door verhalen’ en
de daarbij horende affiche ‘Touché’.
We blikken even terug op het voorbije schooljaar, op die verhalen van
leerlingen, leerkrachten, opvoeders,
directie en andere medewerkers in
onze beide campussen.
In campus Dr. Delbekestraat werd
begin dit schooljaar aan iedereen gevraagd om een titel voor een zelf te
schrijven boek te kiezen.
Een foto van de boeken met titel
hangt uit bij de ingang van de campus. Als directielid, meest aanwezig
in campus D, las ik bij het voorbijgaan regelmatig enkele titels die
leerlingen en anderen opgeschreven
hebben. Ik moet zeggen dat ik keer
op keer verwonderd was. Ik wil dan
ook even stilstaan bij enkele titels.
Met ‘Een wereld vol verrassingen’
schrijft een leerling dat er op school
en in het leven wel elke dag iets onverwachts en moois te beleven valt.
Een andere titel ‘Vrienden voor het
leven’ geeft mee dat VISO één grote
familie is.
In ‘Van rups tot vlinder’ en ‘Een bloeiende boom’ tonen leerlingen dat zij
op school hun talenten kunnen ontwikkelen en op een zorgeloze manier
kunnen uitgroeien tot jongvolwassenen.
Het boek ‘Uniek’ is het verhaal van
iemand die schrijft dat er geen twee
identieke mensen zijn. Elke leerling
van VISO heeft zijn eigen kennen en
kunnen. En in de boeken ‘Dreaming
of a new life’ en ‘De wereldverbeteraar’ ben ik blij vast te stellen dat er
nog heel veel jongeren zijn die zich
engageren voor de medemens.
‘Wees blij met wie je bent, ‘t is een
geschenk’ en ‘Dankbaar geluk’ zijn
verhalen van leerlingen die blij zijn

dat ze geboren zijn in een warm gezin
en niet moeten vluchten voor ruzie,
geweld of oorlog. ‘A little girl with a
big life’ van het meisje dat tot nu toe
weinig onderwijs kreeg en dat zich in
VISO thuis voelt, sluit hierbij aan.
In het verhaal van enkele eerstejaarsleerlingen ‘Start van een nieuw
begin’ lezen we op het einde van dit
schooljaar dat zij heel wat bijgeleerd
hebben.
In ‘Volg je hart, het klopt’ en ‘Mijn
weg’ lees ik dat leerlingen goed begeleid worden bij hun studiekeuze.
Bij ‘De grote ommekeer’ en ‘Doorgaan is de boodschap’ lees ik dan
weer dat laatstejaarsleerlingen heel
goed voorbereid zijn op hun verdere
loopbaan: ofwel verder studeren, ofwel het werkveld ingaan.
Dat elke leerling welkom is in VISO
lees ik in ‘Neem me zoals ik ben’,
‘Mijn zoektocht naar mezelf’, ‘Wanneer je niets kan zeggen’, ‘Je moet
niet altijd perfect zijn’, ‘Van buiten een
lach, van binnen een traan’, ‘Alleen in
de wereld’, ‘Beperking’, ‘In een stil
persoon zit meer dan je denkt’, ‘Hopeloos, maar hoopvol’, ‘Klein maar
niet onzichtbaar’, ‘Ik lig met mezelf in
de knoop’, ‘Ups-and-downs’.
In het boek ‘VISO, the book of my
life’ doet het deugd te lezen dat leerlingen er zich thuis en goed voelen
en als er dan al eens een dag minder
goed verloopt, dat leerlingen steeds
terecht kunnen bij hun leerkrachten,
leerlingenbegeleiders en opvoeders.

Het verhaal in VISO eindigt voor JeanMarie De Backere, Erna Vanhee en
Martine Victoor die een punt gezet
hebben na hun mooie loopbaan in
het onderwijs. We blijven allen bijzonder geraakt door het afscheid
van collega Frederik Depaepe die dit
schooljaar overleden is.
Ik kijk even terug naar de boekenkast en zie nog twee bijzondere boeken, een boek zonder titel (‘Blanco’
genoemd) en een boek met de titel ‘Mijn leven is een verhaal’. Het
spreekt voor zich dat iedereen van
de VISO-familie hier zijn eigen verhaal kwijt kan.
En wellicht ben je nu ook nieuwsgierig naar het verhaal dat ikzelf schrijf?
Toen ik op de boekenlijst de volgende titel zag ‘Je best doen is niet genoeg, je dient te doen wat nodig is.’
vulde ik de lijst aan met ‘Dienstbaarheid, 365 dagen lang’. Vanuit die ingesteldheid wil ik mij, willen we ons
in VISO, in verbondenheid met alle
andere scholen van de scholengroep
Sint-Michiel, verder inzetten voor alle
leerlingen, hun ouders en alle personeelsleden van de school…
Voor ieder van jullie een welverdiende vakantie toegewenst!

Patrick Soenen
directeur 1ste graad

In VISO zijn nog tal van andere verhalen… Met enige trots kunnen we
zeggen dat 123 nieuw-ingeschreven
leerlingen staan te popelen om
straks het nieuwe schooljaar aan te
vatten in het eerste jaar. En elk jaar
doet het ons iets om de vele 6de en
7de jaars die ook dit jaar weer afstuderen de wijde wereld in te sturen.
CONTACT JUNI 2018
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Afscheid van 3 onvergetelijke VISO-personages
Jean-Marie had een jongensdroom…
coureur worden net als Rik Van Looy.
Zijn vader – een eenvoudige wever –
raadde dat af en zag zijn zoon liever
in een net leraarskostuum dan in
een koersbroek. En zo geschiedde…
In 1975 liep hij de normaalschool in
Torhout naar buiten met het diploma
Nederlands, Engels en economische
wetenschappen.
De liefde voor taal kreeg hij al mee
in het Sint-Jozefsinstituut in Kortrijk. Zinnen ontleden, grammatica en
spelling genoten zijn volle aandacht.
Aardrijkskunde en geschiedenis konden hem minder bekoren. En omdat
hij graag naar school ging, wou hij dat
verder blijven doen aan de andere
kant van de schoolbanken.
Tussen 1975 en 1981 gaf hij les
in het VTI in Oostende, het SintAloy-siuscollege in Menen, het VTI
in Waregem, de VMS in Roeselare
en werkte hij als BTK’er in de SintJozefsbib in Kortrijk. In september
1981 werd hij leraar Nederlands in
het VTI en in het Sint-Lutgartinstituut
(vandaag VISO campus Dokter Delbekestraat).
Als leraar vindt hij het belangrijk dat
ook leerlingen uit het beroepsonderwijs zich correct kunnen uitdrukken
en daarbij de juiste woordenschat
kennen. Bijvoorbeeld: ze heet Lieselot maar vrienden noemen haar
Lotje.

Voor zijn collega’s is Jean-Marie een
taaldokter met tips over juist woordgebruik. Vaak werkt hij in de late uurtjes en ontvangen we midden in de
nacht ludieke berichtjes, zoals ‘niet
de dag van het kleur maar de dag
van de kleur’, want Marco Borsato
zingt toch ook ‘rood is de kleur van je
lippen’. Spellingsfouten ontsnappen
niet aan z’n aandacht en daarom is
hij ook jaren de spellingscorrector
van dit schooltijdschrift Contact. Dit
tijdschrift ontstond in 1984 uit ‘Contact’ dat hij aanvankelijk zelf schreef
voor de oud-leerlingen en op de laatste knip op de stencilmachine doordraaide.
Hoe goed hij in spelling was, toonde
hij door in 2016 het Groot Nederlands Dictee in het VTI te winnen.
Een ander hoogtepunt uit zijn carrière
is het interview met Paul Jambers.
Na de Panorama-uitzending over de
‘Millet-generatie’ liet hij zijn vijfdejaars leerlingen brieven schrijven,
want niemand uit de klas had zo’n
dure jas. Een week later stond Paul
Jambers aan ’t Hof van Henneken
voor nieuwe opnames.
Jean-Marie was een gedreven leraar een man van principes - vastberaden
en recht door zee - nachtuil op Smartschool - bezorgd en bekommerd om
collega’s - de spil van de werkgroep
Cultuur - lid van de oud-leerlingenbond en op de open dag de man van
de barbecue.

Martine Victoor studeerde in juni
1978 af als leerkracht huishoudkunde en startte in september haar
schoolcarrière in het Sint-Lutgartinstituut, dat later VISO werd.
Zo werd SLI/VISO letterlijk en figuurlijk de school van haar leven!
De eerste jaren gaf ze les in zowel
de eerste als de derde graad. Volgens de toenmalige directeur was
dit de ingangstest: “Als je als nieuwe
leerkracht tijdens het eerste jaar op
dezelfde dag in de eerste graad en
2
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Als tip aan zijn collega’s wil hij hen
meegeven: wanneer je met een probleem zit, blijf daar dan niet mee
worstelen. Het VISO-team bestaat
uit heel veel positief ingestelde collega’s, zodat er altijd wel iemand is
die je begrijpend zal bijstaan.
Tijdens zijn vrije tijd leeft hij zich uit
met het voetbal als vurige fan van
KV Kortrijk. Tussen z’n vijftiende en
zestigste speelde hij zaal- en veldvoetbal. Nu kweekt hij groenten voor
eigen gebruik, doet vrijwilligerswerk
als chauffeur voor zieken en is fulltime opa van 4 kleinzonen en 2 kleindochters.
Kristel Slembrouck

in de derde graad kan lesgeven, dan
ziet het er goed uit.”
Later werd Martine een vaste waarde
in de tweede en de derde graad en
nog vele jaren later werd ze het
gezicht van Organisatiehulp / Organisatie-assistentie in de derde graad.
In deze afdeling gaf ze jarenlang les
en volgde ze de leerlingen met hart
en ziel op stage.
Voor haar was het telkens een uitdaging om de juiste leerling op de
juiste plaats te krijgen. Het was haar
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Zo’n 36 jaar geleden hoorde Erna
Vanhee dat er in de school van de
Grauwzusters-Franciscanessen een
nieuwe afdeling opgericht zou worden: Verpleegaspiranten. Als jonge
verpleegkundige die toen nog werkzaam was bij het Wit-Gele Kruis,
voelde zij zich meteen aangesproken
om een job in het onderwijs te starten. Zo kwam het dat op 1 september
1982 Erna aan haar onderwijsloopbaan begon.
De grootste uitdaging was op dat
moment: stageplaatsen vinden! Geen
nood, de leerlingen van de school
stonden bekend als zeer gedisciplineerd en voornaam. Leerkracht en
leerlingen vonden het ook niet erg
een grote verplaatsing naar de stageplaats te moeten maken. Voor de
leerlingen was het immers een dagje
weg van school. Mevrouw Vanhee zag
dit natuurlijk niet zo! Stage was een
werkdag en er moest elke week een
opdracht gemaakt worden. O wee,
als je niet wist welke verzorgingsproducten er zoal aanwezig waren
en waarvoor ze gebruikt moesten
worden. Anderzijds ging het er heel
gemoedelijk aan toe: de kindjes verzorgen, voeden, ontspannen…
Ook Erna ontsnapte zelf niet aan
de discipline van de school. Het
gebeurde eens dat zij ‘vergeten’ was
kousen aan te doen. Het alziende
oog van de toenmalige directie had
dit opgemerkt en net zoals de leerlingen mocht zij huiswaarts keren om
dat in orde te brengen.

streefdoel om iedere leerling met een
diploma van het secundair onderwijs
te laten afstuderen. En of Martine
hierin slaagde!
Martine, we zullen je blijven herinneren als:
• de wervelwind die in VISO en op
de stageplaatsen binnenstoof en
met een commerciële aanpak stageplaatsen over heel de provincie
bleef vinden;
• de uitstekende bemiddelaar tussen
de belangen van de stageplaatsen
en de behoeften van de leerlingen;

In soms piepkleine lokaaltjes werden
de voorbereidingen en besprekingen
voor stage gehouden. Als het Erna wat
te krap werd, plande ze een ‘bespreking’ met de directeur. Ze organiseerde
dit dan telkens rond 11 uur of 13.30
uur. Dat leek een goed moment! De
directeur was dan zo gastvrij om een
aperitiefje aan te bieden (toen mocht
dit nog) of een kopje koffie met gebak.
Er waren in de loop van de jaren heel
wat veranderingen: Verpleegaspiranten werd Gezondheids- en Welzijnswetenschappen, de nieuwe vakken
anatomie en EHBO kwamen eraan,
Technisch Instituut H. Elisabeth werd
VISO, er volgden enkele directiewissels... Ook het digitale was niet meer
weg te denken, Smartschool deed
zijn intrede, stagedossiers kregen
steeds meer aandacht. Begrippen als
GIP, vakcoördinatoren, demodagen,
werkgroepen… niets kon Erna uit
haar lood brengen, met volle moed
ging ze telkens de uitdagingen aan.
Als titularis van 6 GWW was ze een
goede gids voor haar leerlingen. Ze
bracht hen niet alleen de nodige
theoretische kennis bij, die ze altijd
nog boeiender kon maken met voorbeelden uit haar praktische ervaring,
maar ook met wijze levenslessen.
Daarnaast was ze een competente
stagebegeleidster die de leerlingen
enthousiast maakte, aanmoedigde
en kordaat toesprak als dat nodig
was. Ze gaf hen tips bij het maken
van de geïntegreerde proef en stimuleerde hen bij dit soms moeilijke
zoek- en schrijfproces.

• de leerkracht die met enthousiasme en empathie, maar ook met
vaste hand, de leerlingen probeerde op het rechte pad te houden en een kwaliteitsvolle opleiding
te bieden onder het motto ‘streng
maar rechtvaardig’;
• de prima organisator van de
schoolreizen naar Parijs, waar
je de praktische zaken in goede
banen leidde, maar waar je ook
zorgde voor de goede sfeer en de
humor onder de begeleidende leerkrachten;

Verder was Erna ook altijd te vinden
voor allerlei andere activiteiten in de
school: de oud-leerlingenbond, campusraad, het project Vrouwen in de
oorlog, natuurlijk de Londenreis met
het 5de jaar, 100 dagen met de titularissen. Als een echte Mary Poppins
toverde ze hiervoor allerlei kostuums,
pruiken en andere accessoires uit
haar tas of uit de voorraadkast van
haar uitgebreide vrienden- en kennissenkring.
Beste Erna, nu loopt dit drukke
schoolleven ten einde en krijg je
meer tijd voor alles waar je interesse
naar uitgaat: badminton, fietsen,
wandelen, lopen, reizen, zoektochten, lezen...
Ten slotte blijft je gezin met je kinderen en je kleinkinderen het belangrijkste in je leven … daar zal nu meer
tijd voor vrijkomen en dat gunnen we
je van harte.
Annie Doens - Ann Vansteeland

• de aangename, gedreven collega
die er altijd meer dan 100 % voor
ging!.
Martine, je kan nu (tegen een lager
tempo) genieten van een welverdiende rust, waarin je mag genieten
van je hobby’s: veel lezen, koken, je
familie en af en toe een reisje met
je man.
Els Vanhove
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Het hoofdstuk 2017-2018 in ons VISO-verhaal
Onlangs mocht ik mee naar het
filmforum van de derde graad in
de Cityscoop. De film vertelde op
een onbevangen manier het verhaal van een meisje dat te kampen
krijgt met de typische – en ik veronderstel voor jou ook herkenbare
– problemen waarmee iedere puber
op weg naar de volwassenheid te
maken krijgt. Toch bleef ik op het
einde van de film een beetje met een
wrang gevoel zitten. Films of boeken die een open einde hebben, zijn
niet meteen mijn ding. Hoewel een
open einde de eigen verbeeldingskracht aanspreekt, heb ik liever
dat de cineast of auteur zijn verhaal
“afrondt”. Stiekem was ik blij toen
ik het gemompel van enkele leerlingen hoorde: “Een film met een open
einde, dat is toch niet leuk!” Het
deed me denken aan een uitspraak
van de Amerikaanse filmregisseur
Steven Spielberg: “Mensen zijn vergeten hoe een verhaal te vertellen.
Verhalen hebben geen midden of
een einde meer. Ze hebben meestal
een begin dat nooit meer eindigt.”
Toch ga ik niet volledig akkoord met
bovenstaande uitspraak. Want een
schooljaar kan je eigenlijk goed vergelijken met het vertellen van een
verhaal. Wanneer je terugkijkt op
een schooljaar zie je wel degelijk
een begin, een midden én een slot.
In dat verhaal komen heel veel personages voor: leerlingen, leerkrachten, opvoeders, directie, onderhoudspersoneel, ouderraad… Er
is ook een duidelijk tijdskader: we
starten in september en met enkele

4
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deugddoende pauzes bereiken we
de finish in juni. Startvieringen,
novembervieringen, kerstvieringen,
Goede Vrijdag-vieringen en zonet
nog moed- en proclamatievieringen,
geven structuur aan het tijdskader
van een schooljaar. Bovendien zijn
er veel verhaallijnen die door elkaar
lopen (Familie of Thuis kunnen hier
nog een puntje aan zuigen!): leren,
stage, excursies, praktijk, sport,
examens, cultuur, bezinning en
andere pastorale activiteiten... Alle
ingrediënten voor een interessant
verhaal dus!
Van interessante verhalen gesproken. Helen Prejean – de bekende
Amerikaanse activiste voor de
afschaffing van de doodstraf – formuleerde het ooit als volgt: “Twee situaties leveren een interessant verhaal
op: als een bijzonder mens in het alledaagse verzeild geraakt en als een
gewoon iemand betrokken geraakt
bij bijzondere gebeurtenissen.” Ook
dat is het verhaal van een schooljaar:
je durven laten raken door de verhalen van mensen en van die Mens. Dit
zorgt ervoor dat het alledaagse uitstijgt tot een bijzondere gebeurtenis
en dat gewone mensen uitgroeien
tot bijzondere mensen. Hoeveel konden we niet leren uit de verhalen
van anderen? Wat een voorrecht is
het niet om te mogen luisteren naar
elkaars verhaal en zo getuige te worden van het bijzondere in het alledaagse. Luisteren we bijvoorbeeld
nog steeds niet naar verhalen van
2000 jaar geleden over de zoon van
een eenvoudige timmerman?

Ook aan het hoofdstuk 2017 – 2018
in ons VISO-verhaal is nu een einde
gekomen. Voor sommige leerlingen
– ik denk in het bijzonder aan de
zesdes en zevendes en collega’s die
met pensioen gaan of andere boeiende uitdagingen aangaan – stopt
hier het VISO-verhaal. Zij beginnen
aan een nieuw verhaal. Anderen zijn
dan alweer een eerste kladversie
aan het maken van het hoofdstuk
2018 - 2019.
Als afsluiter wens ik je alvast een
deugddoende vakantie toe, waarin
je geraakt mag worden door de
verhalen van mensen – ver weg of
dichtbij!
Renaat Jonckheere
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Zesdes ontsnappen uit escape room van ministers
Op woensdagnamiddag 16 mei
verscheen een vrachtwagen
op de speelplaats van campus
Polenplein. Ietwat verstopt
achter het toiletblok stapten
twee mannen uit. Ze haalden
de vrachtwagen leeg en begonnen te bouwen tot ’s avonds
laat. Wat was er aan de hand?
Op donderdagochtend keken de leerlingen verwonderd op toen ze op de
speelplaats kwamen. Stond daar nu een
nieuw klaslokaal? Een containerklas?
Toen ze het bouwwerk van naderbij
bekeken, werd duidelijk dat het zowaar
om een pop-up escape room ging.

en werken in de zorgsector, vandaar dat
we deze campagne ten volle steunen.
Ook minister van onderwijs Hilde Crevits zette mee haar schouders onder dit
project. We waren dan ook heel blij dat
we als een van de enige scholen deze
escape room mochten ontvangen.
In totaal werden zo’n 120 zesdes van
beide campussen tijdens het spel opgesloten in de kamer en ze zijn er gelukkig allemaal opnieuw uit geraakt, zij het
soms met een beetje hulp. In elk geval
was iedereen heel enthousiast en werd
het - via de opdrachten die aansloten bij
sectoren zoals de kinderopvang, thuisverpleegkunde of gehandicaptenzorg nog maar eens duidelijk hoe uitdagend
de zorgsector is.
Joeri Sioen

Leerlingen uit het zesde jaar werden op
donderdag en vrijdag opgesloten in de
kamer en moesten door samen te werken verschillende opdrachten en puzzels
oplossen om te kunnen ontsnappen.
Spelenderwijs maakten ze zo kennis
met de vele facetten van werken in de
zorg en ontdekten ze hoe straf een job
in de zorgsector is.
De escape room is een onderdeel van
de ‘Ik ga ervoor’-campagne waarmee
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen promotie voert voor ‘werken in de zorg’. De
komende jaren zijn er nog veel nieuwe en
getalenteerde krachten nodig in die sector. Veel van onze VISO-leerlingen studeren met succes verder in die richtingen
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VISO-leerlingen vallen in de prijzen met Engelstalige verhandelingen over Wereldoorlog I
In de loop van het eerste trimester kwam de vraag van The
British Torch of Remembrance
Belgian Branch, een organisatie die zich inzet voor het in
stand houden van de herinnering aan Wereldoorlog I, of
we wilden deelnemen aan een
wedstrijd met onze leerlingen
van 5 tso.
De opdracht was eenvoudig,
maar tegelijk ook heel uitdagend: schrijf een verhandeling over WO I met als titel:
The First World War: a Futile
Adventure or an Honourable
Endeavour? En jawel, de tekst
moest geschreven worden in
het Engels.

Op het eerste gezicht misschien niet
evident, maar de leerkrachten Engels
zagen deze opdracht meteen zitten en
ook de leerlingen wilden de uitdaging
aangaan. Er gebeurden opzoekingen
over de Eerste Wereldoorlog en al snel
werden linken gelegd tussen verleden
en heden. Bij de ene leerling vloeide
de Engelse taal al wat vlotter uit de
pen dan bij de andere, maar uiteindelijk leverden alle leerlingen van de zes
deelnemende klassen een verhandeling af. Per klas mochten de leerkrach-

6
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ten Engels de beste twee verhandelingen insturen en uit de 26 inzendingen
uit vijf scholen werden zes laureaten
gekozen. Wat waren we blij toen we
het nieuws kregen dat Amber Bakens
uit 5 Sociale en technische wetenschappen één van die zes was.
Op zaterdag 26 mei werden alle laureaten uitgenodigd op het stadhuis van
Roeselare voor de bekendmaking van
de twee winnaars. Uiteindelijk was
het burgemeester Kris Declercq die
als eerste winnares Amber Bakens
afriep. Uiteraard waren we als VISOdelegatie apetrots op deze prestatie.
Amber mag samen met de tweede
winnares uit Barnum twee dagen naar
Londen om daar de Belgian Day bij
te wonen. Ze kreeg ook net als elke

deelnemende klas een boekenbon
en dankzij schepen van cultuur Dirk
Lievens ook een boek waarin alle 26
verhandelingen staan.
Wil je de teksten die onze leerlingen
schreven lezen, dan kan je bij Amber
Bakens, Célèstine Beernaert, Elise
Decorte, Elisabeth Delaey, Delphine
Desnijder, Lisa Maertens, Jolien Monteyne, Daphné Schillebeeckx, Imen
Sinnaeve of Carly Van de Voorde aankloppen, want als genomineerden
kregen ze allemaal een exemplaar
van het boek cadeau. Of je kan eens
langsgaan in de stadsbibliotheek
Arhus, want ook daar is het boek
vanaf nu terug te vinden. En zeg nu
zelf, wie kan zeggen dat ‘haar boek’
in Arhus staat?
Joeri Sioen

Sterk in de zachte sector

Een dag uit het leven van leerlingenbegeleidster
Iris Ranson
1.

Om 8.20 u. doet mevr. Ranson de
poort dicht na een vriendelijke ochtendbabbel met veel leerlingen. De
schooldag kan beginnen…

4.

De leerlingenbegeleidster belt een
ouder op van een leerling die al drie
weken afwezig is. Kunnen we ondersteuning bieden?

2.

Een leerling met dyslexie heeft veel
moeite met het vak Frans. De leerlingenbegeleidster bespreekt met de
leerkracht welke extra ondersteuning
ze nog kan geven tijdens de les en bij
toetsen.

3.

De leerlingen van het eerste jaar
hebben volgende week toets natuurwetenschappen. Tijdens het begeleidingsuur ‘leren leren’ krijgen ze tips
om zich goed op deze toets voor te
bereiden.

5.

Een leerling twijfelt welke studierichting hij volgend jaar wil volgen. We
brengen samen zijn interesses in
kaart en bekijken de mogelijke studierichting.

6.

Aan de balie van het secretariaat
vangt mevr. Ranson ’s middags een
zieke leerling op.

7.

In de wekelijkse cel leerlingenbegeleiding overleggen de leerlingenbegeleiders
samen met het clb en de directie over de opvolging van de leerlingen.

8.

Voor enkele leerlingen is de ondersteuning die we op school kunnen bieden
ontoereikend en daarom doen we een
beroep op de expertise van het clb. Op
de cel leerlingenbegeleiding bespreken
we de vragen van deze leerlingen met
het clb. We maken de afspraak dat
Liesbeth Verstraete, onze clb medewerker, een gesprek zal plannen met
enkele leerlingen. Daarnaast zal ze ook
contact opnemen met enkele ouders.

Iris Ranson
CONTACT JUNI 2018

7

Finland, Zweden, Frankrijk en Nederland:
een terugblik op de buitenlandse stage
Het leuke aan reizen is dat je driemaal
kan genieten: je verlangt, je beleeft en
je herinnert. Wie reist moet ook durven
natuurlijk. Het eigen nest verlaten, dat
betekent uit de comfort zone stappen.
Op dinsdag 22 mei kwamen de Europese
afgevaardigden van VISO samen om ervaringen uit te wisselen over hun buitenlandse stage. En wat bleek? De leerlingen
waren veranderd. I am a part of all that I
have met, schreef Alfred Lord Tennyson,
en dat schemerde ook door in de reisverslagen die met veel enthousiasme werden gebracht. De warme ontvangst in het
koude Finland, de Zweedse gastvrijheid,
het Franse savoir-vivre en de Friese rechttoe-rechtaanaanpak: het wist de leerlingen
te bekoren. Verhalen van verbondenheid,
zelfstandigheid, (zelf)vertrouwen, vriendschap en persoonlijke groei vormden een
rode draad. Eigenschappen die je nergens – niet in de K-Market of Ikea, noch
in de Auchan of Albert Heijn – kopen kan,
maar alleen gracieus ontvangen kan. Ook
opmerkelijk was de vaststelling dat zowel
in Finland, Zweden, Frankrijk als Nederland veel meer tijd voorhanden bleek om
patiënten en cliënten te behandelen. De
tijd in dienst van de mens en niet omgekeerd dus. Een frappante vaststelling die
onze leerlingen duidelijk aan het denken
heeft gezet.

En zo nemen alle leerlingen wel iets mee
dat hun kijk op bepaalde zaken heeft genuanceerd of veranderd. Reizen is genieten,
maar het is ook risico’s nemen. Het is
durven anders te leven, durven anders
te denken. Het is nadien thuiskomen en
inzien dat we steeds in beweging, steeds

in wording zijn. En dat we die wording
wel degelijk kunnen bijsturen. Met Finse,
Zweedse, Franse of Friese inzichten bijvoorbeeld. Buitenlandse stage geslaagd,
zo denken wij dan.
Thomas Ryon

Zesdes ondergedompeld in kunst en politiek
Op donderdag 17 mei en donderdag
24 mei trok 6 tso richting Brussel.
In de voormiddag kregen we door gidsen
in het Magritte-museum een boeiende
introductie in het leven en werk van de
Belgische surrealistische kunstschilder
René Magritte.
‘s Middags aten we op de prachtige Grote
Markt van onze hoofdstad. Daarna gingen
we richting het federale parlement. We
wandelden langs de majestueuze Konink-
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lijke Gaanderijen, we bezochten de SintGoedele- en Sint-Michielskathedraal en
we passeerden het bureau van onze eerste minister Charles Michel. Toch indrukwekkend hoe zwaarbewapende militairen
daar de wacht houden.
Uiteindelijk kwamen we bij het federale
parlement aan. Hier werden we opgewacht door de West-Vlaamse volksvertegenwoordigers Nathalie Muylle en Roel
Deseyn. In een commissiezaal legden
ze ons de werking van het parlement uit

en konden we al onze vragen stellen.
Enkelen onder ons waagden zich aan
hun eerste stappen in een politiek debat.
Heel boeiend! Daarna mochten we in
de bezoekerstribune in het federale parlement de plenaire zitting bijwonen. Dit
was heel overweldigend! Leuk om al die
bekende gezichten van op de televisie en
in de kranten live te zien.
Het was een rijk gevulde dag om nooit
meer te vergeten!
Astrid Deceuninck

Sterk in de zachte sector

Soep in wijnglazen
SALON SECRET is een theaterproductie van Arsenaal/Lazarus, Hof Van Eede
en Kopergieterij, bijgewoond door 6
Schoonheidsverzorging en 6 Techniekwetenschappen op 19 april 2018.
Het is een voorstelling die het publiek
aanzet om anders te kijken naar de
wereld waarin we leven. De ‘salonrevolutionairen’ van dienst zijn Günther Lesage,
Dominique Collet, Joris Van den Brande,
Simon De Winne en Greg Timmermans.
Volgens hen loopt het in de wereld helemaal niet zoals het hoort en ze vinden
het dringend tijd om iets te ondernemen. Alleen kunnen ze echter niet veel
bereiken, daarom zijn ze op zoek naar
medestanders, mensen die net als zij de
wereld willen veranderen.
Ze brengen hun boodschap op een creatieve manier en hopen dat toch een deel
van de kijkers die opneemt en er iets
mee doet.

Anne-Lien Vaes en Emily Thery - 6 TW

Joëlle Goethals - 6 SV

We waren aangenaam verrast door het
toneelstuk. De acteurs hebben op een
originele manier gebruik gemaakt van
het decor. Ze leefden zich goed in in
hun rol. We vonden wel dat de verhaallijn wat beter kon uitgewerkt zijn, maar
de boodschap erachter was mooi.

De scène met de groenten die door
de guillotine werden gehaald, interpreteerde ik als de drang van de
maatschappij om iedereen binnen
hetzelfde keurslijf te krijgen. De verschillende en afwijkende vormen moeten allemaal dezelfde vorm krijgen,
terwijl net de rijkdom aan variatie de
groenten zo mooi maakt. Een sterke
symbolische vondst van de makers
van Salon Secret.

Alexandre Camacho en Flavie
Depuydt - 6 TW
Het was een speciale voorstelling
omdat de acteurs vooral tegen het
publiek spraken i.p.v. tegen elkaar,
maar ons heeft het niet echt kunnen
bekoren.

Dit was wat onze leerlingen ervan vonden:

Janne Declercq en Katja Van
Engelandt - 6 TW
Het was een interessant onderwerp en
mooi gebracht. Het decor veranderde
voortdurend. Op het einde van de voorstelling boden de acteurs soep aan.
We vonden dit sympathiek en lekker!

Soep in wijnglazen! Dit was het eensluidende antwoord op de vraag ‘wat zal je
het meest bijblijven van Salon Secret?’
Thomas Ryon - Ann Vansteeland

6 STW goes classic!
In de integrale opdracht ‘Lekker muzikaal
vreemdgaan’ werkten de twee klassen
6 Sociale en technische wetenschappen
in groepjes van vier of vijf leerlingen rond
een bepaalde componist en zijn geboorteland. De leerlingen verdiepten zich zowel
in het leven en werk van de componist
als in de cultuur van het land in kwestie.
We koppelden het geheel ook aan het
project Acoustic Power. Al een paar jaar
organiseert het Concertgebouw Brugge
dit project met als doel de band tussen
jongeren en klassieke muziek aan te

halen. De leerlingen kregen een workshop, maakten een filmpje op klassieke
muziek en waren te gast in het Concertgebouw Brugge voor een schitterend concert van het Nationaal Orkest van België.
Tijdens de IO-avond voor ouders lieten
de leerlingen hun ouders en leerkrachten
kennismaken met de cultuur van acht
landen. Achtereenvolgens waren dat Rusland, Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Polen,
Duitsland, Noorwegen en Griekenland.
Het zijn respectievelijk de geboortelanden
van Tsaikovski, Morricone, Mozart, Ravel,

Chopin, Beethoven, Grieg en Vangelis.
In het restaurant lieten de leerlingen hun
ouders en leerkrachten genieten van een
drankje en een aantal typische hapjes uit
deze acht landen. Bij elk standje was er
informatie voorzien over de verschillende
hapjes en telkens kon ook het canvas worden bewonderd waarin de componist op
een creatieve manier werd voorgesteld.
Dat het lekker en leerrijk was, daar
mogen de foto’s getuige van zijn.
Peter Desmet

CONTACT JUNI 2018
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Eerstejaars blikken tevreden terug op hun eerste
VISO-hoofdstuk
1. Wat vooraf ging…

Waarom koos jij voor VISO? Kwam
je naar de infoavond en/of naar de
open dag? Welke indruk kreeg je
toen? Of kende je al leerlingen in
VISO en hebben zij jou overtuigd?

2. Mijn eerste schooldagen

Denk eens terug aan de allereerste
2 dagen van het schooljaar. Wat herinner je je nog? Hoe heb je die ervaren, hoe voelde je je daarbij?

3. Mijn top 3

Wat is jouw persoonlijke ‘top 3’ van
de ‘topdagen’ in VISO’? Met andere
woorden: wat vond jij de allerleukste
dagen van het afgelopen schooljaar?

4. De school van je leven

Lynn Leenknecht (1A STVd)
1. Ik koos voor VISO omdat ik later graag kok, schoonheidsspecialiste of kapster of zoiets wil worden. Ik kwam naar de infoavond
en naar de open dag. Ik was blij dat ik naar hier ben gekomen.
2 Ik kende nog maar 3 andere mensen toen ik hier voor de eerste
keer kwam. Ik was bang dat ik er niet bij ging horen. Ik herinner
me nog die foto’s die we hadden versierd en toen ik al m’n vrienden ontmoette, ik was blij.
3. De leukste dag van het schooljaar vond ik VISO in kleur omdat ik het wel grappig vond dat iedereen van het eerste jaar in het roze was. Dat er een frituur op de
speelplaats stond, was eens iets anders.
Op de tweede plaats komt de schoolreis. Ik vond het fijn om iets doen met de hele
klas.
Op de derde plaats zet ik het leerlingenfeest omdat het wel mooi is om te zien wat
de anderen hebben voorbereid. Ik vond de andere activiteiten ook heel leuk.
4. Er zijn niet veel andere scholen waar je kan leren koken en schoonheidsspecialiste of kapster kan worden. Hier kan je dat allemaal wel, denk ik.

Zou jij onze school aanraden bij leeftijdsgenootjes? Waarom? Geef een
3-tal goede redenen waarom VISO
‘dé school van je leven’ kan zijn…

5. Ik denk dat ‘sterk in zachte sector’ betekent dat je hier op school veel kunt leren over
de zorgrichtingen. Ik wil later ofwel kok, schoonheidsspecialiste of kapster worden.

5. Mijn toekomstplannen

1. Ik wist eerst niet welke school ik wilde kiezen. Daarom gingen
mijn ouders en ik naar verschillende infoavonden. Toen ik naar
de infoavond van VISO kwam, heb ik me meteen ingeschreven
omdat ik voelde dat dit de juiste school voor mij was. Bovendien
heeft mijn mama hier op school gezeten!

Onze school heeft als slogan ‘Sterk
in de zachte sector’. Wat wordt
daarmee bedoeld, denk je? En wat
wil jij later worden?

Anaïs Puype (1A STVe)
1. Ik koos voor VISO
omdat mijn nicht
hier al zat en ze vertelde me dat het een
supertoffe
school
is. Ik kwam naar de
infoavond en ik vond
het superinteressant
en heel mooi wat die
leerlingen allemaal al hadden gemaakt.
2. Ik herinner me de leuke spelletjes nog
met onze meters en het spel met onze
klastitularis. Ik vond die dagen echt top.
Ik zal die 2 dagen niet snel vergeten.

Silke Allewaert (1A STVc)

2. Op de eerste schooldagen voelde ik me onwennig omdat ik
maar één iemand kende die ook naar VISO kwam. Maar zodra we
kennismakingsspelletjes speelden, voelde ik me meer op mijn gemak.
3. De leukste dag vond ik de schoolreis omdat we een dag geen les hadden en
omdat ik bij mijn vriendinnen was. De dag van de jeugdbeweging vond ik ook een
toffe dag. Ik ben zelf lid van een jeugdbeweging en zo kwamen we even in de
belangstelling.
Ook het leerlingenfeest was super. Het was heel aangenaam om al dat talent hier
op school eens te zien.
4. Ik vind dat er in VISO goed gezorgd wordt voor leerlingen met problemen. En
tijdens de lessen is er niet alleen theorie. We maken ook kennis met koken, naaien
en techniek. Dat zorgt er voor dat er veel afwisseling is.
5. Ik denk dat de slogan wil zeggen dat VISO goed is in de studierichtingen die te maken
hebben met de zorgsector. Later wil ik graag verpleegster of psychologe worden.

3. Mijn topdagen in VISO zijn: VISO in
kleur, Dag van de jeugdbeweging en
de schoolreis, dit waren voor mij de
leukste dagen van het schooljaar!

Alyssa Buyens (1 Bb)

4. Ja, ik zou deze school zeker aanraden omdat het echt een topschool is.
Je kan in VISO je hart luchten, welk
probleem je ook hebt. Leerkrachten
en leerlingenbegeleiders staan voor je
klaar en er zijn veel leuke activiteiten
te doen.

2. Tijdens de onthaaldagen deden we allerlei spelletjes om de
tweedejaars te leren kennen. We zaten ook samen met BVL aan
het ontbijt en konden dan een meter of peter kiezen.

5. Dat we veel met mensen omgaan
en dat we dus sterk in de sociale sector zijn. Ik weet nog niet echt wat ik
later wil worden. Ik hoop aan het einde
van het tweede jaar dat ik mijn keuze
kan maken.

4. Ik zou de school aanraden ten eerste omdat je in 1 B leerstof vanaf het 4de leerjaar begint en dan telkens verder gaat. Ten tweede omdat je naar de inhaalles kunt
gaan op donderdag voor extra uitleg en ten derde omdat iedereen hier vriendelijk is!
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1. Ik koos VISO, want mijn mama kwam ook naar deze school.
Ze zei dat het een goede school was. Ik kwam naar de infoavond
en dat was tof om te doen.

3. Mijn top 3: Schoolreis De Panne zeker op nummer 1! Op nummer 2 de vredesdag in Diksmuide, we hadden een mooi uitzicht van op de IJzertoren
en hebben op een vlot gezeten. Op nummer 3 zet ik het toneel rond gezondheid dat
we voor de ouders mochten spelen in De Spil.

5. Sterk in de zachte sector = wij zijn de zachte sector: we doen mode, haarzorg,
voeding en verzorging. Ik wil later zelf kinderverzorgster worden.

Sterk in de zachte sector

Jens Danheel (1ASTEM/TW)

Jana Vercaemer (1A STVa)

Ode Vanacker (1A STVb)

1. Ik koos voor VISO
door het advies
dat de leerkracht
mij gaf in het 6de
leerjaar. De infodag
zorgde ook voor
mijn beslissing. Ik
kwam naar de infoavond en kreeg een
goeie indruk. Ik kende nog geen leerlingen in VISO.

1. Het interesseerde mij en de
richting sprak mij
aan. Ik kwam naar
de open dag, maar
niet naar de infoavond, omdat mijn
grote zus al veel
over de school verteld had.

1. Ik koos voor
VISO omdat mijn
zus hier zit en ze
had altijd goede
commentaar over
de school. Ik koos
er ook voor omdat
het er een heel
leuke school uitzag
en alle leerkrachten waren supervriendelijk! Ik kwam naar de infoavond. Het
verliep heel rustig allemaal, ik voelde
mij direct thuis! Ik kende nog niemand
hier op school, behalve mijn zus.

2. Ik vond het leuk, want we knutselden
en we speelden spelletjes. Het was
een goeie ervaring.
3. Dag van de kleur, Dag van de jeugdbeweging, de sportdag.
4. Ja, omdat het een toffe school is
waar we veel leren en waar iedereen
behulpzaam is.
Ik voel me er thuis en als je problemen hebt, helpen ze je. Er worden ook
leuke activiteiten gedaan.
5. Ik denk dat daar de sociale sector
mee bedoeld wordt, het gaat ook over
de zorg voor de mensen. Wat ik worden wil, weet ik nog niet echt, maar ik
heb ook nog wat tijd om na te denken.

Evi Vanackere (1 Ba)
1. Mijn mama zat
hier vroeger ook op
school. Na de open
dag heb ik me ingeschreven.
2.   Door de spelletjes maakte ik vlug
nieuwe
vrienden.
Je moet heel open zijn voor anderen,
waardoor ik geleerd heb om minder verlegen te zijn. Het was voor mij ook de
eerste keer dat ik de bus moest nemen
naar school, maar er zaten veel leerlingen op de bus van mijn vorige school.
3. De tweedaagse schoolreis naar De
Panne.
Met de go-carts rijden op de Vredesdag.
Het peter- en meterspel in de sportzaal van de school.
4. Ik zou de school zeker aanraden.
Er zitten wel meer meisjes dan jongens. Ik zit in een toffe klas en de
leerkrachten geven leuke lessen…
soms met spelletjes. Er is al iemand
van mijn vroegere school voor volgend
schooljaar ingeschreven in campus
Delbekestraat.
5. Ik weet niet goed wat ik wil worden… misschien kapster of oudere
mensen verzorgen. Ik heb nog even
tijd om hierover na te denken.

2. Het was leuk dat we onthaald werden en dat we de eerste dagen geen
les hadden. Dat vond ik goed, omdat
je dan ook echt de tijd kreeg om elkaar
te leren kennen . Ik was blij dat ik al
een paar mensen kende voor ik naar
VISO kwam.
3. Dag van de jeugdbeweging, VISO in
kleur, het leerlingenfeest.
4. Ja, want het is een leuke school
en je wordt er goed begeleid. Bv. als
je iets niet snapt, dan krijg je uitleg
tijdens de GOK-uren of je kan remediëring volgen. Vooral de goede begeleiding vind ik belangrijk.
5. Er is veel zorg. Ik heb nog niet echt
een idee wat ik worden wil.

Angel Margodt (1 Bc)
1. Ik kwam naar de
infoavond en heb
me die avond ingeschreven. Ik kende
niemand die hier
naar school ging.
Mijn tante heeft
hier nog op school
gezeten.
2. We maakten vooral kennis met
elkaar. Ik was de eerste die babbelde.
De vertrouwensspelletjes deed ik
graag. Het was ook de eerste keer dat
ik met de fiets naar school kwam. We
oefenden de weg naar school een paar
keer met heel het gezin, zo wist ik wat
de veiligste weg is.
3. In de LO-les: het boogschieten. De
schoolreis naar De Panne (dat mag
langer duren!), Diksmuide: de vlottentocht op de IJzer.

2. De eerste twee dagen vond ik
super! We leerden elkaar kennen, we
speelden leuke spelletjes en maakten
zo nieuwe vrienden. Eerst was ik wel
een beetje zenuwachtig, vooral omdat
ik nog niemand kende, maar dat veranderde al snel!
3. De top 3-dagen van VISO vond ik
het leerlingenfeest, VISO in kleur en
Dag van de jeugdbeweging.
4. Ja, VISO is een heel leuke school,
je kan altijd met je problemen ergens
naartoe en je beleeft heel veel plezier! In VISO zijn er heel veel leuke
dagen bv. het leerlingenfeest, VISO in
kleur ,... Daarnaast beleef je er de tijd
van je leven samen met je vrienden en
je leert er veel bij op een leuke manier.
5. Dat de school meer gericht is naar
hoe je de mensen kan helpen en
niet naar computers, industrie enz.
Ik weet nog niet wat ik later wil worden
maar ik denk dat het wel duidelijk wordt
in de loop van de tijd die ik hier zit.

Tristen Baert (1 Bd)
1. Ik kwam naar de
opendeurdag. Ik zag
het wel zitten om
naar VISO te komen.
Ik wil later graag kinderzorg volgen, dus
vond ik deze school
een goede keuze.
2. Het was super de eerste 2 dagen!
We mochten zelf broodjes maken en
gaan wandelen, wat ik heel leuk vond.

4. Er zijn hier heel veel activiteiten en
je krijgt niet veel huiswerk. De meeste
leerkrachten geven interessante of
speelse lessen. Als je problemen
hebt, kan je terecht bij de leerlingenbegeleidster en op vrijdag is er muziek
op de speelplaats.

3. De leukste dagen in VISO vond ik
de schoolreis naar De Panne, de eerste twee dagen van september en het
gezonde ontbijt.

5. Ik zou graag zorgkundige worden
om met kinderen of met oudere mensen om te gaan.

5. De lessen zijn niet zo moeilijk, maar
je moet je wel inzetten! Mijn droom is
om kinderverzorger te worden.

4. Ik vind het een superschool. VISO is
ook een gezonde school. De leerkrachten zijn de max!
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4 STW gedreven door duurzame ontwikkeling
De leerlingen van 4 Sociale
en technische wetenschappen verzorgden op donderdag
3 mei een tentoonstelling rond
duurzame ontwikkeling.
De opdracht maakt deel uit van
het vak integrale opdrachten,
waarin ze sociaal- en natuurwetenschappelijk onderzoek
doen en leren presenteren.
De groepen werden samengesteld
over de klassen heen, waardoor
de leerlingen een eerste uitdaging
moesten aangaan door samen te
werken met teamgenoten die ze
(nog) niet goed kenden.
Een tweede uitdaging was het
thema waarover ze heel wat informatie moesten verzamelen en
dit op verschillende manieren:
opzoekingswerk op het internet,
een enquête opstellen, afnemen
en analyseren, een zakelijke brief
opmaken en versturen naar betrokken instanties …
‘Duurzame ontwikkeling’ bevatte
eerst nog veel raadsels, maar na
deze opdracht kunnen de leerlingen
het thema allemaal goed uitleggen!
De laatste uitdaging was zich organiseren: een werkplan opstellen,
prioriteiten stellen, overleg plegen,
het werk verdelen en uiteindelijk
het uitvoeren, zodat ze tijdens het
presenteren de juiste informatie
konden tonen op hun panelen en
alles mondeling konden toelichten
aan de bezoekers.
Het resultaat was een actieve,
informatieve namiddag met de
nodige creativiteit en het passende
enthousiasme.

Kristel De Duytsche
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Geestig oud
In het tweede trimester werkten de leerlingen van 5 Sociale en technische wetenschappen in het vak integrale opdrachten
aan het project ‘Geestig oud’. Het doel van
dit project was een leuke namiddag organiseren voor de bewoners van woonzorgcentra De Zilverlink en Vincenthove.
Voor ze hiervoor aan de slag konden, gingen de leerlingen eerst op onderzoek uit.
Gewapend met een enquête bevroegen ze

senioren naar hun favoriete activiteiten,
muziek... zodat ze hierop konden inspelen.
De leerlingen kregen hierdoor de nodige
inspiratie en organiseerden op de namiddag zelf een Rad van Fortuin, een Hoger
Lager-spel, een reminiscentiebingo die
met voorwerpen uit het verleden gespeeld
werd, zoals een oud scheermes of een
stuk zeep van vroeger. De leerlingen hadden zelf die voorwerpen meegebracht.

Verder verwenden ze de bewoners met
manicure en een handmassage.
Ten slotte trakteerden ze hen met zelfgemaakte confituurtaarten en als bedanking gaven ze zelfgemaakte handcrème.
De 5 STW’ers kunnen terugkijken op een
geslaagde namiddag!
Stefanie Depla
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Tell me your story, touché!
In onze show voor en door
leerlingen werden dit jaar vele
fascinerende verhalen gecompileerd. Traditiegetrouw vindt
het leerlingenfeest plaats in
cultuurcentrum De Spil en op
het podium schitterden alweer
diverse talenten van eigen
kweek. Wie werd niet geraakt
of ontroerd door al het jong
geweld! Ze zetten hun beste
beentje voor in een choreootje,
zongen de longen uit hun lijf in
de meest oorstrelende songs
of kwamen met een heus
stukje drama of poëzie in de
spotlights. De rode draad of
de moraal van dit verhaal was
duidelijk: het was een uitnodiging tot onthaasten, even tot
rust komen in een hectische
wereld vol 4G. We ruilden
de virtuele wereld in voor de
charme en gezelligheid rond
het kampvuur en genoten van
al dat moois en van elkaar, live
en met volle teugen... Touché!
Dat er intens genoten werd, voor en
achter de schermen, zal snel blijken.
We bundelden enkele indrukken van
leerlingen die op één of andere manier
nauw betrokken waren bij het leerlingenfeest.
Sommigen waren er voor het eerst bij,
anderen voor het laatst. Het spektakel
belicht vanuit verschillende perspectieven... Taggen, liken en delen ?
Hebe Theuninck (6 STWb) en Josephine
Vlieghe (4 STWa) deden beiden al ervaring op de voorbije jaren en verzorgden
dit keer vlotjes en spontaan de PRESENTATIE. Ook vanuit de leerlingenraad,
middagdans en hun klas verschenen ze
nog eens ten tonele.
Hebe: Natuurlijk zijn de vele repetities wel
een hele klus, want ik probeerde verschillende zaken te combineren en dat was
soms hectisch... maar het resultaat was
dan ook dik in orde. En hoewel ik misschien stiekem ook wel eens gewoon rustig als toeschouwer in de zaal had willen
zitten, die voldoening doet zo’n deugd. Ik
realiseer me dat het voor mij de laatste
keer is dat ik deelnam aan het leerlingenfeest en dat ik dat gevoel zal missen...
Volgend jaar kies ik voor de opleiding
kleuterleidster en misschien kan ik ook
14
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daar mijn passie voor woord en dans wat
verder uitbouwen.
Josephine: Ik hou van de sfeer achter de
coulissen, die zit goed. Eigenlijk ben ik
niet zo zenuwachtig, want ook voor de
integrale opdrachten doen we presentaties en dergelijke... De Afrikaanse dans
van mijn klas 4 STWa hebben we bijvoorbeeld ook op de avondvoorstelling van IO
gebracht en die viel duidelijk in de smaak,
ook bij de ouders. Op de demodagen voor
de 12-jarigen neem ik de presentatie ook
graag op me. Ik doe dat gewoon allemaal
met plezier en kies dan ook bewust voor
een sociale richting.

Ook Daan Catteeuw (6 STWa) passeerde al enkele keren de revue. In deze
editie bracht hij als rapper een ode aan
1A STVb, de klas waarvan hij peter is.
Daan: De eerste deelnames was ik nog
wat onzeker over mijn prestaties op het
podium, maar die werden meestal heel
positief onthaald, zodat ik stilaan de
smaak te pakken kreeg. Van accordeon
spelen tot rappen, van de imitatie van
de securityman Smos tot de vliegende
reporter Franky ‘Wiet’, ik deed alles met
volle overgave... Op de planken staan,
geeft me een kick en bovendien kan ik
die ervaring goed gebruiken: als springplankje voor de toekomst zeg maar, want
ik zal een lerarenopleiding lager onderwijs volgen.

Sarah Bekkers (6 STWa), Penelope
Desnijder (6 GWWb) en Jolien Verborgh
(6 GWWb) zijn de huidige leden van onze
SCHOOLBAND.
Penelope: Dit jaar was het iets moeilijker, want we moesten het stellen met
ons drieën en dat zorgde soms wel voor
wat stress. Gelukkig sprongen meneer
Vandevyver en mevrouw Vandenabeele
geregeld bij om er toch een volwaardige
band van te maken. We willen hen dan
ook uitdrukkelijk bedanken hiervoor. De
sfeer in de band was altijd top! Bovendien hou ik van een uitdaging: ‘Creep’ en
‘Feeling good’ zijn songs die me sowieso
zullen bijblijven. Misschien kan ik volgend
jaar daarmee uitpakken, want ik kies voor
een opleiding in het conservatorium met
eventueel één jaar kunsthumaniora daarvoor. Dans en zang zullen zeker geen
probleem zijn, maar voor woord moet ik
wat bijbenen. Toen ik er een kijkje ging
nemen, liep ik al Karel Deruwe tegen het
lijf, je weet wel: Guido Vandenbossche uit
Familie. Niet de eerste de beste. Ik ben
benieuwd!
Jolien: Ik speel al heel lang saxofoon
(ruim tien jaar) en ben dan ook blij dat
ik bij de schoolband mijn ding kon doen.
Ook ik hou van een beetje uitdaging en
deed al mijn toegangsexamen in Gent
voor de richting ‘klassieke muziek’. Mijn
ambitie is om master te worden, maar
dan moet ik dat wel vijf jaar volhouden
natuurlijk. Ik hou alvast heel fijne herinneringen over aan de schoolband, thanks!
Sarah: I play the piano... Al zes jaar speel
ik klassieke piano, maar ook al tien jaar
hobo. Ik ga ook de schoolband missen,
maar misschien kan ik de kleuters alvast
wat entertainen, want ik ga voor kleuteronderwijzeres. Eigenlijk wil ik in de
muziekschool lesgeven aan kleuters. Wie
weet...
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Tannaz Nourian (2 STVd) begeleidde een
groepje gymnasten met bravoure.
Tannaz: Al tien jaar ben ik bij Flink en Fris:
vanaf de derde kleuterklas doe ik aan
tumbling. Regelmatig zijn er kampioenschappen en ik won al enkele medailles:
AGD (artistic gymnastic dance) is helemaal mijn ding. Ik kan me daarin uitleven
en vond het dan ook heel fijn om een
groepje beginnende gymnastjes uit het
eerste jaar onder mijn hoede te nemen.
We hebben enkele middagen geoefend
en ik probeerde alles in goede banen te
leiden. Ik was best trots op het resultaat
van mijn turnertjes.

Gunther Constandt (3 STWa) en Jelle Van
Heesbeke (5 STWb) zijn al enkele edities
onze acrobaten van dienst. Gunther was
er vorig jaar ook al bij, hij houdt ervan om
uit of - letterlijk - ‘op’ de bol te gaan...
Jelle is een fervent ropeskipper en was
al enkele keren bereid zijn kunstjes te
laten zien met het springtouw.

Vic Berten, Irene Decuypere en Hanne
Debusschere (2 STVd) zijn nieuwkomers, misschien wel potentieel talent
voor de schoolband, maar alleszins al
flink door de toneelmicrobe gebeten.
Hanne: Het was leuk en gezellig om die
sfeer rond het kampvuur te creëren, ik
had zelfs mijn gitaar bij me. Ik speel al
zes jaar gitaar en misschien kan ik daar
binnenkort wel iets mee doen op het
podium. Ook mijn rol rond het kampvuur
heb ik heel graag gespeeld. Ik wil meteen
actrice worden!

Phebe Dujardin en Jana Tatu (2 STVa)
waren bijzonder enthousiast om op de
planken te staan: natuurtalentjes, zeg
maar.
Phebe: Naast de dansacts, mocht ik ook
een optimistische kampeerder uitbeelden, dus was ik wel enkele weken druk
in de weer om te oefenen voor dans én
toneel, maar beide waren heel leuk om te
doen! Zeker het toneel is een aanrader, ik
zou zo weer meedoen.

Vic: Ik vond het script heel tof: we hebben vaak geoefend en ik kende mijn rol
goed uit het hoofd en vond het steeds
leuker om te doen. We mochten uit een
tent komen in pyjama en er was af en toe
applaus en achteraf waren de reacties
ook wel positief, dus zeker voor herhaling vatbaar!

Gunther: Af en toe doe ik mee aan battles van breakdance en vaak win ik die
ook. Op het podium geef ik alles, dan
giert de adrenaline door mijn lijf, super
om te doen!

Jelle: Ik maak deel uit van een team en we
doen regelmatig mee aan kampioenschappen op provinciaal, nationaal en zelfs op
Europees niveau. Leuk om dat ook te kunnen demonstreren op het podium aan de
anderen. I love ropeskipping!

Jana: Het is leuk om eens een andere
kant van mezelf te laten zien. Enkele
minuutjes in de huid van Emeli Sandé
kruipen en met die mooie song ‘Read all
about it’ iedereen kunnen boeien, is een
fijn gevoel. Maar ik deed ook mee aan de
‘haka’: een oerdans waarbij ik ook even
stoom kon afblazen en dat heb ik soms
wel eens nodig...

Irene: De act met Vic was inderdaad heel
plezant om te doen. Daarnaast heb ik ook
wel gedanst (o.a. de middagdans), maar
het omkleden en de make-up aanpassen,
moesten dan ook supersnel gebeuren...
Dat ben ik echter al gewoon, want ik ga
al vele jaren naar de dansschool en in
de dansshows moet het omkleden ook
heel rap gebeuren. Het was het allemaal
wel waard!

Sonja Sijmkens
CONTACT JUNI 2018
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Is er een dokter in de zaal? Maak kennis met
oud-leerling dr. Yannick Taverne
Ik dacht: nu even doorpakken... dus ook
tijdens mijn studies geneeskunde heb
ik nog een master in Clinical Cardiovascular Research gedaan waarvoor ik een
deel aan de Harvard Medical School
(Boston, USA) heb doorgebracht.

Het was dus in die periode echt
wel doorzetten! Hoe ging het
toen verder?

Als arts ben ik mij gaan specialiseren
in de cardiothoracale chirurgie. Mijn
aandachtsgebied ligt nu bij de congenitale hartchirurgie, hartoperaties bij
pasgeboren kinderen met hartafwijkingen.
Ondertussen heb ik verder experimenteel onderzoek gedaan en in december
2017 heb ik daar mijn doctoraat op
behaald.

Toen Yannick Taverne bij ons
op school koos voor de studierichting Verpleegaspiranten (het
huidige Gezondheids- en Welzijnswetenschappen) had hij al
een bijzondere interesse voor
geneeskunde.

Welke opleiding(en) heb jij gevolgd
na het middelbaar onderwijs?

In 1997 beëindigde ik mijn middelbare
studies in VISO en startte ik met de
opleiding Verpleegkunde. Na een tijd
werd het duidelijk dat dit niets voor mij
was en daarom schakelde ik over op
Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen aan de KU Leuven.

Duidelijk een goede zet, want je
voltooide die masteropleiding
cum laude. Je droom om dokter
te worden bleef je echter achtervolgen.
Ja, maar omdat dit van thuis niet echt
gestimuleerd werd, volgde ik dan na
de kinesitherapie een specialisatie in
de functionele anatomie met aandacht
voor de evolutionaire biologie van het
hart.
Tegelijkertijd ben ik dan toch gestart
met de opleiding geneeskunde aan
de Universiteit van Rotterdam, mede
omdat ik aardig wat korting kon krijgen
op de opleidingsduur.
16
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Ben je nu nog bezig met research
of werk je als cardiothoracaal chirurg in het ziekenhuis?

Het onderzoek gaat door. We hebben een onderzoeksgroep opgericht
met focus op de adaptaties van voornamelijk de rechterzijde van het hart
in verschillende pathofysiologische
situaties. Dit gezien hartfalen van de
rechterzijde nog een niet goed begrepen afwijking is van het hart die vaak
aangeboren is. Het zou mooi zijn als
we hier meer informatie over kunnen
verzamelen om in de toekomst deze
categorie van jonge patiënten beter te
behandelen.

Heb je naast je werk nog tijd voor
andere interesses?

Vrije tijd is heel schaars. Lekker uit
eten en reizen staan op nummer één.
Daarnaast moet ik voor mijn werk veel
op congres, dus kan ik na het werkgedeelte meestal nog een paar extra
dagen aan het symposium plakken als
ontspanning.

Heb je nog contact met andere
oud-leerlingen uit je eigen klas of
uit andere klassen? Houden jullie
soms een reünie?
Gezien ik een hele tijd terug naar
Nederland ben verhuisd, heb ik geen
contact meer met de mensen van toen.
Een reünie zou kunnen, maar daar heb
ik geen weet van.

Welke raad/welk advies zou je
geven aan leerlingen van het 6de
jaar die in juni afstuderen en volgend schooljaar starten met het
hoger onderwijs?
Luister naar jezelf en laat je vooral
niets opleggen of sturen in een richting
die je zelf niet wil ingaan. Doe wat je
leuk vindt. Waar een wil is, is een weg!

Ik denk dat jij van die laatste uitspraak het duidelijkste voorbeeld
bent!
Bedankt voor het interview en we
wensen je nog het allerbeste in je
leven, zowel beroepshalve als privé.
Ann Vansteeland
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Creatiedag ‘What’s Your Story?’
Letters worden woorden, woorden
vormen een tekst, een tekst wordt
een verhaal, een verhaal wordt een
boek! Creëer een creatieve outfit
geïnspireerd op letters, woorden en
boeken!
Met deze opdracht gingen de leerlingen
Mode aan de slag tijdens de creatiedag
op 17 april 2018. Een volledige dag
de tijd om hun ontwerp uit te werken.
Allerlei materialen, anders dan gewone
stoffen, lagen her en der verspreid.
Ze werkten met plastiek, vilt, tule…
Er werd genaaid, geplakt, gekleefd,
gesmolten, geverfd…
De sfeer op de modeafdeling is op
deze dag altijd superleuk: alle deuren
staan open, zevendes gaan bij derdes
kijken, vierdes krijgen hulp van vijfdes.
Materialen worden uitgeleend, iedereen bewondert elkaars project of helpt
waar nodig.
Elke leerling bekomt een uniek resultaat dat ze graag aan iedereen tonen.
Maar voor het te showen voor het grote
publiek op het modespektakel mochten
hun ouders op het einde van de creatiedag alles komen bewonderen.
Dit is ons verhaal, what’s your story?
Veerle Vandamme

CONTACT JUNI 2018
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Modespektakel
‘What’s Your Story?’
Tijdens ons 22ste modespektakel op vrijdag 8 juni in De
Spil, bracht het publiek een
beklijvend bezoek aan de
wondere wereld van onze
VISO-bibliotheek. Een bibliotheek tot de nok gevuld met
boeken van, door en over
onze leerlingen en hun interesses en talenten. En of de
toeschouwers geraakt werden door deze fascinerende
verhalen!
Of je nu een zwak hebt voor kunst- of
muziekboeken, detectives, reisgidsen,
kinderboeken of een ander genre, je
werd tijdens dit totaalspektakel op je
wenken bediend door onze bibliothecaressen. Onze leerlingen lieten het
publiek kennismaken met de letters,
woorden, zinnen en teksten die de muze
in hen wakker maakten en hen tot uitzonderlijke creaties brachten.
De leerlingen Mode kropen letterlijk in
hun pen en achter de typemachine om er
de inspiratie uit te halen voor hun verrassende ontwerpen. Of het nu stof, plastic, verf, papier of klei is, ze creëerden
er een fantasiewereld mee vol verhalen
en dromen en lieten de aanwezigen meelezen door hun artistieke bril.
Leerlingen Haar- en Schoonheidsverzorging toverden met hun creatieve
kapsels en verfijnde make-up alle deelnemende leerlingen om in personages
die recht uit hun boek stapten. Een blik
achter de schermen toonde hoe al dit
moois ontstaat.
Ook de jongste leerlingen pakten de
toeschouwers in met hun originele dagboeken en een beklijvend nummer als
eerbetoon aan de soldaten van WO I.
Onze 158 eerstes waren trouwens
niet ‘alleen’ met hun muzikaal talent.

18
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Verschillende leerlingen brachten hun
vocaal of instrumentaal verhaal en in
de pauze zorgde de schoolband voor de
sfeer met hun songs.
Wissel je een goed boek ook graag
eens af met het gesproken woord of een
beeldverhaal, dan zorgden de verbale,
dans- en acrobatietalenten van onze
leerlingen voor variatie.
Doorheen het modespektakel lieten de
aanwezigen zich meeslepen, ontroeren
en verwonderen door het unieke talent
van elke individueel personage en de
chemie van de samenwerking tussen
allen, leerlingen en leerkrachten, over
de campussen, studierichtingen en
jaren heen. Iedereen genoot zichtbaar
van al het mooie dat onze bibliotheek te
bieden had!
Als school zijn we ongelooflijk fier op de
vele en diverse talenten van onze leerlingen. Zij waren de hoofdpersonages
van dit modespektakel en de leerlingen
staan ook steeds centraal in de verhalen
die we samen als school schrijven. Zij
bepalen mee de verhaallijnen waarmee
onze boeiende bibliotheek gevuld werd
en wordt. We vinden het heel belangrijk
samen met hen op zoek te gaan naar
hun talenten en die te doen groeien,
om zo telkens weer tot schitterende
verhalen te komen. Het totaalspektakel
‘What’s Your Story?’ dat kaderde in ons
pastoraal jaarthema ‘Touché- door verhalen geraakt’ was hier een sprekend
voorbeeld van.
Met een bijzonder warm dank je wel vanuit het directieteam aan alle leerlingen,
leerkrachten en opvoeders die samen
vol enthousiasme hun schouders zetten
onder dit schitterend modespektakel!
Veerle Vanoost

Meer foto’s kan je bekijken op
www.facebook.com/visoroeselare
of op onze website.
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Mijn studiekeuze na VISO
Hallo
Mijn naam is Hebe Theuninck en ik ben een In de loop van het IO-jaar hebben we nog tal van leuke opdrachlaatstejaarsleerling hier in VISO.
ten gehad. Het maken van het kleuterverhaal was helemaal
mijn ding. Ook het feit dat je jouw eigen gemaakt kleuterverIn het laatste jaar komt hoger onderwijs
haal mocht vertellen in een kleuterklasje, maakte het helesneller dichterbij dan je denkt. In het begin
maal af. Deze opdracht bevestigde nogmaals mijn doel om
van het jaar besefte ik het nog niet helelater van start te gaan als kleuterjuf.
maal, maar vanaf de 100-dagen en het leerlingenfeest kon ik echt al beginnen aftellen. Mijn studiekeuze werd meermaals bevestigd. Tijdens onze
Hebe Theuninck
‘twee dagen in het werkveld naar keuze’ bijvoorbeeld heb ik
Verder studeren wil ook zeggen dat we een
6 STWb
mij helemaal kunnen verdiepen in het kleuteronderwijs.
keuze moeten maken over welke richting we
willen volgen. Ikzelf weet al een tijdje dat ik heel graag in het Ook al wist ik wat ik later wilde volgen, toch vond ik de begeleionderwijs wil staan, namelijk het kleuteronderwijs.
ding erg bruikbaar. Mijn kijk op studierichtingen is veel breder
geworden. Samen met alle andere zesdes bezochten we de
In het zesde jaar krijg je voor het kiezen van je studierichting,
SID-in beurs in Kortrijk. Daar hebben we van alle richtingen
enorm veel hulp. Je wordt echt begeleid doorheen je traject
eens kunnen proeven. Ook psychologie met als afstudeerrichnaar de toekomst. Vooral in het vak integrale opdrachten krijg
ting klinische psychologie zie ik zeker zitten als BaNaBa.
je een bredere kijk op de verschillende studiemogelijkheden.
Zo zal ik volgend jaar van start gaan in VIVES Brugge. Ik ben
Laat me jullie enkele voorbeelden geven. Eén van de eerste
naar de opendeurdag gegaan en de school sprak me onmidopdrachten was voor de doelgroep 12-jarigen. We moesten een
dellijk aan.
workshop organiseren in verband met sexting/cyberpesten en
algemener sociale media. Ik weet dat ik later iets in het onderIkzelf zie het alvast helemaal zitten. Ik voel mij door het vak
wijs wil doen, dus deze opdracht sprak me zeker aan. Je leerde
integrale opdrachten heel goed voorbereid op het hoger onderhoe je moest spreken voor een groep jongeren en hoe je ze
wijs.
actief kon betrekken bij een opdracht.
Hallo
Ik ben Robbe Buseyne uit 7 Kinderzorg en Omdat de 3de graad toch anders is dan de 2de graad veranop 30 juni verlaat ik het VISO.
derde ik uiteindelijk nog en koos voor de studierichting Verzorging. Op dat moment was het voor mij moeilijk kiezen, maar
Mijn secundair onderwijs begon ik in VISO
uiteindelijk bleek dat dan toch de beste keuze.
in Sociale en technische vorming. Op dat
moment had ik nog geen idee wat ik later Na het 6de jaar Verzorging koos ik voor het specialisatiejaar
wilde worden. In de tweede graad volgde Kinderzorg. Na dit specialisatiejaar was het mijn bedoeling verik Sociale en technische wetenschappen. der te studeren. Bij het begin van het schooljaar wist ik nog
Robbe Buseyne
Na het 4de jaar moest ik kiezen: ofwel ver- niet precies wat ik wilde. In dit laatste jaar heb ik 2 weken
7 KZ
der Sociale en technische wetenschappen keuzestage kunnen doen in een kleuterklas en ja, dat lag me
ofwel Gezondheids- en welzijnswetenschap- echt. Ik had mijn toekomstige richting gevonden. Ik ben naar
pen. Na de infoavond voor de 3de graad koos ik voor Soci- de opendeurdagen van VIVES geweest en mijn oog viel op de
ale en technische wetenschappen omdat het vak anatomie in richting kleuteronderwijs. Dit is iets wat ik heel graag zou doen
GWW me niet lag.
en ik start dus in september vol enthousiasme in die richting.

Toen ik in het vijfde jaar in VISO aankwam,
koos ik voor de richting Sociale en technische
wetenschappen. De keuze om deze richting te
volgen, kwam grotendeels door mijn interesse
in het doen en laten van de mens. Daarom
had ik sinds het vijfde jaar het idee om psychologie te gaan studeren in het hoger onderwijs.
In het zesde jaar stond vooral onze studiekeuze voor volgend jaar centraal. We kregen
heel wat informatiemomenten over de werking
van het hoger onderwijs en we werkten aan een jaarproject dat
onze evolutie in het maken van een juiste studiekeuze moest illustreren.
Laura Allewaert
6 STWb

voor de actualiteit en communicatie (zoals social media), die ik in
de afgelopen jaren heb ontwikkeld, leek mij dit een unieke kans.
Die dag heb ik heel wat bijgeleerd over het beroep ‘journalist’. Ik
ben met heel wat mensen in contact gekomen die spraken vanuit
ervaring. Ik zei dat ik graag Journalistiek zou studeren en vroeg
hun mening hierover. Ze vertelden mij dat je na deze richting niet
veel werkzekerheid hebt, o.a. door de vele concurrentie. Ook is
het basisinkomen van een journalist vrij laag en de combinatie
gezin-werk is soms moeilijk doordat je altijd paraat moet staan.

Hierdoor heb ik een realistischer beeld gekregen. Ik besefte dat
ik beter een veilige keuze maakte, maar ik wou toch zeker iets
doen in deze sector. Daarom dacht ik aan de richting Communicatiemanagement. Deze opleiding is veel breder dan Journalistiek. Alles draait rond ‘communicatie’: hoe je jouw boodschap
overbrengt naar de buitenwereld. Na deze opleiding kan je heel
Verder gaf een project in integrale opdrachten ons de kans om
wat kanten uit. Je kan aan de slag in de communicatiedienst
twee dagen mee te volgen in het werkveld. De eerste dag nam ik
van een bedrijf, als woordvoerder, in een reclamebureau…
een kijkje op de werkvloer als ergotherapeut van het woonzorgcenDit grote aanbod heeft me overtuigd van mijn keuze.
trum ‘Ter Berken’. Ik merkte al snel dat ergotherapie niet meteen
iets voor mij zou zijn. De tweede dag in het werkveld werd ik ver- Vanaf september 2018 zal ik starten met mijn bacheloropleiding
wacht op de redactie van Focus & WTV. Door mijn grote interesse Communicatiemanagement aan Howest Kortrijk.
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VISO in kleur
Kleuren spelen een belangrijke rol
in ons dagelijks leven. Ze hebben
invloed op onze stemming, ze prikkelen onze zintuigen en ze bepalen voor
een groot deel of we iets mooi vinden
of niet. Wist je dat we er onbewust
door beïnvloed worden en dat je met
kleuren de perceptie van een ruimte
kan beïnvloeden?
Kleuren zeggen ook iets over je karakter. Onderzoekers hebben onderzoek
gedaan naar het verband tussen kleurvoorkeur en persoonlijkheid en zijn tot
de conclusie gekomen dat individuen
die eenzelfde soort kleur prefereren,
ook opvallend overeenkomende karaktertrekken hebben.
En hoewel iedereen verschillend is,
hebben sommigen wel dezelfde karaktertrekken. Om het allemaal wat eenvoudig te houden, hanteren we voor
de dag van de kleur al een aantal jaar
dezelfde kleurcode per jaar waarin de
leerlingen zitten. Sinds jaar en dag zien
we de eerstejaars in roze/fuchsia, de
tweedes in oranje, de derdes in groen,
de vierdes in rood, de vijfdes in blauw
en de zesdejaars in geel. VISO in kleur
op vrijdag 18 mei: het beloofde een
mooie, warme dag te worden.
Tijdens de pauzemomenten waagden
de leerlingen van VISO campus Polenplein zich in zaal internaat voor een
minifuif voor maxipret. De zaal werd
omgetoverd in een rasechte, donkere
fuifzaal met discolichten en bonkende
muziek. Ideaal om in de pauze wat
stoom af te laten na breinbrekende
lessen. Uiteraard was de frituur ook
opnieuw van de partij en nam het
zomergevoel het ’s middags volledig
over.

Wil je eens checken of jouw lievelingskleur
overeenkomt met onderstaande karakterkenmerken?
• Rood: doelgericht, vastberaden
• Oranje: vrolijk, energiek
• Geel: extravert, overtuigend
• Blauw: analytisch, voorzichtig
• Groen: zorgzaam, helpend
• Paars: troostend, houdt van waardigheid
• Wit: vreedzaam, goed in organiseren
• Zwart: conservatief en creatief
• Bruin: praktisch, taken voor elkaar krijgen

Ook in campus Delbekestraat kwamen
de leerlingen gekleed in de kleur van
hun jaar. Over de middag konden we
weer genieten van lekkere frietjes met
frikandel in de refter en op de speelplaats van de eerste graad. Ondertussen konden de leerlingen onder leiding
van enkele enthousiastelingen van de
leerlingenraad deelnemen aan de reuzengrote twister op de speelplaats van
de 2de en 3de graad. Wie dit wenste
kon ook terecht in ‘VISO-land’ voor
een heuse kleurrijke fotoshoot. En
ondertussen konden we dansen op
de vele kleurrijke muziek.
VISO in kleur was opnieuw een positieve ervaring en dit jaar danken we
daar toch ook de weergoden voor.
Tom Vandecaveye en Mieke Bossu
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Vijfdejaars VISO P verkennen Londen

De boot verkennen met een lekkere koffie of milkshake.
Dat zal smaken!
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Tiens, dat was ook ons gedacht...

UNO !

Darwin zag dat het goed was: 5 TW
in de Natural History Museum.

Millicent Fawcett en Jolien in de bres
voor vrouwenrechten!

Je kunt maar beter op verandering
van weer voorbereid zijn!

Wie zei ook weer dat het
in Londen altijd regent?

Hurry up,
we will be late for tea !

De eeuwenoude Tower
en de jonkvrouwen.

I love London !

Mamma mia,
we love Italian food !

CONTACT JUNI 2018

Sterk in de zachte sector

5 GWW bij Tower Bridge.

Op de trappen van St. Paul’s
lekker in het zonnetje!

5 STWa op weg naar St. Paul’s.

North Greenwich,
de laatste metrohalte !

Back home again.
Ann Vansteeland

7 Haarstilist ontdekt Amsterdam en haar hippe kapsalons
De dag van aankomst checkten we in ons
centraal gelegen hotel in. We leerden de
stad kennen door tijdens de drie dagen
heel wat af te stappen. Onder andere deze
bezienswaardigheden zullen ons bijblijven:
de Dam, het Rembrandtplein, Red Destrict,
de vele Grachten, de Negen Straatjes, het
Begijnhof, het Leidse Plein, het Museumplein en het imposante Rijksmuseum…
Ons bezoek aan het kapsalon ‘Rob Peetoom Hair’ was impressionant. Het is een
zeer mooi en groot salon waar ze met 33
medewerkers werken!
Diezelfde dag bezochten we ook nog het
huis van Anne Frank. Het was bijzonder
aangrijpend om te zien hoe mensen moes-

ten onderduiken tijdens WOII.
We sloten de dag af met een gezellig gezamenlijk avondmaal en een avondwandeling.
Op dag twee vertrokken we na het ontbijt
naar het smalste huisje van Europa en het
breedste huis van Amsterdam met daarna
een kort bezoek aan Nemo. Nemo is een
museum in de vorm van een boot waar je
van op het dek (zonneterras) een schitterend uitzicht hebt over de wereldstad. Na
dat idyllisch zicht bezochten we een aantal
kapsalons: de hippe barbershop ‘Mokum
Barbers’, de extravagante ‘Kinki Kappers’,
en het klassenvol herenkapsalon “Van De

Hare Amsterdam Barbers’. Stuk voor stuk
trendy, eigentijdse en unieke salons waarvan we onder de indruk waren.
We startten dag drie met een geleid
bezoek aan het ‘Van Gogh Museum’. De
gids leerde ons op een andere manier naar
de schilderijen te kijken. Ze benadrukte
heel goed hoe Van Gogh zich moet gevoeld
hebben en wat zijn drijfveer was om dergelijke prachtige kunstwerken te maken. We
kregen na het bezoek nog even de tijd om
te shoppen alvorens terug te keren richting Roeselare.
Een studiereis om nooit te vergeten!
Dorine Delameilleure
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… de mooiste herinneringen
van enkele zevendes
Met een pastoraal jaarthema rond verhalen, konden we het niet laten om de rubriek ‘de mooiste herinnering’
uit Iedereen Beroemd zelf toe te passen op onze zevendes. Aan alle leerlingen werd gevraagd om het verhaal
van hun schoolloopbaan op te schrijven. Mevrouw De Duytsche koos er één uit en maakte er een tekening
over. Het werd het verhaal van Valerie uit 7 TBZa. We filmden het en knipten het geheel tot een filmpje dat
zo door de makers van Iedereen Beroemd zou kunnen uitgezonden worden. We gebruikten het filmpje in de
moedviering en tijdens de exodusviering, maar je kunt het ook op de facebookpagina van de school bekijken.

Nu ik 7 jaar ver ben, heb
ik al heel wat in mijn
rugzak zitten. In 2013
wist ik dat ik moest veranderen van school en
dat ik bso zou volgen.
Ik moest als 13-jarige al
mijn vrienden achterlaten
en aan een nieuw hoofdstuk beginnen. Eerst liep alles wat stroef en
was ik wat verlegen om nieuwe vrienden te
maken, want ik kende ze niet en durfde ook
geen initiatief te nemen, maar aan de andere
kant wou ik er toch wel bij horen.
De jaren vlogen voorbij, maar mijn eerste
3 jaar in het secundair waren een beetje
moeilijk. In die periode heb ik veel mensen
uit mijn familie verloren, waardoor je als
15-jarige toch al beseft wat er allemaal
gebeurt, maar je weet nog niet echt hoe je
ermee moet omgaan. Ik zat toen in een
nogal zwarte periode en dat bleek toen ook
op school. Ik liep wat mottig rond en de
lessen zweefden gewoon voorbij, maar ik
lette niet op en nam weinig van de leerstof
op. Gelukkig heb je nu éénmaal vrienden om
er voor je te zijn. Door hen heb ik de draad
weer opgepakt en ben ik verder gegaan.
Het moest ooit gebeuren. Toen ik 16 was,
moest ik kiezen welke richting ik zou stude-
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ren, Organisatiehulp of Verzorging. Ik
heb
dan toch besloten om Verzorg
aangezien ik opengebloeid wasingente doen,
contacten met anderen begon te leggen. graag
mensen werken deed en doe ook gra Met
ag. De
eerste keer op stage was ik ikheel
enth
ous
iast
en alles verliep zeer vlot.
ging met volle
goesting over naar het volIk
gende jaar.
Toen ik 18 was, moesten we opnieuw
een
keuze maken of we met kind
eren of met
bejaarden wilden werken. Ik heb
hier echt
lang over getwijfeld omd ik beid
e zeer
graag doe en je krijgt vanat beid
e
zeer
veel
liefde terug. Maar met
arden kan ik
beter praten en gesprekkenbeja
ren. Ik kan
mij meer inleven in hun verhvoe
. Dat heeft
mij overtuigd. Nu ik in het alen
7e
Thuis- en
bejaardenzorg zit, voel ik
wel dat het
de juiste keuze was en datecht
ik al aan veel
zorgvragers hun zorg heb kun
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Nu het 7de er bijna op zit, kan
naar de volgende stap, allemaal ik verder
dankzij
VISO. Ik heb mezelf en de
med
eleer
leren kennen. Ik heb geleerd hoe je metlingen
respect moet omgaan met oud
eren
,
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nt
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staat het ons allemaal te wachten.
Ik heb
meer moed en zelfvertrouwen
gekregen door
mijn carrière af te maken in deze
school. Ik
ben klaar voor
de volgende stap.
Valerie Deferme,
7 TBZa
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Valerie was niet de enige leerling die haar verhaal opschreef, maar er kan maar één verhaal gefilmd worden.
We willen zeker ook enkele andere verhalen meegeven. Het zijn stuk voor stuk pareltjes en het is mooi te lezen
hoe deze leerlingen hun schoolloopbaan beleefd hebben.

Ik begon in VISO in het 1ste
middelbaar om er met een
nieuwe lei te starten na
alle pesterijen in het lager.
Mijn eerste jaar is vlot verlopen, zonder problemen,
maar daarna kwamen de problemen terug en startte ik opnieuw
met gon-begeleiding, want ik had het
gevoel dat alles op mij werd geschoven. Ik had het moeilijk en twijfelde
over mijn schoolkeuze. Door te praten met het CLB en de directeur hebben we een oplossing gevonden en
ben ik toch gebleven in de hoop dat
alles nog goed zou komen.
Vanaf het derde jaar heb ik gekozen
voor Mode, een richting waarin ik
mijn creativiteit kwijt kon en mezelf
kon zijn. Er kwamen meer ups in
mijn leven, maar toch waren er ook
nog downs. Doordat ik Mode deed
en als enige jongen in de klas zat,
werd ik soms raar bekeken, maar
ik bleef gelukkig met de keuze die
ik gemaakt had. Ik heb in de Mode
mezelf kunnen uitleven en zo heb
ik mezelf beter leren kennen. Ik
heb een goede vriendin leren kennen (Stephanie) die mij altijd heeft
gesteund en waar ik tot de dag van
vandaag nog altijd bij terecht kan als
er iets is.
De opleiding Mode heeft mij meer en
meer getoond wat ik echt waard ben
en wat ik allemaal kan, daar ben ik
heel blij om. Zo kon ik openbloeien
en prachtige stages lopen in winkels
en retouchezaken. Vooral de laatste
drie jaar heb ik mezelf beter leren
kennen en kon ik alles van voor af
aan op een rijtje zetten, want er
spookten nogal wat vragen door mijn
hoofd: waarom ben ik hier eigenlijk,
kan ik wel iets goed doen voor de
mensen…? Ik heb veel ervaringen
opgedaan en veel nagedacht.
Tijdens mijn laatste jaar heb ik op
bijna al deze vragen een positief
antwoord gekregen, waar ik heel blij
mee ben. Ondanks dat mijn vader
zich ooit afvroeg of Mode wel een
goede richting zou zijn voor mij, ben
ik blij dat ik voor deze richting gekozen heb. Ik zal de VISO-jaren nooit
vergeten, met veel downs maar toch
met nog veel meer ups. Voor mij was
dit een topschool om mijzelf te leren
kennen.
Jens Vandamme, 7 MV

Wat heb ik allemaal meegemaakt in deze 7 jaar in
VISO?
De eerste twee jaren zat
ik op campus Polenplein
in STV. Die richting interesseerde mij niet zo heel
veel door de wetenschappen, maar ik
heb wel 2 jaar in dezelfde klas gezeten waar ik mooie herinneringen en
vriendschappen aan overhoud.
Na mijn 2de jaar STV ben ik naar
campus Delbekestraat gegaan om
‘Verzorging-voeding’ te volgen. Ik
werd dit aangeraden omdat ik altijd al
kleuterleidster wou worden als kind.
Ik keek vooral uit naar de stages
vanaf het 5de jaar. In het begin was
het allemaal wat wennen, maar de
leerkrachten waren vriendelijk en de
leerlingen heel open en behulpzaam.
Sinds het 3de middelbaar bleef onze
klas vrij gelijk, waardoor ik echt leuke
vriendschappen heb opgebouwd,
vrienden die er altijd voor mij waren
in zowel goede als slechte tijden.
De steun die ik van hen kreeg in de
slechte momenten zal ik niet vergeten.
Vanaf het 5de middelbaar heb ik
meegedaan aan het modespektakel
als danseres. Het was tof om op
school eens mijn passie te delen,
want dansen doe ik al bijna 14 jaar.
De eerste keer op het modespektakel was samen met een vriendin die
zong en ik danste op haar stem.
In het 6de middelbaar is de roeping
die ik had voor mijn beroep veranderd. Ik wou altijd kleuterleidster
worden, maar toen we in het vak
gezondheid & welzijn zagen hoe alle
medicatie in het bloed opgenomen
werd en we de anatomie en fysiologie erover zagen, boeide dit mij wel.
Op dat moment heb ik dus beslist dat
ik verpleegster wil worden omdat ik
graag met mensen omga en hen ook
wil helpen, zo goed als ik kan.
Ik heb uiteindelijk toch voor 7 Kinderzorg gekozen omdat ik toch iets
in handen wil hebben mocht verpleegkunde mij niet lukken. Ik word
oprecht gelukkig als ik met kinderen
werk door alle liefde en warmte die ik
van hen krijg, ook al is het soms echt
wel een lastig beroep.
En natuurlijk mag ik mijn ervaring in
Finland niet vergeten, waar ik op buitenlandse stage was.
Een prachtervaring !!!

Ik kwam, voor ik hier op
school zat, uit een donkere periode. Midden in
het 4de jaar ben ik overgestapt naar het VISO.
Ik kwam van Antwerpen
waar ik na de scheiding van mijn
ouders bij mijn vader woonde, maar
het leek hen beter dat ik bij mijn
moeder kwam wonen, dus moest ik
verhuizen.
Toen ik naar hier kwam was dat met
een klein hartje, bang voor alles:
een nieuwe omgeving, nieuwe vrienden, zelfs bang dat ik geen vrienden
zou maken… Ik zat die periode heel
diep. Maar toen ik hier de eerste dag
op school kwam, leerde ik al heel
snel de vrienden kennen die ik nu
nog steeds heb. Ze namen mij direct
op in hun vriendenkring. Ik voelde mij
geliefd en aanvaard om wie ik was,
zonder vooroordelen... Toen leerde
ik ook mijn vriend kennen waar ik
nu nog steeds mee samen ben, al
3 jaar ondertussen. Het was alsof
een wereld openging voor mij, waar
ik nooit had van durven dromen. Ik
was geliefd bij iedereen, mijn moeder, vriend, al mijn vrienden, de leerkrachten.
Ik ben blij dat ik hier mijn schooljaren heb mogen doorbrengen, want
nu ben ik een heel andere persoon
dan vroeger. Ik lach altijd, ik ben nu
goed van gewicht (soms zelfs even
te goed). Kortom, ik ben gelukkig!
En dankzij die 3 jaar die ik hier heb
mogen doorbrengen, heb ik een
heel sterke band met mijn vrienden.
Die zijn er voor het leven. Nu ben ik
gelukkig. Ik ben op het goede pad
met de juiste vrienden door de juiste
school. De mooiste herinneringen
heb ik aan de lessen en de daguitstappen. Gewone lessen, maar ik
verlangde vooral naar de uitstappen
naar Amsterdam, Londen en Parijs.
Poetsen in het Kerelsplein, daar
hebben we veel gelachen en plezier
gemaakt. Ik zou mij geen betere
school en vrienden meer kunnen
voorstellen. Hier heb ik de mooiste
herinneringen gecreëerd.
Gianna Janssens, 7 OAa

Laura Verleye, 7 KZ
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Toekomstplannen laatstejaars
6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen a
Emilia Coghe
leraar lager onderwijs
Elien Cracco
muziekconservatorium
Esmee Deblaere
orthopedagogie
Céleste De Vlaminck
vroedkunde
Lotte Dewachtere
toegepaste psychologie
Yacintha De Wasch
onbeslist
Bieke Dewulf
verpleegkunde
Fien Engels
medical office management
Jolan Lannoo
verpleegkunde
Hanne Lannoy
ergotherapie
Robin Naert
voedingsmiddelentechnologie
Marie-Bo Sans
office management healthcare
Marie Sierens
agro- en biotechnologie
Joachim Tanghe
verpleegkunde
Stephanie Tanghe
logopedische en
audiologische wetenschappen
Pepijn Vandaele
pop en rock drummen
Jolan Vandeginste
verpleegkunde
Sara Vanhaverbeke
leraar lager onderwijs
Laura Vercamer
mondzorg
Michelle Wielfaert
orthopedagogie

6 Techniek-wetenschappen
Alexandre Camacho
fysica en sterrenkunde
Janne Declercq
chemie
Flavie Depuydt
biotechnologie
Anton Sioen
industriële wetenschappen
Emily Thery
biomedische
laboratoriumtechnologie
Anne-Lien Vaes
biomedische
laboratoriumtechnologie
Alies Vandendriessche toegepaste architectuur
Katja Van Engelandt biomedische
laboratoriumtechnologie
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6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen b
Thomas Beddeleem
verpleegkunde
Yara Beernaert
onbeslist
Malika Damigova
onbeslist
Pauline Decadt
orthopedagogie of sociaal werk
Penelope Desnijder
muziekconservatorium
Ruben De Taey
verpleegkunde
Axana Naert
verpleegkunde
Elise Nollet
onbeslist
Yanaika Reynaert
verpleegkunde		
Julie Stragier
verpleegkunde
Chloë Vanacker
toegepaste psychologie
Fien Vanacker
leraar kleuteronderwijs
Mayté Vandewiere
recht en criminologie
Yari Van Geem
onbeslist
Jolien Verborgh
muziekconservatorium
Febe Verhulst
ergotherapie

Sterk in de zachte sector

6 Sociale en technische wetenschappen a
Sarah Bekkers
leraar kleuteronderwijs
Tine Crop
toegepaste psychologie
Febe Debruyne
voedings- en dieetkunde
Caro De Kimpe
bedrijfsmanagement
Lisette Derluyn
wellbeing- en
vitaliteitsmanagement
Kimsy De Smedt
vastgoedmakelaar
Fran Dobbels
leraar lager onderwijs
Marie-Laure Hinnekens
leraar kleuteronderwijs
Phebe Lottefier
toegepaste psychologie
Dragan Marinkovic
leraar secundair onderwijs
Engels en geschiedenis
Arthur Stragier
sociale en militaire
wetenschappen
Maaike Tilleman
leraar secundair onderwijs
PAV en verzorging-voeding
Zalina Tsukrueva
onbeslist
Fran Van Eeckhoutte
grafische en digitale media
Hanne Vanhaecke
7 Kinderzorg
Hanne Vermeersch
kok en kelner
Reita Zhdrella
apotheekassistente

6 Sociale en technische wetenschappen b
Laura Allewaert
communicatiemanagement
Daan Catteeuw
leraar lager onderwijs
Aicha Cornette
sociaal werk
Margaux Delputte
agro- en biotechnologie
Wannes Desender
leraar lager onderwijs
Kimberly De Smedt
integrale veiligheid
Nina Devlaminck
integrale veiligheid
Indira Dzhangalieva
verpleegkunde
Aïcha Lagrou
7 Kinderzorg
Sarah Landuyt
leraar kleuteronderwijs
Marthe Lootens
orthopedagogie
Michèle Mahieu
leraar kleuteronderwijs
Hebe Theuninck
leraar kleuteronderwijs
Emma Vandenbroucke
logopedie en audiologie
Hannah Vankeersbilck
sociaal werk
Lauren Verschoren
eventmanagement

6 Schoonheidsverzorging
Stien Arteel
7 Esthetische lichaamsverzorging
Anouck Bouckenooghe biomedische
laboratoriumtechnologie
Amber Demuynck
palliatieve zorgen			
Gail Desmet
7 Esthetische lichaamsverzorging
Yasmine Desmet
ergotherapie
Joëlle Goethals
modeontwerp
Camille Gryson
7 Esthetische lichaamsverzorging
Pauline Hélin
7 Esthetische lichaamsverzorging
Delphine Lugghe
wellbeing- en
vitaliteitsmanagement
Judy Maertens
7 Esthetische lichaamsverzorging
Lisa Mylle
onbeslist
Elise Neyrinck
7 Esthetische lichaamsverzorging
Chelsea Renier
onbeslist
Joyce Vandecandelaere hotelmanagement
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7 Kinderzorg
Tine Boens
Femke Bortier
Robbe Buseyne
Ulrieke Degryse
Selina Herreman
Jana Hoedt
Lisa Plovie
Valentina Tahiri
Lore Van Laethem
Laura Verleye

werk zoeken in de kinderzorg
werk zoeken in de kinderzorg
leraar kleuteronderwijs
werk zoeken in de kinderzorg
werk zoeken in de kinderzorg
7 Leefgroepwerking
werk zoeken in de kinderzorg
werk zoeken in de kinderzorg
werk zoeken in de kinderzorg
verpleegkunde

7 Organisatie-assistentie b
Robin Defauw
werken als logistiek medewerker
in woonzorgcentrum
Silke De Jaegere
werk zoeken in de logistieke sector
Sharon Demeulenaere verpleegkunde
Sarah Dury
werk zoeken in de logistieke sector
Tiamara Fraeye
werk zoeken in de logistieke sector
Raza Haidari
werk zoeken in de logistieke sector
Julie Mortagne
werk zoeken in de logistieke sector
Lynn Segers
dierenartsassistente
Elke Verhelle
werk zoeken in de logistieke sector
Emma Verlinde
zorgkundige
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7 Organisatie-assistentie a
Melissa Debruyne
werk zoeken in de
logistieke sector
Michelle Decruw
werk zoeken in de
logistieke sector
Sien De Jaegere
werk zoeken in de
logistieke sector
Marieke Demonie werk zoeken in de
logistieke sector
Stijn Devooght
werken in restaurant
Rachida El Aissati
werk zoeken in de
logistieke sector
Darlene Fraeye
werk zoeken in de
logistieke sector
Giana Janssens
werken als logistiek
medewerker in woonzorgcentrum
Kayleigh Verhulst
werk zoeken in de
logistieke sector
Adriana Bulder
werk zoeken in de
logistieke sector
Aisha Persyn
ergotherapie
Josephine Laruywe opvoeder

7 Mode - verkoop
Athina Bielen
Stephanie Castro
Santiana Deceuninck
Jens Vandamme

maatschappelijk werk
7 Modespecialisatie en
trendstudie
patronenstudie
7 Modespecialisatie en
trendstudie

Sterk in de zachte sector

7 Thuis- en bejaardenzorg a
Joyce Alliet
verpleegkunde
Axelle Baert
verpleegkunde
Damon Brabant
werk zoeken in de zorgsector
Amber Coudron
verpleegkunde
Emily De Bevere
verpleegkunde
Valerie Deferme
verpleegkunde
Ieme Degryse
werk zoeken in de zorgsector
Febe Deraeve
verpleegkunde
Amber Grondelaers
verpleegkunde
Joyce Houart
werken bij Familiezorg
Sushila Matyn
werk zoeken in de zorgsector
Laura Neerinck
verpleegkunde
Elisa Ollevier
werken in de zorg in ziekenhuis
Lisa Provost
onbeslist
Gwendolyn Tack
onbeslist
Jolien Vandenbroucke werk zoeken in de zorgsector
Hille Verhamme
werk zoeken in de zorgsector

7 Thuis- en bejaardenzorg b
Leonie Barbier
werk zoeken in de zorgsector
Silke Brulez
werk zoeken in de zorgsector
Justine Debrauwer
verpleegkunde			
Stefanie De Ruytter
onbeslist
Jari Deserranno
ergotherapie
Emma Dewitte
verpleegkunde			
Shanandra Grammens
verpleegkunde			
Dante Haelewyn
onbeslist
Valeria Ismailova
verpleegkunde			
Febe Putman
verpleegkunde			
Thebe Taveirne
verpleegkunde			
Latoya Vanbelle
werk zoeken in de zorgsector
Lisa Vandaele
werk zoeken in de zorgsector
Delphine Vandriessche verpleegkunde			
Eline Meesseman
werk zoeken in de zorgsector

Het VISO wenst alle leerlingen, ouders en sympathisanten
een bijzonder fijne en rustgevende vakantie.
Geniet van de vrije tijd met misschien een mooi of spannend verhaal,
leuke belevenissen en hopelijk veel zonneschijn!
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Wist je dat ...
• op vrijdag 23 maart de 8ste editie van • de loopwedstrijd ‘Dwars over de Man- https://5gwwbvisoroeselare.wixsite.
de ‘Kwistetquiz’ doorging? Leerkrach- del’ een succes was voor de VISO-deel- com/mijnsite-2
ten en opvoeders van beide campus- nemers? Mevr. Hoorne behaalde een https://5twlondonexperiences.wordsen namen het tegen elkaar op. Deze fantastische 2de plaats op de 10 km. press.com
avond bracht 355,65 euro op en wordt Het deelnemende VISO-team van leer- https://5svlondonexperienceblog.
dit jaar geschonken aan het Campag- lingen en personeelsleden won zelfs de wordpress.com/
groepsprijs! Een dikke proficiat aan de
neteam Huntington.
deelnemers voor deze sportieve presta- • Lisa Plovie uit 7
tie! We kijken al uit naar volgend jaar… Kinderzorg één
van de 8 finalisten van Miss
Batjesprinses
2018 is? We
wensen
haar
veel succes! Op
23 juni weten
we of Lisa een
kroontje
mag
dragen.
• de leerlingen
van 7 EL leuke
• het met 30 ballonnen - gevuld met
promopakket• de pers langskwam in woonzorgcen- helium - wel heel erg krap was in de
jes te koop
trum De Zilverberg toen de leerlingen auto van Tina Vervaecke? ‘Alles voor
aanboden in
van 7 Organisatie-assistentie er aan het modespektakel’ moeten mevr.
hun didactisch
het werk waren? Ze boden er logistieke Vervaecke en mevr. Desmet hebben
salon ‘A fleur
hulp op de barbecue en ondersteunden gedacht...
de
peau’?
en begeleidden de oudere zorgvragers
Handcrèmes,
doorheen de activiteiten. Ze kregen
parfums
of
een dikke pluim van de directie en het
oogschaduw
personeel van de Zilverberg.
werden
met
zorg ingepakt om de moeders, vaders
en vormelingen te verwennen.
• 7 OAa enkele bewoners van Dominiek
Savio een leuke dag bezorgde? De leerlingen maakten een heerlijke maaltijd
voor hen klaar en gingen samen op rolstoelwandeling.

(De Weekbode vrijdag 1 juni 2018)
• je het beroep van kapper vanaf september 2018 in VISO ook kan aanleren
via een combinatie van leren op school • je de avonturen van 5 GWWb, 5 TW en
(twee dagen) en leren op de werkplek 5 SV in London kan nalezen op hun
in het kapsalon (drie dagen)? Dit duaal reisblog? Foto’s, video’s én reisverslaleren Haarverzorging voor de derde gen. Check it out! Speciale shout out
graad is nieuw. Naast een doorgedre- gaat naar Célèstine Noppe (5 GWWb),
ven opleiding bij een kapper, krijg je Astrid Labeeuw & Axelle Deseure
algemene en beroepsgerichte vorming (5 TW) en Céleste Rogiers & Cleo Mestop school. Interesse? Meer info vind je dagh (5 SV) voor het inrichten van de
op onze website.
blogs.
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• 35 leerlingen uit het 3e en 4e jaar in
mei meededen aan het wereldwijde
PISA-onderzoek, een onderzoek dat het
niveau van 16-jarigen vergelijkt over de
hele wereld? Op het resultaat zal het
wachten zijn tot eind 2018.
• de leerlingen van 5 STW tijdens de lessen integrale opdrachten zelf een studiereis in elkaar staken? Ze trokken
naar Kortrijk voor een fotozoektocht en
wandeling in de binnenstad. Vervoer,
programma, cultuur, heerlijke wraps
als lunch en zelfgemaakte ‘Kalletaart’
en perenyoghurt als tussendoortjes...
Ze moesten alles zelf voorzien.

Sterk in de zachte sector

• de leerlingen van 4 Verzorging-voeding • mevr. Barbier ook mooie foto’s achter • de leerlingen van 3 STW ook zelf kiezen
een muzikale schotel klaarmaakten? In de schermen van het Modespektakel voor een gezonde variant op het menu?
groep kozen ze een lied dat hen aan- heeft genomen? Je kan ze via deze link Ze maakten met veel plezier enkele
spreekt en aan de hand van de muzikale bekijken: https://photosbyelkebarbier. gezonde slaatjes in de lessen integrale
parameters konden ze het lied analyse- pixieset.com/modespektakelviso/
opdrachten.
ren. Op deze manier linkten de leerlingen groenten of fruit aan een opvallend
muzikaal kenmerk in hun gekozen lied. • de ploeg Schijndel (met leerlingen
Zo was er onder andere de keuze voor Wannes Vanhecke, Anton Sioen, Thoaardbei om de zachte, warme stem van mas Maeyaert, Senne Buseyne, Laude zanger weer te geven. Anderen sne- rens Vancoillie, Matthis Creus en Ian
den bananen in lange dunne slierten Van Loocke) als eerste hun naam op
om de lange, trage melodie in het liedje de officiële ‘VISO Wisselbeker’ mogen
weer te geven. Een origineel gesneden zetten? Ze wonnen het VISO Kamhalve kiwi gaf de climax in de muziek pioenschap voetbal door in de finale de
weer. Op deze manier werd het lied leerkrachten te verslaan. Ze bogen een
weergegeven in een eigen muzikale 1-0 achterstand tegen de leerkrachten
schotel. Met hun kennis in de keuken alsnog miraculeus om in een 1-2 oververliep de voorbereiding, uitwerking en winning.
afwas vlotjes!
• geïntegreerd werken in 5 Verzorging bijzonder leuk kan zijn? Op 28 mei trokken ze naar de Kinderboerderij in Gits
om er peuters en kleuters te begeleiden op het Kabouterpad en tijdens de
picknick en spelletjes.

• de kuiten van opvoeder Tom Vandecaveye verzekerd zijn? Op het leerlingenfeest en tijdens het VISO Kampioenschap werden deze kroonjuwelen zeer
uitzonderlijk even publiekelijk in actie
• op donderdagmiddag 7 juni de leerlin- getoond. Je hebt kuiten en je hebt Kuigenraad van campus Polenplein een ten...
nostalgische ijskar naar school liet
komen? Meer dan 500 ijsbollen werden geschept. Een lekker dessertje • tijdens dit VISO Kampioenschap ook de
tijdens een warme middagpauze. Leer- vrouwelijke collega’s hun beste beenlingen betaalden 0.50 euro, de leerlin- tje voorzetten? Mevr. Daira leidde als
scheidsrechter de wedstrijd in perfecte
genraad sponsorde de rest.
banen, mevr. Cools was zowel verdedigend als aanvallend tactisch sterk en
mevr. Lauwers stond meer dan haar
mannetje als jongste debutante van
het lerarenkorps.
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Familiaria
LUKA op 22 april 2018, kleinzoon van
Leen De Decker – oud-leerkracht
ÉMILIEN op 13 mei 2018, kleinzoon
van Hilde Van Ruymbeke – leerkracht

Huwelijken

Mevr. Georgette Hemelsoen op 19 april
2018, grootmoeder van Aisha Persyn –
7 OAa
Dhr. Erwin Verbeke op 22 april 2018,
grootvader van Jill Verbeke – 4 STWc

MARIE-JULIE op 29 mei 2018, kleindochter van Martine Depoorter - leerkracht

Mevr. Maria-Theresia Verschaeve op
6 mei 2018, moeder van Els Gerryn
– leerkracht

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Alicia Houllier op 21 mei 2018, nichtje
van Justine Delecourt – 4 VVc
Mevr. Germaine Lammers op 24 mei
2018, grootmoeder van Morgane Rosselle – 6 HZ

Margaux Vandekerckhove – leerkracht
en Pieter Descamps op 7 april 2018,
dochter van Nathalie Ghekiere - leerkracht

Mevr. Ivona Van Ryckeghem op 26 mei
2018, grootmoeder van Yara Haerynck
– 6 Va

Otto Debals en Astrid Verschaeve op
5 mei 2018, zoon van Mieke Degrauwe
- leerkracht

Mevr. Réjane Van Daele op 1 juni 2018,
grootmoeder van Axelle Ollevier - 5 HZb

Proficiat aan de gelukkige paren en
hun familie!

Overlijdens

VISO biedt de families haar oprecht
medeleven aan.

Dhr. Hilaire Brackx op 20 maart 2018,
grootvader van Lieselotte Bataillie –
leerkracht en Lennert Buyck – 6 OH
Dhr. Pieter Desimpel op 29 maart
2018, broer van Joke Desimpel – leerkracht

Geboorten
ARMIN op 13 april 2018, zoon van
Denis Ghasi en Adriana Bulder – 7 OAa

Dhr. Noël Vandoorne op 4 april 2018,
grootvader van Lotte Dewulf - 1A STVb
Dhr. Germain Vanhalst op 11 april
2018, grootvader van Noortje Mahieu
– 4 HZa

Kalender eerste timester 2018 -2019
03/09
03/09
04/09
05/09
06/09
11/09
12/09
13/09
14/09
20/09
25/09
26/09
27/09
27/09

start nieuw schooljaar
D+P
onthaal 1 A, 1 B en BVL
D+P
onthaal 1 A en 1 B
D+P
startvieringen
D+P
startvieringen
D+P
infoavond stage 5 bso
D
schoolfotografie
D+P
posterbeurs
P
posterbeurs
P
teamdag 5 Vb, 5 OH en 6 Vb
D
ouderavond 1 B
D
feest van Sint-Michiel
D+P
ouderavond 1 A
P
sportteamtweedaagse Heuvelland
7de jaar
D
27/09 teamdag 5 Va, 6 Va en 6 OH
D

28/09 sportdag
D+P
28/09 sportteamtweedaagse Heuvelland
7de jaar
D
01/10 vrije dag
D+P
02/10 teamdag 5 Vc en 6 Vc
D
04/10 toneel ‘Heimwee naar Tirgu Mures’
5 en 6 bso
D
14/10 restaurantdag
P
15/10 toneel ‘Adem Benemend’ 1 B
D
19/10 Dag van de jeugdbeweging
D+P
22/10 start vijfdaags inleefproject OH/OA D
23/10 toneel ‘Lanterna Magica’ 2 tso
D
25/10 oudercontact
P
25/10 oudercontact 1 B
D
25/10 infoavond 3 VV
D
26/10 einde vijfdaags inleefproject OH/OA D

29/10
04/11
08/11
11/11
12/11
26/11
30/11
18/12
21/12
24/12
06/01

start herfstvakantie
einde herfstvakantie
toneel ‘Rita’ BVL
Wapenstilstand
toneel ‘Paradise now’ 6 en 7
ouderavond buitenlandse stage
studiekeuzeavond laatstejaars
laatste examendag
oudercontact
start kerstvakantie
einde kerstvakantie

D+P
D+P
D
D+P
P
D+P
D+P
D+P
D+P
D+P
D+P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

CONTACT JUNI 2018

35

BOEKEN- EN
MATERIAALVERKOOP
Campus Delbekestraat
dinsdag 28 augustus 2018 van 9 uur tot 12 uur
(1ste, 2de en 3de jaar)
dinsdag 28 augustus 2018 van 14 uur tot 17 uur
(4de, 5de, 6de en 7de jaar)

Het CLB is open
tijdens de vakantie
van maandag 2 juli 2018
tot en met vrijdag 13 juli 2018
van donderdag 16 augustus 2018
tot en met vrijdag 31 augustus 2018
van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur
uitzondering: woensdag open tot 18 uur
vrijdag open tot 16 uur
gesloten op woensdag 11 juli 2018

Campus PoLENPLEIN
maandag 27 augustus 2018 van 9 uur tot 12 uur
(1ste en 2de jaar)

Kattenstraat 65, Roeselare, T 051 25 97 00

maandag 27 augustus 2018 van 14 uur tot 17 uur
(3, 4, 5 en 6 STW)
woensdag 29 augustus 2018 van 9 uur tot 12 uur
(3 en 4 HZ/BE/TW - 5 GWW)
woensdag 29 augustus 2018 van 14 uur tot 17 uur
(5 en 6 HZ/SV/TW - 7 HS/EL - 6 GWW)
Leerlingen GWW kunnen langskomen net voor of na
het bezoek aan de arbeidsgeneesheer.

Inschrijvingen
en inlichtingen
van maandag 2 juli 2018
tot en met dinsdag 10 juli 2018
van donderdag 16 augustus 2018
tot en met vrijdag 31 augustus 2018
van 9 uur tot 12 uur
en van 13.30 uur tot 17.30 uur

Administratieve
vakantie
van woensdag 11 juli 2018
t.e.m. woensdag 15 augustus 2018
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DRUK GRAFOSET ROESELARE

Organisatiehulp
Techniek-wetenschappen

Kinderzorg

Gezondheids- en
welzijnswetenschappen

Sterk in de zachte sector

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

Haarzorg

Thuis- en bejaardenzorg

Mode-verkoop

Sociale en
technische wetenschappen
Schoonheidsverzorging

