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Sterk in de zachte sector

De kracht van
samenwerking

Nu ik terugblik op de weg die we het 
voorbije trimester samen aflegden, 
valt één iets me meer dan ooit op: 
onderwijs beroert vele harten.  Ieder-
een zit of zat ooit op de schoolban-
ken en heeft dus als ervaringsdes-
kundige zijn eigen mening.  

In deze bewogen tijden voor het se-
cundair onderwijs was en is er meer 
dan genoeg voer voor discussie op 
onderwijsvlak: M-decreet en zorg 
voor leerlingen, mediagebruik, diver-
siteit, een nieuwe en duidelijke invul-
ling van onderwijskwaliteit door de 
overheid, loopbaan en werkdruk in 
het onderwijs…  En uiteraard: de mo-
dernisering van het secundair vanaf 
september 2019, met nieuwe richtin-
gen, eindtermen, leerplannen en les-
sentabellen en hieraan gekoppeld de 
toekomst binnen onze scholengroep 
Sint-Michiel. Zoveel mensen, zoveel 
standpunten… 

En of er dus veel beweegt in onder-
wijsmiddens, vandaar wellicht mijn 
gevoel dat we op ons VISO-pad mo-
menteel een berg beklimmen, een 
boeiende ontdekkingstocht met een 
soms lastige, maar tegelijk uitdagen-
de weg naar de top. 

Doorheen deze veranderingen en de 
frictie waarvoor dit soms zorgt, blijft 
het onze taak om samen een posi-
tief en sterk toekomstverhaal voor 
VISO uit te tekenen. Dit is bij uitstek 
langetermijnwerk en vraagt steeds 
nuance, tegen het wij-zij-denken in. 
Voor ons is stilstaan in het onderwijs 
geen optie. Vol vertrouwen, dank-
zij onze traditie van kwaliteitsvolle 
school, sterk in de zachte sector, kie-
zen we verder voor de weg vooruit, 
de weg van innovatie, samen met al 
wie bij VISO betrokken is. Hoe berei-
den we anders onze leerlingen voor 
op een toekomstige maatschappij 
die we niet kennen en op het uitoe-
fenen van beroepen die we nog moe-
ten uitvinden?

Onderwijs vernieuwen is luisteren, 
overleggen, doelen stellen, beslis-
sen, durven onvermoede perspec-
tieven opzoeken, stap voor stap sa-
men vooruitgaan en nieuwe wegen 
ontdekken. Personeel, leerlingen, 
ouders en lokale gemeenschap kun-
nen getuigen dat we het voorbije jaar 
in VISO op dit vlak allen samen (o.a. 
via de inspraakorganen en vooral 
via veel overleg) in dialoog en met 
respect voor mekaar een participa-
tieve en mooie weg aflegden en zo 
tot een opmerkelijke consensus kwa-
men over hoe we het onderwijs van 
de toekomst zien. De krachtlijnen 
zijn duidelijk: we willen de lat graag 
hoog leggen voor elke leerling en de 
focus leggen op talentontwikkeling. 
Tegelijk verdient elke leerling gelijke 
onderwijskansen. Daarom zijn we 
voorstander van een ruim studieaan-
bod, van een echt observerende en 
oriënterende eerste graad (waarin 
elke leerling op zijn niveau les kan 
volgen in de klas) en van het door-
breken van de schotten tussen aso/
tso/bso op school.

Ook al durven we de platgetreden 
wegen verlaten, we bewandelen in 
elk geval blijvend vol overtuiging het 
pad van kwaliteitsonderwijs, ook in 
deze snel veranderende samenle-
ving. Dit is en blijft ons doel: kwali-
teit garanderen voor elke leerling, 
ongeacht het soort talent, de zorg-
nood, afkomst… Dit betekent voor 
ons onderwijs op maat, want hét 
beste onderwijs bestaat niet: elk van 
onze leerlingen heeft andere noden, 
talenten en interesses en iedereen 
moet zijn eigen weg vinden, in welke 
schoenen hij ook staat. 

Een concretisering van ons gezamen-
lijk denkwerk en onze visie, vormt al-
vast onze uitwerking van de nieuwe 
eerste graad die in het eerste jaar 
start op 1 september 2019. Hierover 
kan je meer lezen op pagina 7 van dit 
nummer van Contact. 

Dit kwalitatief sterk en talentgericht 
onderwijs is en blijft vooral het re-
sultaat van de grote, dagelijkse inzet 
van zowel elke individuele leerkracht 
en opvoeder als van het volledige 
schoolteam van VISO. Onderwijs is 
vooral mensenwerk én teamwork. De 
vele mooie bijdragen in dit schooltijd-
schrift zijn hier elk op hun manier een 
krachtige getuigenis van. Veel van 
onze collega’s werken als bevlogen 
teamspelers aan vernieuwing van on-
deruit en halen zo het beste in onze 
leerlingen naar boven.

We stappen vol overtuiging en doel-
gericht verder, op weg naar morgen. 
Zoals onze nieuwjaarskaart het uit-
drukt: voetje voor voetje of met een 
stevige tred, soms op kousenvoeten 
of met stoute schoenen aan…

We richten ons tempo op al onze 
tochtgenoten en houden af en toe 
halt om bij te tanken. Wie met an-
deren op pad gaat, deelt de weg 
en moet soms vertragen of zijn pas 
versnellen. De zuurstof die anderen 
ons onderweg geven, zorgt voor een 
nieuwe adem en doet ons uit onszelf 
stappen, wat een verrijking is. Alleen 
gaat het sneller, samen kom je ver-
der…

We hebben geen kristallen bol die 
uitklaart wat het nieuwe jaar brengen 
zal. Wel koesteren we de hoop en het 
vertrouwen dat het goed zal zijn. 
Samen beklimmen we die berg en 
gaan we vooruit, vanuit een visie en 
met goesting. Samen staan we ster-
ker!

Ik wens elk van jullie een mooie kerst 
en een verrijkende tocht doorheen 
2019, waarbij we nieuwe horizonten 
ontdekken, wegwijzer zijn voor een 
ander en samen zorg dragen voor 
elkaar! 

Veerle Vanoost
directeur
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Dat is de jaarthematekst bij ons pasto-
raal thema ‘Stap je mee?’.
We kunnen elke ‘stap’ in dit schooljaar 
vergelijken met een soort schoen.
We hopen dat iedereen in haar/zijn eigen 
schoenen mag staan. Iedereen zijn eigen 
maat, vorm, kleur, model… zonder ver-
oordeling, zonder oordeel, maar met res-
pect. We bewandelen samen hetzelfde 
pad dat we ‘schooljaar’ noemen.

Sommigen startten in september op 
‘kinderschoenen’, een nieuwe school, 
een nieuwe start. Altijd spannend, zoals 
nieuwe schoenen ook soms kunnen 
‘spannen’.
Alle VISO-leerlingen trokken eind septem-
ber hun ‘sportiefste’ schoenen aan, voor 
één of twee dagen sport en spel of voor 
de teamdagen per klas.

In oktober hielden we even halt bij de 
‘sandalen’ voor de actie van Missio. We 
konden kaartjes kopen op de poster-
beurs en de opbrengst daarvan ging naar 
de projecten rond ontmoeting-dialoog-
solidariteit. 

En dan kwam november op onze weg… 
In de vieringen voor de overledenen 

plaatsten we de steenmannetjes centraal. 
Als je verdriet hebt om iemand die je 
moet missen, dan is het leven zwaar en 
lastig. Het is alsof je een zware tocht 
moet maken. Op weg gaan met dat ver-
driet, dat is met vallen en opstaan zoe-
ken naar het juiste pad.
Op die weg staan ook steenmannetjes 
die je de juiste weg tonen. Ze vertellen 
ons dat andere mensen dezelfde moei-
lijke weg afleggen en jou willen helpen om 
het goede pad te vinden. Je staat er niet 
alleen voor. Ook voor Frederik Depaepe, 
leerkracht wiskunde, geschiedenis en 
bedrijfsbeheer werden steentjes gelegd. 
Vorig jaar moesten we onverwachts en 
veel te vroeg afscheid van hem nemen, 
maar hij is nog lang niet vergeten. Hij 
stapt nog steeds met leerkrachten en 
leerlingen mee in tal van schitterende 
herinneringen. 

Eind november konden alle leerlingen 
hun steentje bijdragen, nu figuurlijk, 
en dat voor De Warmste Week. Voor 
het derde jaar op rij klonk de ‘warmste 
radio’ op de speelplaats ten voordele 
van Samen Tegen Armoede (VISO D) en 
werden wafeldozen verkocht ten voordele 
van Hart voor Research Aalst (VISO P).

Een blik, een handdruk, ogen met een 
verhaal vol kwetsbaar verlangen... Op 
‘kousenvoeten’ stapten we begin decem-
ber de advent en elkaars wereld binnen. 
Stap je mee? Leef je mee?
Geef je mee? Vier je mee? waren de vier 
stappen in de adventsviering. Met vooral 
aandacht voor Samen Tegen Armoede, 
het Mannahuis en de Sint-Vincentiusbe-
weging. Ook nu waren heel wat leerlingen 
gul en droegen in de vorm van kerstpak-
jes opnieuw hun steentje bij. Er werd 
ook soep op de stoep verkocht, met een 
mooie opbrengst. DANK!

En straks trekken we misschien onze 
‘hoge hakken’ aan om sjiek uitgedost 
het nieuwe jaar te vieren, of onze ‘dans-
schoenen’ om 2019 swingend in te zet-
ten. Welke schoenen je ook aantrekt, we 
zijn allen op weg…
Een mooie tocht in 2019 toegewenst!

Annelies Vanderbeke

Stap je mee?

Trek je schoenen aan. 
We gaan op weg

met en naar elkaar
met en naar onszelf.

Stap je mee? 
 Trek je schoenen aan.

We zijn onderweg
om nieuwe horizonten te verkennen

en gast te worden bij elkaar.
Stap je mee? 

 Trek je stevige schoenen aan.
Ondanks hindernissen en tegenslag

ondanks verdriet en pijn
gaan we weer verder vol van hoop.

Stap je mee? 
Trek je schoenen weer aan.

We worden mensen van de weg
als we met Jezus, die zei:

‘Ik ben de weg’, 
samen op stap durven gaan.

Stap je mee?

Je leeft
Je leeft en bent op weg.
Op weg naar je dromen.

Op weg naar je doel.

Soms moet je rusten,
eens pauze nemen

voordat je verder gaat.

Soms even halt houden,
eens op de kaart kijken

of de weg vragen
of misschien gewoon ontdekken,

gewoon gaan...

Het maakt niet uit welke weg je neemt
als het maar JOUW weg is.

Leer van je vallen en sta weer op.
Wees niet bang een hand te vragen

om je even recht te helpen.
Durf zelf ook een hand uit te steken

naar iemand met een geschaafde knie
na een lelijke val,

want op weg zijn is niet gemakkelijk...

Zo zijn we allemaal op weg,
apart…

Maar stap je mee?
Dan zijn we samen op weg.

CONTACT DECEMBER 2018
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Op reis met onze nieuwe leerkrachten

Personalia: mijn naam is Nina Daniels. 
Ik woon samen met Robbe in Kortrijk.

Opleiding: master in de Biologie, speci-
fieke lerarenopleiding, Teach for Belgium. 

Hoe zou je jezelf omschrijven? Een 
enthousiaste spring-in-’t-veld met een 
warm (maar klein) hart. 

Werkervaring: Atheneum Vilvoorde, 
Emmaüs Aalter, Teach for Belgium, nu 
VISO P.

Hobby’s: patissier en chocolatier, paint 
by numbers, Kriskras reisbegeleider, DIY. 

Wat staat op je bucketlist? Een duurzame 
reis maken naar Zuid-Oost Azië en/of 
Galapagoseilanden en kindjes. 

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... een goede trekzak en wandel-
schoenen, mijn internationaal paspoort 
en mijn beste vriendin Lot.

Personalia: mijn naam is Jolien Dele-
pierre. Ik ben gehuwd met Simon Geldof 
en zwanger van een eerste kindje.

Opleiding: master in de fysica en sterren-
kunde en lerarenopleiding. 

Hoe zou je jezelf omschrijven? Gemoti-
veerd en enthousiast. 

Werkervaring: ik heb drie jaar ervaring 
als leerkracht in Barnum, KSR en Burger-
school. Dit jaar  sta ik in VISO P, Barnum 
en Burgerschool.

Hobby’s: lopen en avontuurlijke reizen. 

Wat staat op je bucketlist? Een reis naar 
Thailand, Cambodja.

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... mijn man en mijn (op dit moment 
nog ongeboren) kindje.

Personalia: ik ben Laura Debie, 26 jaar 
en woon in Rumbeke. Ik kom elke dag 
met de fiets naar school. Ik ben twee jaar 
getrouwd met mijn man Karel. Wij heb-
ben nog geen kindjes, voorlopig heb ik 
genoeg aan al mijn kindjes in de klas.

Opleiding: taal- en letterkunde Neder-
lands-Frans en lerarenopleiding.

Hoe zou je jezelf omschrijven? Ik probeer 
er altijd te zijn voor andere mensen en 
ik vind sociaal contact heel belangrijk. Ik 
ben er graag overal bij en ik ben nieuws-
gierig om nieuwe dingen te ontdekken. 

Werkervaring: de voorbije drie jaar werkte 
ik in vijf scholen in Roeselare (waaronder 
VISO) en ook eventjes in Brugge. Dit vond 
ik in het begin interessant, maar nu ben 
ik wel blij dat ik dit jaar twee vaste scho-
len heb: VISO P en het Klein Seminarie. 

Hobby’s: ik lees graag, maar ik zou er 
wat meer tijd voor moeten vrijmaken. Ik 
ga minimum 1 keer per week sporten, 
een uurtje core stability en ik probeer ook 

wekelijks te gaan lopen. Verder reis ik 
heel graag. Vroeger volgde ik ook drama 
en voordracht en speelde ik soms mee in 
een toneelstuk. Ik hoop dit ook nog eens 
te doen, maar nu is het daar wat te druk 
voor. 

Wat staat op je bucketlist? Een half jaar 
of langer erop uit trekken, ver weg van 
België, samen met mijn gezin en daar 
eventjes herbronnen…

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... mijn gezin/familie. 

Personalia: mijn naam is Annelies De 
Deygere. Ik woon samen met Pieter Spil-
lebeen en heb drie kindjes: Cas (5 jaar) 
en de tweeling Max en Ellie (3,5 jaar). Wij 
wonen in Izegem.  

Opleiding: bachelor secundair onder-
wijs lichamelijke opvoeding en bewe-
gingsrecreatie.  

Hoe zou je jezelf omschrijven? Mijn motto 
is: doe wat je leuk vindt en vind leuk wat 
je doet. 

Werkervaring: opvoedster en leerkracht 
in Broederschool, Barnum, VTI, VABI en 
IHKA. Nu leerkracht in VISO D, VISO P en 
IHKA.

Hobby’s: lopen, voetballen, badminton, 
reizen, op stap met het gezin en de vrien-
dinnen. 

Wat staat op je bucketlist? Een reis naar 
Nieuw-Zeeland.  

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... mijn gezin! 
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Personalia: mijn naam is Justine 
Deraeve.

Opleiding: bachelor secundair onderwijs 
Nederlands en economie, momenteel 
bachelor Frans in avondonderwijs. 

Hoe zou je jezelf omschrijven? Enthou-
siast, goedlachs, sportief, perfectionis-
tisch. 

Werkervaring: Klein Seminarie, VTI en 
OKAN. Huidige opdracht: leerkracht in 
VISO P, VISO D, OKAN en opvoeder in 
Klein Seminarie.

Hobby’s: toneel spelen, dansen, wielren-
nen, lopen, zwemmen. 

Wat staat op je bucketlist? Op safari gaan 
in Afrika. 

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... een fototoestel om al die prachtige 
plekjes vast te leggen en nog lang te kun-
nen nagenieten.

Personalia: mijn naam is Lise Pattyn. Ik 
ben niet gehuwd, heb geen kinderen en 
woon in Roeselare. 

Opleiding: master taal- en letterkunde 
Nederlands-Engels. 

Hoe zou je jezelf omschrijven? goedlachs, 
gefocust en gelukkig.

Werkervaring: vorig jaar interimopdrach-
ten in KSR, VISO en VTI. Dit jaar combi-
neer ik VISO P met Barnum.

Hobby’s: lopen, hockey, talen, reizen. 

Wat staat op je bucketlist? Nog heel wat 
reizen (Zuid-Amerika, Scandinavië…) en 
enkele nieuwe talen vloeiend leren spre-
ken. 

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee...  een fotocamera om alle herinne-
ringen vast te leggen, een reisgezel, want 
reizen alleen is maar alleen en een lege 
valies om vol te proppen op de terugweg.

Personalia: mijn naam is Charlotte Per-
syn, samenwonend in Meulebeke.

Opleiding: bachelor voeding-verzorging en 
techniek.

Personalia: mijn naam is Ines Maet. Ik 
woon in Roeselare.

Opleiding: bachelor secundair onderwijs 
bio-esthetiek, Engels en Nederlands.

Hoe zou je jezelf omschrijven? Als een 
sportieve, goedlachse jonge vrouw met 
een passie voor schoonheid en talen. 

Werkervaring: schoonheidsspecialiste in 
instituut Eva in Lichtervelde en vorig jaar 
interims in o.a. VABI, Burgerschool en 
IHKA, nu leerkracht in VISO P.

Hobby’s: volleybal.

Wat staat op je bucketlist? Een rondreis in 
Amerika maken om al mijn Erasmusvrien-
den die ik heb leren kennen in Liverpool, 
terug te zien.

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... mijn vriend, mijn e-reader vol met 
goede boeken, een dagboek… Daarnaast 
neem ik ook mijn gsm mee om in contact 
te blijven met België, maar ook om veel 
foto’s te kunnen nemen.

Opleiding: bachelor medisch secretariaat 
en gegradueerde in de ziekenhuisver-
pleegkunde. 

Hoe zou je jezelf omschrijven? Geduldig 
en begripvol. 

Werkervaring: drie jaar bij Medisch Labo 
Service in Menen en vijftien jaar als zelf-
standig thuisverpleegkundige. Nu stage 
en les in VISO D.

Hobby’s:: wandelen en op stap gaan met 
vrienden of met mijn gezin.

Wat staat op je bucketlist? Samen met 
mijn gezin een verre reis maken. 

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... mijn familie en mijn gezin. 

Personalia: mijn naam is Nathalie Dochy. 
Ik ben gehuwd met Jeroen Beeuwsaert en 
woon in Rumbeke. We hebben drie lieve 
dochters: Amélie (14 jaar), Florence (14 
jaar) en Louise (11 jaar). 

Op reis met onze nieuwe leerkrachten
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Personalia: ik ben Kim Vercammen. Ik 
ben gehuwd en woon in Moen samen met 
mijn echtgenoot Tim De Leeuw en kinde-
ren Febe (9 jaar), Ella (7 jaar) en Nanou 
(2 jaar).

Opleiding: master in de wiskunde en spe-
cifieke lerarenopleiding.

Hoe zou je jezelf omschrijven? Als ik me 
in iets vastbijt, dan ga ik er volledig voor.

Werkervaring: zeven jaar gewerkt aan de 
Kulak, nu het zesde jaar in het secundair 
onderwijs (Barnum en vooral KSR). Ik heb 
dit jaar een opdracht in KSR en VISO P.

Hobby’s: uitstapjes met het gezin en met 
vrienden.

Wat staat op je bucketlist? Reizen, para-
chutesprong.

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... een fototoestel om alle mooie her-
inneringen vast te leggen en mijn gezin om 
al die herinneringen mee te maken.

Hoe zou je jezelf omschrijven? Creatieve 
duizendpoot die geniet van afwisseling 
door vele hobby’s te combineren. 

Werkervaring:  buitengewoon onderwijs 
in Gent en Brugge en het gewoon onder-
wijs in Brugge, nu VISO P.

Hobby’s: kaarsen maken, zumba, wan-
delen met mijn hond Oonah, lezen, net-
flixen... 

Wat staat op je bucketlist? Een reis naar 
Australië.

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... mijn vriend, mijn hondje Oonah en 
mijn konijn Cesie. 

Personalia: mijn naam is Tymen Vanhee. Ik 
heb een relatie, woon momenteel in Rum-
beke en ben trotse peter van Iza. 

Opleiding: bachelor secundair onderwijs 
geschiedenis en godsdienst.

Hoe zou je jezelf omschrijven? Een man 
die met veel passie voor de klas staat en 
een levensgenieter is. 

Werkervaring:  vroeger: KSR, VISO en 
OKAN, nu: VISO P, Barnum en Burger-
school. 

Hobby’s: voetbal, lopen, fitness en nog 
talloze andere sporten.

Wat staat op je bucketlist? 
•	Een	wereldreis	maken	met	de	prachtig-

ste natuurplaatsen; 
•	IJsland,	 Australië	 en	 Nieuw-Zeeland	

bezoeken; 
•	master	theologie	halen.

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... mijn vriendin, mijn trouwe viervoe-
ter Ibi en genoeg kampeerspullen om de 
drie jaar door te komen.

Personalia: mijn naam is Emmy Van-
haelemeersch. Samen met mijn man 
Kurt Devriese en mijn dochter Chloë, 
woon ik in Zwevezele.  

Opleiding: tso Haarverzorging en speci-
fieke lerarenopleiding.

Hoe zou je jezelf omschrijven? Ik ben 
geduldig, probeer het beste uit iedereen 
te halen, vriendelijk.

Werkervaring: 17 jaar lesgegeven in Syn-
tra Brugge (volwassenonderwijs en leer-
tijd kapper) en 22 jaar zelfstandig kapster 
bij Coiffure Softline in Zwevezele, nu nog 
werkzaam op zaterdag. Ik deed in verschil-
lende scholen interims en heb nu een jaar-
opdracht in VISO P.

Hobby’s: reizen, zingen, wandelen… 

Wat staat op je bucketlist? Les kunnen 
geven, gezond en gelukkig mogen zijn en 
dan komt de rest vanzelf. 

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... mijn gezin, mijn hond, een zakmes, 
een gsm en kledij…

Personalia: mijn naam is Emma Poel-
voorde. 

Opleiding: master in de taal- en letter-
kunde Frans & Duits en specifieke lera-
renopleiding.

Hoe zou je jezelf omschrijven? Rustig, 
behulpzaam, vriendelijk, geduldig, crea-
tief, sportief…

Werkervaring:   interim in het Sint-Aloysi-
uscollege van Menen, nu VISO P.

Hobby’s: tennis, spinning, omnisport, 
afspreken met vrienden, breien, haken…

Wat staat op je bucketlist? Ik zou nog heel 
veel van de wereld willen zien. 

Ik ga voor drie jaar op reis en ik neem 
mee... luchtige kleren en bikini’s want in 
de zomervakantie zoek ik altijd de zon op. 
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Op woensdag 17 oktober stelde Heleen Becuwe van Howest in 
VISO het boek Oe ist voor. In het boek leggen Heleen en Oona 
Wyns het ontstaan en de werking van het project peer support uit. 
Als school waren we van bij de start bij dit project betrokken en 
we dragen het een warm hart toe. Aandacht voor het welbevinden 
van onze leerlingen en het voorkomen van pesten op school vin-
den we namelijk heel belangrijk. We konden voor het project vorig 
jaar ook rekenen op steun van de stad Roeselare.

Op de boekvoorstelling legden leerlingenbegeleidsters Reinilde 
Mol en Carla Van Engelandt uit hoe het project bij ons op school 
gegroeid is. In het boek staat ook een hoofdstuk over hoe we 
het in VISO aanpakken. We delen heel graag onze ervaringen 
en hopen dat ook andere scholen interesse hebben om met dit 
boeiend project te starten.

Tot slot waren er ook nog getuigenissen van een leerling die peer 
supporter is en van oud-leerling Hebe Theuninck die mee aan de 
start stond van het project. Zij was speciaal voor de boekvoorstel-
ling nog eens afgezakt naar VISO. 

Kers op de taart was de persbelangstelling met als gevolg ver-
schillende artikels in de kranten nadien. Een geslaagde voorstel-
ling waarbij dit mooi project nog eens extra in de verf werd gezet!

Ondertussen leiden we dit schooljaar al voor de derde keer twaalf enthousiaste leer-
lingen van het vierde jaar op tot peer supporter. Zij krijgen opnieuw een grondige oplei-
ding van 30 uur, zowel tijdens als buiten de lestijden. Na die opleiding ontvangen ze 
een certificaat en gaan ze als vers opgeleide peer supporters aan de slag als bemid-
delaar bij ruzies tussen leerlingen van de eerste graad.

De peer supporters van de voorbije jaren bemiddelen ondertussen in de eerste graad 
en verschillende onder hen zijn ook meter of peter van de eerstejaars. En je mag er 
zeker van zijn, daarbij vragen ze regelmatig: “Oe ist?”  

Reinilde Mol en Joeri Sioen

Hoe ervaren peer supporters hun nieuwe engagement?

Oe ist? Boekvoorstelling over peer support

Rhune Seurinck 5 STWa

Sinds ik meter ben van een klasje komen de leerlingen rapper naar 
mij en zijn ze ook niet bang om mij aan te spreken als peer supporter. 
Ik voel dat ze mij ook vertrouwen en dat is wel leuk. Ikzelf ga ook rapper 
naar leerlingen die in mijn klasje zitten en dat vinden ze ook wel fijn.

Mirte Clicque
4 STWa

Ik wou graag meedoen aan 
de opleiding van peer sup-
port omdat ik goed kan 
luisteren en omdat ik graag 

zoek naar een oplossing die een ander 
zou kunnen helpen. Ook als ik zelf een 
probleempje had, durfde ik het nooit 
tegen iemand zeggen. Dat is wat ik ook 
wil duidelijk maken aan de leerlingen, 
dat ze niet bang hoeven te zijn en dat we 
samen naar een oplossing zullen zoeken. 

Maxime Dewerchin
5 STWa

Vorig jaar heb ik de oplei-
ding met veel plezier 
gevolgd, ik vond het zeker 
niet erg om daar soms 

vrije dagen voor op te geven. Ik heb 
deze opleiding gedaan omdat ik me 
graag wou inzetten voor de school en 
omdat ik dit wil verder zetten in mijn 
studies. Nu ben ik ook meter van een 
klas en dit vind ik de leukste ervaring! 
Ik hou ervan om een vertrouwensper-
soon te zijn voor de leerlingen van de 
klas. We organiseerden ook al een 
activiteit rond sinterklaas en dit heb 
ik dan ook met plezier gedaan! Ik ben 
zeer blij dat ik me heb geëngageerd 
voor peer support en voor het meter 
zijn! 

Jitske Hovaere
4 STWa

Ik heb de opleiding gevolgd 
omdat ik het zeer belangrijk 
vind dat jongeren een per-
soon hebben die een luis-

terend oor is en een vertrouwensband 
kan hebben. Ook in mijn eigen leven zal 
ik dit kunnen gebruiken. Het kan helpen 
bij m’n job, stage of met bepaalde situ-
aties die er kunnen gebeuren.

Margaux Knockaert
4 STWc

Ik zal deze cursus zeker 
gebruiken op school en 
in de jeugdbeweging.  Ik 
heb geleerd dat leerlingen 

bij diverse situaties ook naar verschil-
lende plaatsen kunnen gaan (JAC, 
AWEL...). Ook hoe je het best bemid-
delt bij ruzies en nu ken ik beter de 
kenmerken en het belang van een ver-
trouwenspersoon. 

Syham Boutrahi
5 MRV

Ik vind het belangrijk dat 
leerlingen bij conflicten of 
met problemen naar mij 
kunnen komen om pro-

beren een oplossing te vinden of om 
erover te kunnen praten, zodat ze ‘vei-
lig’ hun hartje bij mij kunnen luchten. 
Het geeft mij ook een goed gevoel als 
leerlingen achteraf ‘dank je’ zeggen of 
terug vrienden worden en vrolijk naar 
mij toekomen. Als peer supporter neem 
je de lessen mee in je eigen leven. Ook 
heb ik de onthaaldagen met de eer-
stejaars meegemaakt. Iedereen van 1 
B weet wie ik ben en kan mij dus via 
Smartschool of sociale media contacte-
ren en dat vind ik het toffe aan mijn taak 
als vertrouwensleerling, peersupporter.

Wat zijn de ervaringen van peer 
supporters in opleiding?
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Nieuwe eerste graad vanaf 1 september 2019
Vernieuwend en uitdagend
Vol enthousiasme bereiden we ons voor op de modernisering secundair onderwijs die start op 1 september 2019 in het eerste jaar. 
Wij zullen als school volop gebruikmaken van de mogelijkheden binnen die modernisering om leerlingen een vernieuwd en uitdagend aanbod 
te bieden. Ons aanbod zal nog meer inspelen op de interesses en talenten van leerlingen en hen uitdagen om die talenten te ontwikkelen.

Van sterk theoretisch tot pittig praktisch
Nieuw is dat we in VISO de basisvorming in de eerste graad A-stroom op drie niveaus aanbieden. Leerlingen kunnen vanaf volgend jaar dus 
op hun niveau de algemene vakken volgen in VISO. Nieuw vanuit de regelgeving is dat enkel wie geen getuigschrift basisonderwijs behaald 
heeft, kan starten in de B-stroom. Vanaf volgend jaar zullen dus alle leerlingen in VISO aan hun trekken komen (zowel de vroegere aso-, 
tso- als bso-leerlingen).

100% voor talent!
In het eerste jaar kunnen de leerlingen tweemaal twee talenturen kiezen uit een brede waaier. We willen hen namelijk laten proeven 
van mogelijke keuzes in de toekomst en hen uitdagen in hun talenten.
In het tweede jaar wordt de keuze al iets specifieker in de basisoptie (5 of 10 u.) en krijgen leerlingen nog een extra basisoptie light 
(2 u.). Ook hier ontwikkelen ze hun talenten en proeven ze van de mogelijkheden in de tweede graad.
We gaan zo op zoek naar een match tussen hun mogelijkheden en wat ze graag doen! Zo kunnen ze in de tweede graad de perfecte 
keuze maken voor die studierichting die best bij hen past. Joeri Sioen

Keuzes A-stroom

Lessentabel B-stroom Keuzes B-stroom

Lessentabel A-stroom

CONTACT DECEMBER 2018
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STEM-project 3 TW

Doe je het of 
doe je het niet?

Briana D’Hoop en Angelina Faes van 3 TW

Voor de integrale opdracht ‘Doe je het of 
doe je het niet?’ stelden de zesdejaars 
Sociale en technische wetenschappen 
een online enquête op voor de eerste-
jaarsleerlingen over het thema sexting - 
het verspreiden of delen van seksueel 
getinte foto`s of berichten via mobiele 
telefoons of mobiele media zoals Face-
book, Instagram, Whatsapp... 

Op basis van deze uitgebreide enquête 
maakten de zesdejaars verschillende 
interactieve workshops voor de eerste-
jaars. In kleinere groepjes belichtten ze 
de resultaten van de enquête en gaven 
ze duiding bij het thema.

Aquafin
Dinsdag 9 oktober gingen we naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aqua-
fin in Rumbeke, waar we een boeiende 
rondleiding kregen. We hebben er geleerd 
hoe ze rioolwater zuiveren tot huishoude-
lijk water. Dat gebeurt in drie stappen. 
Eerst is er de mechanische zuivering, 
daarna de biologische zuivering en ten 
slotte de slibverwerking.

Waterzuiverings-
installatie
Maandag 15 
oktober bouw-
den we onze 
eigen zuive-
ringsinstallatie 
om vuil water 
te zuiveren. Per 
drie kozen we 
een ontwerp om de installatie te bouwen. 
We kregen punten op het water. Het water 
moest geurloos en kleurloos zijn.

Water testen
Maandag 15 
oktober test-
ten we water 
op verschil-
lende eigen-
schappen. We 
hebben het 
water getest 
op totale 
hardheid, chloridegehalte, zuurstofgas, 
temperatuur, zuurtegraad, ammoniumge-
halte en nitraatgehalte.

Watergroep
Harelbeke
Dinsdag 16 oktober 
gingen we met de 
klas op bezoek bij 
de Watergroep in 
Harelbeke, waar we 
meer uitleg kregen 
van een gids over 
de drinkwaterpro-
ductie. Ons water 
wordt gemaakt uit 
oppe r v l a k t ewa -
ter. Eerst gaat het 
vuile water door roosters en microzeven. 
Daarna volgt de vlokvorming. Vervolgens 
zijn de bezinking en flotatie aan de beurt 
en dan gaat het water nog eens door de 
zandfilters. Ten slotte gaat het water door 
de actieve koolfilters.

Bacteriën
Vrijdag 12 oktober 
onderzochten we 
in de les biologie 
water op het vlak 
van bacteriën. We 
hebben verschil-
lende soorten water 
verspreid in een 
petrischaaltje, dat 
we vervolgens in 
een machine plaatsten en lieten omvor-
men tot bacteriën. Maandag 15 oktober 
haalden we de schaaltjes uit de machine 
en vergeleken we de grootte van de bac-
teriën in het water.

Wij, leerlingen uit 3 Techniek-wetenschappen, werkten vanaf maandag 8 oktober tot en met
vrijdag 19 oktober aan een STEM-project. Het thema zuiver water stond tijdens deze weken centraal.

Angelina schrijft op 
welk soort

water het is.

Actieve kool die
in het water ligt.

Dit is een van onze water-
zuiveringsinstallaties.

Briana, Arne en Kaat testen 
de waterkwaliteit.

Elien Serlet, 1 A STVb 
Ik vond het leuk dat het geen gewone 
lessen waren, gegeven door een leer-
kracht, maar door oudere leerlingen 
van VISO. Door deze workshops weet 
ik nu beter wat wel en niet kan op soci-
ale media.

Murielle Soenen, 1 A STVb 
Ik vond het een erg goede workshop, 
omdat we de risico’s ontdekten van 
sociale media. Het was ook leuk dat 
zesdejaars dit aan ons uitlegden.

Aurelien François, 1 A STVb 
Ik vond het interessant, omdat we nu 
meer weten wat er allemaal kan mis-
lopen op sociale media en ook omdat 
we leerden hoe we onze profielen op 
sociale media extra kunnen beveiligen.

Peter Desmet

CONTACT DECEMBER 2018
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Proeven van cultuur

Sonja Sijmkens 

Patrick Soenen

‘Heimwee naar
Tirgu Mures’

Op donderdag 4 oktober woonde 
5 en 6 bso en 7KZ van VISO D de 
toneelvoorstelling ‘Heimwee naar 
Tirgu Mures’ bij van het gezelschap 
Hanneke Paauwe - Villanella in het 
cultureel centrum De Spil. 

De voorstelling ging over een jong 
meisje dat met valse beloftes naar 
België wordt gelokt. Hier belandt 
ze in de wereld van escorte, seks 
en prostitutie. Het meisje is een 
hedendaagse Alice die een reis tus-
sen verschillende werelden aflegt. 
Van armoede en soberheid naar 
welvaart, overdaad en decadentie, 
maar ook een reis tussen verwach-
ting, fantasie en realiteit, tussen 
afstand en intimiteit. Tirgu Mures is 
een privé roadmovie op scène met 
humoristische routebeschrijvingen, 
praktische en soms meedogenloze 
tips voor onderweg…

Lanterna Magica
Op 23 oktober ging het tweede jaar 
van campus Polenplein naar een 
ongewone voorstelling.
Na een traject van workshops bij 
Theater Antigone en De Spil waarin 
jongeren tussen 18 en 25 leerden 
improviseren en verhalen op scène 
brengen, selecteerde de regisseur 
zeven jongeren. Met die zeven werkte 
hij samen om een volwaardige voor-
stelling te maken. Lanterna Magica 
was geboren! 
Het werd een buitengewone voorstel-
ling die wel wat voorbereiding vroeg. 
Ook onze leerlingen mochten vooraf 
proeven van improvisatiespel en wer-
den zo ondergedompeld in een fas-
cinerende zeewereld, waarbij ook de 
special effects voor een grote meer-
waarde zorgden... 
In het stuk zelf kwamen alledaagse, 
maar ook minder verwachte thema’s 
aan bod, maar dan voornamelijk op 
een visuele en fysieke manier en dat 
maakte dat het geheel door ieder-
een gewaardeerd werd, méér dan 
het klassieke teksttheater. Achteraf 
werd er een discussie opgezet en de 
leerlingen deden ook een verdien-
stelijke poging om een recensie te 
schrijven…

Syham Boutrahi - 5 MRV 

Ik vond het een heel erg verhaal en 

toch wel shockerend. En dat som-

mige meisjes van onze leeftijd op de 

een of andere manier bij zo’n mannen 

terechtkomen. Het heeft me geleerd 

op te letten met wie we allemaal 

omgaan.

Charlotte Samaey - 6 Vc Ik vond het een toffe voorstelling. Dit 

stuk moet zeker ook getoond worden 

aan de leerlingen volgend jaar. Alleen 

vond ik het jammer dat er niet meer 

acteurs in mee deden.

Imani Casier - 6 Vc 

Ik vond het een leerzaam toneelstuk. 

Het toonde aan dat je respect moet 

hebben voor je eigen lichaam en dat 

van anderen.

Jana Janssens - 7 KZ Een confronterend stuk over een maat-

schappelijk probleem dat zich in andere 

landen, maar ook bij ons voordoet. Het 

stuk zet aan tot nadenken over onze 

maatschappij en de manier waarop we 

elkaar behandelen.

Anne-Sophie Evenepoel (2 STVa) 
Het ging over een jongen die syndac-
tylie heeft (aangeboren aandoening 
waarbij vingers of tenen aan elkaar 
vast zitten). Hij was al vier dagen niet 
thuisgekomen. De jongen had een 
dure camera bij zich die hij van zijn 
ouders gekregen had en die hij zeker 
niet mocht kwijtraken. Hij ontmoette 
een zeemonster dat waarschijnlijk 
een haai was. De jongen kwam dan 
ook nog in zee terecht. Hij werd op 
een stoel gezet net als een regisseur 
en gefilmd met een grote camera. 
Het stuk werd heel mooi gespeeld. 
Ik zou het zeker nog eens willen 
bekijken.

Camille De Backer (2 STVc) 
Ik vond het een speciale, maar boeiende toneelvoorstelling. De personages  waren 
grappig en het decor was geslaagd: het doorzichtig doek was goed gevonden. Er 
kwamen veel emoties aan bod en de verhaallijn was spannend. Ik speel zelf toneel 
bij STAP en ik heb er een mooi voorbeeld aan gehad!

Kiana Neirynck (2 STEM/TW) 
Het toneelstuk begon met een kind 
dat als een soort vis was geboren. 
Later ging die jongen naar de zee, 
volgens mij verdronk hij en er gebeur-
den allemaal vreemde dingen in de 
zee. Er waren ook grappige zaken, 
zoals bv. de pelikaan die de jongen 
vond in de zee en hem probeerde 
wakker te maken. Ik vond het decor 
heel mooi en het was tof dat die 
jongeren het allemaal zelf hadden 
gemaakt. Tijdens het toneel waren er 
veel mooie beelden die ze met scha-
duwen hebben gemaakt. Volgens mij 
betekende het einde dat de jongen 
eindelijk blij was in de zee. Het was 
een heel mooi toneelstuk en er werd 
goed geacteerd!

Enkele leerlingen 
gaven spontaan
een reactie:

Enkele fragmenten van onze betere recensenten:
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De eerstejaars mogen gewoon-
tegetrouw al het schooljaar 
instappen met enkele fijne ont-
haaldagen: zo kunnen ze op een 
aangename manier wennen aan 
het nieuwe schoolleventje in het 
middelbaar en kennismaken met 
elkaar. In campus Delbekestraat 
gaan ze op het einde van het jaar 
op tweedaagse naar de zee en ook 
in het tweede jaar zijn er onthaal-
dagen. 
Daarom was er dit jaar voor het 
eerst ook een vervolg voor het 
tweede jaar van campus Polen-
plein. Voor hen was er een uitstap 
gepland, net over de Nederlandse 
grens: bestemming Cadzand!

En of de tweedes zin hadden in dat avontuur ‘extra muros’: er werd ongedul-
dig afgeteld naar eind september en druk gespeculeerd naar wat de orga-
nisatoren allemaal in petto hadden… Dit was immers de première van een 
meerdaagse waarin zowel de bezinning als de sportdag in een nieuw jasje 
werden gestoken. Bovendien werden de leerlingen aangenaam verrast op 
verschillende vlakken, want een meerkoppig Cadzandteam spaarde kosten 
noch moeite om van alles op het getouw te zetten. Aan de hand van allerlei 
challenges werden de leerlingen uitgedaagd om het beste van zichzelf te 
geven: the Battles of Cadzandië werden in het leven geroepen en er zou 
hard gestreden worden voor de fel begeerde titel van de 1ste overwinning.

Op woensdagmorgen 26 september stonden maar liefst 108 nieuwsgierige 
leerlingen en 10 gemotiveerde begeleiders vertrekkensklaar op het Polen-
plein, popelend van ongeduld… 

Aan de hand van enkele sleutelwoorden van onze enthousiaste tweedes 
proberen we de zilte Cadzandsfeer op te snuiven: enkele fijne herinneringen 
om de positieve vibes van het Cadzandverhaal op te roepen…

Op stap… naar Cadzand!

2 STEM/TW
Vertrek met bus/ 1ste opdracht = ei / 
bezinning in Oostende/ groot domein / 

prachtig weer / mooie natuur /
settelen in huisjes / eigen badkamer

en keukentje /
sport en spel

2 STVa

Kampvuur
 / marshm

allows / v
erhaaltjes

 

/ de kake
lende kipje

s / jongen
s samen o

p 

de kamer 
/ filmavon

d / popcor
n / kaart 

met boods
chap

CONTACT DECEMBER 2018
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teambuilding

 te voet naar de boerenhoeve

 fun op het strand

bezinning

 alle tweedes

kennismakingsspel

hoogteparcours

strandspelen

vertrouwensspel

workshop

 samen eten

fuif

 VISO was here

Sonja Sijmkens 

CONTACT DECEMBER 2018
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VISO trekt dit schooljaar voor het 
eerst de kaart van de leeronderne-
ming. Dit is een echt bedrijf waarin 
leerlingen zelfstandig leren onder-
nemen. 

In de zevende jaren Haarstilist, 
Esthetische lichaamsverzorging en 
Modespecialisatie en trendstudie 
werden drie leerondernemingen 
opgestart in samenwerking met 
UNIZO, Onderwijs en Ondernemen.

Via de leeronderneming willen we 
de leerlingen onderdompelen in het 
zelfstandig ondernemen en laten 
ervaren welke voorwaarden essen-
tieel zijn om te slagen: onderne-
mingszin, ambitie, doorzettingsver-
mogen, enthousiasme, creativiteit, 
zelfstandig werken…

De leeronderneming is een pedago-
gisch project waarbij het stimuleren 
van ondernemerszin en onderne-
merschap bij de leerlingen centraal 
staat. De doelstellingen van het 
nieuwe leerplan ‘ondernemend pro-
ject’ kunnen zo op een realistische, 
praktijkgerichte manier verwezen-
lijkt worden. In het project werkt 
men samen in groep en vallen de 
grenzen tussen vakken gedeeltelijk 
of geheel weg.

De leerlingen staan in voor de volle-
dige opstart en het beheer van hun 
onderneming. Het is een totaalcon-
cept, een leermodel waarin leerlin-
gen enerzijds alle stadia van het 
zelfstandig ondernemen doorlopen 
en anderzijds kennismaken met 
alle facetten van zelfstandig onder-
nemen.

De leeronderneming stoelt op een 
projectmatige aanpak waarbij de 
leerlingen ook eigen verantwoor-
delijkheid nemen en krijgen. De 
nadruk ligt op attitudes en sociale 
vaardigheden. In de leeronderne-
ming leren leerlingen al doende. 
Ze kunnen zich een reëel beeld vor-
men van wat een ondernemer is en 
doet. Dit draagt bij tot kwaliteitsvol 
onderwijs, waarin jongeren kansen 
krijgen om al doende te leren en 
essentiële competenties te ontwik-
kelen.

De leerlingen stellen je met fierheid 
hun leeronderneming en logo voor.

Josiane Crokaert

Drie leerondernemingen uit de startblokken

Leeronderneming 7th Hair Care
Wij zijn een kappersteam van acht leerlingen uit het zevende jaar Haarstilist.  We zijn 
met veel motivatie en goeie moed gestart met onze leeronderneming ‘7th Hair Care’. 

In onze leeronderneming leren we in team werken en zelf ons kapsalon beheren op 
vlak van bestellingen, voorraadbeheer, boekhouding, klantenplanning…

“We care about your hair.” 
Ons belangrijkste doel is dat de klanten zich goed voelen en tevreden zijn over ons 
werk.

Volg ons op Facebook:
7th Hair Care leeronderneming
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Volg ons op Facebook:
Beautylab Leeronderneming Viso

Volg ons op Facebook:
Jamais Vu Leeronderneming

Leeronderneming Beautylab
Als pop-up leeronderneming uit het 7de jaar Esthetische 
lichaamsverzorging zorgen wij er met ons gemotiveerde team 
voor dat de klant kan genieten van een behandeling op maat. 

Het doel dat we voor ogen hebben, is een ontspannende, geper-
sonaliseerde aanpak die de klant zowel tijdens zijn afspraak in 
het instituut als thuis een gelukkig gevoel geeft.

In ons instituut richten we ons niet enkel op vrouwen, ook man-
nen zijn zeker welkom. Ook zij kunnen met hun wensen bij ons 
terecht. 

Wij zijn dan ook jullie Personal Coach in Beauty. 

Leeronderneming Jamais vu
Wij, leerlingen van 7 Modespecialisatie en trendstudie, verwel-
komen jullie graag in onze leeronderneming.

Wij zorgen voor gepersonaliseerde artikelen met eigen ontwerp 
of quote! Ook voor retouches kan je bij ons terecht.

Kom gerust eens langs!

.



CONTACT DECEMBER 201814 

Sterk in de zachte sector

Onderweg doorheen het schooljaar

Leerlingen VISO D blikken terug op het eerste trimester

Hannelore Evenpoel uit BVLb

Ik ben Hannelore Evenepoel en wilde 
dit jaar graag iets doen rond voeding en 
haarzorg. Daarom koos ik na wat twij-
felen voor het beroepenveld verzorging-
voeding/haarzorg. De eerste schooldag, 
tijdens de onthaaldag, was ik benieuwd 
met wie ik in de klas zou zitten. De ken-
nismakingsquiz vond ik heel leuk, maar 
spijtig dat we met ons groepje niet won-
nen.
Ondertussen is het jaar al wat verder en 
hebben we veel leuke lessen zoals leef-
sleutels. Daar spreken we in een kring 
over gevoelens en ons eigen gedrag. In de 
lessen voeding is het heel tof dat je mag 
proeven als je iets klaargemaakt hebt. 
We hebben dit jaar ook al een toneelstuk 
gezien. Het ging over een oude mevrouw 
die veel dingen vergeet.
Op het einde van september was er 
sportdag. We reden met de fiets naar de 
fitness en in de namiddag naar Gullegem 
om te schaatsen. Het was superleuk, 
maar wel lastig. We waren allemaal heel 
sportief. Tijdens de herfstcross hebben 
we ook hard gelopen. Ik mocht zelfs twee 
maal lopen. Meedoen is voor mij belang-
rijker dan winnen.
Zelf kom ik nu liever naar school dan 
vorig schooljaar omdat je in het tweede 
jaar al iets kan kiezen naar je zin. Volgend 
jaar kies ik dan ook voor Haarzorg. Later 
wil ik dan ook nog schoonheidsspecia-
liste worden.
Dit jaar hebben we projecten en zijn er 
lessen over milieu. Vorig jaar waren dit 
lessen over gezondheid. Leren over 
gezondheid deed ik wel liever. 

Ik ben lid van de leerlingenraad op school. 
Het is een leuke groep en wij hebben de 
bedoeling om leerlingen van het eerste 
jaar te helpen als ze vragen hebben. In 
de leerlingenraad knutselen we ook en 
praten we over de dingen op school.
In het tweede trimester ben ik er terug 
met wat nieuwtjes. Tot dan!

Malikj Fasli uit
3 Verzorging-voeding

Ik ben Fazli Malikj uit 3 VVb. Ik volgde 
vorig jaar Kantoor, maar dat was niets 
voor mij. Ik wou graag een richting met 
meer praktijk en koos voor Verzorging-
voeding. 
De eerste schooldag was wat raar, ieder-
een was nieuw voor mij. Maar tegen de 
middag had ik al wat vrienden. 
Ik kom graag naar school omdat ik graag 
veel bij leer. Toch heb ik de ene les liever 
dan de andere. L.O. en wiskunde doe ik 
zeer graag.
Ik doe ook graag de praktijklessen, vooral 
dan een dessertje klaarmaken. Nieuw is 
ook werken per 2. Dat vind ik leuk.
Ook het bezoek aan de Delhaize was zeer 
leerrijk. Je leert dan omgaan met geld.
Eind september kon ik mij met de andere 
leerlingen van de klas heel goed uitleven 
tijdens de sportdag in Jabbeke.
In de week voor de senioren mochten we 
meehelpen in de lagere school tijdens 
het grootouderfeest. We zorgden voor 
de kindjes, maar toch kies ik ervoor om 
later met oudere mensen te werken. Ik 
probeer nu en dan al mee te werken als 
vrijwilliger in een rusthuis.
Ik ben ook in de leerlingeraad en hoop 
tegen het einde van het jaar nog veel 
mensen te leren kennen.

Soetkin Vandenbussche uit
7 Organisatie-assistentie

Ik ben Soetkin  Vandenbussche en zit 
in het 7de jaar Organisatie-assistentie. 
Deze richting is volledig mijn ding.
De combinatie van lessen en praktijk 
vormen een aangename afwisseling. Er 
is een groot aanbod aan stageplaatsen 
waar we kunnen van proeven. We gaan 
tijdens onze opleiding o.a. op stage in 
woonzorgcentra, ziekenhuizen, kinder-
dagverblijven, hotels, lagere scholen, 
stadhuis…
De week voor de herfstvakantie zijn we 
met het 5de, 6de en het 7de jaar Orga-
nisatiehulp en Organisatie - assistentie 
op VIP-week (vijfdaags inleefproject) 
geweest. Dit was een zeer leuke ervaring! 
Met de ganse groep en enkele leerkrach-
ten verbleven we 5 dagen in de Arden-
nen met als doel: leren in team werken, 
leren omgaan met elkaar en werken aan 
gemeenschappelijke activiteiten. 



CONTACT DECEMBER 2018 15 

Sterk in de zachte sector

Boeiende leservaringen van leerlingen uit VISO P

Benieuwd wat hen in het tweede trimester bij bljft.

Auke Delie uit 1A STVb

Tara Decoster uit 4 Bio-esthetiek

Tibo De Wever uit 5 Techniek-wetenschappen

Schuren, vijlen, boren. Ook dat leren we in 
techniek! Lekker onze handen uit de mou-
wen steken om tot een mooi resultaat te 
komen.

In de techniekles probeerden we zoveel 
mogelijk boeken op 1 rolletje papier te leg-
gen. Spannend!

Creatie en vormgeving: heel precies wer-
ken is de boodschap! Hier waren we net 
gestart aan onze mooie kerstboom in vilt. 
De kleurtjes en versieringen mogen we zelf 
kiezen uit het ‘winkeltje’ van de leerkracht.

Techniek van nagels lakken

Een moleculenstructuur bouwen is meer 
dan met bolletjes spelen.

Paraffinebad voor de handen:
extra verzorging voor de huid

Inzoomen op de kleinste elementen van 
het leven in de les biologie.

Maquillageles: typemake-up op elkaar oefe-
nen

Zwoegen op het verslag van een laborato-
riumproef: “Genius is 1 % talent and 99 % 
hard work”, aldus Albert Einstein.
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Op VIP-week naar Wiesme

De natte voetendag
We vertrokken vanuit school naar het 
station. Daar zagen we dat de trein 
die we moesten nemen, afgeschaft 
was. Dus hebben we een trein vroe-
ger genomen. We hebben 4 uur op de 
trein gezeten. Toen we aankwamen in 
Houyet zijn we van het station naar 
de kampplaats gewandeld. Helemaal 
door de ‘middle of nowhere’. Het was 
leuk en grappig. We moesten door 
water lopen en springen over beken 
en allerlei hindernissen. 
We waren allemaal blij toen we er 
waren. We speelden bijna onmiddel-
lijk een evacuatiespel gebaseerd op 
Cluedo. Dan mochten we onze koffers 
uitpakken en onze bedden opmaken. 
Met meneer Van Vooren en nog een 
paar anderen zijn we hout gaan kap-
pen. Echt iets voor mij! Daarna was 
het etenstijd, spaghetti. Straks kamp-
vuur!
Tot morgen Manon Peirs 6 OH

De boodschappendag
Vandaag moest onze werkgroep op 
boodschappen. Eerst stopten we aan 
de bakkerij en daar moesten Rashina 
en Marie om vier broden. Alles in het 
Frans. Dan gingen we naar de slagerij 
en daar moest Django om vijf sneden 
spek (dik). Maar hij kwam terug met 
vijf dunne sneden. Dan reden we naar 
de Carrefour om de rest van de bood-
schappen. We moesten plastic potjes 
meebrengen, maar we wisten niet 
goed welke. Na een lange zoektocht 
hebben we uiteindelijk alles gevonden 
en wist ik ook hoe de radio in de cami-
onette van meneer Deprez werkte .

Mabelia Sannen 6 OH

De feestdag
In de voormiddag moesten de vam-
piers koken. We maakten een vis-
pannetje. Ik vond het heel lekker, de 
jongens niet. Om 14 u. hebben we 
baseball gespeeld. Het was super. 
Meneer Mostrey sloeg drie homeruns, 
de gelukzak. Ergens op het einde van 
het spel ben ik op mijn bil gevallen. 
’s Avonds hebben we ons verkleed 
en aten we barbecue. We hebben ook 
wat gedanst en een quiz gespeeld. De 
helft van mijn klas was die avond ziek 
en daardoor moesten we veranderen 
van kamer.
Morgen naar huis.

Zoë Francois 6 OH

De zware werkdag
Tweede dag. Het was vroeg opstaan, 
maar toch met een smile omdat 
meneer Lamaire ons kwam wakker 
maken in een bananenpak. Gaan met 
die banaan! We moesten al direct een 
lokaal slopen. Heel zwaar, ik had een 
beetje last van mijn knie en rug. Op de 
middag lekkere vol-au-vent en daarna 
een beetje rust. In de namiddag heb-
ben we één tegen allen gespeeld. 
Sommige spelletjes vond ik wel leuk, 
waterpong bijvoorbeeld. ’s Avonds 
aten we croques, best wel lekker. 
Straks gaan we nachtspel doen: laser-
game en dan vermoed ik naar bed.
Hop naar een volgende dag

Haley Christiaen 5 OH

De schoonmaakdag
Vanmorgen was ik al vroeg wakker. Als 
eerste werkmoment had ik schoon-
maak vandaag. Matrassen afwassen 
en bedden stofzuigen. De soep om 
10 u. smaakte heerlijk. Na de balle-
tjes in tomatensaus hadden we een 
vrij moment. Toen kreeg ik een dipje. 
Gelukkig waren er mevrouw Vanblaere 
en mevrouw Vervaecke om me te 
troosten. 
Die middag zijn we naar Beauraing 
geweest. Daar is een hele mooie 
bezinplaats en ik heb er een souvenir 
gekocht. Na het winkelen gingen we 
nog een warme chocomelk drinken. 
Om 17 u. waren we terug en aten we 
fruitsalade. Vanavond eten we pita en 
is er film. Dan in bed om morgen fris 
te zijn.

Marie Vermeersch 6 OH

De thuiskomdag
Na het ontbijt maakten we onze valies 
klaar. Daarna kregen we allemaal een 
taak bij de opkuis. Rond 10.30 u. ver-
trokken we naar het station. We zijn 
drie keer moeten overstappen. Toen 
we in Roeselare aankwamen, was 
het aan het regenen. Mijn vriend die 
buschauffeur is, stond met zijn bus 
aan het station. Hij wou ons naar 
school voeren, maar dat hebben we 
niet gedaan. Tegen dat we te voet op 
school aankwamen, waren we klets-
nat. Het was een supertoffe week. 
Zeker voor herhaling vatbaar.

Soetkin Vandenbussche 7 OA

Alle leerlingen van de richting 
Organisatiehulp en Organi-
satie-assistentie trokken de 
week voor de herfstvakantie 
op avontuur naar de Ardennen. 
We logeerden in het bivak-
huis ‘La Laiterie’ in het dorpje  
Wiesme bij Beauraing.

Dries Lamaire

Met 173 eerstes op weg
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Met 173 eerstes op weg

1 Ba

1A STEM/TW

1 Bc

1A STVc

1 Bb

1A STVa

1A STVe
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1A STVb

1 Bd

1A STVd
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Van
2des
tot

7des

120 nieuwe tochtgenoten 
stappen mee
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Donderdagmiddag 29 november tussen 12 en 13 uur nam de online redactie van De Warmste Week onze 
actie van de Warmste Radio over! De korte filmpjes door ons gemaakt, werden in realtime doorgestuurd en 
op de Instagram Story van De Warmste Week geplaatst, zodat heel Vlaanderen kon zien wat er gebeurde 
in VISO campus Delbekestraat. Filmpjes kunnen we tot op heden nog niet op papier toveren, maar hier een 
kort relaas van een spannende middag:

Een spannende middag voor het goede doel!

12:00
de aankondiging
van onze radio

12:20
Firmin Kurk laat de

liedjes horen

12:10
er wordt al

goed gedanst!

12:40
Firmin met een
stukje poëzie

12:02
we gaan online

12:25
de indianendans
op de speelplaats

12:15
Emmeline legt de naam

van onze radio uit

12:50
Jolien legt uit waarvoor er

geld wordt ingezameld

Annelies Vanderbeke
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In oktober organiseerden we voor 
het derde jaar op rij het project 
‘Fit in je hoofd, goed in je vel’. Dit 
kadert in de nationale week van de 
geestelijke gezondheidszorg die van 
start ging op 1 oktober. Tijdens deze 
tiendaagse werkten we in alle klas-
sen rond dit thema. De focus lag dit 
jaar opnieuw op het doorbreken van 
het taboe rond geestelijke gezond-
heidszorg bij onze leerlingen, en ook 
op het verhogen van hun weerbaar-
heid in het omgaan met problemen 
bij zichzelf of bij vrienden.

De zesdejaars organiseerden naar aan-
leiding van dit project een aantal acties 
om Rode Neuzen Dag te steunen. 
Dat dit een knap staaltje teamwork werd, 
getuigen de foto’s. Bovendien zamelden 
ze zo maar liefst 1300 euro in voor dit 
goeie doel! We zetten graag nog eens de 
acties op een rijtje:

6 STWb: verkoop van verse soep, choco-
lademelk en koffie op de markt, organise-
ren van een filmavond
6 Va: verkoop assortiment koekjes
6 Vb: verkoop pannenkoeken en choco-
lademelk
6 Vc: verkoop gelukskoekjes
6 SV: nagelverzorging

Via https://rodeneuzendag.be/actie/
inzamelingsacties-zesde-jaar-viso-roese-
lare en op de Facebookpagina van de 
school kun je nog meer sfeerbeelden van 
deze acties terugvinden.

Door Rode Neuzen Dag te steunen en pro-
jectmatig rond dit thema te werken, kreeg 
VISO het Label Rode Neuzen School! Dit 
betekent ook dat we als school een deel 

van het ingezamelde geld terugkrijgen. 
Vanuit de organisatie stond dit jaar name-
lijk het mentaal welzijn van jongeren op 
school centraal.
Dit willen we opnieuw investeren in de 
ondersteuning van leerlingen die het psy-
chisch moeilijk hebben of gebruiken om 
projecten uit te werken die de mentale 
gezondheid van onze leerlingen op school 
bevorderen.

Dankjewel aan iedereen die zich op een 
of andere manier voor deze acties enga-
geerde. Het bewijst eens te meer dat 
onze VISO-leerlingen het hart op de juiste 
plaats hebben!

Joke Vanallemeersch

VISO is een Rode Neuzen School

21 CONTACT DECEMBER 2018
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Leerlingenraad 1ste en 2de jaar

Onder v.l.n.r.: Wiske Vandamme  
(2 STEM/TW), Laura Vallaey (2 STEM/
TW), Franne Deleu (1A STVa), Axelle Brug-
geman (2 STEM/TW) en Elien Decneut  
(2 STEM/TW)

Midden: Kiara Lycke (1A STVd), Lynn 
Dejonckheere (1A STVb), Anaëlle Lakiere 
(1A STVb), Manon Provoost (1A STVd), 
Fien Gelein (1A STVd), Manon Messeyne 
(1A STVc), Jessika Nemegeer (1A STVc), 
Fien Debals (1A STVc), Laurien Cappelle 
(1 A STVc), Samira Dukueva (1A STVa)

Boven v.l.n.r.: Zoë Hollevoet (1A STVd), 
Ines Marouan (1A STVd), Caitlin Veracx 
(1A STVd), Ona Vuylsteke (1A STVd), 
Naomi Derycke (1A STVc), Marte D’hondt 
(1A STVd), Elisha Nyffels (1A STVc), Romy 
Laruywe (1A STVc),Margaux Mahieu (1A 
STVc), Yanne Cottyn (1A STVc), Nouchka 

Boven v.l.n.r.:  Marie Goos (5 GWWb), Amber Wille (5 STWa), Louise Mullier (5 STWa), 
Lotte Deheegher (5 STWa), Margot Dumortier (5 STWc)
Onder v.l.n.r.: Auriane Mucipay (5 GWWa), Tessa Vandecappelle (5 STWa), Josephine 
Vlieghe (5 STWa), Eline Galle (5 GWWa), Silke Staelens (6 STWb), Margot Deplancke 
(6 STWb), Isabeau Lecointre (6 STWb)

Devlaminck (1A STVc), Lysen Corneil-
lie (1A STVd), Lies Dewilde (1A STVd), 
Norah Reynaert (1A STVc), Lore Crombez 
(1A STVc), Auke Delie (1A STVb), Laura 
Verschoren (1A STVb), Boo Vanhaverbeke 

(1A STVa), Niene Vermeersch (1A STVa), 
Noah Kwinten (1A STVc), Gloria Garcia 
Luque (1A STVd), Polina Taranovskaia 
(1A STVa), Jasmine Mourad (1A STVa) en 
Nina Speleers (1A STVd)

Vooruit met enthousiaste leerlingenraden

Leerlingenraden VISO P

Leerlingenraad 5de en 6de jaar

Op donderdag komen deze gemoti-
veerde leerlingen samen om tijdens 
de middagpauze te vergaderen. Op 
deze vergaderingen wordt werkelijk van 
alles besproken! Enerzijds bereiden 
we leuke activiteiten voor. Denk maar 
aan de dag van de leerkracht, de dag 
van de jeugdbeweging, de valentijnsac-
tie… Anderzijds wordt ook nagedacht 
over ernstigere onderwerpen. Zo denkt 
de stuurgroep bijvoorbeeld na over 
de werking van onze school. We stel-
len ons de vraag wat beter kan en wat 
reeds goed werkt. Zo willen we probe-
ren om van onze school een aange-
name plek te maken voor elke leerling. 
Natuurlijk hebben we daar de stem 
van alle leerlingen uit onze school voor 
nodig. Daarom wordt elk trimester een 
grote leerlingenraadvergadering per 
graad georganiseerd. De klasverant-
woordelijken zijn aanwezig op deze ver-
gadering en kunnen daar de bekommer-
nissen van de klasgroep meedelen. We 
hopen dat we op deze manier de stem 
van elke leerling kunnen laten tellen! 

We laten ook even de twee voorzitters aan het woord: 
Als voorzitters vinden we het belangrijk dat iedereen zijn of haar stem kan laten horen 
en dat er geluisterd wordt naar nieuwe ideeën. We willen ook graag dat iedereen goed 
overeen komt en dat leerlingen weten dat ze altijd naar ons mogen komen als ze 
vragen hebben. 
In de leerlingenraad willen we ons inzetten voor de leerlingen en ook voor de school. 
We vinden het belangrijk dat er ook geluisterd wordt naar de mening van de leerlingen.
Met de leerlingenraad willen we een mooie actie op touw zetten voor de warmste week 
en een paar toffe activiteiten organiseren voor de leerlingen, zoals de dag van de kleur. 
We zijn een hele leuke bende met mooie vriendschappen. We zorgen voor toffe acti-
viteiten het hele jaar door. We zijn verdeeld in drie groepen, voor elke graad één. Zo 
kunnen we het werk wat verdelen en ons ten volle inzetten voor de activiteit waar we 
op dat moment mee bezig zijn.

Lotte Deheegher en Josephine Vlieghe van 5 STWa

Op het einde van vorig school-
jaar begon de zoektocht naar 
een nieuwe stuurgroep voor dit 
schooljaar en jawel, de zoek-
tocht is geslaagd! We mochten 
in september van start gaan 
met een geëngageerde groep 
voor campus Polenplein.

Josephine

Lotte
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Leerlingenraad 3de en 4de jaar

V.l.n.r.: Julie Vanhoutte (3 STWb), Nele 
Verlinde (3 STWb), Camille Feryn (3 
STWb),  Britt Caenepeel (3 STWb), 
Sjoukje Van Parijs (4 STWc),  mevr. 
Eline Hoorne, Julie Dekeyser (3 
STWb), Fien Decruy  (4 STWb),  Sarah 
Dutry (4 STWb), Chinouk Caboor (3 
STWc), Tannaz Nourian (3 STWc), mevr. 
Debou, Lisa Margodt (4 TW), Clémence 
Soenen  (4 STWc), Laura Landuyt (4 
STWa), Sarah Vandorpe (4 STWa), Mar-
the Verstraete (4 STWc)

Leerlingenraad
1ste, 2de en 3de jaar

Boven v.l.n.r.:  Nina Boussen (3 VVb), 
Eva Verstichel (3 VVb), Elise-Marie Lan-
noo (3 VVc), Glauke Brusseel (3 VVc), 
Fleur Jonnaert (3 VVb), Angel Deduyt-
schaever (BVLb)

Midden v.l.n.r.: Elise Servaege (BVLa), 
Hannelore Evenepoel (BVLb), Emma 
Loyson (BVLb), Evi Vanackere (BVLb), 
Angel Margodt (BVLd), Emeline Herpoel 
(BVLd), Daniëlle Buyse (BVLd), Elise 
Houthoofd (BVLb), Amélie Vandegin-
ste (BVLb), Merel Van Gheluwe (1 Bd), 
Aline Decroix (1 Bd)

Onder v.l.n.r.: Ashley Degryse (1 Bc), 
Chayma Kasmi (BVLa), Axana Vandaele 
(1 Ba), Alyssa Buyens (BVLa), Karuna 
Douchy (1 Ba), Milan Vanhuyse (1 Bc), 
Yana Dierickx (1 Bb), Brenke Massche-
lin (1 Bb), Laura Kimpe (1 Bb)

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

Leerlingenraden VISO D

Boven v.l.n.r.: Anke Deceuninck 4 VVc, 
Margot Vermandel 4 VVc, mevr. Van-
blaere, Géllyna Stylemans 4 VVa, Lisa 
Neyrinck 4 VVa.

Onder v.l.n.r.: Mevr. Verdonck, Cristina 
Cobzac 6 MRV, Femke Wyffels 4 VVc, 
Michelle Willaert 7 MST, Jess Seynaeve 
7 KZ, Jolien Vilez 6 Vb, Lore Degryse 5 
Vc, Lore Samyn 6 Va, mevr. Bossu (Lisa 
Leeman ontbreekt op de foto).
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Interessante persoon-
lijkheden. Elk lid heeft 
een andere persoonlijk-
heid en dat maakt het 
juist zo boeiend.

Roosjes. Valentijn is 
een dag die we steeds 
in de kijker zetten. Leer-
lingen en leerkrachten 
verdienen toch een 
bloemetje! 

Neen?! Wie kan er 
‘neen’ zeggen tegen-
over het lekkers dat 
wordt aangeboden tij-
dens het oudercontact 
in december? 

Aan de ingang van de 
school staan er tijdens 
de open dag steeds 
enthousiaste leerlingen 
van de leerlingenraad 
om iedereen met een 
glimlach te begroeten.

Geweldig. De periode 
rond 6 december vindt 
iedereen geweldig.
Wij zorgen ervoor dat 
iedereen kan smullen 
van iets lekkers. Maar 
o wee als de Sint niet 
tevreden zou zijn…

Ambiance. Denk maar 
aan de teambuilding 
vorig jaar. Lasershooting 
o.l.v. meneer Van Vooren 
was top!

Energieke leerkrachten 
proberen ons bij te staan 
waar nodig (en lang leve 
onze eigen Messenger-
groep op Facebook om 
ons tijdig te verwittigen 
wanneer de vergaderin-
gen plaatsvinden!) 

Dag van de leerkracht. 
Ook al tonen we dit niet 
steeds, we weten maar al 
te goed dat de leerkrach-
ten het beste met ons voor 
hebben. We willen dit dan 
ook duidelijk maken tijdens 
de dag van de leerkracht!

Nieuwe leden. Dit jaar 
zijn er 4 nieuwe leden 
bij gekomen. Welkom in 
ons team!

Myriam Verdonck

Vooruit met enthousiaste leerlingenraden

Luisterend oor. We luis-
teren naar de bemer-
kingen, vragen… van 
alle leerlingen. Wie iets 
‘kwijt’ wil, is méér dan 
welkom bij ons.

Enthousiast. We proberen 
ons zo enthousiast mogelijk 
op te stellen bij de activitei-
ten. Zo strekten we maar al 
te graag onze beentjes bij de 
‘Macarena’ tijdens de dag van 
de jeugdbeweging. Wie doet 
er volgend jaar allemaal mee?

Eerlijk. Als er iets op 
onze lever ligt, kunnen 
we dit zeggen tegen 
elkaar. 

Respect. Dit vinden wij 
een basisattitude en 
we proberen dit steeds 
toe te passen: t.o.v. de 
leerlingen, leerkrachten 
en directie.

Lisa en Jess zijn sedert 
verschillende jaren onze 
voorzitters en doen dit 
super! We zullen jullie 
missen volgend jaar!

Leerlingenraad VISO D
Leerlingenraad 4de tot 7de jaar: Wie zijn we? Wat doen we?
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Naar jaarlijkse gewoonte was het weer zover.

De leerkrachten werden op deze dag de ‘ster’. 

’s Morgens vroeg kon iedereen genieten van een lekker ontbijt. 

Koffie, chocolade- en boterkoeken waren een feit. 

De leraarskamer was versierd, slingers en ballonnen werden verspreid. 

Een VISO-sleutelhanger en fleecedekentje werden uitgedeeld als cadeau,

een attentie van de leerlingenraad en directie voor ieders inzet, sowieso. 

In de namiddag kon iedereen ook proeven

van een chocoladekoekje in herfstsfeer,

eens zoetig smullen mag op deze dag wel een keer. 

Bedankt aan alle opvoeders en leerkrachten voor jullie dagelijkse inzet.

Jullie sleutelen aan onze toekomst, elke dag nauwgezet. 

De leerlingenraad tweede graad VISO P

Ook in campus Delbekestraat werden de 
leerkrachten in de bloemetjes gezet, figuur-
lijk dan.

De leerlingen van 1 B werkten enkele mid-
dagen aan zelfgemaakt badzout in leuke 
kleurtjes en lekkere geurtjes. Zo konden de 
leerlingen van BVL deze uitdelen met een 
mooi dankwoordje. Zij schepten tijdens de 
voormiddag ook lekkere pompoensoep uit, 
gemaakt door de leerlingen van 3 VV. In de 
namiddag werd bij de koffie nog een cakeje voorzien.

Het feit dat de leerkrachten hun best doen voor de leerlingen, werd nog eens 
bevestigd door de leerlingenraad van de derde graad. Zij verrasten de leerkrach-
ten met een leuke boodschap op post-its die ze op de pc’s in de lokalen kleef-
den.
Al deze mooie gebaren werden enorm geapprecieerd door de leerkrachten!

Myriam Verdonck

Dag van de leerkracht: vrijdag 5 oktober

In campus Delbekestraat voelden heel wat leerlingen de ‘dag van de jeugdbeweging-kriebels’. Het gevoel dat heel wat leerlingen 
hebben op zaterdag- of zondagnamiddag, probeerden we door te trekken op school! Vele leerlingen kwamen dan ook trots in uniform 
naar school.

Met chocomelk in de voormiddag (die volledig was uitverkocht) en leuke muziek over de middag, is dit gelukt. Uiteraard was dit ook 
bedoeld voor de leerlingen die niet in de jeugdbeweging zitten. Ook zij hebben de beentjes kunnen strekken.

Een dankjewel aan diegenen die hieraan hebben deelgenomen en uiteraard ook aan de medewerkers! Myriam Verdonck

Dag van de jeugdbeweging VISO D
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Dag van de jeugdbeweging VISO P

Op donderdag stijgt de temperatuur 
al. Het Polenplein in Roeselare (zoals 
je weet is dat niet zo veraf van de 
school...) wordt door behendig fluo-
rescerende mannetjes in gereedheid 
gebracht. Parkeren wordt op vrijdag 
ten strengste verboden.

Dit allemaal voor één van de hoog-
dagen van heel veel schoolgaande 
adolescenten. Op vrijdag 19 oktober 
2018 fietst, tramt, treint en bust heel 
jeugdbewegend Vlaanderen in jeugd-
bewegingshemden, -T-shirts en -sjaal-
tjes door het land. Op deze manier 
wordt het engagement gevierd van 
duizenden jongeren die zich jaar in 
jaar uit inzetten om meer dan 240000 
kinderen en jongeren een jaar vol spel 
en plezier te bezorgen.
Het Polenplein stroomde al in de 
vroege uurtjes vol en jongeren ver-
broederden. Sommige geesten had-
den last van festivalitis en waanden 
zich op een zomerfestival in ietwat 
frissere temperaturen. Niemand die 
er last van had, de hevige muzikale 
deuntjes en het aangeboden ontbijt 
toverden alleen maar glimlachen op 
de vele gezichten.

In campus Polenplein hadden we 
ervoor gezorgd dat de anticlimax na 
het leuke ochtendgloren niet te groot 
was. Leerlingen in uniform kregen tij-
dens de pauze van 10 uur chocomelk 
aangeboden door de leerlingenraad. 
‘s Middags was er geen houden aan 
de hongerige bende die naar buiten 
stormde. Met de passende muziek 
die weergalmde door de luidsprekers, 
waren de pauzemomenten heerlijk 
opgeluisterd.

Maar dat was uiteraard niet alles, in 
navolging van het geweldige succes 
van vorig schooljaar stond er ook dit 
jaar een springkasteelparcours op 
de speelplaats. Dit monster van 14 
meter lang en 4 meter hoog werd 
door vele leerlingen besprongen en 
beklommen. Niet alleen de kleuters 
van de basisschool kirden van plezier, 
ook de oudere leerlingen konden dit 
absoluut smaken. Zelfs enkele leer-
krachten en opvoeders lieten deze 
kans niet onbenut om nog even lek-
ker kind te zijn. 

Kijk maar even op de foto en gega-
randeerd begint het ook bij jou te 
kriebelen! Tom Vandecaveye

Sterk in de zachte sector
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Kapper met een hart

Nathalie, hoe zag jouw school-
loopbaan eruit?
Na de lagere school ben ik gestart in 
de Grauwe Zusters, het VISO van nu. 
In de eerste graad volgde ik de richting 
Sociale en technische vorming. 
Zolang ik het mij kan herinneren, was 
ik al altijd met haar bezig. Geen enkele 
pop had op de duur nog lang haar. Het 
was voor mij dan ook een logische 
keuze om de overstap te maken naar 
de richting Haartooi. 
Mijn schoolloopbaan heb ik afgerond 
met een 7de specialisatiejaar.  

Hoe kan jij je job omschrijven? 
Wat doe je precies?
Mijn beroep bestaat uit twee verschil-
lende activiteiten. 
Enerzijds ben ik Nathalie, kapper en 
haarstilist. 
Na drie jaar werkervaring heb ik ervoor 
gekozen om een eigen zaak op te star-
ten. Inmiddels baat ik de zaak twin-
tig jaar uit en werk ik er samen met 
twee personeelsleden. Door geregeld 
opleidingen in binnen- en buitenland te 
volgen, bv. in Londen, Barcelona, Por-
tugal, Kopenhagen… ben ik steeds op 
de hoogte van de nieuwste evoluties 
en trends. Naast het volledige aanbod 
van haarverzorging kan je in het salon 
ook terecht voor haarextensions. Ik 
werk ook samen met iemand die in het 
salon permanente make-up aanbrengt.

Anderzijds ben ik Nathalie, gespeciali-
seerd in pruiken en maatwerk.
De voorbije twaalf jaar ben ik me gaan 
specialiseren in pruiken en haarwer-
ken. Twee van mijn klanten verloren 
hun haar door ziekte. Ik vond het zo 
jammer dat ik hen niet meer kon helpen 
dat ik een speciale opleiding ben gaan 
volgen. In juni, met de vernieuwing van 
de zaak, hebben we ervoor gezorgd 
dat we een volledig aparte pruikenaf-
deling hebben met een aparte ingang. 
Hierdoor kunnen we discreter te werk 
gaan. De begeleiding start met een 
persoonlijk gesprek en ik volg de klant 
op tot en met de nazorg. Hierbij vind ik 
het heel belangrijk dat de mensen zich 
goed voelen en de klant centraal staat.

Naast je job heb je je ook geën-
gageerd voor de vzw Haarwen-
sen. Wat houdt dit precies in?
Toen één jaar geleden de vraag kwam 
of ik me in West-Vlaanderen wilde inzet-
ten voor vzw Haarwensen België, heb 
ik geen seconde getwijfeld. Die vzw wil 
kinderen tot 18 jaar die door chemo of 
een ziekte zoals alopecia geen haar 
meer hebben, kosteloos een pruik 
geven. Normaal kost zo’n haarwerk 
tussen de 1500 en 2000 euro! De prui-
ken die we hen geven, zijn gemaakt van 
echt haar en zien er naturel uit. Als ze 
bij mij komen, probeer ik hen een echt 
‘feel good’ moment te geven. Ze krij-
gen een drankje, we kiezen samen een 
kapsel en dan knip ik hun pruik in een 
toffe coupe. Ze voelen zich hier op hun 
gemak, want net als mijn volwassen 
klanten die voor een haarwerk komen, 
behandel ik hen in een aparte ruimte. 
Heel discreet, privé en persoonlijk. De 
kinderen blijven welkom, want om de 
zoveel weken mogen ze langskomen 
om hun pruik kosteloos te laten ver-
zorgen. Als hun pruik versleten of te 
klein is, krijgen ze van vzw Haarwensen 
gewoon een nieuw exemplaar.

Was je tevreden met je vooroplei-
ding die je in VISO kreeg?
Ik ben iemand die altijd graag naar 
school ging. Ik heb mooie herinnerin-
gen aan mijn studententijd. Ik heb er 
ook toffe vriendschappen aan overge-
houden. De lessen en praktijk die ik in 
de opleiding kreeg, heb ik zeker kun-
nen toepassen in het werkveld. 

Heb je tips voor de leerlingen die 
vandaag nog een keuze moeten 
maken? Zou je bepaalde dingen 
anders doen nu je ouder gewor-
den bent?
Volg je hart, kies voor een job die je 
graag doet. Wanneer je een job graag 
doet, straal je dit ook uit naar je klan-
ten. Probeer naast je stage zoveel 
mogelijk ervaring op te doen via week-
end- en vakantiewerk. Zo groei je in je 
job en leer je continu bij. Door open 
te staan voor levenslang leren, blijf je 
ook op de hoogte van de nieuwste ten-
densen.
Na 20 jaar sta ik nog altijd even gemo-
tiveerd en enthousiast klaar voor mijn 
klanten. Ik sta volledig achter de keuze 
die ik toen heb gemaakt.

Kunnen wij ook een bijdrage leve-
ren voor de vzw Haarwensen?
Indien je dit wenst, kan je altijd je 
steentje bijdragen door haar te done-
ren. Voor één pruik heb je snel zes 
staarten van dertig centimeter nodig, 
dus zo’n giften blijven erg welkom.
Heb je lang haar, niet grijs en niet 
gekleurd en dertig centimeter lang? 
Kom dan zeker langs! Dit haar wordt 
gebruikt om een kinderpruik te maken 
en jij krijgt er een toffe look voor terug!
Voor de warmste week organiseer ik 
een actie ten voordele van vzw Haar-
wensen België. Vanaf 15 november 
verkopen we ambachtelijke speculoos 
voor 4 euro per pakje.
Je kan mijn gegevens terugvinden op 
volgende site:
www.kappernathalie.be
www.pruikennathalie.be
Je kan ons ook volgen op Facebook. 

Dank je wel Nathalie voor dit 
boeiende gesprek. Ik wens je 
verder heel veel succes!

Els Vanhove

Interview met Nathalie Nowé, 
oud-leerling, kapper en haar-
stilist, pruiken en maatwerk. 
Als  West-Vlaams steunpunt 
voor de vzw Haarwensen 
geeft ze kinderen zonder haar 
een echte pruik.

Sterk in de zachte sector
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Ze kregen de opdracht om met de 
aanwezige talenten, interesses en 
creativiteit binnen de groep een show 
in elkaar te steken. Deze grote taak 
moesten ze zeker niet alleen doen. 
Ze werden ondersteund door hun IO-
coach, die hen elk contactmoment de 
nodige bijsturing gaf. Ook een drama-
docent van de Stedelijke Academie 
voor Podiumkunsten Roeselare stond 
met goede raad voor hen klaar. 
Deze samenwerking werd mogelijk 
door de verkregen subsidies van Cul-
tuurkuur. Hierdoor konden we onze 
zeven groepen elk drie dramasessies 
aanbieden van telkens twee uur. 
De eerste was bij de start van het 
project. Hierin stond vooral spreek-
durf, groepsdynamiek en expressief 
spreken centraal. Daarna volgde een 
tweede sessie waarin de leerlingen 
hun ideeën voorstelden en hierbij de 
nodige tips kregen om hun plannen 
op een goede manier uit te werken. 
Tijdens de derde sessie werd binnen 
de groep een mini-generale repetitie 
voorzien. De leerlingen brachten voor 
de coach en dramadocent hun volle-
dige show. Daarna voegde de drama-
leerkracht de laatste details toe om 
het geheel te verfijnen. 

Na een drukke generale repetitiemid-
dag was het eindresultaat dan ook 
een sublieme avond waarop de ouders, 
directie, leerkrachten en medeleerlin-
gen konden genieten van alle sponta-
niteit, vindingrijkheid en talenten van 
onze leerlingen.

De leerlingen uit 4 Sociale en 
technische wetenschappen zijn 
net geen twee maanden bezig 
geweest met de organisatie van 
hun vrij podium voor het vak inte-
grale opdrachten. Tijdens deze 
voorbereiding werkten ze aan de 
competenties die nodig zijn om 
vlot samen te werken, een activi-
teit te organiseren en natuurlijk 
om te spreken voor een groep.

Talent on stage

Dit vonden leerkrachten
en leerlingen ervan:

Karolien Verscheure
(dramadocent): 
Het concept VRIJ PODIUM is abso-
luut een verrijking voor de leerlingen. 
Zonder ervan uit te gaan dat iedereen 
supergraag toneel speelt of zich graag 
toont op scène, is het een oefening in 
durven, assertiever worden, omgaan 
met een publiek, stressbestendigheid, 
creativiteit, ... vaardigheden die in het 
latere beroepsleven niet weg te den-
ken zijn (ongeacht de beroepskeuze).

Michel Gurung: 
Ik vond het leuk om een show te ver-
zinnen, maar ook wel een beetje stres-
serend en vermoeiend.

Justine Dewagtere: 
Superleuke opdracht, iedereen nam 
het serieus op. Heel leuk dat de dra-
maleerkracht erbij betrokken werd. 
Dit had een meerwaarde, want we 
leerden veel bij, ze steunde ons en ze 
kwam kijken, wat enorm motiveerde. 

Chaline Hollebeke: 
Je leert hoe je met elkaar moet 
omgaan. Je probeert er allemaal iets 
leuks van te maken. Er waren ook 
mindere momenten, maar als je op 
het moment van de interne generale 
repetitie voelt dat het tot een goed 
einde komt, ben je blij dat je zo ver 
bent gekomen.

Kathleen Dewaele
(leerkracht die kwam kijken): 
het is leuk als leerlingen, van wie je het 
niet verwacht omdat je ze kent uit het 
tweede jaar in gewoon klasverband, je 
opeens aangenaam verrassen als je 
hen nu bezig ziet op het podium als 
vierdes.

Camië Desmedt: 
Het is een goede opdracht om aan je 
zelfvertrouwen te werken.

Julia Gheysens: 
Heel erg leuk omdat we van de leer-
kracht heel veel alleen mochten 
beslissen. Het was echt aan ons om 
de show in elkaar te zetten. 

Orphée Meerschaert: 
Er was een goede samenwerking bin-
nen de groep. De dramaleerkrachten 
hebben ons heel goed geholpen om 
het af te maken. Ik verlangde al naar 
de avond van de show, want ik had 
grote verwachtingen.

Thayline Mahieu:
Ik vond het een hele leuke ervaring. 
Onze groep werkte heel goed samen en 
iedereen was altijd met alles in orde. 

Arne Vandermeersch: 
Ik vond het heel leuk omdat ik nog 
nooit zoiets had gedaan. Het is ook 
een goede manier om de groep te 
leren kennen.

Kristel De Duytsche
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Aanleren en 
inoefenen van 

een dansje

Samenwerken is 
vooral samen wer-
ken aan een posi-
tieve werksfeer

De dramadocent
geeft feedback

en tips: 
•concentratie

•inspiratie
•rust

Via filmfragmenten van 
hun showdeeltjes kon-
den de leerlingen over 
hun eigen handelen en 
dat van groepsgenoten 

reflecteren

Elke leerling maakte een 
affiche voor de show en 
per groep beslisten ze 
samen welke gebruikt 

zou worden om hun leer-
krachten uit te nodigen

Aandacht besteden 
aan attributen, decor 

en kostumering is 
zeker ook belangrijk 

bij toneel
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Oudercomités

Ruben Bruggeman ruben.bruggeman@outlook.com Manon Bruggeman, 3 VVb
Justine Cools justine.cools@sint-michiel.be opvoeder
Martine Debaere sannendebaere@telenet.be Mabelia Sannen, 6 OH
Valerie Debreuck valerie.debreuck@telenet.be Laura Lycke, 5 Va
  Camille Lycke, 2 BVLc
Vincent Decroix vincent.decroix@telenet.be Aline Decroix, 1 Bd
Sophie Feys sophie.feys@telenet.be Aline Decroix, 1 Bd
Truus Decuypere baert.joeri@hotmail.com Tristen Baert, 2 BVLc
Pascale Degryse geert.dekaezemaeker@telenet.be Henok Dekaezemaker, 4 VVb
Mario Deleye deleyemario.deleye@telenet.be Abbinaya Deleye, 5 OH
Evelyn Depoortere vermeersch.koen@skynet.be  Emma Vermeersch, 5 OH
  Marie Vermeersch, 6 OH
Patrick Soenen  patrick.soenen@sint-michiel.be directie
Jessica Thollebeke  tjes80@hotmail.com Caithlyn Vandevin, 4 VVb
Chris Vanderhaeghe  chris.vanderhaeghe@skynet.be Emma Vanderhaeghe, 7 KZ
Grietje Vandewalle  grietje.vandewalle@sint-michiel.be opvoeder
Veerle Vanoost   veerle.vanoost@sint-michiel.be directie

OuDERCOMITé VISO D
VOORZITTERS OuDERCOMITéS

AAN HET WOORD

OuDERCOMITé VISO P

Pascal Antheunis pascal.antheunis@telenet.be Jana Antheunis, 1 A STVd
Millicent Brown vickymillicent@gmail.com Jamai Boers, 3 STWd
Geert Decloedt schilderwerken.decloedt@gmail.com Jolien Decloedt, 7 HS
Steven De Freyne steven.de.freyne@telenet.be Cleo De Freyne, 1A STVc
Eveline Dehullu evelinedehullu1981@hotmail.com Thibbe Cappelle, 3 STWc
Veerle Desmedt claeys.desmedt@telenet.be Lynn Claeys, 5 SV
Steven Dewitte steven.dewitte@telenet.be Soetkin Dewitte, 2 STVd
Kurt Gesquiere kurtgesq@hotmail.com Marie Gesquiere, 4 STWc
Bart Goos degoosjes@skynet.be Marie Goos, 5 GWWb
Naryan Haseyni  Iliya Torkamanha, 2 STVa 
Valerie Houssin hvenh@telenet.be Rhune Vanryckeghem, 1A STVb
Hilde Ketels yvesdecruy.prive@pandora.be Fien Decruy, 4 STWb
Bieke Nuytten bambieno@hotmail.be Helena Gorra, 2 STVd
Hilde Pattyn 64hilde@gmail.com Achilles Gossaert, 2A STEM/TW
Kimberly Samyn dedolfijntjes@live.be Laurien Cappelle, 1A STVc
Peggy Schacht peggy.schacht@hotmail.com Nouchka Devlaminck, 1A STVc
Sofie Seurynck sofie.seurynck@federale.be Fien Gelein, 1A STVd
Joeri Sioen joeri.sioen@sint-michiel.be directie
Annelore Vandamme annelore.vandamme@skynet.be Kobe Vandenberghe, 1A STEM/TW
Joeri Vanderper joeri.vanderper@telenet.be Tristan Vanderper, 2A STEM/TW
Davy Vandorpe davy.vandorpe@telenet.be Sarah Vandorpe, 4 STWa
Veerle Vanoost veerle.vanoost@sint-michiel.be directie
Caroline Vanroose carolinevanroose@gmail.com Margo Defrancq, 2 STVd
Anja Vervaecke anjamaria.vervaecke@hotmail.com Anouck Verbiest, 3 STWc
  Nicky Verbiest, 4 STWc
Maarten Veys maarten.veys@sint-michiel.be opvoeder

Mijn dochter Emma 
loopt school in het 
7de jaar Kinder-
zorg van campus 
Delbekestraat, wat 
betekent dat mijn 
periode in de ouder-
raad stilaan op zijn 
laatste benen loopt. 
De laatste 3 jaar had 
ik het genoegen om 
als voorzitter van de 
ouderraad te mogen fungeren.

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders, 
vertegenwoordigers van het schoolteam en 
de directie. Er wordt een drietal keer per jaar 
samengekomen.
De school en de directie hechten veel belang 
aan de mening van de leden en betrekken 
hen dan ook sterk bij de werking van de 
school. Het is aangenaam vergaderen in 
een dergelijk transparant klimaat. 

De ouderraad speelt niet alleen zijn rol in 
de praktische organisatie van een aan-
tal events (zoals de succesvolle jaarlijkse 
paaseierenverkoop, de open dag en het 
modespektakel), maar wordt ook actief 
betrokken in het reilen en zeilen van VISO. 
Op de agenda komen punten zoals: het 
aantal leerlingen, de veelbesproken hervor-
mingen van het secundair onderwijs, GOK, 
Smartschool, gezonde voeding en nog tal 
van zaken die de school aanbelangen.
Jaarlijks worden ook de aanpassingen aan 
het schoolreglement besproken en ook hier 
wordt er weldegelijk rekening gehouden 
met de opmerkingen van de ouderraad. Zo 
vervult de ouderraad een scharnierfunctie 
tussen de leerlingen en hun ouders en het 
schoolteam en de directie.

Ik kijk met veel genoegdoening terug op de 
7 jaar in VISO. De school zet zich oprecht in 
voor iedere leerling en houdt zoveel mogelijk 
rekening met de mens achter de leerling. 
Wat ik ook ten zeerste apprecieer aan VISO 
is niet alleen het kwaliteitsvolle onderwijs, 
maar tevens het belang dat er gehecht 
wordt aan normen en waarden, wat zeker 
niet evident is in de huidige maatschappij.
Ik wens VISO het allerbeste toe in de toe-
komst en ben ervan overtuigd dat de school 
steeds de nodige aandacht aan haar eigen-
heid zal besteden, al dan niet in één of 
ander samenwerkingsverband met andere 
scholen.

Aan ouders die overwegen om de ouderraad 
te versterken, aarzel niet en neem deel.
Het is een ervaring die de moeite loont!

Chris Vanderhaeghe,
voorzitter oudercomité campus Delbekestraat
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7 TBZ verwent senioren
Op donderdagnamiddag 22 november 
werkten de leerlingen van 7 Thuis- en 
bejaardenzorg mee aan de verwen- en 
spelletjesnamiddag voor de bewoners 
van de assistentiewoningen Binnenhof 
aan de Meensesteenweg in Roeselare. 
Dit ging door naar aanleiding van de 
seniorenweek. Voor zowel de bewoners 
als de leerlingen was dit een leuke en 
ontspannende namiddag. 

Enkele reacties van leerlingen:

Cindy Claeys

Het was een gezellige en leuke namiddag. De bewoners waren blij dat we kwamen. Ik heb goed kun-nen praten met sommige mensen. Lieve mensen die daar werken.  Er lag geen druk op.
(Auwke Vansteenkiste)

Ik vond het een toffe namiddag om 

ook eens kennis te maken met die 

dienst, want ik wist niet dat deze 

bestond en zo uitgebreid was. Ik 

vond het vooral tof om met de 

mensen te praten.
(Stacey Cnockaert)

Grappige mensen, leuke sfeer! We 

hebben veel uitleg gekregen over 

het kaartspel en veel gecommuni-

ceerd. (Margaux Demeulenaere)

Tof om eens met minder hulpbe-
hoevende mensen te werken.

(Melina Popelier)

Ik vond het een heel aangename 

namiddag! We hebben heel veel 

kunnen vertellen, praten en vra-

gen stellen aan de bezoekers 

en bewoners van de Regenboog. 

Natuurlijk waren ook de gezel-

schapspelen leuk! Ik vond het 

eens goed om te zien wat service-

flats juist inhouden! Ik heb nu een 

duidelijker beeld! (Shayla Polley)

Beste ouders en leerlingen

Ook voor het oudercomité van campus Polenplein gaat een nieuw schooljaar van start. We hebben nog 
maar pas onze eerste vergadering achter de rug en Kerstmis staat reeds voor de deur.
Met elke start nemen we afscheid van enkele trouwe leden van het oudercomité. We wensen hen 
natuurlijk hartelijk te bedanken voor de inzet en inbreng van de voorbije jaren. In het bijzonder hebben 
we onze voorzitter Patricia Clarisse uitgezwaaid met een passend geschenk. 
We mogen ook enkele nieuwe leden verwelkomen in onze groep, waardoor we opnieuw op een mooi 
team mogen rekenen, met frisse ideeën en goeie moed.

Met het oudercomité hebben we aandacht voor heel uiteenlopende onderwerpen die worden bespro-
ken tijdens onze vergaderingen. Daarbij stond recent de modernisering van het secundair onderwijs in 
Roeselare centraal. Maar ook thema’s als het schoolwerkplan, kledij, gezonde voeding en dranken en 
Smartschool komen aan bod. Heel boeiend en geanimeerd overleg dus, waar we vele meningen en ideeën naar voor mogen 
brengen. We vormen samen een spreekbuis voor de ouders naar de directie toe. Het oudercomité staat dan ook in heel nauw 
contact met de directie en de leerlingenraad van de school, in een heel open en gezellige sfeer.

Traditioneel organiseren we elk jaar, samen met de leerlingenraad, een paaseierenverkoop. Ook dit jaar slaan we de handen 
in elkaar, om net voor Pasen, lekkere en verse chocolade-eieren aan de man te brengen. De opbrengst van deze actie wordt 
benut om voorstellen van de leerlingenraad uit te voeren, zoals in het verleden bijvoorbeeld de actie ‘Groen op school’, Stress-
factor of de aankoop van divers materiaal.

Heb je ook interesse om je steentje bij te dragen in de werking van de school en op de hoogte te blijven van wat er leeft 
in het VISO? Heb je vragen rond het beleid of heb je ideeën voor nieuwe initiatieven? Laat zeker van je horen via e-mail of 
Smartschool en kom gerust langs op een van onze volgende vergaderingen om de sfeer op te snuiven.

Kurt Gesquiere, voorzitter oudercomité campus Polenplein
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Survival Trophy, wat een avontuur!
Woensdagmiddag 10 oktober ston-
den we met 28 VISO-leerlingen van 
de derde graad te wachten op de 
bus. Samen vormden we 7 ploegen 
van telkens 4 personen. 
Ook de leerkrachten vormden een 
ploegje: meneer Van Vooren, mevr. 
Debou, mevr. Verdonck en ikzelf. 
We keken allen vol verwachting uit 
naar de survival in de Blaarmeersen 
in Gent. Sommige leerlingen deden 
vorig jaar al mee. Voor anderen was 
het volledig nieuw. 

Eens aangekomen, stonden de leer-
lingen voor ze het wisten, al aan de 
startstreep. Als leerkrachtenploeg 
liepen we met hen mee langs het 
parcours om de leerlingen aan te 
moedigen en stiekem ook al eens te 
spieken hoe je elke hindernis best 
neemt.

De teams moesten in een container 
lopen en over de wand klauteren, 

regelmatig door het water zwemmen, 
een stelling van drie verdiepingen 
over klimmen en tal van andere hin-
dernissen overwinnen. En wat deden 
onze leerlingen dit goed! Ze hielpen 
elkaar waar ze konden en zetten een 
knap resultaat neer. Alle leerlingen 
haalden de finish en dat op zich is al 
een prachtprestatie!

Toen we als leerkrachten aan de 
beurt waren, ontdekten we pas echt 
hoe goed de leerlingen het deden. 
Pas dan beseften we hoe moeilijk 
de hindernissen waren en hoe koud 
het water was. We hadden een uurtje 
ervoor staan schreeuwen naar onze 
leerlingen: “spring maar van die stel-
ling, gewoon voor je kijken.” Toen we 
zelf op het randje stonden, waren we 
net iets minder enthousiast...  En 
toen kwamen er nog trappen, een 
paal om over te klimmen, verschil-
lende kruipnetten waar we onder 

moesten, enkele kleine hoogtepar-
courtjes en een muur van vier meter 
hoog. Meneer Van Vooren speelde 
daar even voor ladder. Tot slot was 
er nog een zandstrook, terug water, 
een reuze glijbaan en een speleo-
parcours. En dan wisten we het: nog 
een paar 100 m lopen en de finish 
is daar.
Zalig om de finish te zien met de leer-
lingen die ons toejuichten.

Alle VISO-teams finishten in stijl. Met 
de leerkrachten finishten we, dankzij 
de gouden tips van meneer Van Voo-
ren en de aanmoedigingen van de 
leerlingen, op een vierde plaats van 
de 20 ploegen.

Hoe lastig de Trophy was, des te 
zaliger zijn de herinneringen aan een 
onvergetelijke middag. Volgend jaar 
staan we zeker weer paraat voor dit 
heerlijke avontuur.

Ines Maes
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2de jaar schaatsen

1ste jaar rollerodrace

5de jaar vlottentocht

1ste jaar schaatsen

4de jaar
hoogteparcours

5de jaar trapauto

6de jaar kajakestafette

3de jaar airtrack

7de jaar highlandgames 3de jaar avonturendag

6de jaar luchtparcours
Ardennen

4de jaar strand-
en wateractiviteiten

6de jaar afvaart Lesse

5de jaar boogschieten

2de jaar go cars

SPORTDAG
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Wist je dat ...
deze zomervakantie enkele creatieve 
leerkrachten de handen uit de mouwen 
staken met penselen, rollen en verf? 
Zo beschilderden mevr. Vandamme en 
mevr. De Duytsche de gang in VISO P 
met een dromerig, maar stoer ontwerp, 
nadat het verwijderen van een kast een 
troosteloze muur blootlegde.

in VISO D mevr. Desmet, mevr. Gevaert 
en dhr. Duyck dan weer naar de verfrol-
len grepen om de muren van het PO-
lokaal op te fleuren met felle kleuren 
en geometrische vormen die reiken tot 
op het plafond? Inspiratie voor een cre-
atief schooljaar is verzekerd!

veiligheid van fiet-
sende jongeren in 
het verkeer ons 
nauw aan het hart 
ligt? Daarom organi-
seerden we voor de 
leerlingen van 1 B 
een project ‘FietsO-
meter’ om hen extra 
fietsvaardigheden 
bij te brengen.

de leerlingen van 5 STW rond kansar-
moede werkten in het kader van hun 
integrale opdracht? Ze organiseerden 
een sinterklaasfeest voor kansarme 
kinderen in samenwerking met het 
OCMW van Roeselare.

voor alle klassen van het 5de en 6de 
jaar van campus Delbekestraat een 
teamdag op het Kerelsplein werd geor-
ganiseerd? Een dag met als doel zich-
zelf, elkaar en de klas beter te leren 
kennen. Aan de hand van het grote 
stapstenenspel, een doolhof, opdrach-
ten… bouwen ze als klas een band op 
waarbij amusement en verbondenheid 
centraal staan.

de 7des dit jaar opnieuw met de fiets 
richting Heuvelland trokken voor een 
sportieve tweedaagse gekoppeld aan 
verschillende teambuildingsactivitei-
ten? Een Kubbtornooi, highlandgames, 
een lekkere hamburger op de barbecue 
of gewoon samen gezellig vertoeven 
op de camping stonden op het pro-
gramma.

Pieter Duyck, leerkracht 
PO, meegewerkt heeft 
om Roeselare Centrum 
wat op te fleuren? Hij 
gaf een kleurtje aan één 
van de glasbollen onder 
het motto ‘spelenmet-
destad’.  De glasbol is 
te bewonderen in de 
Schierveldestraat.

Veerle Vandamme 
de eer van de school 
hoog hield door als 
enige deel te nemen 
aan de schoolcross  
in Izegem georgani-
seerd door ‘Moev’? 
Hierdoor kreeg onze 
school extra spaar-
punten om turnma-
teriaal aan te kopen.

de leerlingen van 1B en BVL ondanks 
het regenweer de herfsstcross op het 
Kerelsplein op vrijdag 26 oktober tot een 
goed einde brachten? Burcan Veliovski 
(BVLd), Camille Lycke (BVLc) en Axelle 
Serruys (1 Ba) behaalden het erepodium 
met een 1ste, 2de en 3de plaats en wer-
den beloond met een bioscoopticket. 
Proficiat aan alle deelnemers!

sommige VISO-
collega’s geen 
enkele zware uit-
daging uit de weg 
gaan? TAC Elien 
Debou en leer-
kracht Alexander 
Blomme namen 
dit jaar deel aan 
de ‘Dodentocht’ 
in en rond Bornem 
en stapten de volle 
100 km binnen de 
24 u. uit! Hiermee 
zamelden ze geld in voor de ‘VZW voor 
kinderen’ en steunden zo onderzoek 
naar mucoviscidose. 

leerkracht Goewaart Oplinus op zijn 
beurt dan weer schitterde in de ‘Iron-
man van Klagenfurt (Karinthië - Oosten-
rijk) op 1 juli 2018? 
Na zijn succesvolle 
ultraswim rond 
het kanaaleiland 
Jersey (66 km in 
10 u. 11 minuten) 
was dit de zwaar-
ste wedstrijd uit 
zijn leven. Na 3,8 
km zwemmen, 180 
km fietsen en een volledige marathon 
lopen (42 km) kwam hij als 47ste over-
all, 42ste man en 5de in zijn leeftijds-
categorie over de eindmeet in een tijd 
van 9 u 21 minuten.  Daarmee had hij 
meteen een ticket op zak om deel te 
nemen aan het wereldkampioenschap 
in Hawaï op 13 oktober 2018.  Echter, 
door de hoge kostprijs, zijn jonge gezin 
met vrouw en twee kindjes en 3 weken 
werkonderbreking, heeft hij dit ticket 
afgeslagen. Misschien een volgende 
keer ;-).  Aloha!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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een aantal ‘feel good spreuken’ ven-
sters in VISO opfleuren in het kader van 
ons project Fit in je hoofd, goed in je vel? 
In samenwerking met de afdeling schil-
deren en decoratie van het VTI lezen 
leerlingen dat ze belangrijk zijn. 

de milieuwerkgroep van VISO D ‘Ope-
ratie Proper’ houdt, samen met Mooi-
makers.be? Samen voor een propere 
school en buurt! 

opvoedster Grietje 
Vandewalle – samen 
met haar zus -  en 
leerkracht Alexander 
Blomme een gedich-
tenboekje n.a.v. ‘De 
Warmste Week’ heb-
ben gemaakt? Met 
de verkoop van ‘De 
muzikale olifant’ wil-
len ze een project 
voor kinderen in Boli-
vië steunen.

we op de jaarlijkse restaurantdag op 14 
oktober 400 gasten mochten ontvan-
gen? Ouders, personeelsleden, oud-col-
lega’s, leerlingen en sympathisanten 
genoten van de warme sfeer en de lek-
kere maaltijd in ons schoolrestaurant. 

ook de leerlingenraad van VISO P een 
actie deed n.a.v. ‘De Warmste Week’ 
voor de vzw ‘Hart voor Research 
Aalst’? Ze verkochten wafels en steu-
nen daarmee jonge mensen met hart-
falen. Op die manier willen ze ook aan-
tonen dat ze nog steeds aan hun veel 
te vroeg overleden leerkracht, meneer 
Depaepe, denken. 

een leerling uit 3 STW tijdens een labo-
oefening een opmerkelijk antwoord gaf 
op de vraag: ‘Benoem het deel van het 
oog waarop de lichtstralen invallen’? Ant-
woord: het netflix (i.p.v. het netvlies).

we op vrijdag 30 november meer dan 50 
oud-leerlingen mochten ontvangen op 
onze studiekeuzeavond voor zesde- en 
zevendejaars? Na algemene uitleg door 
de directie en het clb konden onze leer-
lingen bij onze oud-leerlingen terecht 
voor extra uitleg over verschillende 
opleidingen in het hoger onderwijs.

de leerlingen van 
de eerste graad 
van VISO D n.a.v. 
‘de week van 
energie’ met hun 
gekste mutsencre-
aties naar school 
kwamen? Louise 
Bourgeois (1 Bd), 
Karuna Douchy 
(1 Ba). en Zoë 
Vangeenberghe (1 Ba) kwamen als win-
naars uit de bus.

1A STVe een 
workshop ‘spe-
culooskoekjes 
bakken’ kreeg 
door Scolarest, 
de cateraar 
die de maaltij-
den op school 
bereidt? Dit 
was een vroeg-
tijdig Sinterklaascadeautje waarbij de 
klas eerst uitleg kreeg over de werking 
in een grootkeuken en waarna er dan 
vlijtig koekjes werden gemaakt.

Jente Deruytter (6 GWWa) onlangs ver-
kozen werd als ‘sportjongen van het 
jaar’ (judo) in Houthulst?

enkele creatieve leerkrachten de kop-
pen samen hebben gestoken om hun 
hobby en petit comité uit te oefenen? 
Sinds dit schooljaar palmen ze op een 
doordeweekse avond af ten toe het 
modelokaal in campus Delbekestraat 
in. Een leuke bedoening is het: gezel-
lige koffieklets, een lekker hapje en 
drankje erbij, maar vooral véél plezier 
in het naaien van een nieuw projectje!

er maar liefst 7 leerlingen uit 6 en 7 
Haarzorg werden geselecteerd voor de 
finale van de Provinciale kapperswed-
strijd? Een grote proficiat aan Céline 
Huyghebaert, Chayenne Callebert en 
Britney Lepla van 7 HS en Axelle Olle-
vier, Robbe Claus, Fien Vanbecelaere 
en Célestine Pauwels van 6 HZ!

7 TBZ een workshop reanimatie volgde, 
gebracht door derdejaarsstudenten 
van VIVES?

de verzorgenden op onze verschillende 
stageplaatsen op de ‘Dag van de Verzor-
gende’ met lekkere chocolade verwend 
werden? Een klein, waarderend gebaar 
om hen te bedanken voor de schitte-
rende begeleiding van onze stagiairs!

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Familiaria

Huwelijken
Michaël Vanbrabant en Joke Desimpel op 
20 november 2018, leerlingenbegeleidster

Proficiat aan het gelukkige paar en hun 
familie!

Geboorten
HANNES op 24 juli 2018, zoon van Emily 
D’Hondt en Tom Vandecaveye - opvoeder

OONE op 26 juli 2018, kleindochter van 
Hilde Dewyspelaere - leerkracht

JEANNE op 6 augustus 2018, kleindoch-
ter van Sabine Schramme - leerkracht

MANUEL op 26 september 2018, klein-
zoon van Sabine Schramme - leerkracht

LISETTE op 2 oktober 2018, dochter van 
Dave Vandevelde en Eline Vincke - leer-
kracht

LEON op 17 oktober 2018, zoon van Ben-
jamin Steen en Elien Piccavet - leerkracht

RINUS op 11 november 2018, kleinzoon 
van Tine Tiers - leerkracht

JADE op 1 december 2018, kleindochter 
van Nicole D’Hondt - oud-leerkracht en 
nichtje van Griet Vanhaelewyn - leerkracht

MARGAUx op 11 december 2018, klein-
dochter van Patrick Mullier - leerkracht

Proficiat aan de ouders en hun familie!

Overlijdens
Mevr. Maria Monbaillieu op 23 juni 2018, 
grootmoeder van Myriam Verdonck - leer-
kracht

Dhr. Raf Dejonckheere op 30 juni 2018, 
echtgenoot van Trees Degryse - oud-leer-
kracht

Dhr. André Pecceu op 3 juli 2018, grootva-
der van Griet Pecceu - leerkracht

Dhr. André Blomme op 7 juli 2018, schoon-
vader van Chantal Cloet - leerkracht en 
grootvader van Alexander Blomme - leer-
kracht

Mevr. Anna Merlevede op  22 juli 2018, 
schoonmoeder van Siska Samyn - leer-
kracht

Dhr. Camiel Sanders op 22 juli 2018, 
schoonvader van Simonne Van Hool - leer-
kracht

Dhr. Pierre Buyse op 28 juli 2018, grootva-
der van Peter Van Vooren - leerkracht

Mevr. Rose-Anne Vermeulen op 9 augus-
tus 2018 - oud-leerkracht

Mevr. Irene Vanpeteghem op 11 augustus 
2018, moeder van Ingrid Vanacker - opvoe-
der

Mevr. Elza Douchy op 5 september 2018, 
grootmoeder van Estée Vangeenberghe 
- 1A STVb, Zoë Vangeenberghe - 1 Bc en  
Orphée Vangeenberghe - 3 VVc

Mevr. Angèle Goddyn op 11 september 
2018, overgrootmoeder van Maity Andries 
- 6 Vc

Dhr. Freddy Doom op 17 september 2018, 
grootvader van Jaycee Doom - 2 STEM/TW

Mevr. Alice Deboodt op 21 september 
2018, schoonmoeder van Bernadette 
Devriendt - oud-leerkracht

Dhr.  Eric Desmet op  21 september 2018, 
grootvader van Tymen Vanhee - leerkracht

Dhr. Georges Verfaillie op 21 september 
2018, grootvader van Zoë Staelens -  
5 STWc

Dhr. Kristiaan Verduyn op 26 september 
2018, grootvader van Kyenta Lefevere -  
1 Bb en Shamaika Calbert - 5 GWWa

Mevr. Cecile Vandermarliere op 11 okto-
ber 2018, grootmoeder van Jitse Soenen -  
5 STWb

Dhr. Paul Vanmarcke op 16 oktober 2018, 
schoonbroer van Marleen Degroote - leer-
kracht

Dhr. Frans Decroos op 23 oktober 2018, 
grootvader van Iben Decroos - 2 STVd

Dhr. Stefaan Bruwier op 26 oktober 2018, 
broer van Philip Bruwier - leerkracht

Mevr. Marie-Jeanne Van Poucke op 28 
oktober 2018, grootmoeder van Sarah -  
1 Ba en Kiana Malfait - 5 Vc

Dhr. Karel Verstichel op 2 november 2018, 
grootvader van Eva - 3 VVb en Elien Versti-
chel - 7 KZ

Dhr. Peter Vanlerberghe op 4 november 
2018, echtgenoot van Lieve Swaenepoel 
- leerkracht

Mevr. Simonne Deprince op 18 november 
2018, grootmoeder van Maïte Beernaert 
- 1A STVb

Dhr. André Snauwaert op 21 november 
2018, grootvader van Sara Declerck -  
3 VVc

Dhr. Laurent Peirs op 29 november 2018, 
grootvader van Manon Peirs - 5 OH

Dhr. Jos Nicasi op 8 december 2018, 
schoonbroer van Leen Verfaillie - leer-
kracht

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan. 

Hoe inschrijven? 

Gelieve je aanwezigheid voor 16 februari te bevestigen via mail:  

Olb.polenplein@sint-michiel.be 

en het bedrag over te schrijven op rekeningnummer 

BE46 4675 3675 4136 KREDBEBB 

met vermelding 

OLB VSOP—Naam—Afstudeerjaar en richting— 
aantal personen—mogelijkheid 1 of 2 
 

Meer info vindt u op de facebookpagina 
VISO campus Polenplein (vroeger: Poststraat) oud-leerlingen 

Wat en wanneer? 

Zaterdag 23 februari 2019 

Mogelijkheid 1:  

Vanaf 16 uur: verwelkoming, rond-
leiding, receptie met broodjes en een 

gezellige babbel 

 

Mogelijkheid 2: 

Vanaf 17.30 uur: verwelkoming,  

receptie met broodjes en een  

gezellige babbel 

Waar? 

Polenplein 23 8800 Roeselare 

 

Kostprijs? 

€10/volwassen 

€3/kind (van 3-12 jaar) 
 
 
 
 

Terugkomdag  VISO Polenplein  &  
Technisch Instituut  Heilige Elisabeth  



Kalender tweede trimester 2018-2019
11/02 Toneel ‘Family Trees’ 1 A P
11/02 toneel ‘De pest aan mij’ 3 bso D + P
11/02 schoolraad  D + P
12/02 medisch onderzoek in CLB 3 VVb D
18/02 leerlingenfeest P
20/02 medisch onderzoek in CLB 3 VVc D
20/02 klasfoto’s P
21/02 Franse dag schoonheidsverzorging
 7 EL P
21/02 4 VV stelt verzorging-voeding
 voor aan 1 B D
21/02 ouderavond IO 5 STW P
22/02 project kleuterklas 6 V D
22/02 coachinggesprek GIP 7 TBZ D
22/02 3 VVa+b ontvangt 3de jaar  D
22/02 gezond ontbijt 3de jaar  P
23/02 gezond ontbijt 5de jaar  P
25/02 start week van respect D + P
25/02 The Hair Project 7 HS P
25/02 toneel ‘België ondertiteld’ 4 tso P
25/02 toneel ‘Gekraakt door eigen naakt’
 3des D+P
25/02 zwerfvuilactie Mooimakers 1 Bc D
25/02 workshop vluchtelingen 5 OH,
 5 MRV en 5 Vb D
25/02 ouderavond IO 3 STW P
26/02 labodag 5 TW P
26/02 workshop vluchtelingen
 5 Va en 5 Vc D
01/03 spelletjesvoormiddag met kleuters
 3 VV D
04/03 start krokusvakantie D + P
10/03 einde krokusvakantie D + P
12/03 filmforum 3de graad P
14/03 start driedaagse Parijs 6de jaar P
14/03 vastenviering in H. Hartkerk D
14/03 infoavond studiekeuze voor
 2de jaar om 19 u. P

07/01 verkoopstraining Babor 7 EL P
08/01 medisch onderzoek in CLB 3 HZb P
09/01 seminarie verkoopstechnieken 7 EL,
 7 HS en 7 MST  D+P
10/01 bezoek aan het kappersmuseum
 5 HZ P
10/01 observeren in het 1ste of
 2de leerjaar 4 VV D
14/01 dag in het werkveld 6 STW P
14/01 sessie financiële educatie 6 TW P
14/01 hennabrow en footlogix 7 EL P
14/01 start thema milieu eerste graad D
15/01 dag in het werkveld 6 STW P
15/01 bezoek aan het Guislainmuseum
 5 GWW P
15/01 bezoek aan oude kaasmakerij
 2 STEM/TW P
15/01 medisch onderzoek 3 STEM/TW P
16/01 Olympiade wiskunde 5 TW en 6 TW P  
17/01 Engels toneel 2-3-5 tso, 3-5 HZ,
 4 VV en 4 MRP D+P
18/01 100-dagen 6de jaar D+P
18/01 hulp bij animatie 7 OA D
21/01 demonstratie Lightskin 5-6 SV P
21/01 sessie financiële educatie 6 STW P
22/01 medisch onderzoek in CLB 3 STWb P
22/01 oudercomité D
23/01 Olympiade fysica 5 TW en 6 TW P 
24/01 SID-in voor 6 STW, 6 TW en 6 SV P
24/01 bezoek aan CKG St. Clara
 en Steinerschool 7 KZ D
24/01 leesproject 1ste en 2de
 leerjaar 4 VV D
25/01 SID-in voor 6 GWW P
25/01  Oma Rozenrood 7 KZ D
25/01 thuiszorgwandeling in Brugge 6 V D
28/01 The Hair Kappersevent 6 HZ en 7 HS P
29/01 medisch onderzoek in CLB 3 BE P
30/01 Olympiade biologie 6 GWW,
 5 TW en 6 TW P 
30/01 milieutweedaagse eerste graad D 
31/01 milieutweedaagse eerste graad D
31/01 toneel ‘Blackout’ 4 bso D + P
01/02 pedagogische studiedag
 (vrije dag voor lln) D + P
04/02 GIP 6 SV P
04/02 workshop Acoustic Power 6 STW P
04/02 studiebezoek WZC Rustenhove 5 V D
04/02 projectdag ‘Seks en rel’ 4des D
05/02 projectdag ‘Seks en rel’ 3des D
06/02 medisch onderzoek
 in CLB 3 VVa + 3 MRP D
06/02 projectdag herinneringseducatie
 WO II 6des  D
07/02 excursie geschiedenis in 
 Brussel 6 STW en 6 TW P
07/02 bezoek aan Fort Breendonk en 

Dossinkazerne 6des D
07/02 toneel ‘Dethleff’ 7 MST, 7 OA, 7 TBZ,
 5 Vb, 6 Vb en 5 tso D+P
08/02 tussentijds evaluatiegesprek GIP 6 V D
11/02 dikke truienweek P
11/02 startersdag UBK laatstejaars 7 HS P
11/02 verkoopstechnieken 6 SV P
11/02 demonstratie Germaine
 de Capuccini 5 SV P

14/03 infoavond studiekeuze voor
 4de jaar om 19.45 u. P
15/03 3 VVc ontvangt 3de leerjaar  D
15/03 sober maal P
17/03 start buitenlandse stage D + P
18/03 toneel ‘Cerebro’ 5 HZ P
18/03 infoavond Londen 5 GWW,
 5 HZ, 5 TW P
19/03 toneel ‘Cerebro’ 4 HZ P
19/03 infoavond Londen 5 STW en 5 SV P
19/03 studiekeuzeproject BVL D
19/03 infoavond studiekeuze voor
 2de jaar om 19 u. D
20/03 zwerfvuilactie Mooimakers 1 Bd D
21/03 labodag 6 TW P
21/03 infoavond studiekeuze voor
 4 VV over 5 bso om 19 u. D
22/03 sober maal D
26/03 start blokstage 7 HS P
27/03 GIP 6 Vb D
28/03 start  blokstage 5-6-7
 OH/OA/MRV/MST D
29/03 activiteit kleuterklas 6 V D
01/04 Alles met de bal 6 Va D
02/04 Alles met de bal 6 Vb D
02/04 laatste examendag  D + P
04/04 einde blokstage 5-6-7
 OH/OA/MRV/MST D
05/04 einde blokstage 7 HS P
05/04 afhalen rapport D + P
06/04 einde buitenlandse stage D + P
08/04 start paasvakantie D + P
21/04 Pasen D + P
22/04 paasmaandag (vrije dag voor lln) D + P
23/04 start derde trimester D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein
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VISO
Campus Dr. Delbekestraat
Dr. Delbekestraat 24 – 8800 Roeselare
tel.: 051 20 88 77

Campus Polenplein
Polenplein 23 – 8800 Roeselare
tel.: 051 20 14 57

viso.roeselare@sint-michiel.be
www.viso-roeselare.be
www.facebook.com/visoroeselare
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