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Sterk in de zachte sector

Een tocht vol
verwondering
De laatste meters van onze VISO-
tocht zijn gestapt. Een jaar lang 
waren we samen op weg met 1133 
leerlingen en 190 personeelsleden. 
Het was een onvoorstelbaar boeien-
de tocht met stuk voor stuk fantasti-
sche reisgenoten. Geloof me vrij, ze 
zijn gedreven in wat ze doen, bulken 
van het talent en zijn er voor de tocht-
genoten rondom hen. 

In de loop van dit derde trimester is 
me nog eens duidelijk geworden dat 
we geen platgetreden pad afleggen 
in VISO, maar steeds weer een boei-
ende ontdekkingstocht met achter 
elke bocht een nieuwe verrassing. 
Onze reis komt niet uit een boekje 
en er is geen gids met paraplu die 
voorop loopt. Het is een route die 
we samen uitstippelen en afleggen, 
zonder schrik om bij te sturen waar 
nodig. Ons doel? Alle reisgenoten 
zo ver mogelijk uitdagen in hun ta-
lenten. En daar zet iedereen zich on-
voorwaardelijk voor in. 

Niet in het minst onze leerlingen zelf. 
Onze leerlingenraad zorgde het voor-
bije jaar voor tal van activiteiten met 
de dag van de kleur als kleurrijke af-
sluiter en tijdens het modespektakel 
bliezen de leerlingen ons opnieuw 
van onze sokken met hun creatieve 
en artistieke talenten. Dit jaar nam 
VISO airlines ons mee op een fantas-
tische wereldreis. Een knap staaltje 
van samenwerking over richtingen en 
campussen heen, leerlingen en leer-
krachten samen. 

In de duizenden opdrachten, toetsen 
en examens, de vele groepswerken, 
oefeningen, stages en dagdagelijkse 
lessen bewijzen de leerlingen echter 
nog het meest hoe gedreven ze zijn 
om te groeien. Stap voor stap leggen 
ze de weg af van onzekere twaalfja-
rige naar jong volwassene met heel 
wat ervaring, vaardigheden en ken-
nis in het zesde of zevende jaar, 
klaar om de wereld te veroveren. 

Onze laatstejaars getuigen in dit 
nummer over hun VISO-carrière en 
daaruit blijkt vooral enthousiasme 
omdat ze zichzelf konden zijn, een 
goed contact hadden met hun tocht-
genoten en vooral uitgedaagd wer-
den om te groeien. Hun toekomst-
plannen zijn heel divers, maar we zijn 
overtuigd dat de nieuwe weg die ze 
inslaan minstens even waardevol en 
succesrijk zal zijn! 

Ook onze leerkrachten en opvoe-
ders geven zich volledig om van onze  
VISO-tocht een succes te maken voor 
álle medereizigers. Dit jaar werden 
ze nog meer uitgedaagd dan anders. 
Terwijl ze dag in dag uit het beste van 
zichzelf geven voor onze leerlingen, 
bereiden ze ook nog eens vol motiva-
tie en gedrevenheid een vernieuwde 
tocht voor.

Nieuwe leerplannen en lessentabel-
len, handboeken, cursussen en vak-
ken in het eerste jaar worden volop 
uitgewerkt. Soms met vragen en hier 
en daar nog wat onzekerheid, maar 
vooral met heel veel goesting. De 
schoolbrochure, open dag en info-
avonden werden hertekend om ook 
aan de honderden 12-jarigen en hun 
ouders die langskwamen onze nieu-
we reisroute voor te stellen. De vele 
positieve reacties en de nu al meer 
dan 125 nieuwe inschrijvingen voor 
volgend jaar doen dan ook ongeloof-
lijk deugd. 

Ons verhaal waarin we de talenten 
van al onze leerlingen willen ontdek-
ken en doen groeien, of ze nu theo-
retisch, praktisch of van een andere 
aard zijn, slaat aan. Ouders en kan-
didaat-leerlingen voelen dat we niet 
willen toegeven op kwaliteit, maar 
ook niet op ondersteuning voor wie 
zorg nodig heeft. Onderwijskwaliteit 
is geen simpel verhaal van meer 
kennis, maar van kennis en vaardig-
heden en de integratie van beiden. 
Het is een verhaal van je goed voe-
len om maximaal te kunnen leren en 

groeien. Het is geen verhaal van de 
happy few, maar van alle leerlingen, 
leerkrachten en opvoeders die in hun 
talenten kunnen uitblinken en daar-
voor het grootste respect verdienen. 
Daarom hebben we vanaf volgend 
schooljaar een aanbod voor zowel de 
vroegere aso-, tso- als bso-leerlingen. 
Ze worden elk in hun klas, in hun ta-
lenten en op hun niveau uitgedaagd 
om het beste van zichzelf te geven. 

Om onze kwaliteit op alle vlakken 
hoog te houden, werken onze vak-
groepen, opvoeders en leerlingbe-
geleiding achter de schermen ook 
verder aan de integratie van het 
referentiekader onderwijskwaliteit, 
maken we werk van een nieuwe GOK-
cyclus en veel meer. Je merkt het, we 
staan niet stil. We nemen het beste 
van wat was en voegen de vele kan-
sen van de toekomst toe om nog be-
ter te doen.

Onderweg mogen we echter niet ver-
geten te genieten. Af en toe halt hou-
den en verwonderd zijn door wat er 
rondom ons gebeurt, hoe klein ook. 
Voor negen collega’s zal er vanaf nu 
veel meer tijd zijn om eens halt te 
houden, want zij gaan met pensioen. 
Zoals je zal lezen in dit nummer wa-
ren het stuk voor stuk experten in 
hun vak en ervaren opvoeders. Al-
len gaven ze zich volledig voor hun 
leerlingen. Op hun nieuwe weg zullen 
ze meer tijd hebben voor hobby’s en 
kleinkinderen. We hopen van harte 
dat ze er nog vele jaren ten volle mo-
gen van genieten! 

Een welverdiende vakantie staat nu 
letterlijk voor de deur. Geniet van de 
nieuwe paden, de bochten met tel-
kens weer een nieuwe verrassing en 
de tochtgenoten die je zal ontmoe-
ten. 
 

Joeri Sioen
adjunct-directeur
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Afscheid van negen collega’s

Met vaste regelmaat klonk op de VISO 
D-speelplaatsen: “Dag mevrouwtje…” 
toen mevrouw Bruneel er door de leer-
lingen opgemerkt werd.  Het verklein-
woord was zonder twijfel liefkozend 
bedoeld: Bernadette had een liefde 
voor haar leerlingen en in het bijzonder 
voor de eerstejaars die ze haar “lieverd-
jes” noemde, maar ook nog wanneer 
deze zevendejaarsleerlingen waren. 

Als geen ander wist ze te motiveren 
door goed voorbereide, creatieve en 
haalbare opdrachten. Bernadette kon 
leerlingen enthousiast maken voor 
het uitwerken van tekeningen met een 
hoog afwerkingsniveau. Op de jaarlijkse 
open dag zagen oud-leerlingen en hun 
ouders er niet tegenop de trappen naar 
de hoogste verdieping te trotseren om 

Eind juni 2019 loopt de onderwijsloop-
baan van Marleen Deplae in onze 
school ten einde. Ze zal bijna 30 jaar 
lesgegeven hebben. Ze heeft verschil-
lende wetenschapsvakken onderwe-
zen, vooral in het vierde tot en met het 
zevende jaar en in bijna alle richtingen. 
De laatste jaren geeft Marleen uitslui-
tend les aan de leerlingen van het 
vierde jaar. Ze is leerkracht natuurwe-
tenschappen en integrale opdrachten 
in 4 STW en titularis van 4 STWd. Ze 
bezit een heel grote vakkennis. Ze wist 
steeds het antwoord op alle weten-
schappelijke probleemstellingen. Veel 
jonge collega’s werden met raad en 
daad bijgestaan door haar. 

in het PO-lokaal op letterlijk en figuurlijk 
hoog niveau de zorgvuldig opgehangen 
werkjes te bewonderen, maar zeker 
ook om met hun geliefde lerares een 
babbeltje te slaan. Onze Det kent haar 
(oud-)leerlingen nog bijna allemaal bij 
voor- en familienaam, want BB heeft 
een fenomenaal geheugen voor gezich-
ten en feiten…   

Bernadette startte in 1984 als PO-leer-
kracht in het Sint-Lutgartinstituut, want 
van jongs af wou ze in het onderwijs. 
Tijdens haar jeugd ging ze op zondag 
naar de Chiro in Hooglede: een dag om 
zich uit te leven, creatief te zijn… en 
dan in de zomer op kamp, tien dagen 
vol activiteiten. Omgaan met jonge-
ren sprak haar aan. Samen met een 
jeugdvriendin studeerde ze plastische 
opvoeding in Brugge. Ze zijn tot van-
daag de dag vriendinnen. 
Op school arriveerde Bernadette vaak 
voor er ook maar één deur open was. 
Ze was een vroege vogel, want het 
tekenlokaal moest klaarstaan voor ze 
aan de les begon. Op haar lessenaar 
plakte een rooster met de klassen en 
het begin- en einduur van elke les. Les-
geven deed ze altijd in een witte schort 
waar na verloop van tijd wel wat vlekken 
op kwamen te zitten. Ze veegde er niet 
alleen haar handen met verfspatten 
aan af, maar durfde er ook wel eens 
op morsen met koffie. Heel vaak bleef 
ze ‘s middags boven om te lunchen en 
tussenin de uitgevoerde opdrachten 
van de nodige commentaar te voorzien 
met haar groot en artistiek geschrift.  

Bernadette is een van de drijvende 
krachten van de oud-leerlingenbond 

Marleen studeerde in Oostende. Toen 
was de hogeschool voor de industrieel 
ingenieurs daar gevestigd. Ze bewaart 
mooie herinneringen aan die tijd. Ze 
koos niet onmiddellijk voor het onder-
wijs. Ze begon haar onderwijsloopbaan 
begin de jaren ’90 in het toen nog 
‘Technisch Instituut Heilige Elisabeth’. 
De eerste jaren op onze school had ze 
een heel gevarieerde opdracht, maar 
voor elk vak hanteerde ze dezelfde des-
kundigheid. Haar lessen waren steeds 
punctueel voorbereid en ze kon de leer-
lingen zoveel meer kennis overbrengen 
dan er in de leerboeken stond. Ze kon 
ook heel goed de actuele problemen 
in haar lessen betrekken en moeilijke 

Delbekestraat. Graag gezien tijdens de 
barbecue en het dagje kerstshoppen. 
Wanneer je met haar een etentje plant, 
kan je niet inschatten wanneer dit zal 
eindigen: BB is een bourgondiër en 
een ‘trimard’!  Zelf is ze meer dan een 
doorsnee hobbykok: experimenteren 
met ingrediënten, nieuwe smaken en 
het maken van stoofpotjes behoren tot 
haar favorieten.  In de grote vakantie 
leeft ze zich uit als grillmaster op Open-
fire barbecue. 

Ze is ook hard gebeten door de reismi-
crobe: verre reisbestemmingen zoals 
New York, Zuid-Afrika, Kaapverdië, 
Dominicaanse republiek of onlangs 
naar Las Vegas voor het (laatste) 
concert van Céline Dion. Maar ook 
vakanties dichtbij kan ze appreciëren: 
een citytrip binnen Europa, fietsen in 
Nederland of in de Kempen, chillen of 
wellnessen. 

Zich vervelen doet ze niet: Bernadette 
heeft heel veel vrienden, ze gaat een 
paar keer in de week zwemmen, legt 
met de e-bike kilometers af zoals ze 
vroeger met de auto deed. En ze doet 
ook niets liever dan kaarten: jokeren 
met een drive alsof het om een chique 
villa in Monaco gaat . 

Toekomstplannen? 
“Ik heb mijn deel gehad en de toe-
komst is de toekomst. Stel niets uit, 
als je ervan droomt iets te doen in het 
leven, doe het dan! Morgen kan het te 
laat zijn!” 

Kristel Slembrouck
i.s.m. Jean-Marie De Backere

Bernadette Bruneel

Marleen Deplae
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onderwerpen op een eenvoudige wijze 
uitleggen. Natuurwetenschappen is 
al een boeiend vak en op die manier 
wordt het nog leerrijker natuurlijk! Mar-
leen volgde haar leerlingen steeds 
goed op. Niet alleen wat betreft hun 
schoolresultaten, maar ze lette ook 
op hoe ze zich voelden in de klas. Ze 
bekommerde zich om leerlingen die 
moeilijk hun plaatsje vonden in de klas-
groep. Ook als collega kennen we haar 
zo: bezorgd om haar collega’s met wie 
het eens minder goed ging, een luiste-
rend oor voor wie het nodig had.

Marleen stond ook mee aan de basis 
van de jaarlijkse Parijsreis voor de zes-
des. Ze hielp mee met het uitwerken 

van het reisprogramma, zodat alles 
gestroomlijnd kon verlopen. En echt 
waar, elke Parijsreis was wel anders 
dan de vorige. De leerlingengroep werd 
steeds groter, het systeem van pro-
gramma’s naar keuze werd ingevoerd, 
de organisatie werd zo wat complexer, 
maar ze had er geen moeite mee om 
het overzicht te bewaren. Bij de onver-
wachte situaties die soms opdoken, 
had ze snel een oplossing klaar. Een 
hele reeks anekdotes kunnen we hier-
over ondertussen vertellen. Ze nam de 
leerlingen op sleeptouw doorheen het 
centrum, zowel in de verschillende wij-
ken van de Franse hoofdstad als in het 
kasteel van Versailles, om hen al het 
moois uit te leggen en te laten bewon-

deren. Zij is de leerkracht met het 
beste oriënteringsvermogen, ‘verloren 
lopen’ kon bij haar niet. Ze volgde ook 
het financiële luik op, zodat we zeker 
konden zijn dat we telkens binnen het 
budget bleven. Een grote dankjewel 
voor zoveel inzet!

Marleen, jouw reizen die je in de toe-
komst zal doen met je man, je kinde-
ren en je zo geliefde kleinkinderen zul-
len zeker prima voorbereid zijn. Geniet 
intens van al het mooie dichtbij en ver-
derop op onze planeet! We wensen je 
een heel gelukkige toekomst toe! 

Hilde De Tavernier en Sabien Van Damme

3 

Na veel omzwervingen in tal van scho-
len, kwam Siska in VISO terecht. Eerst 
gaf ze les in de campus Delbekestraat, 
om daarna, op het einde van haar loop-
baan, uiteindelijk volledig te ‘landen’ in 
campus Polenplein.

Siska, de levensgenieter, paste zich 
gelukkig altijd en overal onmiddellijk 
aan. Ze voelde zich ook hier meteen 
thuis.

mee bezig is? Siska kan golfen als de 
beste. Wanneer komt die finale Siska 
– Hilde eraan? Of wint ze ooit één van 
de Women’s Majors? De tijd zal het uit-
wijzen.

Op de verwenavonden voor de colle-
ga’s konden we kennismaken en genie-
ten van  haar voordrachttalent. Op haar 
eigen originele manier bracht Siska tek-
sten of gedichten van gerenommeerde 
schrijvers op sublieme wijze naar voor.

Siska, geniet nu maar op je eigen rus-
tige manier van alles wat je nog graag 
zou willen doen: reizen, golfen...

Siska, het ga je goed en vergeet ’s 
morgens niet… die zonnegroet! 

Femke Chielens, Hilde Vanhoutte
en Patrick Mullier

Het woord ‘stress’ staat dan ook niet 
in haar woordenboek genoteerd. Zelfs 
in het jachtige leven van onze huidige 
maatschappij blijft Siska de rust zelf. 
Ook de vele treinvertragingen op weg 
van onze kust naar Roeselare brachten 
haar niet uit ‘evenwicht’; Siska bleef 
altijd ‘zen’.

Wanneer we een Latijns spreekwoord 
zouden moeten zoeken dat volledig op 
maat van Siska is gesneden, dan is die 
keuze snel gemaakt: ‘Carpe diem’ of 
‘Pluk de dag’.
Siska genoot en geniet nog steeds van 
elke dag die komt. 

Ook tijdens haar LO-lessen gaf ze het 
ontstressen door aan de leerlingen. 
Dit konden we waarnemen bij het toe-
vallig binnenkomen in de gymzaal. De 
leerlingen waren in een oorverdovende 
stilte actief bezig een reeks - zowel zit-
tende als liggende - yogahoudingen uit 
te voeren. Het strak opgelegde en uit-
gekiende ritme, yin en yang indachtig, 
kalmeerde de groep.

Zou haar manier van leven voortvloeien 
uit de gezonde zeelucht van de Belgi-
sche kust of komt het toch door het 
golfspel waar Siska zo gepassioneerd 

Siska Gheeraert
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Afscheid van negen collega’s

Lieve komt uit een warm katholiek nest. 
Het gezin telt 4 kinderen waarvan  5 
(schoon)kinderen studeerden voor gods-
dienstleerkracht en dit beroep uitoefen(d)
en. We kunnen enkel maar vermoeden 
welke spirituele gesprekken ten huize 
Swaenepoel gevoerd werden. 

Lieve is kind aan huis in onze school. 
Ze volgde in het middelbaar de hogere 
cyclus van de afdeling Sociaal Technische 
in het toenmalige Technisch Instituut H. 
Elisabeth. Even was ze weg om graduaat 
Godsdienstwetenschappen te studeren 
in Gent. Daarna kon ze in onze school 
aan de slag als godsdienstleerkracht. 
Lieve was een gedreven godsdienstleer-
kracht die boeiend kon vertellen. Ze wilde 
haar leerlingen inzicht geven in het cultu-
reel en historisch christelijk erfgoed. “Wil 
je een notie hebben van Europese kunst 
en literatuur, is het belangrijk om weet te 
hebben van Bijbelse figuren en Bijbelver-
halen”, vond Lieve.  

Lieve stond mee in voor de pastoraal op 
school. In haar beginjaren begeleidde ze 
met een collega een bezinningsgroepje 
waarop wel 25 leerlingen aanwezig 
waren. En dit na de lesuren. Ze organi-
seerde mee solidariteitsdagen en was 
verantwoordelijk voor de Missionarisdag. 
Ze kon op zaterdag heel wat leerlingen 
mobiliseren (tot 2 bussen vol) om mee 
naar het domein van Varsenare te gaan, 
om daar via allerlei activiteiten contact 
te hebben met missionarissen. Lieve 
speelde mee in Rabboeni, een stuk door 
vrouwen omtrent de figuur van Jezus. 
Lieve was een drijvende kracht achter de 
‘Wedden dat’-show in zaal Gildenhove ten 
voordele van Broederlijk Delen: allerlei 
weddenschappen en ludieke tegenpres-
taties: handschriften herkennen, par-
fums onderscheiden, een collega die één 
dag mevrouw de directeur was, met als 
afsluiter een heuse bruidsjurkenshow. 
Lieve kon ‘de braafste’ leerlingen moti-
veren om mee te doen in een levende 
kerststal tijdens één van de vele kerst-
vieringen. 

In het derde jaar bemoederde ze haar leer-
lingen en stimuleerde hen om het beste 
van zichzelf te geven, met de ik-dozen en 
tijdens optredens in RVT’s op de bezin-
ningsdagen. Ze zag talenten in haar leer-
lingen: “Jij zal Jantje Smit zijn, ik zie dit in 
jou” en deze leerling bracht een geslaagd 
optreden.

In de afdeling Haarzorg stond ze met haar 
leerlingen stil bij de zin- en levensvragen. 
Lieve vond het heel belangrijk om haar 
leerlingen weerbaar te maken. “In het kap-
salon wordt er veel toevertrouwd, een lach 
en een traan; je moet luisteren naar al je 
klanten en daar op een wijze manier leren 

Annemie

Momenteel geniet je van een zonnige, 
warme vakantie in Turkije. Het was dus 
niet zo evident om je te interviewen. (Al 
zag ik een blitsbezoek in Turkije wel zit-
ten!).

Na ‘ons Carine’ ging ook jij op 1 mei met 
pensioen. Hoog tijd om je in de kijker te 
plaatsen.

Je volgde de opleiding regentaat Huis-
houdkunde aan het St. Vincentiusinsti-
tuut in Anzegem en verbleef er ook op 
internaat. Je was een brave leerling, zo 
werd me verteld. Je startte in het onder-
wijs op 1 september 1978 in het Maria 
Margaretha Instituut in Kortemark. Een 

mee om te gaan. Het leven is soms broos 
en kwetsbaar, je zal wel zien.” 

Lieve maakte een hele evolutie mee op 
vlak van les- en didactisch materiaal: 
typen op stencils, correcties met de roze 
vloeistof, de mechanische typmachine, 
de elektronische typmachine, daarna de 
pc met een opeenvolging van program-
ma’s. Op technisch vlak was Lieve zeer 
onderlegd. Ze was er als de kippen bij om 
nieuwe snufjes uit te testen: werken met 
de cassetterecorder, daarna met cd’s, 
zelf liedjes branden op cd, werken met 
een Power Point, met Prezi, met Youtu-
befilmpjes… Lieve kon al goed weg met 
de pc vooraleer dit ingeburgerd was bij 
de meeste collega’s. Ze was de eerste 
collega op school met een laptop en een 
gsm. Op schoolreis toonde ze dit fier 
aan de collega’s die zich nog afvroegen 
waarvoor dit wel zou dienen. Toen één 
van de leerlingen een ongevalletje had, 
kon ze bellen naar school. Het nut van dit 
nieuwe gadget was onmiddellijk duidelijk.

Lieve houdt er niet van om in het rijtje 
te lopen, een beetje christelijk eigentijds 
tegendraads. Ze probeerde graag eens een 
nieuw kapsel uit en experimenteerde met 
haar looks. Ze is een goedlachse collega 
die houdt van een grapje op tijd en stond. 
Mysterieuze brieven en gedichten voor 
collega’s, zogezegde brieven van het bis-
dom, een uitnodiging van het koninklijk hof 
waarop heel wat collega’s intekenden... 

Lieve kennen we ook als een echt familie-
mens die houdt van aperitieven en brun-
chen en op reis gaan met haar familie. 

Ik eindig met een Franciscaanse groet 
“Vrede en alle goeds!” Van ons allemaal: 
Lieve, vaart wel en levet scone. 

Simonne Van Hool

jaar later kreeg je de kans om in het Sint-
Lutgartinstituut aan de slag te gaan in 
verschillende interimopdrachten. Vanaf 
het schooljaar 1982-1983 werd je full-
time opvoeder. Opvoeder zijn, was meer 
je ding.

Algemeen secretariaatswerk, kopiëren 
en toezicht houden, behoorden voortaan 
tot je takenpakket. Later werd je verant-
woordelijk voor de leerlingenadministra-
tie. De opvolging van de afwezigheden 
en de leerlingendossiers kregen je volle 
aandacht. Ook de intrede van het digitale 
tijdperk maakte je mee. Dit was niet zo 
evident voor jou, maar je kreeg het onder 
de knie. Gelukkig worden de aanwezig-
heden nu digitaal geregistreerd. Weet je 
het nog, Annemie… 2 X per dag je vaste 

Lieve Swaenepoel

Annemie Vandecappelle
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ronde doorheen de schoolgebouwen om 
de aanwezigheidsbriefjes aan elk klaslo-
kaal op te halen en de aanwezigheids-
registers bij te houden? Ook de vaste 
afspraken bij de verificateur verliepen 
vlot. Nervositeit was nergens voor nodig.

Annemie, je was heel graag gezien bij de 
leerlingen. Een babbeltje op de speel-
plaats hoorde er zeker bij. Je stond altijd 
klaar om de lessen voeding van een afwe-
zige leerkracht over te nemen. Hierbij 
vond je de contacten met de leerlingen 
heel aangenaam. Je trakteerde maar al 
te graag je collega’s op het secretariaat 
op een extraatje uit de keuken, een kopje 
verse soep of een dessertje… we sloe-
gen dit zeker niet af!

Je was ook lid van de oud-leerlingenbond. 
Je keek ernaar uit om de oud-leerlingen 
terug te zien op diverse activiteiten als 
bv. de barbecue of de verschillende kerst-
markten. Je houdt er duidelijk mooie her-
inneringen aan over.

Je kledingstijl was en is nu nog steeds 
typerend voor jou. Mantelpakjes hoor-
den bij jouw dagelijkse outfit. Je interes-

seerde je in fashion. Je waagde het ook 
om met je naaimachine aan de slag te 
gaan. Misschien vind je nu de tijd om op 
naaicursus te gaan…

Ondanks je smalle taille had je een 
grote appetijt. Extra boterhammetjes 
met smeerkaas om de kleine hongertjes 
mee te stillen, bracht je elke dag mee. 
We keken er allemaal naar uit, want voor 
ieder van ons was er zelfs een hapje over. 
Je dagelijks belegd broodje met extra véél 
mayonaise mocht zeker niet ontbreken.

Je maakte toen ook deel uit van de blon-
dines op het secretariaat in de Delbeke-
straat:  jij, Carine Vanderheere, Christine 
Tanghe en mezelf. Werden wij dan op 
basis van onze haarkleur aangeworven 
(lacht)?
Annemie, ondertussen ben je de trotse 
‘mammie’ van 4 kleinkinderen: Louis (10 
jaar), Jules (8 jaar), Lieze (8 jaar) en Tuur 
(4 jaar). Je bent hun grootste supporter. 

Het is duidelijk dat je je familie (je echtge-
noot Marc, je 2 dochters en schoonzonen 
én kleinkinderen) in je hart draagt.

Nog enkele vraagjes:

Wat is je het meeste bijgebleven als je 
terugblikt op je schoolcarrière?
Vooral de vele aangename contacten met 
de leerlingen.
Wat is volgens jou het meest veranderd 
doorheen de jaren?
Ik kreeg de kans om doorheen de vele 
schooljaren met veel nieuwe en vaak ook 
jongere collega’s samen te werken. Dit 
was niet altijd zo evident omwille van het 
leeftijdsverschil.
Wat mis je nu je al een tijdje op rust 
bent?
Het contact met mijn collega’s waarmee 
ik vele mooie jaren heb mogen samen-
werken. Merci daarvoor!
Wat zijn je hobby’s? Hoe vul jij je dagen?
Ik lees graag boeken, cultuur opsnuiven 
en reizen is voor mij de ideale uitlaatklep.

Annemie, je was een warme collega. We 
wensen je nog vele mooie jaren samen 
met je echtgenoot en blijf vooral genieten 
van je familie! 

Ingeborg Vandeginste

5 

Mieke Vanneste haar onderwijsloopbaan 
beschrijven in een kort artikel in Contact, 
is geen gemakkelijke opgave. Daarvoor 
was haar inbreng in VISO te uitgebreid.

Mieke is oud-leerlinge van Barnum en 
heeft ook in deze school haar eerste 
stappen gezet als leerkracht wiskunde. 
Na haar studies vervulde ze enkele inte-
rimopdrachten in verschillende scho-
len. Na enige tijd kreeg ze lesuren in 
de andere school van de Grauwzusters: 
het toen nog ‘Technisch Instituut Heilige 
Elisabeth’.  Ze gaf er vooral wiskunde, 

maar ook fysica en informatica stonden 
nog op haar uurrooster. Het lesgeven 
combineerde ze trouwens een tijdje met 
de taak van opvoedster. Ze was tijdens 
haar loopbaan maar heel zelden afwezig 
op school: haar lesopdracht vervulde ze 
heel plichtsbewust en ook op de activi-
teiten die de school buiten de school-     
uren organiseerde, was ze steeds van de 
partij.

Ik heb voor het eerst met de deskundig-
heid van haar lesgeven kennis mogen 
maken in 1990. Ik deed toen stage bij 
haar. Ze viel op door haar stiptheid, 
enthousiaste uitleg en verbondenheid 
met haar vak en de leerlingen. Een beter 
voorbeeld kon je je als beginnend leer-
kracht niet wensen!
Het enthousiasme is trouwens nog 
steeds niet verminderd. Ze is tot de laat-
ste dag gedreven en met veel structuur 
blijven lesgeven. Ze eiste een goede 
inzet van de leerlingen, omdat ze wist 
dat dit vroeg of laat echt loont. Wiskunde 
leren bevordert het probleemoplossend 
denken, iets wat in het latere leven zeker 
van pas komt.

Mieke gaf vele jaren wiskunde in het eer-
ste tot en met het derde jaar. Ze is dan 
ook een BR (= bekende Roeselarenaar). 
Talrijke moeders van huidige leerlingen 
hebben nog les van haar gehad en allen 

kunnen ze haar deskundigheid beamen. 
Ze was een bezorgde leerkracht, begaan 
met het welzijn van haar leerlingen. Ze 
was een prima klastitularis voor de leer-
lingen van 2 STV.

Ook als collega was Mieke een droom om 
mee samen te werken. Wat ze beloofde 
te doen, was steeds in orde. Wat ze voor-
bereid had, mocht iedereen gebruiken. 
Waar ze kon helpen, deed ze het ook. 
Ze sprong in de bres voor iemand als 
ze vond dat dit nodig was. De vakwerk-
groep wiskunde waardeerde de inzet van 
Mieke. We hebben wel allemaal erg gele-
den onder het verlies van onze geliefde 
collega Frederik Depaepe in december 
2017. Ook voor Mieke viel dit afscheid 
zwaar. Frederik en Mieke zorgden vaak 
voor de vrolijke noot op ons avondje uit 
met de collega’s. We zullen die momen-
ten nooit vergeten…
Mieke Vanneste was jarenlang actief 
in de directie- en campusraad van de 
school. Ze werd gekozen door collega’s 
omdat we wisten dat ze een klare kijk had 
op het schoolgebeuren. 

Mieke, je zal nu meer tijd hebben om te 
reizen en voor het samenzijn met je kin-
deren en kleinkinderen. Dat is goed voor 
jou en je man, maar weet dat wij je wel 
heel hard gaan missen! 

Sabien Van Damme

Mieke Vanneste
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Afscheid van negen collega’s

Ere wie ere toekomt. Duizendpoot, uit-
blinker, icoon, iemand waarop je huizen 
kan bouwen. Talloze generaties leerlin-
gen wist zij op een gepassioneerde 
manier te overtuigen van de schoon-
heid der Nederlandse en Engelse taal. 
Collega’s kennen haar steevast als 
iemand die cultuur en taal hoog in het 
vaandel draagt. Noem eender welke 
Nederlandstalige roman: de kans is 
groot dat Ann deze kent of gelezen 
heeft. 

Ann Vansteeland behaalde het diploma 
Germaanse Filologie aan de K.U. 

Leuven in 1980. Na korte tijd te heb-
ben lesgegeven in Heilige Kindsheid 
Ardooie, kwam ze al snel terecht in 
het toenmalige Technisch Instituut H. 
Elisabeth. 

De jongere VISO-generatie kent Ann 
ongetwijfeld als drijvende kracht ach-
ter het filmforum – een opdracht die ze 
sinds 2011 ter harte nam: afspraken 
maken met Cityscoop, het kiezen en 
vastleggen van de films, het opmaken 
van infoblaadjes voor het filmforum en 
de inleiding voor de film verzorgen. Ann 
was tegelijk verantwoordelijke voor de 

toneelvoorstellingen in De Spil: voor 
elk leerjaar een gepaste theatervoor-
stelling vinden en vastleggen, deed zij 
met veel plezier. Daarnaast verliest de 
werkgroep van dit schooltijdschrift Con-
tact met haar een bevlogen corrector 
en auteur. Vroeger kleefde Ann jaren-
lang manueel alle artikels in dit school-
krantje om het vervolgens zelf naar de 
drukker te brengen. 

Natuurlijk was Ann ook jarenlang klasti-
tularis: ze was steeds fier op haar zes-
dejaars uit Techniek-wetenschappen 
en zij was nooit verlegen voor dat extra 

Carine

Wij – Grietje Vandewalle en mezelf – zit-
ten gezellig in de patio thuis bij Carine 
onder een stralende zon. Het voelt 
vertrouwd aan om weer eens samen 
te zijn. Tijd om terug te blikken op je 
VISO-schoolcarrière of was het die van 
het Sint-Lutgartinstituut?

Op 1 september 1976 startte je, na je 
6-jarige opleiding Handel, in het toen-
malige Sint-Lutgartinstituut (SLI) als 
klerk-typist. Je job bestond vooral uit 
het typen van cursussen voor de leer-
krachten, ‘met de typmachine’ welis-
waar (!), van computers was toen nog 
geen sprake! Verslagen, brieven, leer-
lingendossiers, schoolattesten… alles 
moest ofwel met de hand geschreven 
of getypt worden. Tipp-ex was uit den 
boze; herbeginnen was toen de bood-
schap. Ze werkte ook vaak met de 
stencilmachine, de voorganger van de 

moderne kopieermachine. Een tijdro-
vende job! Je kreeg je vaste stek bij 
Zr. Declercq (nu lokaal A010). Er was 
toen maar één telefoon op school, die 
bevond zich in het bureau van de direc-
tie. Je legde dus heel wat extra meters 
af telkens de telefoon rinkelde...

Later verhuisde je naar het huidige 
secretariaat. Het onthaal was toen een 
ruimte met een mini- schuifraampje, in 
de volksmond het ‘frietkotje’, gelukkig 
is dit allemaal veranderd. Je opdracht 
werd uitgebreid naar algemene school-
administratie, vervangingen, lokaalwis-
sels, uurroosters opmaken… In 1995 
werd je opvoeder en nam je ook toe-
zichten in de klas, speelplaats en refter 
voor je rekening.

Je maakte ook enkele schoolfusies 
mee: het SLI fusioneerde met de 
stadsmeisjesschool ‘Kokelarestraat’, 
daarna kwam Staden erbij. In 2005 
fusioneerden het SLI en het Technisch 
Instituut Heilige Elisabeth samen tot 
het huidige VISO. Dit betekent ook 
dat je met verschillende directies 
hebt samengewerkt, zoals Mevr. Com-
meyne-Soete, Dhr. Acx en onze huidige 
directie.

Je was ook lange tijd de drijvende 
kracht achter het oudercomité. Je orga-
niseerde de jaarlijkse kaartavond en 
chocoladeverkoop met Pasen.

Carine, op 1 januari 2019 ging je met 
pensioen. Je twijfelde lang of je op 1 
januari of op 30 juni zou stoppen met 
werken. Patrick, je echtgenoot, deed je 
twijfel verdwijnen toen hij ook samen 
met jou op 1 januari met pensioen kon.

Nog snel enkele vraagjes:
Wat is je het meest bijgebleven als je 
terugblikt op je 42-jarige schoolcar-
rière?
Ik denk vooral aan de groeiende leerlin-
genaantallen. Ik startte met werken in 
een schooltje met zo’n 240 leerlingen 
en eindigde in Campus Delbekestraat 
met een mooi leerlingenaantal van zo’n 
334 leerlingen (met een piekje in het 
jaar 1995 met 442 leerlingen!).
Wat is volgens jou het meest veran-
derd doorheen de jaren?
De leerlingen zijn vooral veel mondiger 
en assertiever geworden.
Wat mis je nu je al een tijdje op rust 
bent?
De gemoedelijke sfeer op het secreta-
riaat en het contact met de collega’s.
Wat zijn je hobby’s? Hoe vul jij je 
dagen?
Ik zorg heel graag voor mijn kleinkin-
deren Simon, Wout, Babette en Max. 
Ik heb ook groene vingers, werken in 
de tuin is rustgevend. Maar ook boe-
ken lezen, fietsen, puzzelen en reizen 
zorgt voor een goed gevuld programma. 
Onlangs ging ik nog naar Jordanië en 
maakte ik samen met Patrick een uit-
stap naar Nederland met de old-timer-
club. Ook skivakanties mogen niet ont-
breken.

Carine, we zullen je blijven herinneren 
als onze ‘vaste waarde’ en collega met 
een grote expertise in het secretari-
aatswerk, ons vertrouwde gezicht in de 
Delbekestraat. 
We wensen je nog heel veel gelukkige 
jaren samen met je echtgenoot, kinde-
ren en kleinkinderen.

Ingeborg Vandeginste

Carine Vanderheere



CONTACT JUNI 2019 7 

Sterk in de zachte sector

Iris Ranson
CONTACT JUNI 2019 7 

Er zijn zo van die dagen… en vandaag, 
1 mei 2019, is er zo één. Het is de 
dag dat onze collega LO, Hilde Van 
Ruymbeke, na een loopbaan van 40 
jaar in het Technisch Instituut Heilige 
Elisabeth, nu VISO, een belangrijke 
afslag neemt op de rotonde van haar 
levensweg. Hilde gaat met pensioen. 
‘Op rust gaan’, noemen ze dat ook wel 
eens. Maar als we ‘op rust’ horen, dan 
kijken de LO-collega’s elkaar wenkbrau-
wen fronsend aan! Hilde op rust? Dit 
moet een misverstand zijn. ‘Rust roest’ 
zegt het spreekwoord. En juist, Hilde 
zit nooit stil! LO was haar passie. Hilde 
gaf niet alleen lichamelijke opvoeding, 
ze ademde lichamelijke opvoeding! 

Met haar nooit aflatende enthousiasme 
kon ze alle leerlingen, ook de meest 
‘houterige’ onder hen, aanzetten tot 
bewegen. Dan hebben we het nog niet 
over de lessen ritmiek, waar ze zelfs 
de meest stijve hark kon omtoveren tot 
een volleerd danser, klaargestoomd 
om deel te nemen aan ‘So you think 
you can dance?’. Ja, dansen was haar 
passie wel. Vele jaren lang gaf Hilde 
avondles dans. Geen enkele dansstijl 
was haar vreemd: van rumba, chacha-
cha, swing, volksdans tot step-aerobic 
(bedankt Hilde!), alles had ze onder de 
knie. Vandaar dat Hilde erop stond de 
100-dagenacts van de zesdejaars tot 
in de puntjes te dirigeren. Idem dito 
voor het jaarlijkse modespektakel in 
De Spil. ‘Voldoende’ stond niet in haar 
woordenboek. Het moest en zou tiptop 
in orde zijn. Ze streefde altijd naar de 
perfectie. Mede door haar inbreng was 
het modespektakel steeds een werve-
lende show. 

De LO-vakvergaderingen waren nooit 
een saaie bedoening. Onze smaak-
papillen werden tijdens het afwerken 
van het verplichte schoolwerk telkens 
opnieuw geprikkeld door de talrijke 
smaakvolle, meestal zelfgemaakte, 
hapjes. De uitsmijter van het jaar 
was natuurlijk de jaarlijkse samen-
komst ten huize ‘Van Ruymbeke’ op 
het einde van de zomervakantie, dit 
om het volgende sportschooljaar voor 
te bereiden: sportdag, lokalenrooster, 

dansje – met immer puike én bijpas-
sende outfit – op de 100 dagen. Daar-
naast was zij ook jarenlang vakcoördi-
nator Nederlands en een tijdlang stond 
ze ook aan het roer van de Engelse vak-
groep: warmhartig, gedreven en altijd 
rechtvaardig zocht zij steeds voor ieder-
een de gulden middenweg. Zij was de 
‘meter’ van talloze leerkrachten-nieuw-
komers in VISO, die ze met plezier en 
vol enthousiasme wegwijs maakte in 
hun nieuwe school. 

Maar liefst 20 keer bezocht ze met leer-
lingen de Britse hoofdstad en keer op 
keer wist zij ook haar collega-leerkrach-
ten te verrassen met sappige anekdo-
tes of prachtige herinneringen. In de 
werkgroep Londen voelde zij zich thuis 

als de beste: ze stelde mee het pro-
gramma samen, ze maakte info- of eva-
luatieblaadjes op, ze sprak bezorgde 
ouders aan op infoavonden, zij hield 
voor ons het geld bij, ze toonde ons de 
weg, ze gaf ons het goede voorbeeld. 

We zullen al deze dingen koesteren, 
Ann, en we zullen jou altijd blijven her-
inneren voor wie je was. Ik ben zeker 
dat we je gaan missen in vele dingen. 
Het ga je goed. Tijd om (nog) meer te 
genieten van je familie en in het bijzon-
der van je kleinkinderen! 

Peter Desmet

inpassen zwemuren… Na alle plicht-
plegingen i.v.m. het schoolgebeuren, 
schakelde Hilde zonder verpinken over 
naar haar grote hobby: het koken.  
Wat waren we er graag bij. Eten klaar 
maken werd door Hilde tot kunst verhe-
ven. Een rijk gevulde, gezonde maaltijd 
met aangepaste wijnen (natuurlijk met 
mate, want… de politie, uw vriend!) 
werd ons deel. Het is dan ook niet voor 
niets dat Hilde enkele jaren geleden 
de tv-kookwedstrijd ‘Varken zoekt kok’ 
op overtuigende wijze wist te winnen. 
Ze maakte het ene na het andere top-
gerecht klaar met varkensvlees. De 
tegenstanders hadden geen schijn van 
kans. Hilde werd daarna zelf jurylid van 
de wedstrijd.

Nu Hilde de afslag neemt om ermee 
te stoppen, komt er veel tijd vrij om 
te genieten. Wij, de collega’s LO, zijn 
ervan overtuigd dat dit zeker niet zal 
ontbreken. Genieten van de hobby’s: 
verre reizen maken, koken, lezen en 
golfen. ‘Hole-in-one’ komt eraan! 
Er blijft nu vooral veel tijd over voor het 
belangrijkste in je leven: je man, kinde-
ren en de kleinkinderen.
Hilde, het ga je goed!
And remember: Always take the ‘dri-
ver’s seat!’ 

Femke Chielens,
Hilde Vanhoutte

en Patrick Mullier

Ann Vansteeland

Hilde Van Ruymbeke
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Stap je mee… richting eindmeet?

Een schooljaar wordt soms wel eens 
vergeleken met een reis die je samen 
maakt. Dan valt het begin van de vakan-
tie (waarin je echt op reis kunt gaan) 
eigenlijk samen met het ‘thuiskomen van 
de schooljaarreis’. 

Als ik thuiskom van een gewone reis, heb 
ik altijd een dubbel gevoel: je sluit een 
periode af waarin je heel wat meemaakte; 
je zegt vaarwel tegen mensen die je op 
de reis tegen kwam en het gewone leven 
kan/moet weer beginnen. Aan de andere 
kant heb je tal van herinneringen die je 
kunt koesteren. Foto’s en filmpjes hou-
den de herinneringen levendig. 

Op het einde van het schooljaar heb ik 
hetzelfde gevoel. Je neemt afscheid van 
leerlingen die afstuderen en je gelooft/
weet dat ze het goed gaan doen, elk op 
hun eigen weg. Maar bovenal heb je een 
hele hoop herinneringen waarmee je ver-
der kunt. Natuurlijk zijn niet alle herinne-
ringen even leuk (dat kan nooit als je met 
vele mensen samenleeft), maar je kunt 
uit elke herinnering wel heel wat leren.

Neem nu bijvoorbeeld de vieringen op 
het einde van het schooljaar. Op cam-
pus Polenplein was er een ‘moed-viering’ 
omdat we iedereen succes wilden wen-
sen in de examens. Op campus Delbe-
kestraat was er een ‘estafette-viering’. 
Hier gaven de zevendes de fakkel door 
aan de leerlingen die nog enkele studie-
jaren voor de boeg hebben. Met stevige 
schoenen en ondersteuning van elkaar, 
kun je zelfs de zwaarste bergtocht (exa-
mens, een schoolloopbaan…) aan.

Met de leerlingen van 7 Thuis- en bejaar-
denzorg trokken we tijdens de meimaand 
naar woonzorgcentrum Vincenthove. 
Daar hielden ze een eigentijdse Maria-
viering aan de hand van twintig mysteries 

van de rozenkrans. Elke leerling keek hoe 
die 2000 jaar oude mysteries zelfs een 
plaats kunnen hebben in hun leven, anno 
2019. Twaalf mysteries kregen zo een 
actuele invulling. 

Op campus Polenplein kregen dit trimes-
ter de 3des, 5des, en 7 Esthetische 
lichaamsverzorging een bezinning. Met 
het jaarthema ‘Stap je mee?’ stapten 
we letterlijk naar andere mensen toe. 
We keken over de muren van ons eigen 
leventje en leerden zo mensen uit andere 
culturen kennen. Mensen die de keuze 
maakten om alles wat hun vertrouwd 
was, achter te laten om te kunnen ‘leven’, 
want in hun geboorteland kan dat niet.

Met alle leerlingen van campus Delbe-
kestraat hadden we ook de intentie om 
letterlijk te stappen. Maar het weerbe-
richt besliste er anders over en de voet-
tocht naar Dadizele werd op het laatste 
moment afgelast. 

En zo bereiken we de eindmeet van 30 
juni. Zoals een spurter na de 100 meter 
uitgeput op de grond gaat liggen, zo begin-
nen wij aan een welverdiende vakantie 
om op 2 september weer fris aan de start 
te staan van een ‘nieuwe schooljaarreis’.

Bart Deprez

Eerste geheim van het licht:
De doop van Jezus in de Jordaan 

Ik zie de doop als een nieuw begin in het 
leven, een belangrijk moment waar je in 
stapt. Voor Jezus was dit immers een 
belangrijke stap. 
Ook ikzelf ben begonnen met een nieuw 
deel in mijn leven. 
Iedereen heeft, denk ik, wel eens een 
mindere periode in zijn leven, maar je 
kiest zelf wat je er mee doet en hoe je 
ermee omgaat. 
Ik kan zeggen dat ik mijn leven, mijn ‘wereld’, zelf in de hand heb, dit is te zien op 
de foto. Er zijn zaken die mij ongelukkig maakten, bv. liefdesverdriet of het feit dat 
ik mij niet goed voelde in mijn vel. Maar gelukkig zijn er ook zaken die mij gelukkig 
maken en daar probeer ik werk van te maken, bv. vrienden. Of dromen om een 
wereldreis te maken, om zo al het slechte achter mij te laten en op zoek te gaan 
naar een nieuw begin. Dit zijn zaken die mij vooral helpen om door te zetten en niet 
bij de pakken te blijven zitten. Ik zet zelfbewust de stap naar een nieuw begin en 
probeer het verleden achter mij te laten. Zo ook heeft Jezus bewust de stap gezet 
om zich te laten dopen, ook voor hem was dit een nieuw begin. (Stacey)

Derde droevig geheim:
Jezus draagt het kruis naar de berg 
van Calvarië  

Jezus moet zich niet goed gevoeld heb-
ben op het moment dat hij het kruis 
moest dragen. Het zijn zoals de domi-
noblokjes in de lijdensweg van Jezus. 
Hij staat rechtop en hij valt terug neer. 
Op dat moment zijn er mensen die hem 
aanmoedigen met woorden, maar er zijn 
ook mensen die hem de grond inboren. 
Deze dominoblokjes kom ik bij mezelf 
tegen. Het ene moment voel ik mij gelukkig, maar het andere moment voel ik mij 
een stuk minder. Ik kan zeggen dat ik op dit moment mij goed voel, ik sta sterk 
in mijn schoenen. Dit doet me denken aan enkele jaren terug, toen ik in het 3de 
middelbaar moest veranderen van school. Op dat moment lagen de dominoblokjes 
bij mij op de grond, ik zag het echt niet zitten. Maar mijn vrienden en ouders heb-
ben me over de brug geholpen. Ze hebben gezorgd dat ik het positieve zag in de 
nieuwe situatie en hierin ben ik zeker geslaagd. We hebben -figuurlijk- samen de 
dominoblokjes terug rechtop gezet. (Yara) 

Enkele voorbeelden van mysteries die de leerlingen zelf hebben uitgewerkt: 
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Na een wandeling even op de foto met 
koning Leopold I die op het strand van 
De Panne voor de eerste keer voet op 

Belgische bodem zette.

Na de barbecue staan onze
eerstejaars paraat voor het
piratenspel en de muziekquiz.

Er ligt een piratenschat verborgen
in de Duinpanne ! Gelukkig helpt

een schatkaart…

Wat verder op de dijk staat het 
standbeeld van Pier Kloeffe. “Dag 
visserke-vis met de pet en dag 

visserke-vis met de pijp”

Donderdag 22 en vrijdag 23 mei ver-
trekken de leerlingen van 1 B met trein 
en tram voor een tweedaagse school-
reis. De bestemming is het vakantiecen-

trum J-Club in De Panne.

Slaaptijd ! Bedden die ze zelf hebben 
moeten opmaken. Voor sommigen een 

gevecht met de lakens!

Kousslingeren, strandrups en de wave… 
Na enkele strandspelletjes nog even 

relaxen op het zand of plonsen in de zee.

Schudden met de billen: een rit met de 
‘billenkar’ in de mooie Dumontwijk.

Lopen in de duinen, zoeken naar 
leerkrachten en dan nog uitgeput alle 

vragen en opdrachten beantwoorden. Dit 
zijn de ingrediënten van het duinenspel. 

De volgende ochtend:
“Help mijn sok is een octopus!” 

Twee dagen vitamin sea & sun
en heel veel fun !

1B@sea

Kristel Slembrouck
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Onderweg doorheen het schooljaar
Auke Delie uit 1A STVb

Tara Decoster uit 4 Bio-esthetiek

Tibo De Wever uit 5 Techniek-wetenschappen

In de les leefsleutels maakten we een 
stadswandeling doorheen Roeselare. Het 
thema was: ‘Leer je stad kennen’.

De schoolreis was supertof! Ik bezocht de 
vijf continenten in Paira Daiza.

Superleuk om samen met de klas op het 
podium te staan tijdens het modespekta-
kel!

Een deugddoende massage als afsluiter 
van de pedicure. Genieten!

Zoek het verband tussen snelheid en rem-
afstand van een fiets, dat was de opdracht. 
Ik zocht samen met Achiel naar de oplos-
sing. De metingen gebeurden op de speel-
plaats.

In onze laatste les make-up van dit school-
jaar mochten we werken op een medeleer-
ling van de andere praktijkgroep. Opdracht: 
een morfologische dagmake-up.

Natuurlijk moet het resultaat ook in een 
verslagje worden gegoten. De metingen 
plaatste ik in een grafiek. Resultaat: vei-
lig fietsen betekent dus ook tijdig kunnen 
remmen bij onvoorziene hindernissen. Hou 
jullie snelheid dus in toom!

Naast de praktijklessen heb ik natuurlijk 
ook veel theorie. Ik leerde over de ingre-
diënten in de producten die we tijdens de 
pedicureles gebruiken. Zo kunnen we ook 
op een correcte manier op mogelijke vragen 
van klanten antwoorden.

Het mag ook iets luchtiger tijdens het 
schooljaar... zoals tijdens de musical ‘The 
Lion King’ op de driedaagse schoolreis in 
Londen.

In de voorbije twee nummers 

van Contact volgden we de 

ervaringen van Auke, Tara, 

Tibo, Hannelore, Malikj en 

Soetkin. Tijd om nog een laat-

ste keer met hen op pad te 

gaan in het derde trimester…
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Hannelore Evenepoel  uit BVLb

Malikj Fazli uit 3 Verzorging-voeding b

Soetkin Vandenbussche uit 7 Organisatie-assistentie

Tijdens de pauzes ga ik nog snel even naar 
mijn locker. Ik hou niet van een te zware 
boekentas!

In de les zorg voor leef- en woonsituatie 
leer ik hoe we textiel het best kunnen was-
sen.

Ik ging dit jaar op schoolreis naar Noord-
Frankrijk. We gingen er wandelen op het 
strand en ik bezocht er het grootste aqua-
rium van Europa. Superleuk om te doen!

Honkbal op het Kerelsplein. Sporten doe ik 
heel graag, vooral balsporten zijn mijn ding!

Ik ben drie weken op stage geweest in 
Aubenas, Frankrijk.  Ik mocht er stage 
lopen in de schoolkeuken. Het was enorm 
leuk om te doen en ik heb heel veel nieuwe 
ervaringen opgedaan!

Hoe draag ik zorg voor mijn bloedsomloop? 
Dit leren we in het vak verzorging-voeding.

Zelf een uitstap organiseren met de klas 
was tof. We bezochten het Dr. Guislain-
museum, aten in een pastabar en gingen 
bowlen in de namiddag. Zo combineerden 
we een leerrijke en ontspannende activiteit 
op één dag.

Tijdens de pauze neem ik even tijd om tot 
rust te komen.

Helaas was dit mijn laatste schoolreis, dit 
keer naar Parijs. Het was een mooie en 
geslaagde tweedaagse!
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Grenzen verleggen met Erasmus +

Van 16 maart tot en met 6 april 2019 liepen 7 leerlingen uit 6 Gezondheids-en welzijnswetenschappen en 13 leerlingen 
uit het 7de jaar stage in Nederland, Zweden, Finland en Frankrijk. Ze draaiden mee op de werkvloer, werden geconfron-
teerd met andere gewoontes en manieren van werken, leerden zich uitdrukken in een andere taal, leerden samenleven 
in groep en met een begeleidende leerkracht, volgden er lessen in de plaatselijke scholen, deden onvergetelijke uitstap-
pen, kwamen in aanraking met een andere cultuur… Kortom, voor elk van hen een onvergetelijke en leerrijke ervaring. 
Een paar van hun indrukken:

Zoals elk schooljaar, konden 
ook dit jaar opnieuw 20 leer-
lingen werkervaring opdoen 
in het buitenland via het Eras-
mus + programma. 

Soetkin Vandenbus-
sche 7 OA (Frankrijk)
We verbleven in een leuk 
huisje met een mooi uit-
zicht en veel wandelroutes 
in de buurt. Ik leerde een 

prachtige streek in Frankrijk kennen.

Michelle Willaert
7 MST (Finland)
Wat een ervaring! Gewoon 
al het feit dat je op school 
en op stage Engels moest 
spreken, was al een 

ervaring op zich. De Finnen zijn lieve 
mensen die alles meer op hun gemak 
doen. 

Elien Landuyt 6 GWW 
(Nederland)
Ik heb zoveel bijgeleerd, 
niet enkel op stage, maar 
ook over mezelf. Het was 
een super leerrijke, toffe 

ervaring waar ik vrienden voor het 
leven gemaakt heb.

Silke Verbeke 6 GWW 
(Zweden)
Ik ben heel tevreden over 
mijn buitenlandse stage in 
Zweden. Ik ben super blij 
dat ik dit avontuur mocht 

ervaren. Het waren drie heel leerrijke 
en plezante weken die ik nooit zal ver-
geten.

Célèstine Noppe
6 GWW (Frankrijk)
Ik kijk positief terug op het 
samenleven met de mede-
leerlingen en de begelei-
dende leerkracht. Ik heb er 

drie nieuwe vriendinnen bij. Telkens was 
de klik met de leerkrachten ook goed.

Justine Demeyer 7 TBZ 
(Nederland)
Ik ben zeer tevreden over 
mijn stageplaats in Sneek 
(Friesland). Ik heb er veel 
bijgeleerd en zal dit zeker 

meenemen in de toekomst. Ik werd er ook 
goed begeleid, kreeg uitleg bij alles en 
kreeg de kans om zelfstandig te werken.

Marie Bostyn 7 KZ 
(Finland)
Ik zou mijn stageplaats 
zeker aanraden voor vol-
gend jaar. De verzorgenden 
waren zeer aangenaam en 

betrokken mij altijd bij het werk.

Op stage in het buitenland
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Dit schooljaar kon onze school deelnemen aan het Erasmus+- project waarbij enkele personeelsleden de kans kregen om 
zich bij te scholen in het buitenland. Dit schooljaar stonden twee bestemmingen op het programma. Cindy Debaveye en 
Elien Debou trokken naar Estland en Karen Creminger en Caroline Bostyn naar IJsland. Je leest hun ervaringen hieronder.

Estland!
Op zaterdag 23 maart vertrok-
ken we voor zes dagen vol ver-
wachting en goesting richting 
Estland met 31 mensen uit 
het Vlaamse onderwijsveld. 
We bezochten 13 scholen over 
alle leeftijden heen in steden 
en op het platteland. We waren 
er vooral op uit om te zien hoe 
een land dat hoog scoort op 
de PISA-ranking zijn leer- en 
leefklimaat organiseert. Kon-
den we van hen iets leren?

Enkele zaken vielen ons op: 4) Vergeet de bel, een leuk melodietje 
werkt wel!

2) Grote klassen, kleine klassen, we 
passen de ruimte met verplaatsbare 
muren aan, voor groepswerk zullen 
tafels en stoelen anders staan.

5) Veel aandacht voor volksdans, sport, 
gewoon lesgeven tot krak in techniek, 
drones, bee-bots, virtual realitybrillen,
legotechnics... allemaal heel chic!

Dit is een greep uit de vele zaken die 
we konden leren, we hopen enkele 
ervan in de toekomstige nieuwbouw te
kunnen integreren!

Cindy Debaveye en Elien Debou

3) Verlaat geregeld eens de klas,  
outdoor learning komt hier van pas!

1) Licht en ruimte zijn een must, zelfs 
in de gangen is er plaats voor ontspan-
ning en rust.

Op buitenlandse bijscholing
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Dit zijn enkele bevindingen/algemene indrukken van de leerlingen:
•	Het	bezoek	aan	de	kapsalons	Rob	Peetoom,	Mokum	Barbers,	Kinki	Kappers,	Van	De	Hare	Amsterdam	Barbers	was	zeer	

interessant en leerrijk. We waren getuige van de rustige werksfeer in de kapsalons.
•	We	hebben	Amsterdam	leren	kennen	als	een	mooie	en	gezellige	stad	waar	een	toffe	sfeer	hangt.	
•	De	studiereis	was	zeer	leuk,	maar	vermoeiend	omdat	we	veel	moesten	stappen	en	wandelen.
•	Het	was	een	aangename	reis	met	een	druk	programma	en	toch	wat	vrije	tijd	op	de	shoppingavond.
•	Er	was	ook	een	cultureel	luik	aan	onze	uitstap	met	een	bezoek	aan	het	Museum	Van	Gogh.	Dat	heeft	me	minder	geboeid,	

maar het Anne Frankmuseum zal me zeker bij blijven.
•	Ieder	land	heeft	een	andere	levenswijze	en	dat	moet	je	respecteren

Dorine Delameilleure

7 Haarstilist bezocht Amsterdam

IJsland!
Begin mei trokken we als leerkrachten 
een weekje naar IJsland met als doel het 
onderwijssysteem in dat land te gaan 
bezichtigen. We startten onze week met 
een algemene uitleg over het IJslands 
onderwijssysteem. De volgende dagen 
konden we door middel van jobshado-
wing écht kennismaken met hun onder-
wijs. We gingen met andere woorden 
op bezoek in scholen en namen er een 
kijkje in de klaslokalen en de leraars-
kamer, we observeerden stukjes van 
lessen, we bezochten vakspecifieke 
lokalen… Uiteraard konden we er ook 
praten met de leerlingen en leerkrach-
ten. Enorm boeiend was dit! 

We keken onze ogen uit toen we merk-
ten dat leerkrachten zelden tot nooit 
alleen voor de klas staan. Meestal vind 
je twee of zelfs drie leerkrachten terug 
in de klas en wordt er vrij weinig frontaal 
les gegeven. Leerlingen zijn vaak indivi-
dueel of in kleine groepjes aan het werk 
en dit elk op hun eigen tempo door mid-
del van een ver doorgedreven systeem 
van differentiatie. Daarnaast vielen ook 
de kleine klasgroepen ons op.

Ook qua infrastructuur en onderwijsmid-
delen is IJsland een koploper! We zagen 
nog nooit zoveel Ipads in klaslokalen. 
Ook de leerkrachten beschikken er over 
hun eigen Chromebook. De IJslanders 

zijn dus wel gedreven in het vinden en 
gebruiken van onlinetools of apps om 
het leren te bevorderen.
Naast hun uitgebreide ICT-middelen is 
de infrastructuur vaak ook erg in het oog 
springend: een eigen (buiten)zwembad, 
een bibliotheek, een houtbewerkingslo-
kaal, een PO-lokaal waar onze leerkrach-
ten jaloers op zouden zijn… Je vindt het 
er allemaal!
Verder heerst er in de scholen ook een 
erg huiselijke en warme sfeer. Achter 
elke hoek vind je wel een gezellig hoekje 
waar leerlingen mogen vertoeven in hun 
pauzes. Voetbaltafels, pingpongtafels, 
schaaktafels maar ook hoekjes met 

een knusse zetel horen er gewoon bij. 
Leerlingen lopen bovendien op hun kou-
sen rond in de schoolgebouwen. Leuk 
toch?!

Naast de leerrijke schoolbezoeken en 
fijne gesprekken met leerkrachten en 
leerlingen hadden we ook af en toe tijd 
om IJsland te bezichtigen. Het prachtige 
en afwisselende landschap deed ons 
verstommen! Ook de IJslandse keuken 
heeft ons zeker gesmaakt. De bijscho-
ling was met andere woorden een toper-
varing die we niet snel zullen vergeten!

Caroline Bostyn en Karen Creminger
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Lieselot Blomme, oud-leerlinge en enthousiaste 
ergotherapeute

Voor welke studies heb je gekozen na 
je middelbaar onderwijs?
Na het zesde jaar kon ik nog veel richtin-
gen uit. Op het laatste ogenblik koos ik 
voor bachelor ergotherapie. 

Heb je dan gemakkelijk werk gevon-
den?
In mijn laatste jaar ergotherapie bracht 
ik dankzij het Erasmusprogramma een 
semester door in Bulgarije in een voorzie-
ning voor kinderen en jongeren met een 
mentale en fysieke beperking en ASS. Na 
dit laatste jaar kreeg ik zin om mij nog 
wat te specialiseren. Ik koos ervoor om 
nog de banaba buitengewoon onderwijs 
te volgen, tijdens een voltijds lespro-
gramma.  
Ik ben na die studies onmiddellijk in het 
buitengewoon onderwijs gestart en dat 
is nog altijd mijn werkterrein, tot op de 
dag van vandaag. Een gemakkelijke zoek-
tocht is het niet altijd geweest. Maar als 
je zin hebt om te werken en als je het niet 
erg vindt om interimcontracten in te vul-
len, dan kom je na een tijdje wel vanzelf 
in de job die je wil doen. 

Welke functie heb je momenteel?
Momenteel werk ik als ergotherapeute in 
een MFC (multifunctioneel centrum) dat 
gekoppeld is aan  een school voor bui-
tengewoon onderwijs voor leerlingen met 
een fysieke beperking. Op de plek waar 
ik zes jaar geleden startte als ergothe-
rapeute in het onderwijs: als GON-bege-
leidster en in de school zelf, werk ik nu 
aan de andere kant van de voorziening 
als ergotherapeute in de zorg. 
Vanaf juli wil ik starten met mijn zelfstan-
dige praktijk in bijberoep, ‘leERGOed’ in 
Kortemark. Hierbij wil ik me toespitsen 
op leerlingen met een schoolse hulpvraag 
zoals schrijven, typen, visueel-ruimtelijke 
problemen en ADL (activiteiten van het 
dagelijkse leven). 

Wat houdt die functie precies in? Kun 
je daar iets over vertellen?
Ik werk als ergotherapeute bij jongeren 
met een fysieke beperking. Het is mijn 

taak om door middel van tips, aanpassin-
gen of hulpmiddelen, hun zelfstandigheid 
te vergroten op vlak van wonen, werken, 
leren en vrije tijd. Dat kan gaan van leren 
een schort dichtknopen op hun rug, een 
bus-/treintraject aanleren en de daar-
bijhorende administratieve rompslomp 
afhandelen waar mensen die in een rol-
wagen zitten zich jammergenoeg mee 
moeten bezighouden, tot het verbeteren 
van hun executieve functies door middel 
van een spel of een zelfgekozen werkje in 
ons houtatelier.

Doe je die job graag? 
Het is een uitdagende job. Ik ben afhan-
kelijk van de hulpvraag van mijn leerlin-
gen en van hun omgeving (ouders, leef-
groepen, school). Je kan aan een bepaald 
doel werken, maar tussenin komen nog 
andere vragen die misschien meteen 
aangepakt moeten worden. 
Je krijgt heel veel voldoening van de leer-
lingen wanneer ze na een tijd iets zelf-
standig kunnen bereiken. Het samen 
zoeken naar oplossingen of aanpassin-
gen met de collega’s, versterkt wel het 
gevoel om doelgericht te werken. Ik vind 
werken als ergotherapeute oprecht een 
mooi beroep. 

Sluit je werk aan bij je studies of heb 
je eerst nog een bijkomende oplei-
ding moeten volgen?
Levenslang leren is nodig, maar ik denk 
in elke job. Als ergotherapeut kun je ook 
in zoveel verschillende domeinen terecht-
komen (psychiatrie, geriatrie, ontwikke-
ling, fysieke revalidatie) waardoor ik het 
belangrijk vind om mij te blijven bijscho-
len, afhankelijk van de doelgroep waarbij 
je werkt. Na mijn ergo-studies volgde ik 
nog de banaba buitengewoon onderwijs. 
Verder volgde ik tijdens mijn eerste werk-
jaar over het volledige schooljaar nog de 
opleiding psychomotoriek bij kinderen 
aan de universiteit Gent. In september 
start ik met een postgraduaat aan de 
PXL Hogeschool in Hasselt. Ik vind het 
belangrijk voor mijn leerlingen en hun 
omgeving, om met onderbouwde kennis 
en frisse nieuwe inzichten behandelingen 
te kunnen uitvoeren. 

Heb je gebruik kunnen maken van je 
vooropleiding in VISO, meer speci-
fiek Gezondheids- en welzijnsweten-
schappen,  tijdens je studies en nu in 
je werk? Wat vind je positief aan de 
opleiding GWW?
Na de opleiding GWW kun je wel nog 
veel kanten uit, maar ergens heb je al 
de keuze gemaakt om een zorgende job 
te kiezen. Doordat we in de laatste graad 
al anatomie, psychologie en pedagogiek 

leerden, was het voor mij makkelijker om 
in de bachelor onmiddellijk mee te zijn. 
We hadden daarnaast vier grote stages, 
één ervan gekoppeld aan de gip (geïnte-
greerde proef), waardoor ik ook al kon 
proeven van verschillende domeinen: 
geriatrie, werken met personen met een 
handicap, een kinderdagverblijf. Door die 
stages kon ik al uitmaken waar mijn voor-
keur naar uitging, of waarnaar net niet!

Heb je nog contact met je klasgeno-
ten van vroeger?
In tijden van sociale media is het nu 
natuurlijk makkelijker om elkaar terug te 
vinden en om elkaar – al is het van op 
afstand - wat te volgen. We maakten een 
Whatsappgroepje nadat een van ons een 
Facebookherinnering deelde van onze 
schoolreis naar Parijs, waardoor we weer 
wat aan de praat raakten. Ik merk dat 
iedereen het wel druk heeft in deze fase 
van ons leven. Is het niet met bouwen of 
kindjes, dan wel met het uitbouwen van 
ons professioneel leven. Maar eigenlijk 
moeten we er dringend eens werk van 
maken om af te spreken! 

Welke raad zou je geven aan  onze 
leerlingen van het 6de en het 7de jaar 
die na dit schooljaar een nieuwe stap 
zetten in hun leven?
Het is sowieso moeilijk om op je acht-
tiende een keuze te maken voor je ver-
dere leven. Volg je hart. Ik merk bij veel 
vriendinnen, ook oud-klasgenoten, dat ze 
nu na elf jaar of langer niet meer alle-
maal de job uitoefenen waarvoor ze op 
hun achttiende  gekozen hebben. Door 
stages, door ervaringen, maar ook door 
bepaalde persoonlijke keuzes die je 
maakt, geraak je op een bepaald spoor 
dat je mettertijd toch brengt naar waar-
heen je hart je voert. 
Bedankt, Lieselot, dat je even tijd wilde 
maken voor dit interview. We wensen je 
nog veel geluk, zowel in je privéleven als 
professioneel en veel succes met je zelf-
standige praktijk, ‘leERGOed’! 

Ann Vansteeland

Ik herinner me Lieselot Blomme 
nog als een optimistische leer-
linge met veel humor, een vlotte 
prater met een groot hart, altijd 
bereid om een handje te helpen 
waar dat nodig was. Ze studeerde 
af in de richting Gezondheids- en 
welzijnswetenschappen in 2008.
We waren blij dat we haar konden 
strikken voor een interview.
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Sinds jaar en dag organiseren we vanuit de oud-leerlin-
genbond VISO D verschillende evenementen. Zo zullen 
we in 2020 al 35 jaar bestaan! Het is altijd tof om nog 
eens terug in contact te komen met oude klasgenoten 
en leerkrachten allerhande, nadat je onze schoolbanken 
hebt verlaten. Samen herinneringen van onder het stof 
halen, vergezeld van een natje en een droogje, meer 
moet dat niet zijn!

Onze eerstvolgende activiteit die op de planning staat, 
gaat door op 4 oktober 2019 in campus Dokter Delbe-
kestraat 24 in onze welbekende refter. Wil je een avond 
vol plezier en zal je vanaf volgend schooljaar officieel oud-
leerling worden? Stip dan deze datum alvast aan in jouw 
agenda!

We verwelkomen jullie die avond graag met een aperitiefje. 
Daarna wordt het smullen van een lekkere beenhesp met 
frietjes. We zetten de avond verder met een drankje en 
interactieve animatie. Meer specifieke details zullen jul-
lie kunnen lezen op onze Facebookgroep ‘VISO campus 
Delbekestraat oud-leerlingen’.

Aarzel dus zeker niet om lid te worden van deze pagina en 
blijf ook op de hoogte van komende andere activiteiten 
(bv.: brunch met kinderanimatie, fuif voor ons 35-jarig 
bestaan in 2020…).

Tot dan!

I. Baert, C. Deseyne, T. Vervaecke, P. Bruwier, G. Oplinus, P. Devooght, K. Mostrey, J.M. De Backere, L. Verfaillie, G. Vandewalle, A. Blomme, E. Debou

Nieuws van de oud-leerlingenbond

Campus Delbekestraat

Campus Polenplein

IN!
SCHRIJF

JE NU

TERUGKOMDAGEN

olb.polenplein@sint-michiel.be

VISO POLENPLEIN / 

TECHNISCH INSTITUUT HEILIGE ELISABETH



De mens wordt steeds mobieler en 
kan zich steeds gemakkelijker ver-
plaatsen. De verschillende vervoer-
mogelijkheden waren dan ook de 
inspiratiebron van onze jaarlijkse 
creatiedag.

3 en 4 Mode lieten zich inspireren door 
de meest traditionele vervoersmidde-
len. Oude fietsonderdelen veranderen 
in een hip kledingstuk, de illusie van 
een boot verwerkt in een jurk, een ban-
denspoor als textieldesign…

5 en 6 Mode hebben dan weer een 
oplossing gevonden voor de huidige 
ruimtepakken die niet erg modieus zijn. 
Zij maakten nieuwe ruimte-outfits met 
oog voor design. Een knipoog naar ver-
voer in de toekomst.

7 Mode ging nog een stapje verder: 
zij ontdekten nieuwe/oude culturen. 
Welke kledij droegen andere volkeren? 
Ze lieten zich inspireren en maakten 
hun eigen versie: Japan, Frankrijk, 
Nederland…

Door de vele mogelijkheden wordt de 
wereld kleiner in onze beleving en is 
iedereen en alles bereikbaar. Alles is 
een inspiratiebron, zeker voor onze 
leerlingen!

Veerle Vandamme

Creatiedag VISO en Route
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Onze reis met VISO airlines startte al in 
de luchthaven. De toeschouwers van het 
spektakel hadden hun boarding pass bij 
de hand en lieten zich wat graag bege-
leiden door onze VISO- stewardessen. In 
deze drukke hub komt de wereld samen 
en maakt iedereen zich klaar om nieuwe 
horizonten te verkennen. Nog snel een 
kopje koffie, genieten van de muziek en 
artiesten tijdens het soms lange wach-
ten of gewoon de vele kleurrijke bezoe-
kers bekijken. Het was wel even oplet-
ten geblazen voor de natte vloer en voor 
het omzeilen van de paparazzi!  In een 
luchthaven is iedereen en route, samen 
op stap.

We namen het vliegtuig naar tal van fas-
cinerende bestemmingen: Peking, Las 
Vegas, New York, Boedapest, Parijs… 
Zo was er voor elk wat wils: voor wie 
dicht bij huis Europa verkennen wou, 
voor wie droomt van verre oorden en 
zelfs voor wie als avonturier klaar was 
om de eerste ruimtetoerist te worden!

Onze leerlingen Mode namen met hun 
schitterende creaties iedereen mee op 
een beklijvende reis doorheen de ver-
schillende continenten en zelfs tot in de 
ruimte. Hun talenten zijn even divers en 
uniek als de culturen waardoor ze zich 
lieten inspireren. Ook onze leerlingen 
Haarzorg en Schoonheidsverzorging 
brachten met hun prachtige kapsels en 
originele make-up de verschillende con-
tinenten vlakbij.

Dat je en route heel wat talenten kan 
ontdekken, gewoon door oog te hebben 
voor de mensen rondom jou, bewezen 
de klasgroepen van 1A en 1B, onze vele 
zangers en dansers, muzikanten, woord-
kunstenaars en turners. Zij verrasten 
met hun sprankelende acts. Het wach-
ten op de volgende vlucht werd zo een 
waar plezier! 

We zijn echt trots en dankbaar dat we 
het voorbije schooljaar opnieuw met 
1133 leerlingen en 190 personeelsleden 
samen op weg konden gaan en een uit-
dagend parcours aflegden. Geïnspireerd 
door ons pastoraal jaarthema ‘Stap je 
mee’ mochten we tijdens onze tocht de 
diverse en mooie talenten van elkaar en 
onszelf ontdekken en ontplooien.

De 750 meevliegende reizigers lieten 
zich verwonderen en ontroeren door die 
veelheid aan talenten in VISO en door 
hoe ze samenkwamen in deze unieke 
spektakelreis die onze leerlingen en 
leerkrachten samen uitstippelden. Een 
knap staaltje van krachtig teamwork 
onderweg, van warme samenwerking 
over de jaren, studierichtingen en cam-
pussen heen. Een bijzonder groot dank 
je wel hiervoor vanuit het directieteam 
aan alle leerlingen en betrokken VISO-
personeel! 

Veerle Vanoost

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

Ons 23ste modespektakel op 
vrijdag 7 juni in De Spil, werd 
een trip om niet snel te verge-
ten. Met zo’n 750 passagiers 
vlogen we de wereld rond en 
konden we genieten van de 
vele en diverse VISO-talenten.
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Modespektakel
VISO en Route
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Laatstejaars blikken terug op hun weg in VISO

Lien
Soetaert

7 Thuis- en
bejaardenzorg

Saar
Vandaele

6 Techniek-
wetenschappen

Joyce 
Vancom-
penolle

7 Organisatie-
assisentie

Onze laatstejaars staan op 
het punt om hun middelbare 
school te verlaten. De vol-
gende stap is verder studeren 
of gaan werken… Tijd om nog 
even terug te blikken op hun 
VISO-parcours.

Zolang ik mij kan herinneren heb ik al 
altijd graag met mensen omgegaan, 
zowel met kinderen als met de oudere 
zorgvrager.
Het was voor mij een logische keuze om 
een richting te kiezen waar het mense-
lijke aspect centraal staat. Er was een 
familielid dat al op deze school zat, waar-
door de drempel voor mij ook kleiner was 
om de keuze voor VISO te maken.

Mijn zus heeft zes jaar gestudeerd in 
VISO en daarom leek het tof om in haar 
voetsporen te treden. De open dag trok 
me ook heel erg aan. In mijn eerste jaar 
startte ik met de richting Sociale en tech-
nische wetenschappen, maar al snel 
merkte ik dat de richting Techniek-weten-
schappen me meer lag.

Voor mij is het een pluspunt dat er een 
internaat verbonden is aan de school. Dit 
heeft voor mij toch voor een groot stuk 
mijn keuze bepaald om voor VISO te kie-
zen.

Dat ik in een goede klas ging terecht 
komen. Ik was ook wel benieuwd of het 
contact met de oudere zorgvrager en de 
kindjes mij effectief zou liggen. 

Ik had wel een aantal verwachtingen in 
het eerste jaar, maar zoveel hield ik me 
daar niet mee bezig. Ik veronderstelde 
dat VISO een goede keuze was voor mij. 
Ik stond open voor alle vakken en na het 
eerste jaar werd duidelijk dat de weten-
schappelijke vakken me meer boeiden. 
Nu blijkt dit ook de ideale voorbereiding 
te zijn voor mijn hogere studies.

Ik keek er echt naar uit om de overstap 
te maken naar de secundaire school. Ik 
hoopte echt om in een goede klas terecht 
te komen en veel vrienden te maken…

Silke 
Staelens
6 Sociale en 
technische 

wetenschappen

Mijn nicht Fien Engels (vorig jaar afge-
studeerd) zat in VISO.  Zij raadde mij de 
school aan. Ik was als twaalfjarige niet zo 
sociaal, daarom koos ik voor een sociale 
richting. Daarnaast biedt VISO ook een 
brede waaier aan mogelijkheden. Ik wist 
van kleins af aan dat ik voor leerkracht 
wou gaan, STW was hier de ideale rich-
ting voor.  VISO is ook in het centrum 
gelegen en makkelijk bereikbaar met 
fiets, auto en bus. 

Ik was een verlegen, stil meisje. De school 
was zo groot, ik was overdonderd en wist 
niet of ik me hier thuis zou voelen. De leer-
lingen in mijn klas verschilden ook sterk 
van elkaar, de ene was mondiger dan de 
andere. Ik had verwacht dat we een hech-
tere band zouden hebben. Tot het 3de jaar 
bleef ik met dit gevoel zitten. In het 4de jaar 
veranderde dit, we bleken meer op dezelfde 
golflengte te zitten. Daarnaast werd de klas-
sfeer beter en beter. Na het 4de jaar splits-
ten de klassen en gingen er enkele vriendin-
nen naar GWW. Ik had het hier moeilijk mee. 
Het 5de jaar was vooral kijken wie iedereen 
was. In het 6de jaar veranderde alles, onze 
klas werd kleiner. We werden veel hechter 
en werden echt vrienden van elkaar. 

Waarom koos je
voor VISO?

Welke verwachtingen
had je in je eerste jaar?
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Laatstejaars blikken terug op hun weg in VISO

Ik zat in een toffe klas, waardoor ik graag 
naar school kwam. In de eerste graad 
miste ik de ervaringen met de doelgroe-
pen. In de 2de graad kwam dit gelukkig 
meer aan bod.

Techniek-wetenschappen heb ik een 
beetje onderschat, de richting is van 
hoog niveau en er moet hard gewerkt 
worden om in het zesde jaar te geraken. 

Ik heb in de voorbije zeven jaar heel veel 
klasgenoten leren kennen! De vriend-
schap met een hele goede vriendin koes-
ter ik.

Ik heb het geluk gehad dat ik 2x TMF   
Stressfactor heb mogen meemaken, 1x in 
het 1ste jaar en 1x in het 6de jaar.
Het jaarlijkse modespektakel is altijd een 
leuk evenement. Ik herinner mij vooral nog 
de editie in het 2de jaar omdat ik toen 
BVL verzorging-voeding/mode volgde en ik 
effectief ook heb deelgenomen.
De leuke uitstappen, schoolreizen (vooral 
de tweeaagse schoolreizen) en natuurlijk 
de 100-dagen zullen mij zeker bij blijven!

De schoolreizen in het vijfde en zesde 
jaar naar Londen en Parijs zullen mij het 
meest bijblijven, want hierdoor versterkte 
de klassfeer. Cultuur opsnuiven en ont-
spanning tijdens het drukke schooljaar is 
zeker en vast een goede combinatie. 

De tweedaagse schoolreizen naar Amster-
dam, Londen en Parijs vond ik super! Ook 
VISO in kleur vond ik een toffe dag!

Er wordt gewerkt in kleine groepen waar-
door je een goede band hebt met je klas-
genoten en de leerkrachten.
Ik vind persoonlijk dat je goed begeleid 
wordt tijdens de stages. De leerkracht 
komt wekelijks op bezoek om je tips en 
ondersteuning te geven. Ik heb de stages 
als leerrijk ervaren.

Zoals de slogan zegt, ‘sterk in de zachte 
sector’, heeft VISO op bijna elk vlak iets 
te bieden en dat is zeker een troef. 

Op school is er een toffe en aangename 
sfeer! De leerkrachten zijn er voor jou als 
leerling! Ze staan altijd voor je klaar.

Ja, op het einde van het 6de jaar kan ik 
zeggen dat de school een tweede thuis is 
geworden. Je kent iedereen en iedereen 
kent jou. 

Zangstondes met mevrouw Samyn in het 
1ste jaar: ‘Sur le pont d’Avignon, on y 
danse on y danse…’ 
We kregen in het 2de jaar wiskundeles 
van mevrouw Vanneste. Zij was zeer 
gedreven. Wij  wilden geen fouten maken 
en telden de oefeningen zodat we zeker 
wisten dat we de oefening juist zouden 
hebben.
In het 3de jaar leerde mevrouw Sijmkens 
ons  in de Engelse les ‘I used to... ‘gebrui-
ken door middel van het liedje ‘You used 
to call me on my cell phone…’ 

VISO biedt mogelijkheden die andere 
scholen niet bieden. Je hebt er veel soci-
ale richtingen, wetenschappelijke richtin-
gen, met andere woorden: voor ieder wat 
wils. 
Leerkrachten zijn streng maar rechtvaar-
dig. In het eerste jaar merk je dit zéér 
hard, ze willen je opleiden en daarna los-
laten. In het 6de jaar worden de regels 
wat soepeler en krijg je een sterkere 
band met de leerkrachten. VISO is een 
goede basis voor ieder sociaal beroep. 
Je kan er bij iedere leerkracht terecht met 
vragen over school, maar ook over proble-
men thuis. De leerkrachten luisteren met 
plezier naar je verhaal en helpen je. VISO 
is een plek voor iedereen! 

Achteraf gezien,
beantwoordde dit aan je

verwachtingen?

Heb je in je VISO-carrière 
leuke anekdotes

of ervaringen meegemaakt?

Waarom zou je VISO aanraden 
aan andere leerlingen die een 

nieuwe school of
studierichting zoeken?
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Xena 
Laruywe 

6 Gezondheids- 
en welzijnswe-

tenschappen

Waarom koos je
voor VISO?

Welke verwachtingen
had je in je eerste jaar?

Ik heb voor VISO gekozen omdat ik eerst 
kinderverzorging wou doen. Later bleek 
mode meer mijn ding te zijn.

Ik koos voor VISO omdat de school me 
het meest aansprak. Dit komt ook door 
de richting STW die ik interessant vond 
en die veel toekomstmogelijkheden bood 
met een breed gamma aan opleidingen 
om verder te studeren.

Ik koos voor VISO omdat ik al veel posi-
tieve commentaren had gehoord. Mijn 
mama heeft vroeger ook voor deze school 
gekozen.

Ik herinner mij dat mijn verwachtingen vrij 
hoog lagen in het eerste jaar.
Ik verwachtte een school die mijn vragen 
zou beantwoorden. Een school die open 
staat voor de talenten van de leerling en 
die je steunt. De richting die ik gevolgd 
heb, was voor mij ook de juiste richting.

Ik hoopte dat ik in een goede klas zou 
terechtkomen en dat ik vlot door de zes 
VISO-jaren zou gaan. Ik verwachtte ook 
toffe lessen en leerkrachten.

Ik had in mijn eerste jaar verwacht dat ik 
veel ging bijleren. Dat fouten maken mag, 
je kan er alleen maar sterker uitkomen.

Brittney 
Lepla

6 Haarzorg
Omdat ik de richting Haarzorg wilde doen, 
de school is bekend bij kapsalons als 
een goede leerschool.

Dat ik in een toffe klas zou zitten met 
leuke leerkrachten en leerrijke lessen.

Audrey 
Lepla

6 Schoonheids-
verzorging

Ik heb voor VISO gekozen omdat de slo-
gan ‘sterk in de zachte sector’ me sterk 
aansprak. Bovendien bood de school de 
richting Bio-esthetiek aan, die ik graag 
wou volgen vanaf de 2de graad.

Ik had als verwachtingen een grote, 
nieuwe school met heel veel leerlingen 
en een goede begeleiding, die we zeker 
en vast kregen! 

Jens Van-
damme

7 Modespeciali-
satie en

trendstudie

Emily 
Joye

7 Kinderzorg
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Achteraf gezien,
beantwoordde dit aan je

verwachtingen?

Heb je in je VISO-carrière 
leuke anekdotes

of ervaringen meegemaakt?

Waarom zou je VISO aanraden 
aan andere leerlingen die een 

nieuwe school of
studierichting zoeken?

Als ik nu terugkijk op de afgelopen jaren, 
dan zijn mijn verwachtingen uitgekomen.
Op school werd ik altijd gesteund door 
iedereen, ik kon mezelf bewijzen. Ik 
heb er mijn talenten kunnen ontplooien. 
Evenementen, beurzen, studiekeuzepro-
ject... hebben mij geholpen om de juiste 
richting te kiezen.

Ik heb vrij vlot mijn jaren kunnen afwer-
ken, maar af en toe was er wel eens 
iets dat wat stroever verliep dan ik had 
gehoopt.

Ja, fouten maken is menselijk, maar zo 
leer je ook het meeste bij. Persoonlijk 
vind ik dat leerkrachten en leerlingenbe-
geleiding je hierin heel sterk begeleiden. 
Ik kijk met een positieve blik terug op 
mijn stages. Deze werden goed voorbe-
reid door een bezoek, een spreker die 
langs kwam…

Ikzelf heb redelijk wat leuke ervaringen meege-
maakt. Ik kijk terug op heel veel mooie herinne-
ringen. De schoolreizen, toffe uitstappen, projec-
ten die we mochten ondersteunen om de school 
sfeervol te maken, en nog zoveel meer. Voor mij is 
de belangrijkste ervaring die ik nooit zal vergeten 
de verschillende modeshows die ik doorheen mijn 
schoolloopbaan heb mogen meemaken (dit vanaf 
mijn 2de jaar). Al komt er heel wat stress bij kijken, 
de sfeer geeft je als leerling een super gevoel! Voor 
mij was dit telkens opnieuw een avontuur!

Ja zeker, in het 4de middelbaar hadden we de 
laatste twee lesuren voor de middag LO. Op een 
dag zaten we allemaal hongerig uit te kijken naar 
het moment dat we in het restaurant een broodje 
‘hannibal’ zouden kunnen eten. Maar vijf minuten 
voor de bel ging, schoot mijn knie uit de kom. 
Iedereen stond geschrokken rond mij en het eer-
ste wat ik kon zeggen, was dat ik nu geen ‘han-
nibal’ kon eten. Dat bracht de anderen, ondanks 
de ongerustheid, toch aan het lachen.

De schoolreizen en daguitstappen gaan 
mij altijd bij blijven, dit waren voor mij 
heel leuke ervaringen.

Ik zou VISO aanraden aan andere leer-
lingen omdat VISO een school is waar je 
jezelf kan zijn, waar je volledig in je talen-
ten kan openbloeien. Met de steun van 
de leerkrachten, je vrienden en je eigen 
zelfvertrouwen ben je bij VISO in goede 
handen. GO FOR VISO!

Ik zou mensen aanraden om naar VISO 
te komen omdat er zoveel leuke dingen 
te beleven zijn.  Als je met problemen zit, 
kan je terecht bij de leerlingbegeleiding 
of een leerkracht die je vertrouwt. VISO 
biedt ook veel richtingen aan die je kunt 
volgen en zet de leerlingen op de eerste 
plaats.

In VISO sta je er nooit alleen voor, als je 
eens iets niet snapt of je zit met vragen, 
kun je bij iedereen terecht.

Ja, ik voelde mij direct op mijn gemak. Ja, veel uitstappen gedaan, leuke school-
reizen en sportdagen en ook de 100 
dagen waren top. Verder is TMF Stress- 
factor me altijd bijgebleven.

Je wordt met open armen ontvangen door 
iedereen en je leert veel in de richting die 
je volgt.

Achteraf gezien heb ik heel graag in VISO 
gezeten en zal ik het schoolgaan missen. 
De school staat in voor heel veel leerlin-
gen met de juiste aanpak.

Ik heb veel herinneringen aan de leuke school-
reizen en uitstappen. Dit jaar zijn we naar Parijs 
geweest en hebben we een toffe tijd beleefd! Ook 
in het kader van onze studierichting werden er 
veel bezoeken georganiseerd, onder andere naar 
Infraligne en make-up workshops in Brussel. Ver-
der kregen we vaak de kans om demo’s te vol-
gen die werden gegeven in de les door externe 
firma’s. Tijdens mijn stage dit schooljaar heb ik 
veel ervaring opgedaan. Je leert omgaan met 
klanten, werken in groep en je flexibel opstellen.

Ik raad VISO zeker aan omdat er oog is 
voor elke leerling, elke leerkracht en elke 
ouder. De leerkrachten staan steeds voor 
je klaar en helpen je wanneer nodig. De 
richtingen zijn zeer uitgebreid. Er worden 
doorheen het jaar veel activiteiten voor-
zien, wat de tijd in VISO doet vliegen! 
Ik bedank VISO voor de mooie zes jaar 
die ik hier heb mogen beleven!
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Leerlingenraad sluit kleurrijk en pittig af

Dag van
de kleur 

Roze, oranje, groen, rood, blauw, 

geel en zwart… 17 mei, VISO in 

kleur, onze jaarlijkse themadag.

De leerlingen kwamen kleurrijk aan 

op school, elk jaar in een andere 

kleur. Wij, de leerlingenraad, deden 

ons uiterste best om een leuk pro-

gramma aan te bieden. De leerlingen 

smulden ’s middags van een frietje 

met frikandel en amuseerden zich 

tijdens enkele activiteiten, zoals 

een fotoshoot en dans op de speel-

plaats. Nieuw dit jaar in campus Del-

bekestraat was het ‘sponswerpen’! 

Niet enkel leerlingen kochten een 

natte spons voor elkaar, ook enkele 

leerkrachten waagden zich aan dit 

spektakel. Fun en natte haren ver-

zekerd! Tanai Vanblaere
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Battles van de leerlingenraad  
Wat later dan de voorbije jaren, maar ook dit jaar organiseerde de leerlingenraad ‘de battles’. In de week van 13 mei keken 
kandidaten van verschillende jaren elkaar in de ogen om de eer en glorie van hun jaar te verdedigen. 

Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag veranderde de speelplaats in een ware arena. Als echte gladiatoren namen ze het 
met verschillende proeven tegen elkaar op. Een leuke kans om de leerlingenraad in the picture te zetten en zowel klas- als 
jaaroverstijgend te werk te gaan. Zo komen leerlingen die elkaars pad normaal niet kruisen, ook eens met anderen in aanra-
king. Net als vorig jaar was er een dikke prijs aan gekoppeld. Wie wil nu niet een maand lang ‘s middags als eerste gaan eten 
op school? Want dat is wat het winnende jaar mag doen.

De kandidaten kregen iedere middag een vijftal opdrachten voorgeschoteld. De winnaars konden telkens vijf punten verdienen 
en iedere dag werd de tussenstand publiekelijk bekendgemaakt. Handigheid, precisie, kracht, uithouding en inzicht waren 
noodzakelijk om goed te scoren. We zochten dus evenwichtige teams die het in o.a. schoenenpetanque, limbo, in doel hangen, 
met plateau zwaaien, mölkki, gezelschapsspelen, klerenkettingen en basketballen tegen elkaar opnamen. 

Ook dit jaar was er een rodedraadopdracht. Een lijst met veertien namen van leerkrachten in volgorde volgens huisnummer 
kunnen plaatsen en met enkele aangeduide letters uit hun schoolcodes een zin vormen.

De tweedes en de vijfdes toonden zich superieur. Een bloedstollende finale met een hels estafetteparcours moest de eindwin-
naar aanduiden. Het parcours werd op verschillende plaatsen onderbroken, waar ze diverse opdrachtjes moesten doen. Wally 
zoeken, basketten, rekensommetjes… Uiteindelijk konden de vijfdes de tweedes net voorblijven en kroonden zich tot ‘het 
sterkste jaar van VISO’.

Tom Vandecaveye
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In de ban van twee musicals

Nants ingonyama bagithi baba

De musical der musicals, zo 
wordt ‘The Lion King’ ook wel 
genoemd in de West End in 
London. Sinds 1999 wordt het 
ontroerende verhaal van Simba 
er op de planken van The 
Lyceum Theatre gebracht en 
op vrijdag 3 mei 2019 moch-
ten	 de	 vijfdejaars	 van	 VISO	 P	
zich aanmelden voor een ‘por-
seleinen’ opvoering. Of het de 
moeite waard was? We hebben 
enkele vreugdekreten op een 
rijtje gezet. Hakuna matata!

Sharaya Verbrugghe, 5 SV 
“Dit stuk was van het mooiste dat ik 
ooit heb gezien en waarschijnlijk ooit zal 
zien. Ik heb de hele voorstelling vol ver-
wondering zitten kijken. Nooit gedacht 
dat een musical zo mooi kon zijn.” 

Elizabeth Hinnekens, 5 SV 
“Toen de voorstelling begon, wist ik niet 
naar waar ik moest kijken. Er gebeurde 
zoveel op één moment.”

Casey Kokaj, 5 SV 
“Het feit dat alles ‘live’ gespeeld werd, 
heeft me echt van mijn sokken gebla-
zen.”

Amber Debacker, 5 GWWb 
“Aan het einde van het verhaal heb ik 
een traantje weggepinkt omdat het zo 
mooi was. Een aanrader voor iedereen.”

Eline Lioen, 5 SV 
 “Door het gezang kreeg ik kippenvel. 
De belichting maakte alles nog indruk-
wekkender!”

Amber De Vreese, 5 SV 
“Je werd instant happy door het zien 
van de passie waarmee het prachtige 
stuk werd gebracht. Het orkest maakte 
de show compleet met hun betove-
rende muziek. In één woord: prachtig!”

Kyara Lietaert, 5 GWWb 
“Overweldigend. Magisch. Prachtige 
kostuums. Moderne elegante dans. 
Afrikaanse vibes. Mooie verhaallijn. 
Hakuna Matata!”

Fai Pengaram, 5 GWWb 
“Het is je geld en tijd waard om één 
keer in je leven de musical van The 
Lion King te zien.” 

 Laura Maekelberg, 5 SV 
“De theaterzaal zelf was ook adembe-
nemend. Zeker de moeite waard om 
eens langs te gaan.” 

Romy Soete, 5 SV 
“Fantastisch! Eén ding weet ik zeker: 
dit krijg ik geen tweede keer in mijn 
leven te zien!”

Sharissa Verbrugghe, 5 GWWb 
 “De dansjes waren zo mooi en zo syn-
chroon: de musical was een parel voor 
het oog!”

Thomas Ryon
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Zesdejaars onder de indruk van  MUSICAL 40-45

Als de mogelijkheid zich voor-
doet, geven we aan het zesde 
jaar de kans om naar een musi-
cal te gaan kijken. Zo hebben 
al heel veel leerlingen in het 
verleden kunnen genieten van 
een mooi muzikaal aanbod.
Dit jaar trokken we met cam-
pus	 Polenplein	 naar	 Puurs	
naar het pop-uptheater waar 
de muscial 40-45 op het pro-
gramma stond.

Het verhaal gaat over twee broers die 
onafscheidelijk zijn, twee handen op een 
buik tot de Tweede Wereldoorlog toch 
zorgt voor een onherstelbare breuk tus-
sen beiden met dramatische gevolgen 
voor henzelf en hun omgeving.
We waren benieuwd wie in onze voorstel-
ling de belangrijkste personages zouden 
vertolken. Acteurs als o.a. Michiel De 
Meyer (Louis), Jelle Cleymans (Staf), 
Clara Cleymans (Sarah) en Line Ellegiers 
(Marie) stelden ons zeker niet teleur.
De reacties van de leerlingen waren dan 
ook heel lovend. 
Het commentaar van enkelen onder hen 
is een goede samenvatting hiervan.
De leerlingen van 6 Haarzorg a vonden 
de musical “spectaculair, emotioneel, 
spannend...” Voor hen was het ook “een 
meerwaarde dat het bekende acteurs 
waren die de verschillende rollen vertolk-
ten.”

Ann Vansteeland

 Lisa Maertens (6 STWb) 
“Ik was van in het begin mee met 
het verhaal en ik heb er enorm van 
genoten! Door de musical krijg je een 
duidelijk beeld van hoe het er in de 
oorlog echt aan toe ging. Sommige 
gebeurtenissen waren aangrijpend. 
Auto’s, vliegtuigen, vuur... maakten 
het geheel spectaculairder en realisti-
scher. De muziek en de prachtige lied-
jes zorgden voor de sfeer.”

Justine Deceuninck (6 STWa) 
“Voor mij was 40-45 één van de mooi-
ste musicals die ik al gezien heb. Je 
werd meegesleurd in de gebeurtenis-
sen van vroeger. Het was een heel 
indrukwekkend stuk, er werd veel tech-
nologie gebruikt, waardoor de musical 
nog beter werd. Wat me het meest is 
bijgebleven, is het vliegtuig dat plots 
boven je vliegt en de trein die plots voor 
je stopt met alle mensen erin die naar 
het concentratiekamp worden gestuurd. 
Enerzijds is het verhaal indrukwekkend 
en mooi om te zien, anderzijds ook 
weer emotioneel.
Ik heb me geen moment verveeld. 
Integendeel, elke nieuwe scène was ik 
steeds meer verwonderd over hoe je 
een musical zo goed kan brengen en 
hoe goed de acteurs die rollen hebben 
gespeeld. Jammer dat de 5des van nu 
dit volgend jaar niet zullen meemaken.”

Lise Versavel (6 TW) 
“Het was een mooie musical, je werd 
meegenomen in een adembenemend 
verhaal. Het inlevingsvermogen werd 
nog groter door de bewegende tribu-
nes en het decor. De muziek was mooi 
en heel passend. De speciale effecten 
zoals de echte geweerschoten, het 
vuur, de trein en het vliegtuig maak-
ten de musical nog indrukwekkender. 
40-45 is zeker een aanrader.”
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4de jaar Gent

5de jaar 
Londen

1ste jaar Pairie Daiza 5de jaar Amsterdam

4de jaar
Rijsel

7de jaar Aken

3de jaar Antwerpen

2de jaar
Noord- 

Frankrijk

7 de jaar
Parijs

1ste jaar 
De Panne

2de jaar
Passendale

3de jaar
Brugge

6de jaar
Parijs

2de jaar Bellewaerde

SCHOOLREIZEN

Sterk in de zachte sector
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Onze laatstejaars en hun toekomstplannen

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen a
Célèstine Beernaert toegepaste psychologie
Senne Buseyne integrale veiligheid
Adelheid De Reuse orthopedagogie of
 verpleegkunde
Jente Deruytter dieetkunde
Katrijn Fierens verpleegkunde
Roderik Jongbloet onbeslist
Xena Laruywe biomedische
 laboratoriumtechnologie
Justine Leveugle leraar kleuteronderwijs
Wolf Maelfeyt onbeslist
Thomas Maeyaert verpleegkunde
Liana Magomadova farmaceutische wetenschappen
Emilia Renier orthopedagogie
Ayela Thierens sociale readaptatieweten-
 schappen
Cassandra Vandermeersch verpleegkunde
Yara Vangeenberghe verpleegkunde
Kim Van Maele sociale readaptatieweten-
 schappen
Noa Van Mileghem logopedie
Linde Veracx grafische en digitale media

7  Modespecialisatie en trendstudie
Malika Baykhadzhieva werk zoeken in de modesector
Isara Bossouw  grafisch design
Stefanie Deleu werk zoeken in de modesector 
Rani De Moor werk zoeken in de modesector
Medna Dukliyeva werk zoeken in de modesector
Sari Sluys werk zoeken in de modesector
Jens Vandamme werken in herenmodezaak
Aïcha Vercaemst werk zoeken in de modesector
Michelle Willaert interieur en vormgeving

7 Haarstilist
Chayenne Callebert  opleiding schoonheidsspecialist
Jolien Decloedt werk zoeken in kapsalon
Fleur Decroix werk zoeken in kapsalon
Florien Ghequière werken in kapsalon
Celine Huyghebaert opleiding schoonheidsspecialist
Britney Lepla werken in kapsalon
Deborah Vermote werk zoeken in kapsalon
Margaux Vandamme leraar secundair onderwijs
 haarzorg en mavo

6 Schoonheidsverzorging
Fleur Canniere 7 Esthetische lichaamsverzorging
Amber Decostere verpleegkunde
Milla Eghermanne orthopedagogie
Alexine Francoy 7 Esthetische lichaamsverzorging
Chloé Labaere verpleegkunde
Hélène Leconte toegepaste psychologie
Audrey Leplae podologie
Cleo Mestdagh wellbeing en vitaliteitsmanagement
Céleste Rogiers 7 Esthetische lichaamsverzorging
Jitske Samoy 7 Esthetische lichaamsverzorging
Imen Sinnaeve 7 Esthetische lichaamsverzorging
Flore Vanhoutte 7 Esthetische lichaamsverzorging
Hannah Weymans digital arts

Sterk in de zachte sector
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Onze laatstejaars en hun toekomstplannen

6 Sociale en technische wetenschappen b
Yben Baes integrale veiligheid
Lindsey Balcaen leraar lager onderwijs
Jente Beernaert orthopedagogie
Olivia Couckhuyt leraar kleuteronderwijs
Margot Deplancke orthopedagogie
Delphine Desnijder orthopedagogie
Robbe Feraine onbeslist
Indra Hoet sociaal werk
Isabeau Lecointre orthopedagogie
Lisa Maertens leraar lager of kleuteronderwijs
Suzanne Popelier sociaal werk
Silke Staelens leraar lager onderwijs
Janne Vandoorne leraar lager onderwijs
Liese Aerbeydt leraar lager onderwijs

6 Sociale en technische wetenschappen a
Lisa Alleman orthopedagogie
Amber Bakens leefgroepenwerking
Emily Beelprez orthopedagogie
Gilles Buyse ergotherapie
Louise Cardoen communicatiemanagement
Justine Deceuninck orthopedagogie
Elisabeth Delaey leraar secundair onderwijs
 geschiedenis en godsdienst
Manon Fieuw toegepaste jeugdcriminologie
Febe Scheirlynck ergotherapie
Femke Vandenbrouck leraar lager of secundair
 onderwijs
Jelle Van heesbeke orthopedagogie
Ian Van Loocke onbeslist
Pauline Wydooghe orthopedagogie

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen b
Luna Cottenier  leraar lager onderwijs
Lauren Coussée  verpleegkunde
Matthis Creus  verpleegkunde
Elise Decorte  voedings- en dieetkunde
Biebe Denys  cultuurmanagement
Caitlin Devolder  vroedkunde
Mayte Doom  onbeslist
Xena Goddeeris  sociaal-cultureel werk
Elien Landuyt  onbeslist
Gesani Meerhaeghe  vroedkunde
Tatjana Meeuws  vroedkunde
Jolien Monteyne  hygiëneconsulent
Célèstine Noppe  logopedie en audiologie
Pearl Platteau  leraar secundair onderwijs
  Frans, Engels of fysica
Orphee Renard  verpleegkunde
Daphné Schillebeeckx  toerisme- en
  recreatiemanagement
Lien Soubry  leraar kleuteronderwijs
Laurens Vancoillie  verpleegkunde
Noa van de Pieterman  biomedische
  laboratoriumtechnologie
Maity Vantomme  orthopedagogie
Silke Verbeke  verpleegkunde
Ella Verpoucke  toegepaste psychologie
Katja Werbrouck  medical office management
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7 Organisatie-assistentie
Lennert Buyck  sociaal werk
Rashina Haidari  tandarts-assistent
Joyce Vancompenolle  werken in de post sector
Soetkin Vandenbussche  werk zoeken in de
  logistieke sector
Tiffany Vanneste  werk zoeken in
  de logistieke sector7 Thuis- en bejaardenzorg

Nada Cherkaoui  verpleegkunde
Stacey Cnockaert  verpleegkunde
Margaux Demeulenaere  marketing- en
  communicatiesupport
Justine Demeyer  orthopedagogie
Yara Haerynck  marketing- en
  communicatiesupport
Lisa Leeman  verpleegkunde
Shayla Polley  werken in woonzorgcentrum
Melina Popelier  verpleegkunde
Qendresa Selmani  orthopedagogie
Lien Soetaert   verpleegkunde 
Daniëlle Vandenbroucke verpleegkunde
Auwke Vansteenkiste  leraar kleuteronderwijs
Aline Viane  werken in woonzorgcentrum

7 Kinderzorg
Marie Bostyn  leraar kleuteronderwijs
Merel Boute   opleiding kapper
Justine Decroix  leraar kleuteronderwijs
Juliette Degryse  leraar kleuteronderwijs
Amber Deveeuw  leraar kleuteronderwijs
Jana Janssens  werk zoeken in de kinderzorg
Emily Joye  verpleegkunde
Laïni Lesage  orthopedagogie
Jessica Marreel  werk zoeken in de kinderzorg
Veronica Portocarrero Victoria werk zoeken in de kinderzorg
Jess Seynaeve  werk zoeken in de kinderzorg
Laura Simoens  opleiding politieschool
Emma Vanderhaeghe  leraar kleuteronderwijs
Celeste Verheule  onbeslist
Elien Verstichel  opleiding schoonheidsspecialist
  + kunstnagelstylist

6 Techniek-wetenschappen
Daphné Bouckaert biomedische laboratoriumtechnologie
Yorben Callewaert chemie
Seppe Catteeuw medische beeldvorming
Lore Christiaens biochemie en biotechnologie
Seppe Couckhuyt toegepaste informatica
Axelle Deseure onbeslist
Robbe Fertein toegepaste informatica
Lucas Heyrick toegepaste informatica
Astrid Labeeuw farmaceutische wetenschappen
Stijn Lombaert industriële wetenschappen
Arno Monteyne onbeslist
Théo Obert industriële wetenschappen
Lien Tack biomedische laboratoriumtechnologie
Saar Vandaele biomedische laboratoriumtechnologie
Benoit Vanderhaeghe biomedische laboratoriumtechnologie
Wannes Vanhecke agro- en biotechnologie
Robin Vanhoeck  biomedische laboratoriumtechnologie
Laura Vermeersch biomedische laboratoriumtechnologie
Lise Versavel  chemie
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Wist je dat ...
de school een beloning van maar liefst 
2430 euro krijgt voor hun inzet bij de 
zwerfvuilacties en andere milieuactivi-
teiten van #mooimakers?

ook 4 STWa deelnam aan de zwerf-
vuilactie? Samen voor een propere 
schoolomgeving!

Ben Vanhuyse uit 4 VVc samen met zijn 
‘Team United’ van Hypnosis Dance Aca-
demy vice- Vlaamse kampioen adults 
formaties topklasse zijn geworden? 

5 Verzorging meewerkte aan ‘de week 
van de valpreventie’? Ze hielpen o.a. 
mee met het afnemen van de fit-o-meter 
en gingen wandelen met de bewoners 
van een woonzorgcentrum.

Milan Vanhuyse uit 
1 Bc op zijn eerste 
wedstrijd taekwando 
al in de prijzen viel? 
Wat zenuwachtig trok 
Milan op zondag 12 
mei richting Genk om 
er deel te nemen in 
de categorie ‘cadets 
C Male -37 kg’ van het ‘1st Genk Open 
Kyorugi 2019’. Hij belandde in de finale 
en werd knap tweede met een zilveren 
medaille als beloning!

De ‘Kwistet-quiz’ van het VISO-perso-
neel dit jaar een mooi bedrag van maar 
liefst 503,43 euro heeft opgebracht? 
Dit bedrag gaat integraal naar de  
Cliniclowns.

Annelies Vanderbeke en Maarten Sou-
bry de (leer)krachten zijn achter deze 
quiz? Ze verzamelen het hele jaar door 
vragen om het hun collega’s extra moei-
lijk te maken. Maar alles natuurlijk voor 
het goede doel. Dank je wel alvast, we 
kijken al uit naar de volgende quiz!

ook de organiserende leerkrachten van 
de verwenavond (voor personeel) een 
duit in het zakje deden van het sociaal 
fonds? De verwenavond bracht 300 
euro op.

3 STW met hun integrale opdrachten-
tombola een bedrag van 57,17 euro 
schenkt aan het sociaal fonds van 
VISO? En om het rijtje aan te vullen… 
de opbrengst (83,85 euro) van de cho-
coverkoop en dikketruienweek wordt 
ook aan het sociaal fonds gegeven.

4 leerlingen van 6 
STW met hun inge-
stuurd filmpje een 
mooie vijfde plaats 
behaalden in de wed-
strijd Acoustic Power? 
Ralph, Suzanne, Mar-
got en Janne kregen 
een T-shirt cadeau. Je kan het filmpje 
via deze link bekijken: https://www.
acousticpower.be/nieuws-1

de leerlingen van 1 B aan den lijve 
ondervonden hoe je een brandende 
bus moet evacueren? Ook kregen ze 
deskundige uitleg over de dodehoek. 

de eerstejaars van 
1A zich nu ook met 
de fiets veilig in het 
verkeer kunnen ver-
plaatsen? Hun fiets 
kreeg een lente-
schoonmaak in de 
les techniek. Ook 
het fietsframe kreeg 
een beschermlaag en de ketting werd 
gesmeerd. 

we ons blijven inzetten om onze leerlin-
gen milieubewust te maken? De eerste 
graad van VISO D nam de tijd om stil te 
staan bij het afval dat in de zee terecht 
komt op de mobiele tentoonstelling 
‘buik-vol-afval’.

Chris Vanderhaeghe (voorzitter ouder-
comité VISO Del-
bekestraat) op de 
laatste samenkomst 
met de leden van het 
oudercomité hartelijk 
bedankt werd voor 
zijn toewijding als 
voorzitter?
 

•

•
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•

•

•
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een uitgebreid en sportief VISO-team 
deelnam aan ‘Dwars over de Mandel’, 
de loopwedstrijd van het Klein Semina-
rie? Er deden een 20-tal leerkrachten 
en leerlingen mee.

de leerlingen van 3 STW zelf een toffe 
teambuildingsactiviteit hebben voorbe-
reid? ’s Middags gingen ze picknicken.

7 Haarstilist op 23 mei een opleiding 
‘Extensions’ volgde aangeboden door 
Coach4students? Er werden vijf ver-
schillende systemen/technieken uit-
gelegd en gedemonstreerd: Keratine-
extensies, de Sticker Hair, het nieuwe 
Flat Ring-on system, Clip On’s en Weft 
Hair. Daarna hadden de leerlingen de 
mogelijkheid om de systemen zelf te 
proberen en in te oefenen.

de leerlingen van 5 Verzorging zich 
als echte peuter- en kleuterbegelei-
ders ontpopten op de kinderboerderij 
‘Hoeve ter kerst’? Ze maakten een 
eigen kabouterpadactiviteit en gingen 
langs bij de dieren.

6 Schoonheidsverzorging een look-/
workshop volgde in de Make-Up  
Forever Academy? Ze kregen er o.a. 
een workshop facepainting en artis-
tieke make-up.

Milla Eghermanne 
uit 6 SV als beloning 
model mocht zitten 
omdat ze die dag jarig 
was?

5 STW zelf bier brouwde en ook alle 
geheimen van het bier brouwen ont-
dekte tijdens een bezoek aan Brouwe-
rij Rodenbach? Zelf proeven hoorde er 
natuurlijk ook bij…

de leden van de leerlingenraad VISO 
D op hun laatste bijeenkomst van dit 
schooljaar bedankt werden voor hun 
inzet dit jaar met een hapje en een 
drankje? Ze namen ook afscheid van 
Michelle Willaert, Jess Seynaeve en 
Lisa Leeman uit het 7de jaar. 

de zesdejaars van VISO P tijdens hun 
meerdaagse schoolreis in Londen heel 
wat cultuur opsnoven? Ze bezochten 
er verschillende toeristische trekpleis-
ters, maar ook enkele musea zoals 
‘The National Gallery’.

7 Haarstilist creatieve technieken op 
elkaar toepasten met de producten 
van de firma Carin? Na een rondlei-
ding mochten ze zelf aan de slag gaan 
onder begeleiding van de Color & Tech-
nical Educators van de firma. 

enkele voetbalploegen het in VISO P 
opnieuw tegen elkaar opnamen tijdens 
een minitoernooi? #Moeskroenkampi-
oen mocht als winnaar de degens krui-
sen tegen een team van leerkrachten 
en net als vorig jaar wonnen de leerlin-
gen na een spannende en beklijvende 
wedstrijd met 2-1.

6 Organisatiehulp 
heeft meegeholpen 
om de barbecue in 
de Zilverberg vlotjes 
te laten verlopen? 
Ze hielpen mee met 
tafels te dekken, 
bedienen, afruimen, 
wandelen met de 
bewoners…
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Familiaria

Overlijdens
EH Jan Cocle op 16 april 2019, oud-
leerkracht 

Dhr. Etienne Verschuere op 18 april 
2019, schoonvader van Ann Panneel - 
opvoeder en leerkracht 

Dhr. Roger Vanden Broucke op 26 april 
2019, grootvader van Shanaya Vanden 
Broucke - 1 Bd

Mevr. Maria Veracx op 3 mei 2019, 
grootmoeder van Margaux Mahieu -     
1 A STVc

Mevr. Godelieve Dumortier op 20 mei 
2019, grootmoeder van Maïté - 1 Bc en 
Julie Dekeyser - 3 STWb

Dhr. Mauritz Halwyn op 20 mei 2019, 
grootvader van Lilan Halwyn - 5 GWWa

Mevr. Belia Voogt op 22 mei 2019, 
grootmoeder van Cindy Claeys - leer-
kracht

Dhr. Raymond Vandemaele op 24 mei 
2019, grootvader van Justine Cools - 
opvoeder

Dhr. Georges Bossu op 5 juni 2019, 
grootvader van Mieke Bossu - leer-
kracht

Dhr. Germain Deprez op 10 juni 2019, 
grootvader van ine Deprez - leerkracht.

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan. 

Huwelijken
Elias Declerck en Hanne Nollet - leer-
kracht op 20 april 2019

Gilles Declercq en Emely Andries op 
10 mei 2019, dochter van Angeline 
Vermandel - medewerker Scolarest

Robrecht Declercq en Griet Pecceu 
leerkracht op 17 mei 2019 

Nico Brackez en Delphine Coussens - 
leerkracht op 10 mei 2019

Alexander Volcke en Charlotte Vander-
hauwaert op 11 mei 2019, zoon van 
Marianne Devloo - leerkracht

Proficiat	 aan	 de	 gelukkige	 paren	 en	
hun familie!

Geboorten
EBBA op 2 mei 2019, kleindochter van 
Marijke Kesteloot - technisch-adviseur 
coördinator

ARTHUR op 3 mei 2019, zoon van Pie-
ter Schockaert en Julie Hugaert - oud-
leerling STW en kleinzoon van Ann Ghe-
kiere - leerkracht

IEME op 6 mei 2019, dochter van 
Maarten Soubry - leerkracht en Jasmijn 
Weyhaeghe

FAY-LINN op 24 mei 2019, zus van Jay-
cee Doom - 2 STEM/TW

RENÉE op 8 juni 2019, kleindochter 
van Siska Samyn - leerkracht

Proficiat	aan	de	ouders	en	hun	familie!

Kalender eerste trimester 2019-2020
30/09 vrije dag D + P
30/09 start 10 daagse van de
 geestelijke gezondheid  D + P
01/10 ouderavond 5 GWW P
02/10 start driedaagse Cadzand 2de jaar P
07/10 posterbeurs  D
14/10 vredesdag 1 B D
18/10 dag van de jeugdbeweging D + P
21/10 filmforum 5-6-7 P
22/10 toneel Ongekende evidentie 4des P
23/10 lesvrije voormiddag (klassenraden) D + P
24/10 oudercontact 1 B D
24/10 infoavond 3 VV (+ nieuwe lln 4 VV)  D
24/10 oudercontact P
26/10 start herfstvakantie D + P
03/11 einde herfstvakantie D + P

02/09 start nieuw schooljaar D + P
03/09 onthaaldag 1 B D
03/09 onthaaldag 1 A P
04/09 onthaaldag 1 B D
04/09 startviering 3-6-7 D + P
05/09 startviering 1-2-4-5 D + P
10/09 infoavond stage 5 bso D 
10/09  fietsometer 1B  D
12/09  posterbeurs P
13/09 posterbeurs P
24/09 ouderavond 1 B D
25/09 feest van Sint-Michiel D + P
26/09 ouderavond 1 A P
26/09 sportteamtweedaagse 7 bso  D
27/09 sportteamtweedaagse 7 bso D
27/09 sportdag D + P

11/11 Wapenstilstand (vrije dag) D + P
12/11  toneel Toendra 6 HZ P
19/11 start talentbeurs D + P
19/11 ouderavond buitenlandse stages D + P
22/11 einde talentbeurs D + P
25/11 toneel De laatste eenhoorn 1A P
29/11 ouderavond studiekeuze-
 begeleiding 6 tso en 7 bso D + P
17/12 laatste examendag D + P
20/12 oudercontact D + P
21/12 start kerstvakantie D + P
05/01 einde kerstvakantie D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein



BOEKEN- EN
MATERIAALVERKOOP

Campus Delbekestraat
dinsdag 27 augustus 2019 van 9 uur tot 12 uur

(1ste, 2de en 3de jaar)

dinsdag 27 augustus 2019 van 14 uur tot 17 uur
(4de, 5de, 6de en 7de jaar)

Campus poleNpleIN
maandag 26 augustus 2019 van 9 uur tot 12 uur

(1ste en 2de jaar)

maandag 26 augustus 2019 van 14 uur tot 17 uur
(3, 4, 5 en 6 STW)

woensdag 28 augustus 2019 van 9 uur tot 12 uur
(3 en 4 HZ/BE/TW - 5 GWW)

woensdag 28 augustus 2019 van 14 uur tot 17 uur
(5 en 6 HZ/SV/TW - 7 HS/EL - 6 GWW)

Leerlingen GWW kunnen langskomen net voor of na 
het bezoek aan de arbeidsgeneesheer.

INschRIjVINgEN
EN  INLIchTINgEN

van maandag 1 juli 2019
tot en met woensdag 10 juli 2019

van vrijdag 16 augustus 2019
tot en met vrijdag 30 augustus 2019

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

AdMINIsTRATIEVE
VAKANTIE

van donderdag 11 juli 2019
t.e.m. donderdag 15 augustus 2019

hET  cLB  Is  OPEN
TIjdENs  dE  VAKANTIE

van maandag 1 juli 2019
tot en met vrijdag 12 juli 2019
van vrijdag 16 augustus 2019

tot en met vrijdag 30 augustus 2019
van 8 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur

uitzondering: woensdag open tot 18 uur
vrijdag open tot 16 uur

gesloten op donderdag 11 juli 2019

kattenstraat 65, roeselare, t 051 25 97 00
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Sterk in de zachte sector

ContactContact
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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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Organisatiehulp
Techniek-wetenschappen

Schoonheidsverzorging

Sociale en
technische wetenschappen
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Sterk in de zachte sector

PB- PP
BELGIE(N) - BELGIQUE
P003055
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