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Bij het einde van het
tweede trimester…
Het tweede trimester in VISO is er
één om niet te vergeten. Begin januari stonden maar liefst 45 nieuwe
leerlingen aan de deur van VISO. Niet
alleen eerstejaars, maar ook leerlingen voor de verschillende tussenjaren stroomden in. Wat ook de reden
van schoolverandering was, deze
leerlingen werden goed onthaald en
na korte tijd zijn ze al aardig op weg
in hun nieuwe klas, samen met nieuwe vrienden en vriendinnen.
Februari startte met de pedagogische studiedag. Op 1 februari werkten we met het hele schoolteam
vanuit ons pedagogisch project aan
kwaliteitszorg. In de voormiddag
overlegden de vakwerkgroepen over
kwaliteitsaspecten binnen het hele
schoolgebeuren. Vanuit de input
van o.a. verschillende pedagogische
begeleiders en ervaringen van leerkrachten, opvoeders en leerlingenbegeleiders, werd grondig nagedacht
over hoe we kwaliteitsvol konden
verder werken. In de namiddag waren er verschillende workshops rond
het thema ‘herstelgericht werken en
omgaan met moeilijk gedrag’. Onderwijzen en opvoeden is de laatste jaren sterk geëvolueerd. We vinden het
als school dan ook heel belangrijk
dat leerkrachten en leerlingen met
elkaar een goede band hebben. Op
een pedagogische studiedag willen
we ook op dit vlak nog bijleren en er
inspiratie uit halen
Jammer genoeg zijn er jongeren die,
zowel op school, als thuis, als in de
vrije tijd onrespectvol omgaan met
elkaar en ook wel pesten. Uit de resultaten van de enquête van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugs
(afgenomen in december) blijkt gelukkig dat er in VISO minder gepest
wordt dan enkele jaren geleden. Gie
Deboutte, deskundige hierin, schreef
onlangs wel in de krant dat jongeren nu meer pesten op een subtiele
manier. Via chatgroepen op sociale
media worden individuen aangepakt
zonder dat anderen hiervan op de

hoogte zijn. Verschrikkelijk moet dit
zijn als je dit meemaakt.
Omdat we veel belang hechten aan je
goed voelen in je vel, organiseerden
we in VISO traditioneel in de week
vóór de krokusvakantie tijdens de
Vlaamse week tegen pesten en voor
respect in alle klassen activiteiten in
het kader van dit thema.
Als onderwijsmensen willen we een
voorbeeld zijn voor onze jongeren
en blijven we hen voorbereiden met
waarden en normen op deze sterk
veranderende maatschappij.
Op straat komen is nu blijkbaar in.
De laatste tijd zien we nogal wat marsen, helaas soms met geweld. Ook
een groeiend aantal klimaatspijbelaars komen op straat. Als directie
en verantwoordelijke binnen het onderwijs kan ik alleen maar toejuichen
dat veel jongeren zich wel degelijk
mede-verantwoordelijk willen voelen
voor een beter klimaat en een betere
leefomgeving.
Met de werkgroepen milieu op school
werken we het liefst actief en lokaal
in eigen school aan een klimaatsverbetering. Klassen, samen met hun
leerkrachten, ruimden afval op in
en rondom de school. Met de mooimakers- en zwerfvuilacties leren we
jongeren bewust worden dat ze vaak
zelf oorzaak zijn van een vuile leefomgeving en bijgevolg ook van een
aangetast klimaat.
Durven we allereerst eens in eigen
boezem kijken en durven we medeverantwoordelijk zijn voor een beter
klimaat? Als we allen beginnen met
kleine acties kunnen we grote resultaten bekomen…
VISO komt ondertussen in de pers:
VISO en Barnum zullen samenwerken. Na veel overleg met alle personeel en vergaderingen met de
verschillende
participatieorganen
van beide scholen, gaf de raad van
bestuur uiteindelijk groen licht voor
het samenwerkingsverband VISOBarnum. Verder in deze editie van
Contact kan je hier meer over lezen.

Ook in de media zien we pleidooien
voor onderwijs op maat voor elke
leerling. Het onderwijs van de toekomst speelt in op de vele uitdagingen van de komende jaren. Het bereidt de leerlingen voor op wat na het
secundair onderwijs komt.
We leven nu eenmaal in een maatschappij van diversiteit, met vele
culturen samen. Deze verscheidenheid brengt nieuwe evoluties met
zich mee. Het is dan ook één van
onze prioriteiten om ervoor te zorgen
dat alle leerlingen naast een stevige
algemene vorming zich in verschillende talenten kunnen ontplooien.
Dit wil ook zeggen: leerlingen die het
moeilijk hebben in een bepaald vak,
verdienen extra zorg en leerlingen
die extra uitdagingen willen, moeten
die ook kunnen krijgen. Een cruciale
opdracht voor de (nieuwe) leerkracht
van morgen is ook zorgen dat jongeren de nodige bagage meekrijgen
om uiteindelijk een goede keuze te
maken.
In VISO geloven we in het secundair
onderwijs van de toekomst, in de
modernisering, de vernieuwing. En…
vernieuwing kan niet zonder te veranderen, zonder om te vormen.
En als het stormt, proberen we
elke turbulentie aan te wenden om
met hart, hoofd, handen en ziel de
juiste keuze te maken. Waar we
de dynamiek van het gewoel en de
chaos voelen, proberen we met positieve energie gedreven en innovatief school te maken. We putten uit
nieuwe bronnen en gooien de ballast
overboord. We stellen de neuzen gelijk en varen met de VISO-boot in de
juiste richting. We durven het licht in
de ogen kijken, en niet-verblind de
toekomst tegemoet te gaan…
Een zalig Pasen voor elk van jullie!
Patrick Soenen
directeur 1ste graad
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Samen op weg naar Pasen
Op het moment dat ik deze tekst
schrijf, is het Aswoensdag. We krijgen opnieuw veertig dagen om meer
bewust te leren leven, om even een
pauze te leren inlassen op onze drukke
levensweg. De elfde-eeuwse joodse
filosoof Soloon Ibn Gabiral formuleerde
volgende uitspraak: “Op weg naar de
wijsheid is de eerste stap stilte; de
tweede luisteren; de derde onthouden;
de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen.” Ja, misschien moeten we zelf even durven stilstaan op
onze levensweg om beter te kunnen
overschouwen. Wanneer mensen die
op stap zijn, even halt houden, kunnen
ze twee richtingen uitkijken: achterom
naar de reeds afgelegde weg en vooruit
naar de weg die nog voor hen openligt.
Ook in een schooljaar is dit niet anders:
reeds twee trimesters liggen achter
ons en nog een – kort – trimester ligt
klaar om ontdekt te worden. Misschien
tijd om de balans op te maken: wat heb
ik reeds gepresteerd en waar moet ik
nog dringend werk van maken?

einde van leven, kapotgeslagen toekomstdromen. Het overkomt ons allemaal wel eens: we hebben het gevoel
dat onze weg een doodlopende steeg
is geworden, dat we op een dwaalspoor
zitten. Soms zie ik leerlingen die halt
houden op hun weg: punten die steeds
opnieuw tegenvallen, een vriendschap
die kapot is gegaan, problemen met de
gezondheid die moeilijk te aanvaarden
zijn… Of collega’s die getroffen worden
door ziekte, verlies van dierbaren… Of
ouders die verwikkeld zijn in een zware
echtscheiding. Of… Zij ervaren Golgo-

Ik stel vast dat mensen vaak – letterlijk – in beweging komen om hun ongenoegen te uiten en hun eisen kracht
bij te zetten. Ik denk hierbij specifiek
aan de jongeren die betogen voor een
beter milieu. Wanneer mensen massaal op weg gaan, willen ze zo op
een krachtige manier een boodschap
overbrengen. Maar soms kan ook een
kleine stoet van mensen een enorme
impact hebben. Ik denk aan de tocht
van die Man, gevolgd door een kleine
groep ontgoochelde en bedroefde mensen. Samen op weg naar Golgotha, de
plaats waar Jezus gekruisigd werd, het

tha in hun leven. Er zit een serieuze kiezel in hun schoen die hen verhindert
om nog verder te gaan.
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Golgotha, het doet me ook denken aan
de landbouwers in Guatemala. Zij roepen ons op om een einde te maken aan
de onrechtvaardigheid en de boeren
hun eigen grond te geven zodat ze wegraken van de honger en de armoede.
Als school willen we gehoor geven aan
hun oproep: via de koffiestop en het
sober maal willen we hen terug op weg
helpen. Misschien slechts kleinschalige acties, maar wel acties die nieuwe

perspectieven openen. Dat hiermee
het lot van de Guatemalteekse boeren
niet op slag zal veranderen, is misschien wel waar. Maar iemand moet de
eerste stap zetten. De 36ste president
van de V.S., Lyndon B. Johnson, drukte
het als volgt uit: “Vrede is een reis van
duizend mijlen en moet stap voor stap
worden gegaan”.
Zo ook kan een luisterend oor of een
bemoedigend woord voor die leerling of
die mens die langs de weg zijn gaan
neerzitten, hen terug op weg helpen.
Misschien leidt de weg hen dan niet langer naar Golgotha, maar naar Emmaüs.
Net zoals de Verrezene het verstand –
maar vooral ook het hart – van die twee
leerlingen opende toen Hij hen op die
avond van de Paasdag vergezelde op
weg van Jeruzalem naar Emmaüs. De
leerlingen waren zo bedroefd dat ze
Hem zelfs niet herkenden. Toen legde
Hij van naaldje tot draadje uit waarom
en hoe alles met Hem zo verlopen was,
waarom sommige mensen het goede
altijd de kop willen indrukken. Toen ze
Hem – eindelijk! – herkenden bij het
breken van het brood, viel hun frank:
er blijft nog altijd hoop! De dood, het
kwade en het lijden hebben het laatste
woord niet! Leven – écht Leven – loopt
niet uit op de dood! Overhaast keerden
ze terug naar de overige leerlingen om
te getuigen: Hij leeft! Dit is de vijfde
stap naar wijsheid waarover de filosoof
Solomon Ibn Gabirol het hierboven
reeds had: onderwijs aan anderen wat
je geleerd en geoefend hebt. Mogen wij
in die geest dan ook allen Paasmensen zijn die anderen weer oprichten,
die hen uitnodigen om samen terug op
stap te gaan. Alvast een zalig Pasen
toegewenst!
Renaat Jonckheere
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De wereld van morgen door de ogen van
de jeugd van tegenwoordig
Op donderdag 21 februari
nodigden de leerlingen van
5 Sociale en technische wetenschappen in het kader van hun
lessen integrale opdrachten
ouders en familieleden uit om
zich onder te dompelen in de
wereld van morgen.

Deze thema-avond was het orgelpunt
van een wekenlange voorbereiding.
De uitnodigingen, het onthaal, de presentaties, de receptie, de sfeervolle
inkleding en de kunstwerkjes werden
verzorgd door de leerlingen. Dat alles
zat steeds in een futuristisch kleedje.
De avond werd op gang getrapt met
drie presentaties die de vele facetten

van de toekomst belichtten: uitvindingen, allerhande technologische innovaties, geneeskundige ontwikkelingen, transportkwesties, klimaatzaken,
virtual en augmented reality gaming,
voeding… Wie dacht dat we het anno
2019 allemaal wel gezien hadden: we
ain’t seen nothing yet. Dat kwam bijvoorbeeld Elon Musk (Tim Soenen) toelichten aan de hand van zijn SpaceX- en
Hyperloopverhaal. Coco Chanel Junior
(Chanel Naert) en Gucci-CEO Bizzarri
(Femke Schamp) hadden het dan weer
over ‘kledij 2.0’, terwijl Merlijn Van den
Saffele en Louise-Marie Bosman de
maaltijd van de toekomst aan een analyse onderwierpen.
Na deze zinnenprikkelende uiteenzettingen werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een receptie in het schoolrestaurant, dat voor de gelegenheid

omgetoverd was tot een kunstgalerij
met QR-codes, Fingerprint Passports
en narratieve fotopanelen. Tijdens het
nuttigen van de heerlijke hapjes (met
o.a. een tapenade van insecten, één
van de voedingsbronnen van de toekomst) en dorstlessende drankjes
werd er gezellig nagepraat en werden - ongetwijfeld - toekomstplannen
gesmeed. De fotoreeksen die de leerlingen in elkaar hadden gestoken, vertelden ondertussen op de achtergrond
het verhaal van de toekomst in zeer
uiteenlopende beelden.
De toekomst kan je natuurlijk nooit volledig voorspellen, maar als we de leerlingen van 5 STW mogen geloven, dan
belooft het ongelooflijk fascinerend te
worden. Stay tuned!
Thomas Ryon
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Oud en jong bereiden samen een dessertbuffet
In de lessen indirecte zorg van de derde
graad Verzorging leren de leerlingen hoe
ze in het huishouden verschillende taken
kunnen combineren: het bereiden van
een dagelijks middagmaal, het wassen en
kastklaar maken van kledij en huishoudlinnen en het onderhouden van verschillende
materialen en ruimtes. Als verzorgende in
een woonzorgcentrum kan je ook ingeschakeld worden om een animatieopdracht te
begeleiden. In het verleden trokken we
al vaak naar een woonzorgcentrum. Vandaag doen we het met de leerlingen van 5
Verzorging eens andersom. We nodigden
enkele oudere zorgvragers van het woonzorgcentrum Vincenthove uit in onze didactische leskeuken. De klas werd opgesplitst
in groepjes. Elk groepje maakte, samen
met enkele oudere zorgvragers, een dessertglaasje klaar en een gebak.

Jaja, Lucrèse, we zijn hier uitgenodigd
om te werken! En wij die dachten dat we
al genoeg gewerkt hadden in ons leven!

Eventjes een receptje aanpassen?
Dat kan toch geen probleem zijn?

Ik zal wel eens zeggen hoe je een lekkere appelcake maakt!

Het bereiden van vanillepudding…
moet daar nu echt een ei bij?

Boter smelten voor cupcakes, easy
toch?

Chocomousse, dat blijft toch mijn
favoriet! Alhoewel, speculoosmousse
is ook niet moeilijk om te bereiden!

Een appelcake maken … zal die wel
op tijd klaar zijn om te proeven???

Wafelbeslag maken… kunnen we
zeker smullen straks!

Suikerziekte komt vaak voor bij oudere
zorgvragers. In plaats van suiker gebruiken we suikervervangers, zoals Stevia!

Wij hebben al zoveel gewerkt vroeger… kunnen we nu niet gewoon wat
kletsen?

En uiteraard… samen smullen en
vertellen hoe het vroeger was!!!

Hilde Dewyspelaere
4
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STEM-workshops voor basisscholen
“Onbekend is onbemind!”
Onder dit motto zijn we aan de
schrijftafel beland om de lezer
van dit blad wat meer info te
geven over onze STEM-studierichting en de STEM-workshops
voor 12-jarigen in VISO.
STEM staat voor Science, Technology,
Engineering en Mathematics. Een
hele mond vol, wat onvermijdelijk de
valse indruk geeft van aartsmoeilijke
leerstof, van stoffige labo’s of van
wereldvreemde theoretische leraren,
niet?
Ja natuurlijk dwingen wij, leraren, onze
leerlingen tot het verwerken van veel
leerstof. Dat is nog steeds onze eerste
opdracht. Maar… het wetenschappelijk denken, dat is zeker even belangrijk. De beste leermeesters in de
klas zijn de leerlingen zelf. De leraar
fungeert daarbij als ervaren gids. Een
experiment, de praktijk, de échte proef
bezit meer overtuigingskracht dan de
beste leraar.
In mijn eigen schoolperiode (en dat is
helaas al lang geleden) was de ‘proef’
een beloning voor goed gedrag tijdens
de les. Als we eerst braaf geluisterd
hadden en als er nog wat tijd restte op
het einde van de les (dus eigenlijk als
alles al verteld was), mochten we even
‘kijken’. Jawel, enkel kijken naar wat
de leraar vooraan in de klas ten toon
spreidde. En vooral absoluut nergens

aankomen. Er is gelukkig in de loop van
de tijd veel veranderd!
Chemie is overal! Biologie is het echte
leven! De wereld zit vol fysica! Juist dat
willen we de leerlingen duidelijk maken.
We hopen dat hun ontdekkingsdrang
en nieuwsgierigheid om iets te willen
weten en begrijpen, wakker blijven en
dat wetenschappelijk onderzoek voor
hen een uitdaging blijft.

En hebben ze nog niet alles begrepen?
Geen nood! Ze zijn allen welkom op
onze infoavond voor 1A op donderdag
25 april in campus Polenplein en op de
open dag op zondag 5 mei.
Ze zullen merken dat wetenschappelijk
onderzoek voor VISO geen lege doos
is.
We nemen hen graag op sleeptouw en
wie weet maken we van hen wel echte
Einsteins!
Sabine Schramme

En juist daarom organiseren we ook
workshops voor leerlingen van basisscholen. We hopen op die manier jonge
onderzoekers enthousiast en warm te
maken voor wetenschappen.
- Kennen jullie het geheim van vitaminen?
- Hoe werkt eigenlijk die draadloze
oplader van mijn smartphone?
- Hoe komt het dat oma altijd haar bril
nodig heeft om te kunnen lezen?
- En in welke houding moet je het best
je tapijt stofzuigen om je rug te sparen?
- Hoe geraakt een zwangere dame aan
een mooie foto van haar ongeboren
baby?
- Waarom heeft een astmapatiënt zo’n
last van voorjaarspollen?
Leren onderzoeken is écht belangrijk. De bezoekertjes waren dan ook
enthousiast en blij om al doende heel
veel bij te leren. Ze gingen huiswaarts
met leuke ervaringen en interessante
weetjes om thuis aan de keukentafel te
vertellen of op school in de klas verder
te ontdekken.
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Vernieuwend en uitdagend
De modernisering van het secundair, die start op 1 september 2019, nadert met rasse schreden. In VISO zijn
we er klaar voor en bereiden we ons vol motivatie voor op deze boeiende vernieuwing.
In het vorige nummer van Contact presenteerden we je o.a. de nieuwe lessentabel voor de eerste graad met
de algemene vakken, die je bij ons op vier niveaus kan volgen. Op onze website vind je hierover meer info en
kunnen leerlingen via een testje nagaan welk cognitief niveau het best bij hen past. Dit keer leggen we het
accent op onze talenturen en basisopties.
Met dit ruime aanbod van sterk theoretisch tot pittig praktisch komt elke leerling aan zijn trekken in VISO!

Het eerste jaar: 100 % voor kwaliteit en talent
Naast de stevige algemene vorming van 28 uur, bieden we een groot en uitdagend aanbod aan talenturen, om zo het beste uit elke
leerling te halen. In deze talenturen kunnen leerlingen ontdekken en ervaren waar hun interesses en talenten liggen en proeven
van mogelijke keuzes in de toekomst. In het eerste jaar kiezen de leerlingen 2 x 2 talenturen:
Maatschappij en welzijn
(1A en 1B)
In maatschappij en welzijn ligt het
accent op het sociale en de omgang
met anderen. Je bent geboeid door
een gezonde levensstijl en wil de mens
en de samenleving beter begrijpen. In
1B laten we je in deze talenturen ook
concreet proeven van haar- en schoonheidsverzorging, mode en verzorging.
Nederlands +
en Frans + (1A)
In Nederlands + en
Frans + krijg je een
extra taalbad. Je
verdiept je verder
in beide talen en
versterkt je communicatieve vaardigheden

Wiskunde +
(1A)
Voor de wiskundeknobbels is er wiskunde +. Je verdiept
je in wiskundige problemen en leert nog
beter probleemoplossend denken.

Voeding en horeca (1A en 1B)

Kunst en creatie (1A en 1B)

Voor wie de echte kok in zichzelf wil
ontdekken, is er voeding en horeca.
Je leert de producten en technieken
kennen en gezond en lekker koken. Je
oefent je ook in het gastvrij ontvangen
van mensen.

In kunst en creatie kun je je creativiteit en artistiek talent volledig
ontplooien. Je ontdekt de wereld
van beeld, stoffen, verf, mode,
cultuur en design. Breng de kunstenaar in jezelf naar boven door
te experimenteren met expressievormen en kleuren, materialen en
technieken.

Talenturen
1ste jaar

STEM-wetenschappen (1A)
Voor jonge onderzoekers en liefhebbers van natuurwetenschappen is er STEM-wetenschappen.
Je experimenteert graag en houdt
van uitdagende projecten.

ICT en media
(1A)
In ICT en media
scherp je je computerkennis
en
interesse voor multimedia aan. Je wil
alle geheimen van
je computer, tablet
of smartphone ontdekken.

Economie en organisatie (1B)
Ben je geboeid door de wereld van het
ondernemen, dan is er economie en
organisatie. Je maakt kennis met het
kopen en verkopen en hoe klanten
denken. Je leert hoe je ICT efficiënt
kan gebruiken.

6
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Woord en expressie (1A)
In woord en expressie kun je je
spreek- en acteertalenten volledig
ontplooien. Je wil je oefenen in het
vlot en expressief communiceren
en wil creatief met taal aan de slag.

Sterk in de zachte sector

aanbod in onze eerste graad
Het tweede jaar: oriënterend en uitdagend
Naast de algemene vorming, kiezen leerlingen vanaf 2020 in het tweede jaar een basisoptie voor 5 uur (2A) of voor 10 uur (2B) en
één keer 2 talenturen. Ze ontwikkelen zo hun talenten en proeven van de mogelijkheden in de tweede graad. Na de eerste graad
kan elke leerling dan een goede keuze maken voor die studierichting die het best bij hem past, op aso-, tso- of bso-niveau.
Dit zijn de boeiende basisopties die we aanbieden en die de eerste graad van VISO een uniek, eigen gezicht geven:

Basisopties in het 2de jaar A (5 u.)
Maatschappij en welzijn
STEM-wetenschappen
Voeding en horeca

Basisopties in het 2de jaar B
(10 u. of 2 x 5 u.)
Maatschappij en welzijn (10 u.) (haar- en
schoonheidszorg en mode en verzorging).
Maatschappij en welzijn (5 u)
en Voeding en horeca (5 u.)

Voor de samenvattende inhoud van deze basisopties verwijzen we naar de beschrijving van de talenturen met deze benaming in het
eerste jaar. Uiteraard verdiepen en verbreden we in het tweede jaar dit interessegebied sterk. We nodigen je uit om te surfen naar
het filmpje op onze website om nader kennis te maken met onze gloednieuwe basisoptie Voeding en horeca.
De 2 talenturen die een leerling kiest in het tweede jaar, moeten verschillen van de basisoptie. Zo verruimen ze hun blik en hun
mogelijkheden door een ander domein te verkennen. Een aantal talenturen zijn inhoudelijk analoog aan de talenturen van het
eerste jaar. Hiernaast zijn er in het tweede jaar ook nieuwe keuzes zoals Beauty en wellness, waarin leerlingen de wereld van de
schoonheidsverzorging leren kennen.

Wat na de vernieuwde eerste graad?
Leerlingen die volgend jaar starten in het eerste jaar, zullen in VISO nadien een keuze kunnen maken uit een ruim studieaanbod:

(* nieuwe programmatie)
Wens je graag nog meer info? Neem dan zeker een kijkje op www.viso-roeselare.be voor meer toelichting over de vernieuwde eerste graad! In het
filmpje dat je er bekijken kan, leggen we je haarfijn onze nieuwe invulling van de eerste graad uit. In onze schoolbrochure, die je kan aanvragen, vind
je extra informatie. We ontmoeten je ook graag op onze infoavonden en open dag of op een ander tijdstip. Welkom!
Veerle Vanoost
CONTACT MAART-APRIL 2019

7

INTERNAAT
thuis op school

Noord

zichzelf
kunnen
zijn

rust

warm
hart

talenontwikkeling
elkaar
helpen

Woon je ver van school?

Zoek je een evenwicht tussen studie en ontspanning?

Heb je het moeilijk om na de schooltijd zelf aan het
werk te gaan en je schoolwerk te maken?
Heb je nood aan structuur?

Of heb je gewoon zin om met leeftijdsgenoten
samen te leven?

Contactgegevens internaat Noord
Stokerijstraat 9, 8800 Roeselare
Tel. 051 25 14 01 - GSM 0488 01 35 76
internaatnoord@sint-michiel.be
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Vanaf 1 september kunnen zowel
de jongens als de meisjes van
VISO terecht in internaat Noord !

Sterk in de zachte sector

VISO-sisters op gesprek
Drie toffe zussen ‘Vangeenberghe’ lopen school in VISO.
Waarom maakten deze enthousiaste meisjes de keuze voor
VISO? Wat was hun motivatie?
Wat zijn hun ervaringen? Wat
willen ze later worden?

Op woensdag 27 februari zitten we met
z’n vier rond de tafel. Als interviewer
stel ik graag de zussen voor en vertel ik
wat ik hoorde.
Twee van hen volgen les in campus Dr.
Delbekestraat: Orphée, de oudste volgt
les in 3 Verzorging-voeding c en Zoë,
haar jongere zus, volgt les in 1 Ba. Haar
tweelingzus Estée zit in de klas 1A STVb
in campus Polenplein. Alle drie kozen ze
voor een opleiding in de zachte sector.
Toen Orphée enkele jaren terug met
haar ouders naar de infoavond en de
open dag kwam, was het meteen al duidelijk. Orphée voelde zich na een goed
onthaal onmiddellijk thuis en de eerste
schooldag had ze al veel vriendinnen.
Zussen Zoë en Estée leerden beide
campussen kennen. In Dadizele, waar zij
wonen, hoorden ze in de lagere school
veel leuke dingen over VISO. Beiden
waren nieuwsgierig wat ze allemaal konden doen in VISO en uiteindelijk koos
Estée voor 1A en Zoë voor 1B.
Ondertussen is het schooljaar al meer
dan halfweg en hebben ze al veel meegemaakt en bijgeleerd. Moeder, die op
de achtergrond meeluistert, fluistert me
toe dat haar dochters graag naar school
komen en dat de jongste zussen, elk

in hun klas, nogal veel plezier kunnen
maken. Met de vrienden doen ze vaak
heel gekke dingen, vooral tussen de lessen en tijdens de pauzemomenten. Niks
mis hiermee, gelukkige meisjes dus, die
Zoë en Estée. Ook Orphée is een vrolijke meid, maar moet al wat ernstiger
zijn omdat de leerstof in het derde jaar
anders is dan in het eerste jaar. Dat
Frans is zeker niet te onderschatten
vindt ze. Engels lukt dan wel heel vlot.
De drie zussen hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel en willen vooral dat
iedereen in de klas zich goed voelt. Zelf
zeggen ze dat ze heel hulpvaardig zijn en
dat ze er niet tegen kunnen als er eens
ruzie is. En pesten… dat aanvaarden ze
absoluut niet!
Als ik de vraag stel of ze VISO zouden
aanraden aan leeftijdsgenoten, dan antwoorden ze allen volmondig: ja!
Orphée, Estée en Zoë vinden dat er op
school veel gedaan wordt voor de leerlingen. Ze getuigen dat er in elk jaar wel
iets gebeurt. Er zijn de vele projecten,
ze kijken eens naar een mooie film en
bespreken die dan, ze gaan naar De Spil
voor een toneelstuk rond een thema
waarover ze leerden. Ze leren ook veel
bij in de praktijklessen. Wat ze ook tof
vinden, is dat er veel afwisseling is in de
lessen. Zo zijn de lessen niet saai. Ze
geven aan dat ze de ene les wel liever
doen dan de andere en dat ze dan ook
elk hun favoriete leerkracht hebben. Zo
zegt Orphée heel spontaan dat ze graag
PO doet, ze kan er zich in uitleven. Terwijl Zoë reageert dat ze dat ook graag
doet, maar LO haar favoriete vak is. Verder hoor ik dat Estée alle vakken graag
doet en dat ze wel meer moet studeren
dan haar zussen.

Moeder wil ook even het woord nemen
en meldt mij tussendoor dat er op school
heel sterk ingezet wordt op zorg voor
leerlingen. Zij apprecieert dit enorm en
vindt het fijn hierover te kunnen praten
met de betrokken leerkrachten en leerlingenbegeleiding.
Ik stel ook de vraag wat de zussen later
willen worden. Orphée vertelt dat ze na
Verzorging kleuterjuf wil worden. Zoë
wil een andere weg inslaan en wil kapster worden. Zus Estée daarentegen
twijfelt nog of ze laborante wil worden of
iets wil doen in de schoonheidszorg. In
ieder geval kunnen ze zich in VISO goed
op hun toekomst voorbereiden.
Naast studeren is er ook tijd voor ontspanning. De tweelingzussen Estée en
Zoë trainen tweemaal per week voor de
volleybalcompetitie en in de weekends
speelt hun ploeg U13 telkens een match
bij Dynamivo Dadizele. En jawel hoor, ze
staan in het klassement bijna bovenaan.
Volleybal is niets voor Orphée. Paardrijden is haar ding.
’s Avonds thuis wordt er ook wel eens
over school gesproken: over de leerlingen, de leerkrachten, de gemaakte toetsen, de schoolreis, vrienden en vriendinnen, leuke en minder leuke dingen uit
de les en wat er allemaal gebeurt op de
speelplaats.
Het is tijd om afscheid te nemen. Orphée,
Estée en Zoë zijn niet de grote praters,
maar wel meiden met een eigen mening
die heel goed zorgen voor elkaar. Alvast
bedankt voor deze leuke babbel en doe
het verder goed in VISO!
Patrick Soenen
v.l.n.r.: Estée, Orphée en Zoë

CONTACT MAART-APRIL 2019
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Onderweg doorheen het schooljaar
Auke Delie uit 1A STVb

Brrr... in de koude winterperiode kleedden
we onze tak in klas aan met mutsjes.
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In het vak STV hebben we een vriendenboek
gemaakt. We pimpten het boek met stof en
schreven onze naam in handlettering.

Op Valentijn kon ook in de kookles een
heerlijke maaltijd niet ontbreken: spinaziestoemp met spekjes en een spiegelei.

We voeren een typemaquillage uit met
koude of warme kleuren, naar wens van
een model.

En nu is het mijn beurt om model te zijn
voor een klasgenoot!

Tara Decoster uit 4 Bio-esthetiek

Reinigen en beschermen van het gelaat
vóór de make-up is een belangrijke fase.

Tibo De Wever uit 5 Techniek-wetenschappen

Op zoek naar actieve werkstoffen in pijnstillers in de chemieles.

10
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Fysica op het menu: hoe werkt een draadloze oplader? (bv. van een elektrische tandenborstel)

Vol inzet om ook de theorievakken grondig
in te studeren…

Sterk in de zachte sector

Hannelore Evenepoel uit BVLb

In personenzorg leerde ik over de verschillende huidtypes. Daarna mocht ik zelf een
masker op mijn gezicht aanbrengen.

Een powerpoint maken in de les informatica doe ik graag. Gelukkig hoef ik die niet
voor de klas te presenteren!

In de les PO mag ik mijn creativiteit de vrije
loop laten gaan. Hier versier ik het woord
‘wetenschap’. Samen met mijn klasgenoten hebben we er een wereldbol en planeten op getekend en geschilderd.

Malikj Fazli uit 3 Verzorging-voeding b

In de kookles kregen we bezoek van leerlingen uit het 3de leerjaar. Het was heel
leuk om samen met hen tomatensoep met
balletjes en fruitsalade te bereiden!

Leren strijken in de les interieur en linnenzorg volgens de strijkfiches. Niet zo gemakkelijk! Ik moet er nog even aan wennen.

In geïntegreerd werken kregen we als
opdracht een spelletjesvoormiddag te organiseren voor kleutertjes. Heel leuk om te
doen!

Soetkin Vandenbussche uit 7 Organisatie-assistentie

Naast de leuke activiteiten die we doen
met de bewoners van het woonzorgcentrum laten we ze ook nog lekker genieten
van een verwenmomentje.

We zorgen er voor dat de kleine kindjes lekker eten krijgen, zo heeft hun maagje geen
honger meer...

Na ons werk, zorgen we er voor dat het
weer ‘spik en span’ is om er terug in te
vliegen.

CONTACT MAART-APRIL 2019
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Week van respect in VISO
Tijdens de Vlaamse Week tegen
Pesten van 22 februari tot en
1 maart 2019 was er in VISO
weer extra aandacht voor respect en tegen pesten. Ook dit
jaar vroeg actrice Tine Oltmans
om 4 stippen op je hand te zetten en zo te tonen dat je pesten
niet oké vindt.
Bij de start van de week wandelden
haast alle leerlingen aan de ingang
van de school door het grote gordijn
met de 4 stippen tegen pesten. Leerlingen plaatsten hun duim tegen pesten in de verf en maakten een blijvende afdruk op canvas. We willen
zo allen tonen dat pesten op school
niet kan.
Ook op Facebook lanceerden we een
oproep waarop gevraagd werd een
foto te posten met gekruiste armen
en daarbij te plaatsen #VISOtegenpesten.
Nieuw dit schooljaar was ook de
theatervoorstelling ‘Het schaap van
Vlaanderen’ voor de 3de graad over
‘hoe respectvol met elkaar samenleven’. Acteurs Frank Van Erum en
Youssef El Mousaoui toonden dat
dit niet zo moeilijk is. Beide acteurs
daagden de leerlingen voortdurend
uit en betrokken hen actief bij de
voorstelling.
Vooroordelen, politieke correctheid,
zwarte piet, halal slachten, asielbeleid, homoseksualiteit, vrijheid van
meningsuiting, de rol van de vrouw
en de hoofddoek… actuele thema’s
passeerden de revue. Clichés vlogen
over en weer, maar werden telkens
weer ontkracht.
Elke sketch was opgebouwd vanuit
een duidelijke invalshoek die vragen

12
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opwerpt en daarbij de ‘makkelijke’
antwoorden uit de weg gaat. Gevoeligheden werden niet vermeden,
maar op een confronterende manier
op tafel gelegd. De voorstelling zette
aan het denken en functioneerde als
breekijzer om vastgeroeste ideeën
los te wrikken.
Met nog vele andere initiatieven van
de werkgroep respect, hebben we dit
jaar weer een geslaagde ‘week voor
respect en tegen pesten’ achter de
rug. Laat ons hopen dat iedereen
respectvol met elkaar omgaat.
Patrick Soenen

Sterk in de zachte sector

One more time!
De oud-leerlingenbond van
campus Polenplein organiseerde op 23 februari voor de
tweede keer zijn terugkomdag
en zag niets dan blije gezichten op deze zonovergoten
zaterdagnamiddag.
Na ontvangst en verwelkoming in het
schoolrestaurant kregen de oud-leerlingen en oud-leerkrachten – ze waren met
67 dit jaar – een rondleiding doorheen
de gebouwen van hun vormingsjaren.
Het werd een nostalgische wandeling
down memory lane die veel herinneringen bleek los te weken.
Na deze wandeling kon tijdens een
broodjesreceptie
gezellig
worden
gekeuveld. De digitale fotoreeksen bleken een succes en ook de oude fotoboeken werden met veel gretigheid –
en guitigheid – doorbladerd, terwijl een
oud-leerkracht en passant de vraag
kreeg of die ene nota in 2009 nu écht
wel nodig was*.

seling (denk aan Lou Bega’s ‘Mambo
No. 5’ of Britney Spears’ ‘… Baby One
More Time’). Er werd nét niet gedanst
ter ere van dit porseleinen jubileum.
Daar hadden de aanwezigen eigenlijk
geen tijd voor, want na al die jaren valt
er gewoon heel veel te vertellen natuurlijk.

Wil je er binnen twee jaar ook bij zijn?
Like dan zeker onze Facebookpagina of
stuur ons een mailtje zodat we je kunnen toevoegen aan ons oud-leerlingenbestand. Hopelijk tot binnenkort!
*de nota was wel degelijk nodig
Thomas Ryon

Leerlingen afgestudeerd tijdens het
schooljaar 1998-1999 werden op
deze terugkomdag extra in de kijker
gezet. De ‘Wall of Memories’ met de
klasfoto’s en wist-je-datjes van toen
lokte dan ook heel wat kijklustigen.
Ook de hierop afgestemde playlist
nam ons eventjes terug mee naar
die wilde jaren net voor de eeuwwis-

CONTACT MAART-APRIL 2019
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Opnieuw 3 jaar GOKken in VISO
September 2018, we staan aan de start van een nieuwe 3-jarige GOK-cyclus. GOK staat hierbij voor Gelijke
OnderwijsKansen. Als school willen we namelijk álle leerlingen alle kansen bieden om zich normaal te ontplooien en zich goed te voelen!

4.
4.

resultaten bevragingen

3.

3.

De beschikbare info is reeds verwerkt en geanalyseerd door
het GOK-team. Alle info wordt besproken in de verschillende
participatieorganen zoals de leerlingenraad, het oudercomité,
de directieraad, het LOC en de schoolraad.
Al deze participatieorganen geven feedback en advies.
Op de pedagogische studiedag en personeelsvergadering
van het tweede trimester werd bovendien door het personeel
gewerkt rond GOK.
Met al deze input stellen we actieplannen op die een leidraad
zullen vormen voor acties en interventies die we de komende
drie jaar zullen op touw zetten.

14
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1.

2.
1.
2.

X = werkpunten / V = succespunten
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100 - dagen
6 SV

6 GWWa

Wb

6 GW

6 HZa

b

6 STW
6 TW
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6 Vb
6 Va

6 OH

6 STWa

6 HZb

6 Vc
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Leerlingenfeest 2019: On the road
Come with me… met dit openingsnummer van Puff Daddy
werden we op 18 februari in De
Spil uitgenodigd voor een tocht
vol talent: toffe, eigentijdse
acts, door en voor de leerlingen van VISO, passeerden de
revue. Traditiegetrouw stonden
weer alle zesdes extra in de
kijker met hun enthousiaste en
vaak frivole 100-dagendansjes.
Daarnaast was er weer talent
van allerlei slag: toneel, zang,
dans en acrobatie wisselden
elkaar vlotjes af en deze aangename mix wist het publiek
duidelijk te bekoren.

Vervolgens werden we getrakteerd op
nog meer dans: die van de middagdansers (onder leiding van Britt Caenepeel
(3 STWb) en Camille Feryn (3 STWb) en
ook Olivia Couckhuyt (6 STWb) en Lindsey Balcaen (6 STWb) huppelden gezwind
over het podium… en er waren nog meer
acrobaten op de been: er was breakdance, ropeskipping en enkele jonge turners tuimelden vlijtig op de mat.
Op onze boeiende tocht kwamen we ook
Pacman en de Muppets tegen en we werden weer door Amber Dujardin (6 HZa)
overtuigd dat ‘Nothing else matters’.
Andere zangeresjes maakten dan weer
hun debuut en hebben misschien de
smaak te pakken om er volgend schooljaar weer voor te gaan.

Op stap

Hit the road, Jack

Met haar startten we de trip en op weg
ontmoetten we vurige brandweermannen,
happy holbewoners en plezante piraten…
In dit spektakel botsten we ook op Alladin
en Belle en het Beest en zelfs de obscure
maskers van Casa de Papel waren van de
partij, maar het was Mario Bros die de
benen nam met de winnende act.

In een magische wereld maakten we
verder kennis met dwergen en allerlei
sprookjesfiguren die een moeilijke en uitdagende tocht voor de boeg hadden op
weg naar kaap Crevits! Daarvoor dienden
ze de ‘gevaarlijke Roeselaarse bossen’
te trotseren. Tiens, welke link kunnen
we daarmee maken?

Presentatrice van dienst was Josephine
Vlieghe (5 STWa), die niet aan haar proefstuk toe was trouwens en ook als voorzitster van de leerlingenraad niet enkel haar
verbaal talent, maar ook haar betrokkenheid bij VISO ruimschoots heeft bewezen.

These boots are made
for walking

Onder dat motto werd de laatste act
gebracht door enkele leerkrachten en
opvoeders, waarbij zij hun beste beentje
voorzetten! Gepimpt met hoge kapsels en
laarzen hadden ze een choreo voorbereid
op de speelse klanken van ‘These boots
are made for walking’, live gezongen door
mevr. Vandenabeele en niet toevallig aangeleerd door onze lenige, benige LO-leerkracht mevr. Van Ruymbeke.

Ook een roadie, Jack, altijd onderweg,
kwam speciaal van de States om ons op
sleeptouw te nemen en ons doorheen de
talententocht… af en toe doorprikt met
een knipoogje naar de actualiteit te loodsen!

Op een voetstuk

Deze laatste werd trouwens in de bloemetjes gezet voor haar hele parcours in
VISO, maar vooral als boegbeeld van het
leerlingenfeest. Zo leerde ze honderden
zesdes hun 100-dagendansjes aan en
fungeerde ze jarenlang als coördinator
tussen techniek en performers. We zijn
dankbaar voor al haar input en wensen
haar veel geluk op haar verdere levenstocht na haar onderwijsloopbaan. Wij
proberen waardig in haar voetsporen te
treden, al zullen we haar ervaring zeker
missen!

Op weg… met Sint- Michiel

Vanuit een ludieke hoek werd de moraal
van het verhaal duidelijk: de engel SintMichiel had een mooie boodschap voor
elke leerling:
Wie je ook bent: prins(es) of leerling, boy
or girl… it doesn’t matter.
18
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Wat je ook doet: aso, tso, kso, bso,
buso… richting of school, het maakt
eigenlijk helemaal niets uit.
Try to listen and to understand each
other!
Spread the message and the positive
vibes:
Stick together,
probeer er samen voor te gaan.
Geen weg is te lang,
geen berg te hoog,
geen probleem onoverkomelijk,
geen opdracht niet haalbaar.
Als we er samen voor gaan,
met een positieve ingesteldheid.
We reiken mekaar de hand
en gaan er samen voor!
Met deze inspirerende gedachte - en
hopelijk gesterkt om de verdere
(VISO-)tocht met veel goesting te gaan
- werd de show stijlvol afgesloten op de
beats van ‘Walk of life’.
Wiske Vandamme (2 TW) en Hanne
Debusschere (3 STWd) schreven hun
ervaringen neer.

“Mijn eerste deelname aan het
leerlingenfeest heb ik heel positief
ervaren! Het concept vond ik ook
heel geslaagd.
Ik deed mee in het sprookje als
Grietje (van Hans en Grietje) en
als één van de backgroundzangeressen. Meedoen in een kleine
rol vond ik ideaal om te starten…
In de loges vond ik het ook wel
fijn: daar kon je eens even goed
ontspannen en bij het omkleden
leek het alsof we echte artiesten
waren! Ik deed ook nog mee aan
de middagdans, dat vond ik ook
een leuke ervaring.
Dit was het eerste jaar dat ik deelnam en ik zou het misschien volgend jaar nog eens opnieuw doen,
want ik heb er echt van genoten!
Kort samengevat: het leerlingenfeest was een ervaring die ik niet
snel zal vergeten!”
Wiske

Het leerlingenfeest is elk jaar weer
een topmoment voor mij, omdat al 2
jaar mee doe aan het toneel. Hierdoor
krijg ik meer zelfvertrouwen en het is
altijd tof om samen te werken met
andere leerlingen. Ik acteer heel graag
en droom er dan ook van om hiervan
later mijn beroep te maken. Ik zing ook
heel graag, waardoor ik regelmatig op
het podium sta, vooral met vox musica,
het koor waarin ik zit. Misschien als ik
genoeg durf, zal ik volgend jaar eens
zingen op het leerlingenfeest. De bijna
dagelijkse voorafgaande repetities
waren ook heel leuk, want er werd af
en toe gelachen! Vlak voor het begon,
had ik stress dat iemand zijn tekst zou
kwijt geraken en dat we niet zouden
weten wat te doen, maar dat was voor
niets nodig. De vele complimentjes
die ik achteraf kreeg, maakten mij
steeds vrolijk. Ik hoop dat ik volgend
jaar opnieuw mag meedoen en dat het
dan een even tof leerlingenfeest wordt
als 2019!
Hanne
Sonja Sijmkens

Als de draad van zijde is
Op vrijdag 15 maart bezochten we met
de leerlingen van 7 Thuis- en bejaardenzorg de belevingstentoonstelling
en workshop ‘Als de draad van zijde is,
omgaan met de laatste levensfase.’
Dit is een initiatief van De Bremstruik,
het Netwerk palliatieve zorg De Mantel
en een enthousiaste groep vrijwilligers.
Eender wie de kans krijgt stil te staan
bij het leven van zichzelf en van anderen, stelt zich vragen over de toekomst.
Deuren van verleden gaan open en toe,
nieuwe horizonten openbaren zich of
verdwijnen in de mist. Soms komt het
levenseinde onverwacht, soms is het
een weg van maanden en jaren. Een
uitdaging voor al wie er mee te maken
heeft: de persoon zelf, familie en
bekenden, zorgenden… Hoe kunnen
we daar op weg mee gaan?
Onze leerlingen gingen ook creatief aan
de slag met klei en luisterden geboeid
naar verhalen rond het levenseinde,
gebracht door een dame die vertelde
uit eigen ervaringen.
De tentoonstelling loopt nog tot en
met 17 april van 14 tot 17 uur (niet op

zondag) in de Bremstruik, Arme Klarenstraat 36, 8800 Roeselare.
Dit is wat onze leerlingen ervan vonden:
Yara Haerynck
Je zag dat de mensen daar veel werk in
gestoken hadden om het gebouw mooi
aan te kleden in het thema ‘palliatief’.
Je zag dat ze met veel emoties vertelden over wat ze meegemaakt hadden
en wat ze eigenlijk willen overbrengen
naar ons toe met de verschillende
schilderijen, filmpjes, zelfgemaakte
beelden... Ik heb bijgeleerd dat je
met klei veel voorwerpen kan maken
en dat je met klei ook je emoties kan
weergeven. Ik heb ook bijgeleerd hoe
je eigenlijk moet reageren bij iemand
die het moeilijk heeft.

Daniëlle Vandenbroucke
Ik heb vandaag veel bijgeleerd over hoe
je in klei je emoties en woede kan kwijtraken. Ik vind het ook boeiend dat de
mensen uit eigen ervaringen praten, zo
kan je meer een eigen beeld vormen. Ik
heb bijgeleerd dat je vooral moet helpen
vanuit de gevoelens van de zorgvrager.

Melina Popelier
Ik vond het een mooi rustgevend huis en
een mooie uitleg. De rondleiders konden
het mooi overbrengen en verwoorden en
dankzij de uit het leven gegrepen verhalen, kon je echt meestappen in de verhalen en de emoties. Ik heb persoonlijk
bijgeleerd dat uiten van emoties en het
aanraken van de persoon enorm veel
kan helpen. Ook dat je door middel van
klei dichter bij je artistieke zelf komt.
Cindy Claeys
CONTACT MAART-APRIL 2019
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Barnum en VISO
kiezen voor samenwerking
De raad van bestuur van scholengroep Sint-Michiel gaf in
februari groen licht aan Barnum en VISO om zowel pedagogisch als op het vlak van infrastructuur samen te werken.

Sterk in de zachte sector

Aan deze beslissing ging intensief en
uitgebreid overleg met alle betrokkenen
vooraf, waarbij alle personeelsleden van
Barnum en VISO de kans kregen om in
alle vrijheid hun voorkeur duidelijk te
maken over de vorm van samenwerking
in een bevraging.
Het draagvlak voor de intense samenwerking blijkt uit het resultaat van deze
bevraging van het personeel (86% koos
hiervoor in VISO) en uit de adviezen van
de participatieorganen. In de oudercomités en de leerlingenraden van beide campussen van VISO was iedereen voorstander van maximale samenwerking. Ook de
schoolraad, het LOC en de campusraden
deelden deze mening. De gedragenheid
is dus bijzonder groot.
De samenwerking is een toekomstperspectief dat in de komende jaren in verder overleg met alle betrokkenen wordt
uitgewerkt en pas met de nieuw beschikbare infrastructuur vorm krijgt.
Barnum en VISO hebben zo de tijd om
het verhaal verder stap voor stap participatief te laten groeien, de sterktes uit
te diepen, expertise uit te wisselen en
samen werk te maken van de aandachtspunten die in verschillende participatieorganen verwoord werden.
De samenwerking zal concreet worden
met een gezamenlijke eerste graad op
het moment dat de nieuwbouw klaar is
(verwachting: 2024). Het einddoel is een
volledige samenwerking binnen de drie
graden die wordt uitgerold na de realisatie van de gezamenlijke eerste graad. Tot
2024 functioneren Barnum en VISO nog
als aparte scholen en blijven de leerlingen op de huidige locaties. Pas dan verhuizen beide campussen van VISO naar
de site in en rond Barnum. Vanaf 2020
kunnen leerlingen van de eerste graad al
keuze-uren kiezen uit het aanbod van de
andere school.
In de gemeenschappelijke observerende
en oriënterende eerste graad zal er voor
de leerlingen een sterk en divers keuze20
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aanbod zijn. Ook in de tweede en derde
graad zal het ruime studieaanbod veel
keuzes en kansen bieden binnen de
eigen school, zowel binnen aso, bso als
tso. Alle huidige richtingen van Barnum
en VISO blijven behouden. Elke leerling
zal ook blijvend les krijgen in klasgroepen volgens het eigen cognitieve niveau
en wordt zo in zijn talenten maximaal
uitgedaagd. Wie verandert van aso naar
tso of van tso naar bso, zal op dezelfde
school kunnen blijven. Dit is aangenaam
voor leerlingen en zorgt voor een vlottere
studieoriëntering.
De samenwerking zorgt voor extra kansen
voor de leerlingen om elkaars talenten te
leren kennen en waarderen. We bieden
een realistisch beeld van de maatschappij binnen de school.
Een ruime, aantrekkelijke nieuwbouw
in en rond Barnum zal een hefboom zijn
voor de samenwerking tussen beide
scholen en een grote pedagogische
meerwaarde creëren voor leerlingen en
personeel. Deze nieuwbouw met alle
moderne didactische middelen en uitrusting is een belangrijke troef om de kwaliteit van het onderwijs in beide scholen
nog te versterken. Hij biedt bovendien
ook een antwoord op het huidige plaatsgebrek dat bij ons in VISO ontstaat door
het groeiende leerlingenaantal.

Voor het personeel van beide scholen
biedt dit project extra werkzekerheid binnen één school en nieuwe kansen, vooral
op pedagogisch vlak.
Een vernieuwd internaat Noord voor
zowel de jongens als de meisjes van
beide scholen maakt deel uit van het project. Het internaat zal dus op de eigen
schoolsite komen, wat een troef is.
Met deze samenwerking zijn we ervan
overtuigd dat we een krachtig, vernieuwend en uitdagend verhaal schrijven vanuit de sterke troeven van beide scholen.
We gaan er samen voor!
Veerle Vanoost

Op 26 februari werd deze beslissing onder grote belangstelling toegelicht op een persconferentie. De
reportage hierover door WTV kan je
bekijken op onze facebookpagina:
www.facebook.com/visoroeselare
Personeel, leerlingen, ouders en
alle participatieorganen kregen via
diverse kanalen verduidelijking en
meer gedetailleerde info.
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Communicatiebureau van oud-leerling Reinout
overtuigt als Starter van het jaar
Dit jaar werd Exposure, het
digitale marketing en communicatiebedrijf van oud-leerling
Reinout Van Zandycke verkozen tot Starter van het jaar
bij de Roeselare Awards. Na
eerdere mediaoptredens als
communicatie-expert, het uitgelezen moment om met
Reinout in gesprek te gaan.
Dag Reinout, kun je even kort je
schoolloopbaan schetsen?
Ik heb in VISO Sociale en technische
wetenschappen gestudeerd en in de
derde graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen en studeerde af in 2010.
Boeiende richtingen waarin we in de
derde graad op stage gingen en die link
met het werkveld sprak me sterk aan. Ik
kreeg in GWW ook mijn introductie in de
psychologie.
Nadien heb ik Communicatiemanagement gestudeerd aan Howest in Kortrijk
en daarna via een schakeljaar een master Politieke communicatie aan de universiteit van Antwerpen. Ook in mijn hogere
studies heb ik veel stages gedaan, onder
andere bij Unizo en bij de Belgische
woordvoerder van AXA bank, de grootste
verzekeraar in ons land.
Ik vind het ongelooflijk belangrijk om te
blijven leren en ervaring op te doen. Zo
leg ik bewust heel veel contacten met
experten in binnen- en buitenland en ga
ik binnenkort ook een week studeren aan
Harvard University.

Je hebt het bedrijf Exposure opgericht. Wat doen jullie precies?
We zijn een bedrijf dat gespecialiseerd is
in digitale marketing en communicatie.
Onze focus daarbij ligt niet zo zeer op het
grafische, maar wel op het gedragswetenschappelijke aspect van communicatie.
Wat ons uniek maakt, is dat we alles psychologisch onderbouwen. De kernvraag
is: hoe overtuig je mensen via digitale
communicatie?
Wij werken hoofdzakelijk voor politici
en kmo’s. Het gaat daarbij vooral over
beroepen waar met mensen gewerkt
wordt: advocaten, verzekeraars…

Wist je al lang dat je iets met communicatie wou doen?
Mijn interesse voor communicatie en
het overtuigen van mensen is in het
secundair tot uiting gekomen. Samen
met enkele vrienden hebben we toen de
onafhankelijke jongerenvereniging Jong

en Democratisch opgericht om jongeren
warm te maken om de politiek te volgen.
In de vele contacten die ik toen had met
politici, heb ik ervaren dat (non-)verbale
communicatie belangrijk is. Ik werd getriggerd om te weten hoe die communicatie
werkt, deels ook om me als zestienjarige
te kunnen wapenen tegen doorwinterde
politici.
Ik ben veel beginnen lezen en de interesse voor de overtuigingspsychologie
is daarbij heel snel gegroeid. We hebben
maar één stel hersenen dat we dagelijks
gebruiken om keuzes te maken. Of je nu
een nieuwe wagen koopt of in het stemhokje een bolletje kleurt, je hersenen
bepalen die keuze. Dat intrigeert mij.

Wat heeft je doen beslissen om nog
tijdens je studies een bedrijf op te
starten? Toch niet meteen evident
voor een student?
Door de vele contacten met politici vroeg
men mij steeds meer om raad. Voor ik
het wist, had ik een ondernemingsnummer en was ik student-ondernemer. Bij de
start waren dat vooral kleine opdrachten,
maar dat is steeds gegroeid. Tijdens de
vorige presidentsverkiezingen ben ik door
Amerika getrokken om verschillende communicatie-experts te interviewen, o.a. uit
het campagneteam van president Trump.
Daarover is een e-book verschenen dat
naar alle politici in België verstuurd werd
en dat was de trigger om echt te groeien.
Mijn jonge leeftijd is een groot voordeel
voor mijn expertise en geloofwaardigheid
op vlak van digitale communicatie en door
de contacten met experts wereldwijd heb
ik ook inhoudelijk heel wat bagage. Een
ideale mix dus.

Ondertussen geef je lezingen voor
volle zalen, kom je als expert op
tv en in de krant en werd Exposure
Starter van het jaar. Wat doet dat
met een mens?
De award Starter van het jaar was een
heel mooie erkenning voor wat we tot nu
toe bereikt hebben. Die heeft echt deugd
gedaan. Ook de erkenning door de media
als expert is natuurlijk heel leuk, maar
tegelijk willen we blijven groeien en het
steeds beter doen. Als in de media een
andere expert aan het woord komt, dan
denk ik stiekem: ik had dat willen doen.
Dat geeft me een ongelooflijke drive om
me blijvend te motiveren.

Als je even achterom kijkt, wat heb
je meegenomen uit je schoolcarrière
in VISO?
Ik heb sociale richtingen gevolgd waarin
het maatschappelijke heel belangrijk

was. Zowel in de theorie als de stages
kwam dat sterk naar voor. Een job in de
zorg- of sociale sector was echter niet
voor mij. Ik had schrik om me niet ten
volle te kunnen ontplooien, om onvoldoende uitdaging te vinden.
Dankzij mijn studies Communicatie en
de commerciële sector waar ik nu in zit,
kan ik me volledig uitleven. Daarbij heb
ik nu het grote voordeel dat ik een zeer
brede kijk heb meegekregen. De focus op
het sociaal-maatschappelijke vanuit het
secundair in combinatie met wat ik nu
doe, zorgt ervoor dat ik overal over mee
kan spreken en dat ik mijn ruime interesses ten volle kan ontwikkelen.

Welk advies zou je meegeven aan
onze leerlingen in VISO?
Mijn advies sluit aan bij het voorgaande.
Wat je ook doet, hou je blik heel ruim en
heb interesse in alles wat rondom jou
gebeurt. Als je nu een richting volgt, dan
kan je nadien met de juiste motivatie
echt nog alle kanten uit.
Soms vinden mensen een tso-opleiding
minderwaardig, maar je hebt nadien nog
heel veel mogelijkheden. Ben je tevreden
over je richting, dan kan je op dezelfde
weg verder, maar heb ook geen schrik om
heel breed te kijken. Wie weet, ontdek je
wel iets wat je nog meer ligt. Zolang je je
interesses en talenten volgt, zal je zeker
hoog scoren.
Reinout, dank je wel
voor dit interview en
je mooi advies aan
onze leerlingen.
Heel veel succes met de verdere uitbouw van
Exposure en de
plannen om ook
internationaal een
rol van betekenis
te willen spelen. Met
je ambitie en enthousiasme horen we zeker
nog van jou.
Joeri Sioen

‘Paris is not a city, it’s a world’
Donderdag 14 maart om 6.30 uur vertrokken de leerlingen van het zesde jaar
voor drie dagen richting Parijs. Een eerste halte aan het kasteel van Versailles
bracht hen naar de tijd van de Zonnekoning en Marie-Antoinette.
Hierna volgde een wandeling in het centrum van de modestad voor een tocht
langs de exclusieve etalages van Dior,
Chanel, Louboutin,… en mochten ze
ook even dwalen in Galeries Lafayette.
De eerste dag werd afgesloten met een
bezoek aan de Eiffeltoren by night, wat
toch niet kon ontbreken op een reisje
naar de city of light.
Dag twee werd gezamenlijk gestart aan
de piramide van het Louvre, waarna de
leerlingen vrij waren om het museum te
bezichtigen en op zoek te gaan naar de
Mona Lisa, de Venus van Milo of Nikè van
Samothrake. Na de middag werden de
Champs-Elysées onveilig gemaakt door
onze zesdes; gelukkig waren ze vooral
geïnteresseerd in shoppen en flaneren
en gingen ze niet zo baldadig te werk als
de gele hesjes die de dag erop de avenue
vernielden.
Na wat vrije tijd werd de keuzeactiviteit
gestart en splitsten we ons op voor een
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wandeling door Belleville op zoek naar
streetart of slenterden we door de straten van Le Marais. Leerlingen die meer
interesse hadden in kunst, konden kiezen uit Centre Pompidou, museum Rodin
en Quai Branly.
We sloten dag twee opnieuw af met de
voltallige groep met een ontspannen
boottochtje op de Seine.
Ook op dag drie waren de leerlingen vrij
om hun eindreis naar eigen interesse in
te vullen. Ze konden kiezen uit Île de la
Cité met een bezoek aan de Sainte-Chapelle, de Conciergerie en de Notre-Dame
of Dôme des Invalides. Hadden ze interesse in wetenschappen, dan konden ze
terecht in Jardin des Plantes, het natuurhistorisch museum en kozen ze opnieuw
voor wat kunst, dan kwamen ze terecht in
Musée d’Orsay. La Défense stond ook op
het programma, maar de tocht doorheen
de zakenwijk werd last minute door de
betoging gewijzigd in een wandeling door
de wijk rond de Moulin Rouge.
Het weer klaarde elke dag meer en meer
op en we eindigden op zaterdag met een
stralend lentezonnetje in Montmartre
aan de Sacré-Coeur.
Kristel De Duytsche

Febe Callebert (6 HZa):
Ik vond het heel leuk en er was ook
een toffe sfeer in alle groepen. Ik heb
me echt geamuseerd. Ik vond de Eiffeltoren zeer mooi en al die winkelcentra
en winkelstraten waren top om te zien.’

Lisa Maertens (6 STWb):
Paris is not a city, it’s a world. (Origineel citaat van François I, koning van
Frankrijk in de zestiende eeuw)

Delphine Desnijder (6 STWb):
Londen is a test, and Paris is a masterpiece

Louise Cardoen (6 STWa):
Paris, c’est comme une histoire
d’amour, on se souvient seulement
des beaux jours. (Origineel citaat van
Lisa Gachet, onderneemster en blogster uit Parijs)

Yben Baes (6 STWb):
Parijs is prijzig, maar zo fijn.

Sterk in de zachte sector

Op stap in Europa
Op 17 maart vertrokken opnieuw 20 enthousiaste leerlingen voor drie weken naar Frankrijk, Nederland, Finland en Zweden om er stage te lopen. Dit jaar nemen ook voor de eerste maal twee leerlingen van het 7de
jaar Modespecialisatie en trendstudie deel aan de buitenlandse stage. We kijken alvast uit naar hun ervaring
in het volgende nummer van Contact.

v.l.n.r.: Orphee Renard (6 GWWb), Soetkin Vandenbussche
(7 OA), Margaux Demeulenaere (7 TBZ) en Célèstine Noppe
(6 GWWb) - FRANKRIJK

v.ln.r.: Elien Landuyt (6 GWWb), Noa Van Milghem (6 GWWa),
Elien Verstichel (7 KZ), Justine Demeyer (7 TBZ), Sari Sluys
(7 MST) en Lisa Leeman (7 TBZ) - NEDERLAND

v.l.n.r.: Xena Goddeeris (6 GWWb), Marie Bostyn (7 KZ), Lieve
Vuylsteke (lkr.), Michelle Willaert (7 MST), Kris Mostrey (lkr.),
Jess Seynaeve (7 KZ), Pauline Hélin (7 EL) en Deborah Vermote
(7 HS) - FINLAND

v.l.n.r.: Goewaart Oplinus (lkr.), Silke Verbeke (6 GWWb), Melina
Popelier (7 TBZ), Ayela Thierens (6 GWWa), Veronica Portocarrero Victoria (7 KZ) en Lize Pattyn (lkr.) - ZWEDEN
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Proeven van cultuur
BELGIË ONDERTITELD / LA BELGIQUE SOUS-TITRÉE
België ondertiteld / La Belgique soustitrée (BRONKS) is een meertalige voorstelling waarbij humor en zelfrelativering
nooit ver weg zijn en niemand onberoerd
naar buiten gaat.
Op maandag 25 februari gingen 4 STW,
4 BE en 4 TW kijken naar deze voorstelling in De Spil.
Wat is dat nu eigenlijk, Belg zijn?
Benieuwd naar de identiteit van een land
dat vaak afgeschilderd wordt als ‘Absurdistan’, trokken theatermakers Greet
Jacobs en Julie Delrue een jaar lang België rond.
Ze interviewden zo veel mogelijk verschillende, boeiende Belgen in alle uithoeken
van het land, op zoek naar de raakpunten
en de schoonheid achter al die schijnbare
tegenstellingen.
Het resultaat is een theaterportret dat de
ziel van ons landje blootlegt.
Vijf acteurs transformeren onophoudelijk: van een minister-president tot een
Middelkerkse visser, van een Brusselse
puber tot een Limburgse oma, van een
moeder van vier kinderen met Marokkaanse roots tot een zesjarige koekjesverslinder.
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Enkele indrukken van de leerlingen van
het vierde jaar kan je hiernaast lezen.

Family Trees
Op maandag 11 februari gingen de leerlingen van het eerste jaar naar de voorstelling van TANK vzw/Janni Van Goor & KOPERGIETERY kijken in De Spil.
Choreografe Janni van Goor zet met een energieke ploeg kinderen en professionelen een sfeervol ‘familieportret’ neer, waarin circus en danstheater elkaar ontmoeten.
De voorstelling is een wisselwerking tussen jonge mensen en volwassenen. Zoals
een echte familie leerden ze elkaar dingen tijdens het repetitieproces. Zo leerden
de volwassen circusartiesten de kinderen jongleren en leerden de jonge acteurs de
volwassenen hoe te werken!
Op deze manier ontstond een theatervoorstelling waarbij circus, dans, beweging en
beelden elkaar aanvullen. Het is bovendien een voorstelling zonder woorden. Daarom
is het belangrijk om goed te letten en de beelden zelf te interpreteren.

Enkele commentaren en bedenkingen van leerlingen:
Elène Dick, 1A STVa

Boo Vanhaverbeke, 1A STVa

Ik vond het een mooi toneel, maar
wel een beetje moeilijk om te begrijpen. De hoepel en de geprojecteerde
achtergrond vond ik prachtig. Het was
jammer dat ze niet praatten.

Ik vond het mooi, maar soms een
beetje verwarrend omdat de acteurs
allemaal aparte dingen deden. Het
uitbeelden van allerlei gewone gezinssituaties was goed.

TWb
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Kobe Catteeuw, 1A STEM
De stunts van de acteurs vond ik heel
straf. De projectie van de achtergrond
is goed gevonden.

Cyriel Vanneste, 1A STEM
De achtergrond met de geprojecteerde huizen vond ik supercool! Het
leek wel of dat meisje binnen in die
huizen ging.

Elke Ligneel, 1A STVb
Ik vond het moeilijk om te volgen
omdat je overal tegelijk moest kijken.
De dansers en turnsters waren spectaculair. Het was tof dat je door het
gordijn kon kijken.

Jana Antheunis, 1A STVd
Gloria Garcia Luque, 1A STVd
Ik herkende een hoop emoties zoals blijdschap, verdriet, vriendschap…
24

De was doen in een betonmolen was
een grappig en apart beeld.
Hilde Michiels, Marleen Lambrecht, Hanne Nollet
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De Mannschaft
Op donderdag 7 februari gingen 5 GWW,
5 STW, 5 SV, 5 TW, 5 Vb en c, 7 TBZ,
7 OA en 7 MST naar de opvoering Dethleff
van De Mannschaft kijken in De Spil.
De Mannschaft maakt voorstellingen over
leven en dood, over pijn, liefde, bedrog,
haat… en doet dit vanuit hun fascinatie
voor individuen die aan de rand van de
maatschappij of daarbuiten zijn beland.
Mensen die verstoten werden, die er zelf
voor kozen op deze rand te gaan zitten of
dit doen omdat ze denken dat het moet.
Dethleff is een toneelstuk dat gaat over
zelfdoding bij jongeren. Een nogal beladen thema, maar het wordt gebracht met
veel humor en respect voor zij die er mee
in aanraking zijn gekomen.
‘Dethleff is genoemd naar de caravan
waarin hij verwekt is. Zijn vader heeft
al lang een ander gezin en zijn moeder
verhuist elke twee jaar omdat ze nergens
kan aarden. Dethleff moet altijd mee,
maar ook Dethleff kan nergens aarden.
“Het is ne rare, ne stille, nen eenzaat,”
zeggen de mensen. Hij woont sinds kort
in een appartement, op de 14de verdieping, in een buurt waar hij niemand kent.
Hij is het verhuizen beu. Hij is het moeten
spellen van zijn naam beu, het alleen zijn,
het uitgelachen worden, het platzetten
van de banden van zijn fiets, het verstoppen van zijn boekentas...’

Eline Galle, 5 GWWa
Ik vond het een zeer mooi toneelstuk.
Het was heel psychologisch opgebouwd.
Kayleigh wou Dethleff laten inzien dat
hij zichzelf kon zijn ondanks de drukke
samenleving. Ik wou dat ik ook een namiddag op zo’n dak kon zitten, en dan spreek
ik ook in naam van vele jongeren die zichzelf nog niet gevonden hebben en op zoek
zijn naar hun eigen identiteit. Het einde
van het stuk toont mooi hoe Kayleigh
Dethleff heeft kunnen helpen, zodat hij nu
verder kan met zijn leven door zijn eigen
verhaal te schrijven in een eigen script.
Vauke Segaert, 5 TW
Ik vond het een mooi toneelstuk, heel
actueel en geschikt voor onze leeftijd.
Ik kon me meestal vinden in Dethleff,
vooral als hij vertelde over er proberen bij
te horen en dingen doen waar je achteraf
spijt van hebt. Het beginstukje waarin
Kayleigh allemaal feiten opnoemt over
jongeren vond ik heel pakkend, want je
staat er niet vaak bij stil dat iedereen wel
een probleem of geheim heeft dat niemand mag weten. Ik vond het personage
Kayleigh het best vertolkt, omdat ze heel
overtuigend overkwam.

Amber Callewaert, 5 TW
Ik vond het toneelstuk een aanrader voor
jongeren. Een humoristische, ludieke
voorstelling over de druk waar jongeren
mee te kampen hebben.
Het stuk startte met een chaos van klanken en woorden, maar na verloop van tijd
evolueerden deze klanken naar rustgevende tonen. Toen begon de innerlijke
stem van Dethleff, Kayleigh, te spreken:
een alwetende verteller die Dethleff aanmoedigde om zijn eigen leven te leiden
en zich los te rukken van de mening van
anderen. Dan pas kon hij zichzelf zijn. Op
het einde van het toneelstuk speelde er
klassieke muziek, zijn lievelingsmuziek.
Dat ontroerde mij, want het toont dat hij
zichzelf laat zien aan de wereld.

Shannon De Beuselinck, 5 GWWa
Ik vond het een supermooi stuk. Je kon je in veel dingen herkennen en situaties kwamen
bekend voor. De rollen werden zeer mooi gespeeld. Er werd gepraat over serieuze zaken,
maar je kon ook veel lachen. Het decor was bijzonder. Het paste goed bij het verhaal.
Ann Vansteeland

Iedereen dichter – Gedichtendag 2019
“Poëzie verrast en verwondert, een
gedicht raakt het hart en geeft kleur
aan de dag”, zo staat te lezen op de
webpagina van www.poëzieweek.com.
En daar zijn ook wij bij VISO Roeselare
van overtuigd!
Leerlingen van het eerste tot en met het
zevende jaar gingen naar aanleiding van
‘Gedichtendag 2019’ poëtisch aan de
slag met het centrale thema van de vrijheid. Dit uitte zich in kleurrijk versierde
en poëzierijke wandelgangen (posters,
gedichten, quotes). Daarnaast kaapte
de poëtische piratenzender ‘Radio VISO

Vrijstaat’ de ether van de speelplaats in
campus Polenplein en konden leerlingen
nummertjes aanvragen die zij linkten aan
het thema van de vrijheid. Zo kregen we
het aangrijpende verhaal te horen van een
leerlinge die een nummer wou opdragen
aan haar overleden zusje – “telkens ik het
nummer hoor, voel ik me bij haar en voel
ik me vrij”. Een ander verhaal was dat van
de drie hartsvriendinnen die even alle zorgen vergaten bij dat ene nummertje. Deze
muzikale intermezzo’s en verhalen werden
vervolgens afgewisseld met gedichten van
o.a. Herman de Coninck, Jotie T’Hooft,
Pat Donnez of Emily Dickinson.

Verrassing, verwondering, vertedering en
vrijheid boven dus op 31 januari 2019.
Wat ons betreft zou het gerust wat vaker
‘Gedichtendag’ mogen zijn.
Thomas Ryon
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Nieuwe uitdagingen voor 7 Haarstilist
Shoot schools contest
Op donderdag 14 maart namen we met
onze studenten deel aan de voorronde
van de Shoot Schools Contest 2019.
Deze jaarlijkse fotowedstrijd wordt georganiseerd door de firma JOICO Belgium
in samenwerking met de Unie van de
Belgische Kappersbond en is onder leiding van tv- en bv-kapper Peter Platel.
Peter Platel is de oprichter en bezieler
van De Wakko Kapper met kapsalons in
Antwerpen, Brussel en Gent. Hij werd bij
het brede publiek bekend als de kapper
van het tv-programma ‘De Heren Maken
De Man’. Met het boek ‘Hou Van Haar’
maakte Peter Platel in 2015 zijn debuut
als schrijver.

Als ervaren, gepassioneerde en persoonlijke kapper van een groot aantal radio-,
tv- en mediapersoonlijkheden kon hij de
leerlingen inspireren en klaarstomen om
een dag het beste van zichzelf te geven.
Nadat de teams, modellen en thema’s
gekozen werden, konden de leerlingen
aan het werk. In een paar uur tijd werd
een model volledig gerestyled door middel van haarsnit, haarkleur, make-up en
aangepaste outfit. Van het eindresultaat
werden professionele foto’s gemaakt.
Een jury van professionals uit de wereld
van kappers, styling, visagie en fotografie
selecteert uit honderden foto’s de genomineerden.
Hopelijk vallen we in de prijzen!

Ook uw haar kan op donderdag in
VISO onder professionele handen
genomen worden door 7 Haarstilist, op afspraak op het nummer
0484 92 16 27 tijdens de schooluren.
Dorine Delameilleure

7 Haarstilist klaar voor de arbeidsmarkt
Op de Startersdag konden de leerlingen van 7 Haarstilist kennismaken met
de uitdagingen van hun toekomst. De
overgang van de schoolbanken naar de
arbeidsmarkt brengt veel vragen mee.
Hoe ziet mijn toekomst eruit? Hoe word
ik zelfstandig? Wat zal mijn loon zijn?
Welke papieren moet ik in orde maken?
In de voormiddag kwamen vertegenwoordigers spreken van de werknemersorganisatie Unizo en van de VDAB. De leerlingen werden ondergedompeld in heel
wat bruikbare informatie. Nadien konden
ze vragen stellen aan het getuigenpanel,
waarin een studente bacheloropleiding,
een jonge starter-kapper, een zelfstandige kapper, een kapper-werkgever en
deskundigen van VDAB, UNIZO en werknemersorganisaties zetelden.
In het tweede deel van de Startersdag
konden de leerlingen kennis opdoen tijdens de informatiemarkt. Ze konden vragen stellen en informatie verzamelen bij
de sponsors, allemaal in functie van hun
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toekomst als kapper. Daarnaast werden
er workshops gegeven waarin de leerlingen kennismaakten met verschillende
producten en technieken.

Genoeg stof dus om leerlingen warm te
maken voor de stap van de schoolbanken
naar de arbeidsmarkt!
Dorine Delameilleure

Sterk in de zachte sector

Familiaria
THEO op 16 maart 2019, kleinzoon van
Marleen Lambrecht - leerkracht
LUCIEN op 21 maart 2019, kleinzoon van
Mieke Vanneste - leerkracht
Proficiat aan de ouders en hun familie!

Zuster Camilla (Margaretha Reverez) op
16 februari 2019 - Grauwzusters Franciscanessen van Roeselare

OLIVIA op 21 december 2018, kleindochter van Marianne Devloo - leerkracht

JULIETTE op 27 december 2018, kleindochter van Ingrid Van Looy - oud-leerkracht
KASPER op 11 januari 2019, zoon van
Simon Geldhof en Jolien Delepierre - leerkracht
LAURIEN op 17 januari 2019, kleindochter van Brigitte Demeester - opvoeder
AMBER op 5 februari 2019, dochter van
Frederik Bouckhout en Ine Demedts leerkracht
ALICE op 5 maart 2019, kleindochter van
Mieke Vanneste - leerkracht
AMIENA op 15 maart 2019, dochter
van Anneleen Demeyere, oud-leerling,
kleindochter van Mieke Deceuninck, ouddirectie en nichtje van Kyra Kerckhof,
leerkracht en opvoeder

Mevr. Marianne Faucq op 30 januari
2019, grootmoeder van Anaïs Gallet 5 STWa
Dhr. Andrei Baciu op 14 februari 2019,
grootvader van Francesko-Mariano Gradincia - BVLc

Geboorten
NAUD op 22 december 2018, kleinzoon
van Linda Dewitte - oud-leerkracht

Mevr. Dorothea Pollok op 27 januari
2019, overgrootmoeder van Caitlin
Vanhessche - 1 Ba

Overlijdens
Mevr. Suzanne Wydooghe op 22 december 2018, schoonmoeder van Rita Vanbecelaere - leerkracht
Mevr. Rebekka Demeyere op 15 januari
2019, grootmoeder van Marthe D’hondt
- 1A STVd
Mevr. Christiane Debeuf op 16 januari
2019, grootmoeder van Karen Deseyne
- BVLa
Dhr. Hilaire Claeys op 20 januari 2019,
grootvader van Cindy Claeys- leerkracht
Mevr. Erna Vinckier op 20 januari 2019,
grootmoeder van Axelle Vermeersch 2 STVd
Mevr. Annie Deceuninck op 25 januari
2019, grootmoeder van Chenoa Lapiere
- 3 STWa

Zuster Carla (Rika Marichal) op 21 februari 2019, Zusters van Liefde
Mevr. Clara Willaert op 21 februari 2019,
grootmoeder van Lien Soetaert - 7 TBZ
Mevr. Fatima Hussaini op 1 maart 2019,
grootmoeder van Rashina Haidari - 7 OA
Dhr. Thomaceck Eckhard op 6 maart
2019, schoonbroer van Micheline Bataillie - leerkracht en oom van Laura Debie
- leerkracht
Dhr. Daniel Serruys op 10 maart 2019,
grootvader van Axelle Serruys - 1 Ba
Mevr. Paula Titeca op 11 maart 2019,
grootmoeder van Lobke Goethals - 6 OH
Mevr. Evelyne Callens op 22 maart 2019,
moeder van Maite Raes - 1A STEM/TW
en oud-leerling 7 TBZ 2004
VISO biedt de families haar oprecht
medeleven aan.

Welkom op onze
infomomenten!
infoavond 1A

do 25 april - 17.30, 18.30 of 19.30 u.
campus Polenplein

infoavond 1B

di 30 april - om 19.00 u.
campus Delbekestraat

open dag

zo 5 mei - 13.30 tot 17.30 u. / beide campussen
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Wist je dat…
• er 282 leerlingen van het 3de en 5de • 7 TBZ de palliatieve zorgeenheid ‘Het • leerlingen van 3 TW, 3 BE, 3 STW,
jaar in VISO P genoten van een gezond Anker’ in Roeselare bezocht? Ze kre- 4 MRP, 4 VV en 5 HZ op 17 januari
gen er een rondleiding over de wer- ondergedompeld werden in de Engelse
ontbijt?
king van de dienst en hoe ze kunnen taal door het bijwonen van het Engels
omgaan met patiënten en hun familie toneelstuk What if? van de pedagogische theatergroep The English Theatre
in die laatste levensfase.
Company? De leerlingen van 2 STV en
• 1A STEM/TW een interactief spelbord 3 HZ konden genieten van Time Apart.
gemaakt heeft? Ze gingen aan de slag 5GWW, 5STW, 5SV en 5TW ten slotte
volgden de voorstelling Checkmate.
met de sets van ‘Makey Makey’.

• 1B een valentijnskussen maakte tijdens hun bezoek aan de afdeling
Mode?

• 7 Haarstilist deskundige uitleg kreeg
met tips en tricks over de professionele
producten van Label.m. van de Roeselaarse kapper en “Belgium Label.m • 1B tijdens het milieuproject heel actief
Ambassador” Philip Noppe? Label.m bezig was met het klimaat? Ze brachis het huismerk van de bekende Toni ten leuke, themagebonden toneeltjes
& Guy Academy, in de kapperswereld voor ouders en grootouders die ze in de
• er in VISO P op 14 februari 300 rozen bekend voor de up-to-date opleidingen Nederlandse les hadden voorbereid.
verkocht werden voor Valentijn? Op en het lanceren van nieuwe modetendeze Valentijnsdag konden de leerlin- densen.
gen genieten van romantische muziek
en was het restaurant volledig in het
thema versierd.

• het onderhoudspersoneel van VISO • de omgeving van de Dr. Delbekesamen met de TAC’s en directie op straat op regelmatige basis een flinke
teambuilding ging? Op 15 februari trok- opruimbeurt kreeg? De leerlingen van
ken ze naar de Bowling in Izegem om er de eerste graad gaan ‘samen voor een
• de leerlingenraad in VISO D ook even- eerst gezellig te tafelen en te smullen propere straat’ dankzij de actie ‘Mooitjes voor Cupido speelde? Ook hier van een stonegrill en achteraf een bal- makers’.
vonden 190 roosjes de weg naar hun letje te rollen. Benieuwd naar de winnaar?
geliefde.
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• de vormingsdag van de leerlingenraad • de leerlingen van BVL die voor mode • 6 STW voor hun integrale opdrachten
zeer in de smaak viel? De leerlingenra- kozen, met trots hun ‘make-uptasje’, een workshop Acoustic Power volgde
den kregen heel wat nuttige informatie gemaakt met oude jeansbroeken, ten- onder begeleiding van experts van het
over het reilen en zeilen in de leerlin- toonstelden? Recycleren op een milieu- Concertgebouw in Brugge? Ze voelden
alvast de muziek!
genraad van andere scholen van onze bewuste manier… knap gedaan!
scholengroep. Alle info werd gebundeld
en de eerstvolgende vergadering op
eigen school gedeeld met de andere
leden.

• Liam Wyckaert uit 1A STEM/TW de win- • de leerlingen van 7 MST op 13 maart
naar is van de STEM-olympiade binnen hun ‘Pop-Up Store Jamais vu’ voorstelde deelnemende groep in VISO?
den aan het grote publiek? Ze nodig• 7 Haarstilist op 20 februari een
den familie, vrienden, leerkrachten en
stageplaatsen uit.
opleiding volgde aangeboden door
Coach4Students, een project dat een
antwoord bieden wil op de nood aan
bijscholing van de sectoren Hair en
Beauty, waar nieuwe trends een constante zijn? De leerlingen konden zich
creatief uiten met snit en kleur, onder
de deskundige leiding van de gerenommeerde kappers Steven St. Clayr en
Christel Smets.
• 6 Vc en 6 STWb een lekker ontbijt werden aangeboden door de school als
beloning en waardering voor hun inzet
voor de Rode Neuzenactie?

• 5 GWW varkenslongen onderzocht om
zo de werking van het lichaam te bestuderen?

• 6 OH samen aan de slag ging met
mensen met een psychosociale problematiek? Ze bezochten als afsluit
van het project ‘diversiteit’ de Lochting
in Izegem en bereidden o.a. een middagmaal, werkten mee aan het ‘kippenen biolandbouwproject’ en ruimden
samen met hen zwerfvuil.
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Wist je dat…
• BVL via het studiekeuzeproject goed • heel wat leerlingen deelnamen aan
voorbereid wordt bij de keuze voor een olympiades allerhande? Voor de olymstudierichting volgend schooljaar?
piades van geografie, fysica, biologie,
chemie, wiskunde en STEM waren
er in totaal meer dan 100 leerlingen
ingeschreven! Een dikke pluim voor
al deze leerlingen en in het bijzonder
aan Amber Callewaert (5 TW) en Stijn
Lombaert (6 TW) met hun mooie resultaat voor biologie en wiskunde. Beiden
mochten door naar de volgende ronde.

was Célèstine Pauwels uit 6 HZa. Zij
werden beloond met een grote en
vooral lekkere paashaas. Ook de tien
volgende beste verkopers kregen nog
een attentie. Dankjewel aan de kopers
en verkopers en natuurlijk ook aan het
oudercomité! Met de opbrengst zal de
leerlingenraad een nieuwe muziek- en
lichtinstallatie kopen voor de vele activiteiten.

• er 199 vrijwillige deelnemers waren
aan het sobermaal in VISO D dit jaar?
Een record! Hun bijdrage gaat integraal
naar Broederlijk Delen.
• in campus Delbekestraat Mabelia Sannen (7 OA, 47 dozen), Karuna Douchy
(1 Ba, 42 dozen) en Caitlin Vandeputte
(6 Va, 27 dozen) beloond werden met
een cinematicket voor hun inzet voor
de paaseierenverkoop? Dank aan
iedereen die chocolade kocht! Met het
oudercomité overleggen we waarnaar
de opbrengst gaat.
• Achilles Gossaert, Milan Wouters, Jas- • Christa Vansteenkiste langsgekomen
per Nemegeer en Noa Borlé (2 STEM/ is bij de eerstes om te rappen in het
TW) heel wat energie hebben gestoken kader van de week voor respect?
in het filmen van allerlei voeten voor Christa rapte al verschillende liedjes
het leerlingenfeest om zo de acts bijeen op Facebook en zette de leeraan elkaar te linken? Deze cineasten lingen op weg naar hun eigen raphebben alleszins mooi werk geleverd, nummer. De resultaten horen we in het
waarvoor dank! De filmpjes van ‘Gos derde trimester.
& co’ vind je terug op onze Facebookpagina.
• Tim Soenen (5 STWc) geselecteerd is
voor het Europees kampioenschap volleybal? De toekomst van het Belgisch
volleybal is alvast verzekerd!

• er in campus Polenplein 919 dozen
met paaseitjes verkocht werden door
het oudercomité? Opnieuw een meer
dan geslaagde én gesmaakte actie
van deze groep enthousiaste ouders.
De best verkopende klas was 6 Haarzorg b en de best verkopende leerlinge
30
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Kalender derde trimester 2018-2019
23/04 start thema ‘puberteit’ BVL
D
23/04 zwerfvuilactie ‘Mooimakers’ BVLa D
24/04 tweedaagse tentoonstelling
‘Buik vol afval’ 1ste graad
D
24/04 start driedaagse studiereis
Aken 7 EL
P
25/04 studiekeuzeproject 4 VV
bezoek aan OH
D
25/04 infoavond over 1ste jaar (1 A)
om 17.30 u., 18.30 u. en 19.30 u. P
26/04 uiteenzetting over
voedselveiligheid 6 V
D
29/04 kinderkapsalon 6 HZa
P
29/04 leerlingenraad 4-5-6-7
D
30/04 projectdag WO I in Zonnebeke 5 V D
30/04 creatiedag Mode
voor alle modeklassen
D
30/04 animatiedag WZC 5 STW
P
30/04 infoavond over 1ste jaar (1 B)
om 19 u.
D
01/05 Dag van de Arbeid (vrije dag)
D+P
05/05 OPEN DAG
van 13.30 u. tot 17.30 u.
D+P
06/05 start thema ‘zee’ 1 B
D
06/05 viering voor bewoners woonzorgcentrum Vincenthove 7 TBZ
D
06/05 kinderkapsalon 6 HZa
P
07/05 viering voor bewoners woonzorgcentrum Vincenthove 7 TBZ
D
08/05 start driedaagse studiereis
Amsterdam 7 HS
P
08/05 vaccinatie meisjes 1 A
P
08/05 voettocht Dadizele
D
09/05 start driedaagse studiereis
Londen 5de jaar
P
09/05 bezinning 7EL
P
09/05 studiekeuzeproject 4 VV
bezoek kinderdagverblijf
D

10/05 workshop sociale media
6 STW voor 1 B
D+P
13/05 zwerfvuilactie ‘Mooimakers’ BVLb D
13/05 schoolraad
D+P
15/05 filmforum 3de graad
P
15/05 vaccinatie meisjes 1 B
D
16/05 excursie geschiedenis in Brussel
6 GWW en 6 TW
P
16/05 bezinning 3 HZ
P
16/05 Franse dag
schoonheidsverzorging 7 EL
P
17/05 workshop make-up 6 SV
P
17/05 VISO in kleur
D+P
20/05 bezinning 3 tso
P
20/05 kinderboerderij 5 V
D
22/05 GIP 6 TW
P
23/05 studiekeuzeproject 4 VV
bezoek woonzorgcentrum
D
23/05 start tweedaagse De Panne
1ste jaar
D
23/05 start tweedaagse Amsterdam
5de jaar
D
23/05 start tweedaagse Londen
6de jaar
D
23/05 start tweedaagse Parijs
7de jaar
D
23/05 Extensions Coach4students 7 HS
P
23/05 GIP 6 TW
P
24/05 bezinning 5de jaar
P
24/05 schoolreis 1-2-3-4
P
24/05 schoolreis 2-3-4
D
24/05 musical 40-45 6de jaar
P
27/05 workshop financiële educatie
6 GWWb
P
27/05 uiteenzetting pleegzorg 7 KZ
D
28/05 IO-dag ‘Het reisbureau’ 5 STW
P
28/05 workshop financiële educatie
6 GWWa en 6 SV
P

Van harte welkom

zondag 5 mei 2019 van 13.30 u. tot 17.30 u.
Ontdek tijdens onze open dag het boeiende schoolleven
in de 2 campussen van VISO:
• persoonlijke rondleidingen op maat voor toekomstige leerlingen
en hun ouders;
• info over alle studierichtingen en over onze school;
• concrete kennismaking met de vele talenturen in onze nieuwe
1ste graad en de basisopties in het 2de jaar (maatschappij en
welzijn, STEM-wetenschappen, voeding en horeca);
• bezoek aan de lokalen van het 1ste jaar, leskeukens, labo’s,
schoonheids- en kapsalons, lokalen verzorging en mode,
projectklassen,... Onze leerlingen tonen er graag hun talenten;
• leuke doe-activiteiten in de lokalen en op de speelplaats
om te proeven van onze richtingen;
• info over onze uitgebreide zorg voor alle leerlingen;
• info over het internaat;
• mogelijkheid om in te schrijven.

28/05
30/05
31/05
03/06
03/06
03/06
03/06
05/06
06/06
06/06
06/06
07/06
09/06
10/06
13/06
14/06
17/06
20/06
21/06
24/06
24/06
25/06
27/06
28/06
02/07

toneel ‘Liv’ in De Spil 3des
P
O.L.H.-Hemelvaart (vrije dag)
D+P
vrije dag
D+P
GIP 6 STW
P
GIP 7 KZ
D
GIP 6 SV
P
start week van de moedvieringen
P
zwerfvuilactie ‘Mooimakers’ BVLc D
studiebezoek Brugge en
chocolademuseum 4 STW
P
bezoek aan firma Carin 7 HS
P
GIP 6 GWW
P
MODESPEKTAKEL in De Spil
om 19.30 u.
D+P
Pinksteren
D+P
pinkstermaandag (vrije dag)
D+P
estafetteviering 1 – 7
D
GIP 7 TBZ
D
start blokstage 5 OH, 6 OH,
7 OA, 5 MRV, 6 MRV en 7 MST
D
GIP 7 OA
D
laatste examendag 3de graad D + P
laatste examendag
1ste en 2de graad
D+P
proclamatie 6de en 7de jaar
om 19 u.
P
proclamatie 7de jaar
om 19.30 u.
D
oudercontact vanaf 17.30 u.
D+P
rapport (VM)
D+P
nocturne studiekeuze
scholengroep in VISO
D+P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

Jij zal kunnen kiezen uit ons nieuw
studieaanbod (afstudeerrichtingen)
Doorstroomgericht (aso-tso)
• Welzijnswetenschappen
(nu: Sociale en technische wetenschappen en
Gezondheids- en welzijnswetenschappen)

• Biotechnologische en
chemische wetenschappen
(nu: STEM/Techniek- wetenschappen)

• Humane wetenschappen (*)
Doorstroom- en arbeidsmarktgericht (tso)
• Gezondheidszorg
• Wellness en schoonheid
(nu Schoonheidsverzorging)

• Opvoeding en begeleiding (*)
Arbeidsmarktgericht (bso)
• Verzorging
• Haarverzorging
• Schoonheidsverzorging
• Moderealisatie
• Assistentie in wonen, zorg en welzijn
(nu: Organisatiehulp)
(*) nieuwe programmatie
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DRUK GRAFOSET ROESELARE

Techniek-wetenschappen

Organisatiehulp

Kinderzorg

Stem

Gezondheids- en
welzijnswetenschappen

Sterk in de zachte sector

Haarzorg

Thuis- en bejaardenzorg

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

Moderealisatie
en -verkoop

Sociale en
technische wetenschappen
Schoonheidsverzorging

