V.u.: V. Vanoost, Polenplein 23, 8800 Roeselare, Tel. 051 20 14 57

PB- PP

BELGIE(N) - BELGIQUE
P003055

Sterk in de zachte sector

Contact
Schoolblad van VISO

Verschijnt viermaal per jaar - Veertiende jaargang - december 2019 - nr 4

Sterk in de zachte sector
CAMPUS DR. DELBEKESTRAAT
Tel. 051 20 88 77
viso.delbekestraat@sint-michiel.be
CAMPUS POLENPLEIN
Tel. 051 20 14 57
viso.polenplein@sint-michiel.be
viso.roeselare@sint-michiel.be
www.viso-roeselare.be
www.facebook.com/visoroeselare

Contact

Driemaandelijks schoolblad van VISO
Redactie:
Elien Debou, Kristel De Duytsche,
Peter Desmet, Sonja Sijmkens,
Patrick Soenen, Veerle Vandamme,
Tom Vandecaveye,
Ingeborg Vandeginste, Els Vanhove,
Veerle Vanoost, Maarten Veys
Verantwoordelijke uitgever:
Veerle Vanoost
Polenplein 23
8800 Roeselare

VISO IS EEN SCHOOL VAN

inhoud
1
2
3
4
6
8
11
		
12
13
13
14
16
20
21
21
22
24
25
26
27
28
29
30
32

Op naar 2020
Handen vol hoop
(W)etenschap in 5 STW
Nieuwe helpende handen in VISO
Officiële opening 4 leerondernemingen 7des
Driedaagse Cadzand: pittig en plezant
Gepassioneerde oud-leerling Tim Decock
runt zelfstandige thuisverplegingspraktijk
Rode Neuzen in VISO
Olympiadenieuws
2STEM/TW op ontdekking in de voedingssector
Nieuwe leerlingen
Handen uit de mouwen in de leerlingenraad
Op kotbezoek bij Sarah Vanhaverbeke
De Laatste Eenhoorn
Samen voor een groenere school
Vliegt de Blauwvoet
Duaal leren, 5 haarzorgleerlingen duiken in het bad
Modeleerlingen doen inspiratie op in Antwerpen
Oudercomités
Thuis- en bejaardenzorg op ontdekking tijdens seniorenweek
Sportdag
Familiaria
Wist je dat...
Kalender tweede trimester 2019- 2020

Op naar 2020…
Bij het einde van dit jaar blikken we
even terug, maar kijken we ook al naar
de toekomst.
In september hoorden we dat het
Departement Onderwijs een nieuwe
minister kreeg. Hij zal ongetwijfeld zijn
stempel drukken in deze tijd van een
vernieuwend onderwijslandschap. Nu
de modernisering , sinds 1 september,
is gestart in het eerste jaar van het
secundair onderwijs, zijn we al volop
bezig met de voorbereiding van het
‘nieuwe’ tweede jaar. De basisopties –
dit zijn keuzes voor 5 uur (A-stroom)
of 10 uur (B-stroom) die de leerlingen
maken – krijgen stilaan gestalte… Per
schooljaar voeren we dan verder de
vernieuwing in.
De vernieuwing, met ons pedagogisch
project voor ogen en waarbij we sterk
hebben ingezet op een observerende en
oriënterende eerste graad, is voor VISO
alvast een succes. Door de opsplitsing
in niveaus in 1A, met name 1A algemeen met 63 leerlingen, 1A accent met
49 leerlingen, 1A extra met 8 leerlingen
en de specifieke aanpak voor de 39
leerlingen in 1B, kan iedere leerling
les krijgen op zijn maat, volgens zijn
kennis en vaardigheden. Mede door
de vele talenturen waar leerlingen uit
kunnen kiezen, zowel in de A-stroom
als in de B-stroom, kunnen de leerlingen ontdekken wat hen goed of minder
goed ligt. Op die manier willen we dat
iedere jongen of meisje in de eerste
graad goed voorbereid wordt en een
goede studiekeuze kan maken in de
tweede graad.
Naast onze 159 eerstejaars die op 2
september gestart zijn, mochten we
ook 119 instromers verwelkomen in de
andere jaren. Samen met de leerlingen
die al eerder voor VISO kozen, vormen
deze jonge mensen een groep van 1136
leerlingen (33 meer dan vorig schooljaar).
Al deze leerlingen worden begeleid
door onze 193 personeelsleden. Bij het
begin van het schooljaar zijn maar
liefst 24 nieuwe personeelsleden gestart. Allen hebben ze hun verhaal en
dragen ze hun steentje bij. Samen met
de groep collega’s met meer ervaring in
VISO, vormen ze een hecht VISO-team.
Zoals het jaarthema stelt, ‘Handen vol
hoop’, zijn we fier te mogen ervaren hoe
ze vol overgave allen de handen uit de
mouwen steken voor de leerlingen die
hen toevertrouwd zijn.

In de eerste graad zijn de leerkrachten
volop bezig met de verwerking en de
implementatie van de nieuwe leerplannen. Een hele kluif, maar ook het
onderwijs moet zeker mee zijn in deze
steeds veranderende maatschappij. Het
is al van 1989 geleden, sinds de invoering van de eenheidsstructuur in het
secundair onderwijs, dat er nog zo’n
drastische veranderingen gekomen
zijn. Het werd dus tijd om één en ander
te herzien, alhoewel we tegelijk altijd
moeten borgen wat goed is.
Verder zitten we niet stil en organiseerden we naast het lesgeven ook tal van
vakoverschrijdende activiteiten. O.a. de
jaarlijkse sportdagen, omdat beweging
centraal staat in ons gezondheidsbeleid. In het bijzonder kwamen voor alle
leerlingen van het tweede jaar van de
A-stroom sport, bezinning en teambuilding aan bod tijdens hun driedaagse
naar het Nederlandse Cadzand.
Ook in de team- en bezinningsdagen
per klas in andere jaren leerden de
leerlingen heel veel bij over zichzelf
en over elkaar. Zo leerden ze bv. meer
respect te hebben voor elkaar.
In het kader van de tiendaagse van de
geestelijke gezondheidzorg schonken
we extra aandacht aan het welbevinden van de leerlingen. We leerden leerlingen ook solidair te zijn door mee te
werken aan o.a. acties voor de Warmste
Week en Rode Neuzen Dag. Niet voor
niets is VISO een Rode Neuzen School.
Door ook af en toe een toneelvoorstelling aan te bieden, blijft ook het
cultuurelement op school aanwezig.
We willen onze leerlingen heel wat bijbrengen en opvoeden tot volwassenen
met een brede blik.
VISO trekt ook blijvend de kaart van
internationalisering. Ook dit schooljaar
werden 20 leerlingen geselecteerd, die
de kans krijgen om drie weken voor
de paasvakantie buitenlandse stage te
lopen in Zweden, Finland, Nederland en
Frankrijk. We willen hen nieuwe horizonten leren kennen. En wees er maar
zeker van, als de leerlingen terugkomen, hebben ze tal van nieuwe vrienden en kunnen ze ook heel zelfstandig
werken.

gaat en bereiden zij zich voor om echte
ondernemers te worden.
In de samenwerking tussen VISO en
Barnum worden ook verdere stappen
gezet. Een denkgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van personeel,
ouders, leerlingen en de directie van
Barnum en VISO, werkt aan een gezamenlijke visie op de school die we over
tien jaar willen zijn. Deze visie wordt
overlegd met alle participatieorganen
en het personeel.
Samen geloven we in een innovatieve
school met een observerende en oriënterende eerste graad waar elke leerling
volgens zijn niveau les kan volgen en
met een ruim aanbod van studierichtingen in de tweede en derde graad.
We streven naar een school waar hoge
kwaliteit geboden wordt, met gelijke
kansen voor iedereen, naar een warme
school waar iedere leerling zijn talenten
maximaal kan ontwikkelen en waar
iedereen de nodige zorg krijgt.
We kijken allen hoopvol de toekomst
tegemoet en houden jullie alvast verder
op de hoogte van de modernisering en
vernieuwing van het onderwijs in VISO
en van de samenwerking VISO-Barnum.
Ik wens jullie voor de komende periode
zorgzame kerstdagen en een 2020 waar
we blijven de handen uit de mouwen
steken!
Patrick Soenen
Directeur 1ste graad

De 7de jaars zijn bijzonder actief. In hun
leerondernemingen Fashion Factory,
In to Hair, El Sense en Hairifique leren
zij hoe het er in de realiteit aan toe
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Handen vol hoop
Enkele weken geleden – en zoals het
hoort, ná Sinterklaas – was er bij mij
thuis een jaarlijks terugkerend ritueel:
het opstellen van de kerstboom. Na het
decoreren van de boom met lichtjes, slingers, piek en kerstballen – de
ervaring leert dat dit de beste volgorde
is om zo weinig mogelijk scherven
te maken – ontbrak er nog één iets:
de kerststal. Na wat heen en weer
schuiven met de beeldjes – de kribbe
uitgezonderd, want die verdwijnt tot 25
december in de lade – was ik tevreden
over de opstelling. Ten slotte plaatste ik
de ster bovenop de kerststal.
De ster deed me terugdenken aan een
jaarlijks hoogtepunt voor de culinaire
wereld: de uitreiking van de Michelinsterren. Met veel tromgeroffel worden
dan de best beoordeelde restaurants
wereldkundig gemaakt. Voor de chefs is
dit een erkenning van hun talent in de
keuken.
Je zou eigenlijk kunnen stellen dat de
ster die bovenop de kerststal prijkt ook
naar een talent verwijst. Tijdens de advent kijken we namelijk vier weken uit
naar de komst van Jezus. Ontelbaar veel
mensen hebben reeds hun hoop gevestigd in deze figuur. Misschien is dat
wel Zijn grootste talent: hoop schenken,
soms zelfs tegen beter weten in.
In ‘The World Book of Hope’, waarin
wetenschappers uit diverse domeinen
hun licht laten schijnen op hoop, staat
het volgende te lezen: “Uit internationaal onderzoek blijkt dat 90% van de
wereldbevolking een hoopvolle kijk op
de toekomst heeft. Hoop is universeel,
ongeacht leeftijd, geslacht of inkomen.
De bekende psychiater,
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Viktor Frankl, overlever van de Holocaust, schreef dat de laatste vrijheid
die men van de mens kan wegnemen,
de manier is hoe hij tegenover de omstandigheden staat. Dat is de kern van
hoop. Echte hoop schept geen valse
verwachtingen, maar is de bron voor
positieve emoties. Het laat ons nieuwe
mogelijkheden zien en maakt passieve mensen weer actief. Hoop heeft
een gezonde invloed op onze mentale
gezondheid. Hoop stimuleert verandering.”
Als school vinden wij dat onze leerlingen ook een ster bezitten: we willen
inzetten
op de talenten van onze
leerlingen en willen
hen stimuleren om
deze talenten verder te
ontwikkelen. Ook deze
spreekwoordelijke ster
van onze leerlingen
verwijst naar hoop.
Prof. Shane J. Lopez
verwoordt het in
hogervermeld boek
als volgt: “Hoop is
zowel het geloof in
een betere toekomst
als het vermogen om
die actief te verwezenlijken. Hoop
geeft ons de kracht
om verandering tot
stand te brengen.
We scheppen de
toekomst die we
willen voor onszelf
en voor anderen.”
En zijn het nu net
niet die jongeren

op de schoolbanken die de toekomst
moeten vormgeven?
Ook vanuit pastoraal willen we meehelpen om de jongeren bewust te maken
van hun talenten, om zo zelf mee te
werken aan een hoopvolle toekomst.
Tijdens talrijke activiteiten (startviering,
bezinningen, de dag van het verzet
tegen armoede, novemberviering, Wereldaidsdag, soep op de stoep, kerstviering…) werd het belang van hoop dan
ook toegelicht. Want net zoals de drie
wijzen uit het Oosten die de ster naar
Bethlehem volgden en goud, mirre en
wierook meebrachten, zo hebben ook
onze jongeren een minstens even waardevol geschenk in hun handen: hoop!
Voor allen een vredevolle kerstperiode
en een gezond, gezegend en bovenal
hoopvol 2020!

Renaat Jonckheere

Er zijn vragende
en dragende handen.
Je kan een handdruk geven
of samen een hartje maken.
Er zijn zaaiende
en scheppende handen.
Je kan een vuistje geven
of verbinding maken.
Er zijn biddende
en ontvangende handen.
Je kan een duim opsteken
of een warm applaus geven.
Laten we HANDEN VOL HOOP zijn
voor iedere jongere,
voor elke mens.

(W)etenschap in 5 STW
Tijdens de lessen integrale opdrachten
in 5 Sociale en technische wetenschappen startten we dit jaar een nieuw
project op. De leerlingen hebben zich
ondergedompeld in de wereld van de
(w)etenschap. Aan de hand van een
literatuurstudie verdiepten ze zich in
onderwerpen zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ze selecteerden zelf kritisch een aantal
bronnen en goten dit alles met hun ictvaardigheden in een beknopte paper
en dit als voorbereiding op de geïntegreerde proef in het zesde jaar. Deze
paper sloten ze af met een onderzoeksvraag die ze beantwoordden aan de
hand van een creatieve infographic met
daarin de onderzoeksresultaten.

insecten als voeding,
de (on)zin van probiotica,
reclame en voeding,
verse voeding versus diepvriesvoeding,
(plantaardige) melk,
vleesvervangers,
broodverbeteraars,
fermenteren,
met krekels
biologische voeding,
chocomousse

brood bakken

els tegenover

e noed
kant-en-klar

Stan De Wever

zoeksEnkele onder aan
vragen die :
bod kwamen
• Is verse voeding gezonder dan
diepvriesvoeding?
• Hoe werkt fermentatie?
• Welke voedingsreclame werkt het
best bij jongeren?
• Smaak je het verschil tussen biologische en gewone voeding?
• Wat vinden mensen van insecten
als voeding?
• Wat is diabetes?
• In welke voedingsmiddelen zitten
het meest probiotica?
• Wat weten onze klasgenoten over
vleesvervangers?
• Smaakt een vers gerecht lekkerder dan een kant-en-klaargerecht?

cup cakes met

verse

mburger
realistische ha reclame
er
rg
versus hambu

wormen

akes
reclame panc

bakje

ge
veganistisch
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Nieuwe helpende

Nieuwe helpende handen in VIS
O

Naam

Duponchille Nils

Castelein Julie

Vandepitte Epifanie Van Grinsven Leen

Buyck Dave

Trio Evelien

Welke
opleiding
volgde
je?

Bachelor chemie

Master taal - en
letterkunde: Engels en
Nederlands

Master geschiedenis

Bachelor secundair
onderwijs: verzorging
voeding en
Nederlands

Bachelor
communicatie wetenschappen

Se-N-Se
leefgroepenwerking

Wat is je
huidige
taak in
VISO ?

Wetenschappen in 3,
4 en 5 tso, IO in 4 tso

Nederlands in 5 en 6
tso

Geschiedenis in 5 en 6
tso

IO en voeding in 4 tso
Nederlands in 1B

Nederlands in 2A

Opvoedster

- Lezen
- Familie (baby 5
maand)

- Paardrijden
(wedstrijden)
- Dieren
- Lezen

- Volleybal (Bevo
Roeselare)
- Koken
- Bakken
- Honden (Zwitserse
herder)

- Toneel
(Binnenstebuiten)

- Bakken
- Dessertjes eten

Waarvoor - Bergwandelingen
steek jij
- Wetenschaps
- en
graag je
bouwprojectjes
handen
uit de
mouwen?

Debaere Guy

Olivier Nele

Welke
opleiding
volgde
je?

Regentaat plastische
kunsten

Licentiaat taal
- en
letterkunde:
Nederlands – Engels

Wat is je
huidige
taak in
VISO?

Plastische opvoeding
in 1B

Engels in 4 tso

Nelis Eline

Chennoufie Emilie

Guilbert Laurens

Bostyn Charlotte

Master wiskunde

Bachelor secundair
onderwijs: FransEngels en Economie.

Master taal - en
letterkunde: Engels en
Nederlands

Master LO en
bewegings wetenschappen

W iskunde in
5 en 6 tso

Frans en Engels in 3
en 4 bso/tso
Vervolgcoach ex -

Engels in 3 en 4 tso
en 5 bso
Vervolgcoach ex OKAN

LO in 5 tso

- Muziek(gitaar,
componeren)
- Judo (trainer)

- Volleybal
- Tennis
- Familie

OKAN
Waarvoor - Tekenen
steek jij
- Schilderen
graag je
handen
uit de
mouwen?
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- Familie (3 zoontjes)
- Lid van de ouderraad
(school kindjes)
- Werkgroepen en
leerlingenbegeleiding
in Barnum

- Familie
- Reizen
- Muziek

- Familie
- Koken

handen in VISO
Naam

Callewaert Emmily

Lemahieu Isabelle

Welke
opleiding
volgde
je?

Master LO en
bewegings wetenschappen

Licentiaat vertaler
Frans- Spaans

Wat is je
huidige
taak in
VISO ?

LO in 5 en 6 tso

Frans in 4 tso

IO in 6 tso
STV in 2 tso
Verzorging - voeding
in 4 bso
Voeding en horeca in
1A

Waarvoor
steek jij
graag je
handen
uit de
mouwen?

- Trainster; aerobics
en bbb
- Triathlon
- Tennissen
- Evenementen
organiseren

- Ontdekkingstochten
- Reizen
- Outdooractiviteiten
- Berg- en
boswandelingen
- Zwemmen
- Lopen
- Familie en vrienden

- Koken
- Reizen
- Sporten
- Op stap met
vriendinnen

Welke
opleiding
volgde
je?

Desmet Anke

Rommel Delphine

Liefsoens Veerle

Geenens Nikita

Bachelor secundair
onderwijs: wiskundechemienatuurwetenschappen

Bachelor secundair
onderwijs: verzorging voeding en bio esthetiek

Godsdienst in 3 en 4
bso en tso

Wiskunde in 1, 2 en 3
tso

Verzorging -voeding in
2, 3 en 4 bso

- Koken
- Bakken
- Reizen

- Schoonheidszorg en
nagelstyling
- Trampoline
- Jumping
- Dansen
- Tennissen
- Zwemmen
- Organiseren van
themafeestjes
- Bakken

- Koken
- Sporten
- Leerlingenraad

Bachelor secundair
Bachelor secundair
onderwijs: verzorging - onderwijs: verzorgingvoeding en PAV
voeding en PAV
BaNaBa Rooms katholieke godsdienst

Keirse Kristien

Dupont Amber

Bostoen Febe

Ghekiere Cédric

Dewulf Silke

Maerten Mathys

Master taal- en
letterkunde: Engels en
Nederlands

Bachelor secundair
onderwijs: godsdienst
en verzorging - voeding

Master pedagogiek en
onderwijskunde

Bachelor secundair
Bachelor secundair
onderwijs: biologie en onderwijs: Nederlands
- Engels
Engels

Bachelor secundair
onderwijs: lichamelijke
opvoeding

Bachelor secundair
onderwijs: wiskunde

Wat is je
huidige
taak in
VISO?

Wiskunde in 4 en 5 tso

Godsdienst in 1 A en
4 bso
Maatschappij en
welzijn in 1 B
ZLW en Personenzorg
in BVL
Verzorging -voeding in
4 bso
IO in 4 tso

Verzorging in 6 bso
Stagebegeleidster in 5
en 6 bso
IO in 3 tso

Wetenschappen in
1 A, 2 A en 3 tso
Natuur en ruimte in
1B

Nederlands in 1 A
Engels in 1 A en
3 bso/tso

LO in 1 B en 4 bso

Waarvoor
steek jij
graag je
handen
uit de
mouwen?

- Wandelen
- Kamperen
- Familie
- Naaien
- Voorstellingen in de
Spil bijwonen

- Drummen (band
binnen een
harmonie )
- Bakken
- Dessertjes eten

- Piano
- Groene vingers
- Quiz

- Badminton

- Chiro
- Kat
- Lezen
- Shoppen
- Fotografie

- Voetbal (trainer en
speler)
- Groene vingers
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Officiële opening
4 leerondernemingen 7des
In samenwerking met Unizo startten de leerlingen van 7 Haarstilist, Modespecialisatie en trendstudie en
Esthetische lichaamsverzorging twee kapsalons, een mode- en retouchezaak en een schoonheidssalon op.
De 22 leerlingen zetten hun schouders onder de opstart met marktverkenning, productkeuze en reclamecampagne.
Mede dankzij de workshops van Unizo verliep dit vlekkeloos.
Op maandagavond 18 november werden de vier leerondernemingen officieel geopend. De leerlingen stelden met trots hun onderneming voor aan hun ouders, leerkrachten, aandeelhouders en stageplaatsen. Na een bemoedigend woordje van de afgevaardigde
van Unizo kon nog worden nagepraat bij een hapje en een drankje.
Vanaf nu draait hun onderneming zoals elke andere onderneming. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor de boekingen, taakverdeling, behandelingen, stockopvolging, bestellingen en klantenbinding. Ook de opvolging van het financiële luik nemen ze voor
hun rekening. Via deze leerondernemingen doen de leerlingen onbetaalbare werkervaring op die hen klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. Benieuwd om ook eens langs te komen? Ontdek hun aanbod in dit nummer van Contact of op www.viso-roeselare.be.
Dorine Delamailleure
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arstilist

ry
Fashion facto

e Ha
Leerondernemingen 7d

Mijn leeronderneming is gespecialiseerd in retouches. Wij doen ook
gepersonaliseerde T-shirts, sweaters, make-uptassen, totebags…
Ik doe niet alles alleen! Ik krijg
gelukkig hulp van 5 en 6 Mode én
de leerkrachten natuurlijk.

Graag stellen we je onze leerondernemingen voor. Wij zijn 17 leerlingen van het
7de Haarstilist en we hebben in 2 groepen elk een leeronderneming opgestart :
Leeronderneming 1 ‘In to Hair’ met als slogan ‘Your Hair is our Passion’;
Leeronderneming 2 ‘Hairifique’ met als slogan ‘We make your Hair Magnifique’.
Zowel dames, heren en kinderen zijn bij ons van harte welkom.
We streven ernaar je een ontspannende behandeling aan te bieden en een
kwaliteitsvolle service. We werken met de verzorgende producten van de
firma’s Joico, label.m, Keune en Goldwell. Zo kunnen we je een trendy, stijlvol
en creatief kapsel bezorgen.
Je kan bij ons terecht in lokaal Z001 (hoek Sint Alfonsiusstraat en Polenplein)
of lokaal E40 op donderdag van 8.30 u. tot 12u. en van 13.15 u. tot 16.30 u. Voor
een afspraak bel je naar 0484 92 16 27 (In to Hair) of 0484 66 61 72 (Hairifique).
Je kan bij ons ook aankloppen voor advies en de aankoop van professionele
producten. Benieuwd wat we in onze mars hebben? Kom dan gerust langs en
laat je verwennen! We hopen je te mogen verwelkomen, wij kijken er alvast
naar uit!

We staan in voor retouches en
upcycling waarbij wij oude kledij
een nieuw leven geven zodat ze
weer met liefde gedragen kunnen
worden. Bij het personaliseren
gebruiken we een speciale pers
om een professionele kwaliteit te
kunnen afleveren.
We verwelkomen iedereen om
eens langs te komen op campus D!
Maandag van 12.00 u. - 15.30 u.
Dinsdag van 8.30 u. tot 15.45 u.
Woensdag van 8.30 u. - 11.45 u.
Vrijdag van 12.00 u. tot 13.15 u.
Of maak een afspraak op
0497 45 65 55.

Met vriendelijke groeten
7HS

Cristina Cobsac
7MST

Het gouden team van El Sense
Wij zijn het gouden team van El Sense en onze groep bestaat uit vijf leerlingen van
7 Esthetische Lichaamsverzorging. We willen ervoor zorgen dat klanten kunnen
genieten van een aangename schoonheidsverzorging in ons instituut.
Als gloednieuwe zaak zien wij erop toe dat klanten terecht komen in een toffe sfeer
waar zowel de klassieke verzorgingstechnieken als nieuwe trends, die we opvolgen tijdens extra opleidingen, uitgeprobeerd kunnen worden. Het instituut is
voor ons een mogelijkheid om onszelf te ontwikkelen en te leren om van begin
af aan zelfstandig te ondernemen. Naast de theorie, die we opdoen tijdens onze
praktijklessen, gebruiken we ook onze kennis van natuurwetenschappen om
zelfgemaakte producten aan te bieden aan onze klanten.
Wil je op donderdag zelf eens langskomen en genieten van een welverdiende
lichaamsverzorging, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren via het nummer 0484 92 14 48 of eens een kijkje te nemen op onze Facebookpagina
El Sense of op de Instagrampagina @el_sense7.
7 EL
IN GOLD WE TRUST!
7

Driedaagse Cadzand:
pittig en plezant
Normaal wordt Cadzand vooral geassocieerd met de ‘pittige gerechtjes’ van Sergio Herman, die in zijn restaurant Pure C
gedegusteerd kunnen worden. De tweedes van campus Polenplein linken deze badstad echter aan een andere pittige sensatie, namelijk hun driedaagse schooluitstap, die dit jaar plaatsvond van 2 t.e.m. 4 oktober.
Het schooljaar kon dus niet snel genoeg beginnen en alle tweedes telden meteen af naar hun gezamenlijk avontuur, dat
zowel een bezinning als een sportdag omhelst en bovendien bol staat van klassfeerbevorderende activiteiten. Bovenal wil
het concept plezier en vertier brengen en dat maar liefst drie dagen lang! Missie geslaagd? We vroegen het aan de enthousiaste leerlingen zelf. Aan de hand van de volgende samengestelde reisverslagjes kan iedereen nu meegenieten van een stukje
‘plezant Cadzand’…

Dag 1
We kwamen om 8 u. aan op school om ons avontuur te beginnen. Meteen op de bus kregen we al een eerste opdracht: we kregen
een ei om drie dagen bij te houden, om constant voor te zorgen en dus overal mee naartoe te nemen. Eerst maakten we een
tussenstop voor een bezinningsmoment in een abdij in Gistel. We keken naar een film over de Heilige Godelieve én we kregen
ook een rondleiding, waarbij we de put zagen waarin Godelieve werd vermoord. We hebben goed opgelet, want op de bus zouden we dan een quizje krijgen hierover, onze volgende battle. Daarna hebben we gepicknickt en toen zijn we vertrokken richting
Cadzandië, onze verblijfplaats. Daar hebben we onze koffers afgezet en zijn we direct vertrokken richting het strand: we hebben
er spelletjes gespeeld en dat was echt leuk. Nadien hebben we onze valiezen uitgepakt en ons bed opgemaakt. We hebben vervolgens lekkere macaroni gegeten met tomatensaus….
Naomi, Mariana, Manon en Samira van 2 STVb

Vol spanning stonden we te wachten op school om te vertrekken naar Cadzand. Op de bus speelden we gezelschapsspelletjes en
zongen we mee met de muziek. Voor we doorgingen naar Cadzandië maakten we een tussenstop in Gistel en daarna speelden we
allerlei spelletjes op het strand. Met heel de klas moesten we strijden tegen andere klassen. Daarna gingen we te voet naar Cadzandië en konden we genieten van de prachtige natuur. Eenmaal aangekomen, konden we nauwelijks wachten om onze huisjes
te verkennen. Nadat we de huisjes hadden goedgekeurd en de bedden hadden opgemaakt, mochten we in de buitenlucht lekkere pasta eten. Daarna was het tijd om ons klaar te maken voor het kampvuur, elke groep had namelijk een act voorbereid. Daar
konden we samen met de titularis genieten van het warme vuur en geroosterde marshmallows, de acts en de gezellige sfeer. We
mochten in de huisjes nog even opblijven en daarna was het bedtijd. We konden nagenieten van een fantastische eerste dag.
Lune, Rhune en Serjenka van 2 STVb
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Dag 2
‘s Ochtends stonden we om 7.30 u. op, daarna kon iedereen genieten van het heerlijk ontbijt. In de voormiddag stonden er twee
workshops op het programma. De eerste workshop ging over de gevaren van internet en sociale media. Het was een leuke en
interessante workshop. In de tweede workshop mochten we een spiegeltje versieren met dingen die bij onszelf passen. Jammer
dat de voormiddag snel voorbij was, maar gelukkig stond er nog iets leuk op het programma: namelijk de Boerenhoeve! Het was
wel een halfuurtje wandelen, maar het was zeker de moeite waard! We deden er het hoogteparcours met de zipline, boogschieten, een bovengrondse en ondergrondse speleobox, een spel mikado en tot slot ook nog een heel leuke opdracht in team. Deze
leuke namiddag was al snel afgelopen, maar ‘s avonds genoten we nog van de karaoke. Dit was ook een topper!
Maïté, Josephine, Flo, Lotte en Linde van 2 STEM

Na een stevig ontbijt startten we onze sportdag. In de voormiddag gingen we naar een soort avonturenpark. Het was er superleuk. We deden er onder meer een hoogteparcours en ook boogschieten. Van al dat sporten kregen we honger en daar aten we
onze picknick op. Na de middag wandelden we terug naar onze verblijfplaats. Wat was dat een fikse wandeling! We waren blij dat
we in onze kamer konden uitrusten. Na het avondmaal maakten we ons klaar voor de karaokefuif. Het thema was Cat-achtigen
en iedereen was verkleed. We hebben veel gezongen en gedanst. Ook de leerkrachten verrasten ons met een song. Rond tien uur
moesten we wel met zijn allen gaan slapen zodat we goed uitgerust waren voor de laatste dag Cadzand…
Justine, Margaux, Yanne, Jessika, Nouchka, Cleo, Sarah en Andjela van 2 STVa.
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Dag 3

Driedaagse Cadzand:
pittig en plezant

We stonden op met een hese stem. Na het ontbijt op vrijdag was het tijd om onze koffers in te pakken, ons te wassen en klaar te
maken. Rustig liepen we naar de ontbijtzaal. Daarna kregen we de film Coco te zien. Toen de film halfweg was, belde onze directeur ons op. Dit om te zeggen dat mevrouw Platteeuw van plastische opvoeding vermoord was! Ze vroeg ons om de moord op te
lossen en dus alles te onderzoeken. We moesten weten wie het gedaan had, hoe die persoon het gedaan had en waar de moord
had plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben we het raadsel opgelost. Het was mevrouw Maes die mevrouw Platteeuw had vermoord
met een bordenwisser in de lerarenkamer. Toen het Cluedospel afgelopen was, ruimden we ons huisje op. Daarna moesten we
verzamelen om te weten wie de winnaar van het raadsel was. 2 STVb is op de tweede plaats geëindigd. Niet slecht dus… Daarna
keerden we terug huiswaarts, na een toffe driedaagse uitstap!
Suzan, Auke, Estee, Laura, Lynn van 2 STVb

Toen iedereen klaar was met poetsen, hebben we eerst naar de film ‘Coco’ gekeken. Tijdens onze middagpauze werd er ons verteld dat mevrouw Platteeuw vermoord was en dat we moesten uitzoeken wie de dader was. Na de film hebben we dus Cluedo
gespeeld. Wie had nu eigenlijk mevrouw Platteeuw vermoord? Waar was de moord gebeurd, met welk wapen was ze vermoord en
waarom? Om dit raadsel op te lossen, moesten we opdrachten uitvoeren. Helaas hebben we vaak verkeerd gegokt. Toen werden
de punten geteld die de voorbije dagen konden verdiend worden met de verschillende activiteiten en de battles. Aangezien wij
als enige groep ons ei nog hadden, zijn we nog op de vierde plaats geëindigd. Spijtig genoeg net geen podiumplaats. Klas 2 STVc
is uiteindelijk de winnaar geworden… Om nog wat sfeer te brengen tijdens de terugrit hebben we een aantal K3-liedjes gezongen,
altijd plezant! Omstreeks 18.15 u. zijn we aangekomen op het Polenplein, moe maar voldaan…
Elisha, Hailey, Iris, Zita en Nora van 2 STVa
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Interview
Gepassioneerde oud-leerling
Tim Decock runt zelfstandige
thuisverplegingspraktijk
zelf ontslag. Mijn ouders verklaarden
me gek.
Omdat de zorgsector gemotiveerde
werkkrachten zoekt, bleef ik niet lang
zonder werk. Ik had de kans om een
volledige thuisverplegingspraktijk in
Moorslede, waar ik woon, over te nemen. Ik dacht er even over na en hapte
toe.

Wat houdt je job precies in?

Op 5 november heb ik een afspraak met
oud-leerling Tim Decock op school. Tim
is blij dat hij nog eens op school kan
zijn. Er volgt een hartelijk gesprek.

Tim, kun je even je schoolcarrière
schetsen?
In het jaar 2009 studeerde ik af na een
loopbaan van 6 jaar in VISO campus
Delbekestraat. Ik volgde er de richting
Verzorging-Voeding en in de derde
graad de richting Verzorging. Mijn
parcours verliep heel vlot. Ik maakte de
naamsverandering mee van de school,
van Sint-Lutgartinstituut naar VISO D en
de verandering van directeur. Ik maakte
vele vrienden tijdens die jaren en heb
veel plezier gehad. Na VISO startte ik in
IC Dien, waar ik Verpleegkunde studeerde.

Wist je al lang dat je in de zorgsector zou terechtkomen?
Eigenlijk wel. Mijn vader is verpleger in
een rusthuis en ik ben veel met hem
mee geweest. Ik deed al vroeg vrijwilligerswerk en kreeg dan ook meer
en meer interesse om hier zelf mijn
beroep van te maken.

Wat deed je tot nu toe?
In 2012 studeerde ik af in IC Dien. Ik
solliciteerde bij het Wit-Gele Kruis. Door
mijn specialisatie thuisverpleging kon
ik onmiddellijk aan de slag.
Je bent jong en je wil wat en na een
tijdje werkte ik bij Solidariteit van het
gezin, eigenlijk hetzelfde werk. Op een
bepaald moment waren de verplaatsingen ver, zelfs over Kortrijk en nam ik

In mijn huidige job doe ik alle verzorgende taken bij de mensen thuis.
Omdat mensen minder lang in het ziekenhuis verblijven, is er grotere zorg te
verlenen aan huis. Alles wat in een ziekenhuis gebeurt, doe ik thuis: toiletzorg,
stomazorg, begeleiding in palliatieve
zorg, chemo, noem maar op. Daarenboven komt er nog heel wat administratie
kijken. Alles moet worden geregistreerd.
Ik doe dan zelf ook nog de boekhouding van onze thuisverplegingszaak.

Ik hoor en voel dat je je job heel
graag doet?
Dat is zeker zo. Ik ga er volop voor. Voor
mij is mijn job een passie. Ik ben dan
ook fier op mezelf, op wat ik al bereikt
heb. Het doet me telkens iets, te merken dat de mensen waarvoor ik werk
tevreden en heel dankbaar zijn.

Sluit je werk voldoende aan bij je
vooropleiding
in VISO? Wat heb je
meegenomen uit je schoolcarrière?
De opleidingen die ik kreeg in VISO en
ook in IC Dien hebben mij gemaakt tot
wie ik nu ben. Door de goede voorbereiding in VISO verliep de overgang
naar het hoger onderwijs heel goed.
Waar een wil is, is steeds een weg.
Ik heb vooral veel geleerd uit de verschillende stages die ik deed: in een
woonzorgcentrum, in de thuiszorg, mee
op de baan met thuisverplegers… Stage
was voor mij een grote meerwaarde. Ik
vind het alleen jammer dat stagiairs
geen stage mogen lopen in het weekend, want dat is wel de realiteit. Mensen moeten op zaterdag en zondag ook
verzorgd worden. Ik stel wel vast dat
jongeren nu anders zijn dan in mijn tijd
en dat is toch zolang nog niet geleden.

Welke goede raad zou je geven aan
de leerlingen van het laatste jaar?
Ik wil meegeven aan de jongeren van
vandaag dat ze moeten blijven geloven
in hetgeen wat ze echt willen doen en
dat ze hun talenten verder uitbouwen.
Je geraakt er zeker als je een doel voor
ogen hebt. Ga ervoor, zou ik zeggen en
laat nooit de moed zakken. Blijf ook
proberen als je het even moeilijk hebt.

Heb je naast je werk nog tijd voor
andere interesses?
Ja hoor, daar moet je tijd voor maken.
Mijn vrije dag staat op vrijdag en ik
hou ervan even met mijn oldtimer rond
te rijden of ik doe een ritje met mijn
koersfiets. In VISO heb ik een goede
vriendin leren kennen, Valerie Soetaert.
We bleven vrienden en het gebeurt wel
eens dat we samen met de partners
uit eten gaan of we drinken samen een
lekker glas wijn.
Straks zal ons gezin uitbreiden, want we
verwachten ons eerste kindje. Het zal
wat zoeken worden hoe we werk combineren met de gezinstaken.
Gelukkig ben ik niet alleen als thuisverpleger, maar heb ik een goed team van
vier medewerkers, die heel intens en
flexibel met me samenwerken.
Tim, blij je terug ontmoet te hebben.
We danken je voor dit interview en je
raad voor onze leerlingen. We wensen
je verder veel succes toe in je carrière in
de zorgsector.
Voor straks ook proficiat met jullie 1ste
kindje… Het ga jullie verder goed!
Patrick Soenen
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Rode Neuzen in VISO
In oktober organiseerden we zoals elk
jaar het project “Fit in je hoofd, goed
in je vel”. Dit kadert in de nationale
tiendaagse van de geestelijke gezondheidszorg die van start ging op 1 oktober. Tijdens deze tiendaagse werkten
we in alle klassen rond dit thema. De
focus lag dit jaar opnieuw op het doorbreken van het taboe rond geestelijke
gezondheidszorg bij jongeren en op het
verhogen van hun fysieke én mentale
weerbaarheid...
De zesdejaars organiseerden naar
aanleiding van dit project heel wat toffe
acties om Rode Neuzen Dag te steunen.
Dat dit een knap staaltje teamwork
werd, getuigen de foto’s die je ook op
Facebook kan zien. Bovendien zamelden ze zo maar liefst € 2 340 in voor
het goede doel! Hierna zetten we graag
nog eens de acties op een rijtje:
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- 6 GWWb: verkoop
snoepzakjes
- 7 HS: verkoop Rode Neuzen
goodies in hun kapsalon
- 6 STWa: verkoop chocolademelk op de markt
- 6 STWb: verkoop chocolademelk op de markt
- 6 Va: verkoop snoepzakjes
- 6 MRV: strijkactie
Via https://www.rodeneuzendag.be/
scholen-overzicht/viso-polenplein23-roeselare (onze officiële Rode Neuzen School webpagina) en op de facebookpagina van de school kan je nog
meer sfeerbeelden van deze acties
terugvinden.
Door Rode Neuzen Dag te steunen,
krijgen we als officiële ‘Rode Neuzen
School’ de opbrengst integraal terug.
Dit extra zakcentje willen we opnieuw
investeren in de ondersteuning van

leerlingen die het psychisch moeilijk
hebben of gebruiken om projecten uit
te werken die de mentale en fysieke gezondheid van onze leerlingen op school
bevorderen.
Dank je wel aan iedereen die zich op
één of andere manier voor deze acties
engageerde! Het bewijst eens te meer
dat onze leerlingen het hart op de
juiste plaats hebben!
Alexander Blomme

Olympiadenieuws
Ook dit jaar nemen opnieuw heel wat
leerlingen deel aan de olympiades.
Die voor geografie en chemie gingen al
door. En jawel, er is goed nieuws van de
Vlaamse chemie-olympiade!
2848 leerlingen uit diverse scholen deden mee aan deze olympiade. Op basis
van een selectiepercentage werden een
350-tal deelnemers geselecteerd voor
de tweede ronde. Maar liefst 21 leerlingen uit de derde graad Techniek-wetenschappen durfden de uitdaging aan te
gaan, waarbij Travis Goegebeur en Noah
Parmentier uit
6 Techniek-wetenschappen zich
plaatsten voor de tweede ronde! Onze
VISO-laureaten werden gelauwerd met
een goodiebag vol wetenschappelijke
gadgets. Een dikke pluim aan de winnaars, maar toch ook een welverdiende
proficiat aan alle andere deelnemers
voor hun engagement!
In het tweede trimester gaat nog de
olympiade voor biologie, fysica en
wiskunde door. We duimen alvast voor
even goede resultaten.
Ilse Declerck

2STEM/TW op ontdekking in de voedingssector
Op donderdag 28 november trokken we
met 2 STEM/TW richting het Huis van de
Voeding in Roeselare, waar het joblabo
gelegen is. Dit is een interactief doeen belevingscentrum dat jongeren wil
laten kennismaken met de voedingsindustrie en de verschillende beroepen
uit de voedingssector.
De voormiddag werd opgedeeld in twee
delen. Eerst speelden de leerlingen
een tabletgame ‘talent4food’. Via de tablet voerden de leerlingen opdrachten
uit: soms alleen en soms ook in groep.
Daarnaast losten de leerlingen ook

quizvragen op. Ze lazen infoborden en
bekeken video’s die hen stuk voor stuk
kennis en nieuwe inzichten gaven over
duurzame en evenwichtige voeding,
zintuigen, automatisatie, veiligheid…
Op het einde van het spel kregen de
leerlingen een competentierapport met
al hun talenten en kwamen de leerlingen te weten welke beroepen uit de
voedingssector op hun lijf geschreven
waren.
Tijdens het tweede deel van de voormiddag volgden de leerlingen de STEMworkshop ‘op je gezondheid’. Hierin

konden de leerlingen zich verdiepen in
de voedingstechnologie.
Aan de hand van vijf onderzoeksvragen
gingen de leerlingen aan de slag rond
feiten en fabels over gezonde voeding.
Ze onderzochten het suikergehalte in
dranken, deden een onderzoek rond
trage en snelle suikers en namen de
proef op de som of je nu echt het verschil smaakt tussen kraantjeswater en
fleswater. Als kers op de taart mochten
de leerlingen zelf hun eigen limonade
samenstellen, wat heel erg in de smaak
viel.

Elien Piccavet
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Nieuwe leerlingen
1 ALa
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1 Bb

1 Bc
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1 ALb
1 ACa

1 ACc
1 ALc
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Tweedes t.e.m. zevendes

3de jaar VISO

P

4de jaar VISO

P

4de jaar VISO

D

OP

7de jaar VISO

D

D

3de jaar VISO

D

Haarzorg VIS
5de jaar VISO

2 STVb VISO P

2de jaar VISO

D

2 STVa VISO P

P

5de jaar VISO

2 STVd VISO P
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Handen uit de mouwen
in de leerlingenraad
De enthousiaste leerlingenraders

Het leerlingenraad ABC

Lid zijn van de leerlingenraad is meer dan samenkomen en vergaderen
omtrent bepaalde zaken in verband met onze school. Zo organiseren we ook
toffe evenementen en denken we nog verder dan wat goed of minder is aan
het schoolbeleid. Op deze manier proberen we om alle leerlingen tevreden te
stellen, zodat ze een leuke tijd op onze school kunnen beleven.
De leerlingenraad is bovendien een hechte groep vrienden. Doorheen het jaar
leren ze elkaar beter en beter kennen – des te meer door de gezamenlijke
teambuilding! Als de leerlingenraad samenkomt, wordt er natuurlijk ook gelachen en plezier gemaakt, maar er worden ook echte problemen die op school
leven opgelost. Daarnaast worden er ook boeiende activiteiten op de agenda
geplaatst en georganiseerd.
Tom Vandecaveye

s Delbekestraat

Woordje voorzitters VISO campu
Ik ben Jolien Vilez.
Ik volg de richting
7 Organisatie-assistentie. Ik zit in
de leerlingenraad
sinds mijn 5de jaar
en ik doe dit met
veel plezier. Daarom
ben ik blij met de kans om voorzitter
te zijn. Graag wil ik alle leerlingen helpen. In mijn vrije tijd zit ik in de KLJ
van Ardooie of vertoef ik buiten met
mijn vrienden. Ik kan heel creatief zijn
voor activiteiten. In de leerlingenraad
kan je jezelf zijn en iedereen kan zijn
eigen mening geven.

e jaar VISO D

1ste, 2de en 3d

Ik ben Henok
Dekaezemaker uit
5 Verzorging b.
Als voorzitter van
de leerlingenraad, wil ik dat we
een hechte groep
vormen en dat we iets
kunnen realiseren. Het is positief
dat we een schakel zijn tussen de
leerkrachten, directie en alle leerlingen van de school. Als voorzitter
hoop ik te kunnen bemiddelen tussen
de leerlingen van de leerlingenraad
en een positieve discussie te kunnen voeren. Ik hoop dat wij op een
positieve manier kunnen werken en
dat we een uitstekend en vruchtbaar
schooljaar tegemoet gaan.

Activiteiten
Bangelijk
Creativiteit
Dag van de jeugdbeweging
Enthousiasme
Fabuleus
Geweldig
Helpen
IJsjes
Jong geweld
Kleur
Leerlingenparlement
Mondig
Nooit klaar
Openingsact leerlingenfeest
Pret
Quality time
Rumoer
Springkasteel en stressfactor
Teambuilding
Uitbundige leerlingenraders
Vergaderen
Wafels en glühwein
X / Y Voor ieder wat wils
Zalig

Boven v.l.n.r. mevr. Geenens, Evi Vanackere (3 VVa), Amélie Vandeginste (3
VVa), Laure De Pestel (3 VVa), Keano
Plas (3 VVa), Angel Margodt (3 VVb),
Naomi Herreman (3 VVb), Emeline Herpoel (3 VVc), Daniëlle Buyse (3 VVc)
Midden v.l.n.r.: mevr. Dupont, Kaily Platteau (BVLd), Yana Dierickx (BVLd), Dries
Windels (BVLa), Milan Vanhuyse (BVLa),
Kyana Verhelst (3 VVc), Helena Cornelus
(3 VVc)
Onder v.l.n.r.: mevr. Debaveye, Brenke
Masschelin (BVLc), Karuna Douchy
(BVLc), Shana Callens (BVLc), Kobe Vandevivere (BVLb)
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en
4de, 5de, 6de

7de jaar VISO

D

Boven v.l.n.r.: Faye Kesteloot (5 OH),
Semra Ljatifi (5 OH), Henok Dekaezemaker (5 Vb), Géllyna Stylemans (5 Vb),
Lisa Neyrinck (5 Vb), Jochen Jodts (7 OA),
Justine De Pestel (6 Vb), Lore Degryse (6
Vb), mevr. Verdonck
Onder v.l.n.r.: Gunther Constandt (5 Vb),
Margot Vermandel (5 Vb), Femke Wyffels
(5 Vb), Jana Tatu (4 VVd), Jolien Vilez (7
OA)

OP

1ste graad VIS

Boven v.l.n.r.: Elisha Nyffels (2 STVa),
Hailey Withouck (2 STVa), Yasmine
Mourat (2 STVc) Ilyana Vlieghe ( 1ALb),
Yérine Pattyn (2 STVc staat er tussen
maar wel er achter), Tatiana Blondeel (1
ALb), Amandine Bouden (1 ALb), Angel
Claerhout (1 ALb), Zoë Boningue (1 ALb),
Leonore Labaere (1 ALb), Sarah Deblauwe (1 ALb), Dieuwke Engels (1 ALb)
Onder v.l.n.r.: Anse Baelde (1 ALb) ,Liv
Vandenberghe (1 ACb), Noa Es (1 ACb),
Xania Van Hal (1 ACc), Nina Dumortier
(1 ACc)

OP

2de graad VIS

1ste rij v.l.n.r.: Elien Decneut (3 TW),
Celeste Vansteenkiste (4 STWd), Marthe
Bardyn (4 STWd), Nele Verlinde (4
STWb), Phebe Dujardin (4 STWb)
2de rij v.l.n.r.: Mevr. Debou, Chinouk Caboor (4 STWc), Tanaz Nourina (4 STWc),
Irene Decuypere (4 STWd), Camille Feryn
(4 STWb), Mevr. Hoorne
3de rij v.l.n.r.: Gulcin Verhoyen (3 STWb),
Eloise Vanheerswynghels (3 STWb), Julie
Deleu (4BE), Amalia Dezitter (4 BE),
Afwezig: Sjoukje Van Parys (4 STWc) en
Flore Scheldeman (4 BE)

OP

3de graad VIS

Boven: Tessa Vandecappelle (6 STWa),
Jozefien Vlieghe (6 STWa), Lotte Deheegher (6 STWa), Eline Galle (6 GWWa)
Onder: Rhune Seurynck (6 STWa), Lisa
Margodt (5 STWa), Marthe Verstraete (5
GWWb)
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m op vormingsdag

Leerlingenraders vormen één tea
Op woensdag 25 september gingen we
met de leerlingenraad van beide campussen naar VABI om deel te nemen
aan de teambuildingsactiviteiten van
de leerlingenraden van de scholengemeenschap. Eenmalig werd het eens
iets anders dan een vormingsvoormiddag (met sprekers), zoals jaarlijks de
gewoonte was. De VISO-leerlingen hebben zich vol enthousiasme ‘gesmeten’
in het teamgebeuren:

VISO D

VISO P

Na een lekker ontbijtje werden we per
school naar een activiteit begeleid.
Tijdens de ganse voormiddag werkten
we samen, soms in één groep of twee
groepen, om alle activiteiten tot een
goed einde te brengen. Tijdens deze
activiteiten werden we begeleid door
Mevr. Geenens en Mevr. Bossu.
Zo heeft Lisa het alvast ervaren

Hallo allemaal,
Ik ben Lisa Neyrinck (5 Vb) en ik zit
in de leerlingenraad. Wij hebben
samen met andere leerlingen van
de leerlingenraad meegedaan aan
de vormingsdag en daar waren nog
een paar andere scholen aanwezig.
Het was een zeer leuke voormiddag
met heel veel teambuildingsspelletjes. We moesten elkaar echt heel
goed helpen. We moesten bijvoorbeeld over een springkasteel
klimmen, tafelvoetbal in het groot
spelen, boksen met grote bokshandschoenen en nog zoveel meer.
Het is een heel tof initiatief van de
scholengroep om zoiets te organiseren. We hebben ons allemaal
zeker geamuseerd! We zijn er alvast
weer klaar voor om er een goed
werkjaar van te maken als team!
Mieke Bossu

Dag van de leerkracht
Op vrijdag 4 oktober was het weer zover;
alle opvoeders en leerkrachten waren die dag ‘de STER’.
De lerarenkamer werd versierd met toeters en bellen,
de leerkrachten waren vandaag de supersterren.
Een lekker ontbijt van de leerlingenraad stond klaar;
een kopje koffie en een boterkoek lagen daar.
Ook de bladwijzer in elk kastje mocht niet ontbreken,
zo kunnen we nu boeken lezen onder ons donsdeken.
Van de directie kregen we ook een mooie attentie;
de Dopperfles voor elke leerkracht is nu een ‘must have’-competentie.
Dit terzijde kunnen we wel besluiten,
dat we volgend jaar opnieuw zo’n dag willen uiten!
Eline Hoorne
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Dag van de jeugdbeweging VISO
In jeugdbewegingskledij naar school
of naar het werk? Dat kan alleen maar
op de Dag van de Jeugdbeweging zijn!
Op vrijdag 18 oktober fietst, tramt,
treint en bust heel jeugdbewegend
Vlaanderen in jeugdbewegingshemden,
-T-shirts en -sjaaltjes door het land. Zo
vieren we het engagement van duizenden jongeren die zich jaar in, jaar uit
inzetten om meer dan 240.000 kinderen
en jongeren in Vlaanderen een jaar vol
spel en plezier te bezorgen.

P

Een stevig ontbijt, een kleurrijk spektakel en een uitgelaten bende. De dag
van de jeugdbeweging wordt ieder jaar
met meer animo gevierd.
Het Polenplein stroomde al in de
vroege uurtjes vol en jongeren verbroederden. Sommige geesten hadden last
van festivalitis en waanden zich op een
zomerfestival in ietwat frissere temperaturen. Niemand die daar echter last
van had, de hevige muzikale deuntjes
en het aangeboden ontbijt toverden
alleen maar glimlachen op de vele
gezichten.

In campus Polenplein hadden we
ervoor gezorgd dat de anticlimax na het
leuke ochtendgloren niet te groot was.
In navolging van het geweldige succes
van vorig schooljaar stond er ook dit
jaar een springkasteelparcours op de
speelplaats. Dit jaar was er ook een
opblaasbare arena toegevoegd aan de
activiteiten, waarin leerlingen elkaar als
ware gladiatoren konden bekampen.
Ook onze leerlingen konden dit absoluut smaken. Zelfs enkele leerkrachten
en opvoeders lieten deze kans niet onbenut om nog even lekker kind te zijn.
Tom Vandecaveye
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Interview
Op kotbezoek
bij Sarah
Vanhaverbeke
Welke studies volg je?
Ik volg een educatieve bachelor lager
onderwijs aan Howest in Brugge. Voordien volgde ik Gezondheids- en welzijnswetenschappen tot juni 2018 in VISO.

Meest interessante vak?
Ik vind expressieve ontwikkeling het
interessantste vak, omdat ik heel wat
bijleer. Voornamelijk in het vak ‘beeld’,
omdat ik daarin veel inspiratie kan
opdoen voor in mijn eigen lessen. We
leren niet gewoon knutselen zoals ik
gewoon was, maar echt kunst maken
aan de hand van heel veel verschillende materialen en ideeën...

Moeilijkste vak?
Toch wel Frans, want er wordt toch heel
wat verwacht van ons. We leren naast
de taal namelijk ook nog eens hoe we
dat moeten aanleren aan de kinderen.
Dat is voor geen enkel vak simpel, maar
aangezien ik niet super goed Frans kan,
is dit toch wel een extra moeilijkheid.

Smakelijkste kotgerecht?
Macaroni met kaas en hesp! Ik heb dit
samen met mijn mama leren klaarmaken, zodat ik dit zelf kan maken
op kot zonder te sukkelen met hoeveelheden, want een weegschaal heb
ik nu eenmaal niet. Het is zeker een
uitdaging om elke dag gezond te koken.
Eigenlijk is het zelfs een uitdaging om
gewoon dagelijks te koken. Ik heb vrij
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veel les en ook taken waar ik dan na
de les aan werk. Dan nog tijd vinden
om naar de winkel te gaan en te koken
is soms moeilijk. Maar omdat mijn
mama wil dat ik toch niet de hele week
‘pakjesvoeding’ eet, heeft ze me enkele
simpele gerechten geleerd die snel
gemaakt zijn. Toch ben ik ook blij dat
er bedrijven bestaan als Deliveroo en
Takeaway. Op sommige momenten zijn
dat toch wel mijn beste vrienden als ik
geen tijd heb!

Tofste plek om te ontspannen?
Mijn kot zelf is een goeie plek om te
ontspannen, want het is er gezellig
en mijn vrienden kunnen regelmatig
komen en blijven. Als ik dan eens naar
buiten wil, is Brugge zelf ideaal om tot
rust te komen. Zeker ‘s avonds is het
enorm gezellig en zijn er minder toeristen. Ideaal dus voor een avondloop of
-wandeling.

Leukste studentenactiviteit?
Er worden heel wat activiteiten georganiseerd voor studenten, maar als ik
mijn all-time-favourite moet kiezen,
was dit toch wel de student-swim. Het
zwembad LAGO Brugge Olympia had
‘s avonds zijn deuren geopend voor
studenten die gratis mochten komen
zwemmen. Er was een DJ, de lichten
waren kleurrijk en er waren alcoholvrije
cocktails. Dit was een enorm leuke
avond met vrienden en andere studenten! Niet elke activiteit moet alcohol
hebben om plezant te zijn.

Hiervan kan ik genieten op kot...
Na een hele lesdag kan ik er echt van
genieten om mijn kot wat gezellig te
maken. Ik steek dan sfeerlichtjes aan
en kruip al in mijn bed. Vaak doe ik dan

nog wat schoolwerk, maar daarna kan
ik zeker en vast genieten van een serie
of film. Ik beslis eigenlijk zelf wanneer
ik wat doe. Als je thuis bent, is het vaak
op een bepaald uur eten en dan weer
dezelfde routine verder. Op kot beslis
je alles zelf. Wil je nog wat werken voor
school en later eten? Geen probleem!
Wil je ‘s avonds nog iets doen met
vrienden? Doe gerust! Er zijn geen ouders om je tegen te houden.

Je droomjob?
Mijn ultieme droomjob is eigenlijk niet
leerkracht worden zoals velen van mijn
richting. Ik wil enorm graag naar andere
landen gaan en ontwikkelingshulp gaan
doen. Het diploma lager onderwijs is
een goeie basis hiervoor. Ik ga sowieso ook nog verder studeren na deze
richting. Ik zou een richting doen waar
ik zal leren over ontwikkelingshulp,
samenwerkingen Noord-Zuid, wetten,
regels, andere talen, enzovoort. Met
deze studies ben ik dan goed voorbereid op de avonturen die zullen volgen
in de toekomst.

Tips voor wie twijfelt om op kot te
gaan?
Ik zou op kot gaan zeker aanraden! Het
is natuurlijk wel een hele verantwoordelijkheid, want je moet je eigen plek
onderhouden, maar ook jezelf. Je moet
ervoor zorgen dat je eet en elke dag
frieten eten is nu ook niet echt ideaal.
Maar het is zeker en vast een goeie
voorbereiding op het latere leven. In
het begin is het wat wennen, omdat je
geen ouders hebt die het eten klaarmaken en alles schoonmaken. Je moet
alles zelf doen, maar dit is niet iets wat
je zou mogen afschrikken. Het is een
nieuwe uitdaging!

Elien Debou

De Laatste Eenhoorn
Op maandag 25 november trokken de
leerlingen van 1A naar De Spil, waar ze
konden genieten van de voorstelling
De Laatste Eenhoorn van De Kopergietery. Het stuk vertelde het verhaal
van een eenhoorn, een dinosaurus en
een astronaut die na de verwoesting
van de aarde in een nieuwe wereld
terechtkwamen. Theatermaakster Lola
Bogaert creëerde een voorstelling over
het fundamentele gevoel nergens bij
te horen en alle melancholie, tristesse
en bovenal humoristische situaties die
daarbij horen. Wat volgde, was een
beeldende en associatieve voorstelling
waarin muziek, bewegingen en licht
een grote rol speelden. De leerlingen
konden hun fantasie de vrije loop laten
en zelf invullen wat de theatermakers
wilden vertellen.
Wat onze leerlingen ervan vonden? Dat
vertellen ze je graag zelf …

e 1ACc

X

Febe Casier, 1A

Ik vond het een heel mooi toneel,
maar soms deden ze gedurende een
te lange tijd hetzelfde na elkaar. Het
was wel moeilijk om er een verhaal
in te zien. Ik zag ook niet onmiddellijk dat de eenhoorn een eenhoorn
was. Er was wel een heel leuk decor
en er zaten grappige stukken in
die je niet direct zag aankomen.
De danspassen waren heel mooi
en ook prachtig afgewerkt. Het was
eens iets anders. Ik vond het heel
creatief.

lle 1ACa
Kika-Luna Muy
Ik vond het toneel super. Niet alleen het spel, maar ook de muziek,
de lichten en het decor maakten
het indrukwekkend en leuk om
naar te kijken.

ers, 1ALa
Danielle Lauw
Een tof toneel, maar ik hou wel
meer van toneel waarin ze praten.
Het was heel mooie muziek en het
decor was leuk. Ik was wel niet
helemaal mee met het verhaal. De
acteurs hebben goed geacteerd. Op
het einde mochten we op het podium om een groepsfoto te maken
als protest tegen de verminderde
subsidies in de cultuursector.
, 1ACb

Julie Lefevere

Het kostuum van de eenhoorn met
de glitters was schitterend. Het
decor was prachtig gemaakt. De
muziek was heel speciaal. Soms
was het grappig en dat maakte alles af. De acteur speelde super. Het
was fantastisch; ik heb me zeker
niet verveeld.

m
Fleur Vanthom

Het was een heel mooi stuk. Het
was een verhaal dat bij mij in het
echte leven ook al voorgekomen
is. Er waren 3 mensen die elkaar
niet goed kenden, maar beetje bij
beetje leerden ze elkaar kennen en
zagen ze elkaars kwaliteiten. Daarin
herkende ik mezelf en mijn klasgenoten toen ik voor het eerst naar
de middelbare school ging.
Silke Dewulf en Peter Desmet

Samen voor een
groenere school
Het klimaat, de vervuiling van de planeet, het milieu… Jongeren komen de
straat op om hun stem te laten horen. Ook VISO heeft een hart voor het milieu en we willen dan ook ons steentje bijdragen aan een schonere planeet.
De werkgroep milieu wil minder afval op school door het gebruik van
herbruikbaar materiaal te stimuleren. De werkgroep gezondheidsbeleid
van de school wil dan weer dat leerlingen meer water drinken. Vanuit de
leerlingenraad van de eerste graad kwam de oplossing voor deze twee
bekommernissen: zij stelden voor om met de school een groepsaankoop
van herbruikbare Dopperflessen te doen.

Elien Decneudt
(3 TW) en Fran
ne Deleu (2 ST
onze initiatie
Vc
fnemers voor
het gebruik va ),
Dopperflessen
n
in VISO. Zij kw
amen samen
Wiske Vandam
met
me (3 STWd) m
et dit mooie
idee op de pr
oppen!

Vorig schooljaar deden VISO-D en VISO-P mee met de
zwerfvuilactie van ‘Mooimakers’. We werden daarvoor
beloond met twee mooie cheques ter waarde van 930 en
1500 euro! Een groot stuk van deze geldsom werd gebruikt
om de kostprijs van de Dopperflessen te drukken, waardoor de leerlingen voor slechts vijf euro een herbruikbare
fles konden bestellen!
Zo zijn we weer een stapje dichter bij een gezonde en
propere school.

Kyra Kerckhof
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Vliegt de Blauwvoet
De leerlingen uit 4 Sociale en technische wetenschappen werden meegenomen naar de tijd van Albrecht
Rodenbach en ontdekten zo een stukje
cultureel erfgoed van de stad Roeselare.
In de lessen Nederlands kregen ze een
inleiding en gingen ze aan het werk met
fragmenten uit het stripverhaal over
de figuur Rodenbach. Daarna stapten
ze mee met een stadsgids die aan de
hand van cruciale plekken het leven en
de boodschap van Albrecht Rodenbach
terug tot leven bracht. Zo kwamen ze
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onder meer terecht bij zijn geboortehuis, het Klein Seminarie, het stadhuis,
zijn standbeeld… om natuurlijk te eindigen bij zijn grafmonument. Op deze
manier ontdekten onze leerlingen ook
dat de bibliotheek ARHUS zijn naam te
danken heeft aan deze voorvechter van
de Vlaamse taal, want Arhus staat voor:
Albrecht Rodenbach hus/huis.
Met al deze achtergrondinformatie op
zak, gingen onze vierdes in de lessen
integrale opdrachten aan de slag om
een vrij podium vorm te geven. De
opdracht luidde als volgt: maak met je

groep een show van 12 minuten waarin
je de talenten gebruikt van je groepsleden. Er moest in gedanst, gezongen en
geacteerd worden en natuurlijk mocht
een link naar Albrecht Rodenbach niet
ontbreken. De leerlingen werden hierin
ondersteund door hun IO-coach en
een docent drama van de Stedelijke
Academie voor Podiumkunsten. Deze
docenten werden gesubsidieerd door
CultuurKuur (Dynamoproject). Het
resultaat was een schitterende talentenshow voor de ouders!
Kristel De Duytsche
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Duaal leren

Vijf haarzorgleerlingen duiken in het bad
Jolien Vandaele, Joyce Croes, Wout
Verhelle, Sandrien Vandenbroucke en
Emilie Allemeersch : met z’n vijven zijn
ze gestart. Vijf toekomstige kappers
die in de derde graad in plaats van het
kappersvak vooral op school te leren,
het liefst in het werkveld doken.
Hoe zit dat nu eigenlijk in elkaar dat
‘duaal leren’?
En wat zijn de ervaringen van de leerlingen en kappers?
Wat is Haarverzorging duaal?
In duaal leren volgen de leerlingen op
maandag en dinsdag algemene vorming,
samen met de andere leerlingen van
5 Haarzorg. Op maandagvoormiddag
hebben ze ook een halve dag praktijk
op school waarin hun trajectbegeleider van de school (mevr. Coussens), in
overleg met de werkplek, de praktijk nog
bijwerkt of extra inoefent.
Het aanleren van het vak, zowel de praktijk als de theorie, gebeurt in de eerste
plaats op de werkvloer bij de kapper. Op
woensdag, donderdag en vrijdag draaien
de leerlingen mee op de werkvloer. En
dat is een hele ervaring! Tijdens deze
dagen komt mevr. Coussens langs, zodat
het leren op school en in het werkveld
zo goed mogelijk op elkaar wordt afgestemd. Als een persoonlijke coach helpt
ze elke leerling in zijn leerproces op
school en in het kapsalon.
Wij waren benieuwd naar de reacties
van de leerlingen en de kappers.
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Waarom koos je voor duaal leren?
Jolien: Ik ben een heel sociaal persoon en vind het daarom superleuk
om met de klanten in het salon om te gaan.

Joyce: Omdat ik meer praktijk wil volgen en graag in een kapsalon sta.

Wout: Ik koos ervoor om duaal leren te volgen zodat ik meer op de
werkplek ben in plaats van op school.
Sandrien: Ik zag de schoolbanken niet meer zitten en de lessen praktijk
gaan voor mij soms wat traag op school.

Emilie: Omdat je dan meer leert hoe het in werkelijkheid is in een
kapsalon.
Kapper: Ik ga graag om met jongeren en het is een uitdaging om een
leerling op te leiden. Het is een zeer intensief proces, maar ik zie het
helemaal zitten.

Wat is het grootste verschil met
gewoon naar school komen?
Jolien: Je doet uiteindelijk alles een
beetje op je eigen manier in het
kapsalon en alles een beetje naar
je eigen hand, op school moet je
toch wel meer de werkwijze van de
leerkracht volgen.
Joyce: In school zijn ze langer bezig
met de basis, in het kapsalon leer
je heel snel nieuwe dingen en met
het nieuwste materiaal werken. En
op het werk kunnen ze ook meer
individueel tijd besteden aan mij.
Sandrien: Het grote verschil is dat
je ook veel leert al kijkend in het
kapsalon en dat heb ik nodig.
Emilie: Dat je constant bezig bent
met klanten.

Waar had je meest schrik voor?
Jolien: Ik had schrik dat ik niet
voldoende begeleiding zou krijgen,
maar dat was totaal niet het geval.
Joyce: Ik had schrik om in een
kapsalon terecht te komen dat niet
bij mij past.
Wout: Ik had het meest schrik om
met mensen te praten, ik ben daar
niet zo goed in.
Sandrien: Ik had geen schrik, ik zag
het volledig zitten.
Emilie: Dat ik niet zoveel zou mogen doen in het begin.
Kapper: Ik had schrik voor het ‘uit
handen geven van mijn werk’, zodat
de leerling voldoende leeropportuniteit zou hebben.

Hoe ervaar je duaal leren na drie
maanden?
Jolien: Ik ervaar het als zeer goed, ik
heb met iedereen in het salon een
goeie klik en ze zijn allemaal super
vriendelijk tegen mij. Ook de klanten
aanvaarden mij.
Joyce: Na drie maanden vind ik
het echt geslaagd, ik amuseer mij
enorm met de klanten en met wat
ik mag doen in het kapsalon. Je
leert heel snel bij en je ervaart ook
effectief wat werken in een kapsalon echt is. Ik vind het super.
Wout: Ik ervaar het redelijk goed, in
het begin was het wat zoeken, maar
nu mag ik al meer doen.
Sandrien: Super! Mijn werkplek is
de ideale plaats om bij te leren op
een leuke, losse manier, waar er
ook wel eens gelachen wordt.
Kapper: Ik ben zeer tevreden na
deze drie maanden. De samenwerking verloopt goed, nog beter dan
ik had verwacht zelfs!

Waarin ben je al meest gegroeid?
Wat is nog moeilijk?
Jolien: Ik ben heel veel gegroeid in
mijn sociale omgang met mensen
en ook in de kleuringen en ontkleuringen. Wat ik wel moeilijk vind,
is kort haar brushen.
Joyce: Ik ben al gegroeid in brushing, maar ik vind het wel moeilijk
om korte kapsels veel volume te
geven.
Wout: Ik ben momenteel het meest
gegroeid in wassen.
Sandrien: Ik groei in alle opzichten.
Het communiceren vind ik soms
nog wat moeilijk omdat ik de klanten nog niet goed ken, maar dat
lukt steeds beter.
Emilie: Ik ben al veel gegroeid in
brushing op kort haar.
Kapper: Ik leerde veel bij op de
mentoropleiding i.v.m. het omgaan
en opleiden van jongeren.

Delphine Coussens en Joeri Sioen

Modeleerlingen doen inspiratie op in Antwerpen
Tijdens een bezoek aan het MAS in Antwerpen met de tijdelijke tentoonstelling “Cool Japan” konden we genieten
van de wereldwijde fascinatie voor de
Japanse beeldcultuur. Aan de hand van
historische stukken zien we hoe de
oude en nieuwe Japanse kunst geïnspireerd is op de oude Japanse traditie.
Ook merken we dat de stijl van hedendaagse tekenaars nog steeds invloeden
toont van de historische prentkunst. We
zien dat verschillende modeontwerpers

otte, 3
Mary Vandelan

MRP

Ik wou nog wel langer blijven. Het
was tof om naar de gids te luisteren.

RP

haeghen, 3 M

Remke Vander

Het was superleuk, enkel jammer van
de blaren op mijn voeten van de stevige wandeling door Antwerpen!

(ook Belgische) zich vaak verdiepen in
de Japanse stijl.
Ook een ‘Fashion walk’ onder begeleiding van een deskundige gids van
het MOMU staat op ons programma
vandaag. We doorkruisen Antwerpen en
verdiepen ons in de modewereld. We
leren bij over verschillende ontwerpers
die aan de academie van Antwerpen
afstudeerden.
Waarom spreken we van de zes van
Antwerpen? Welke ontwerper maakt
gender neutrale collecties? Wie ont-

hi, 6 MRV

Syham Boutra

Een TOPDAG! Genoten van de tentoonstelling ‘Cool Japan’. Tijdens de
‘Fashion walk’ leuke, trendy designerwinkels en straatjes ontdekt met
elk hun eigen verhaal!

wierp een nieuw “modern” gewaad voor
het Mariabeeld in de Sint-Andrieskerk?
Welk winkeltje stond mee aan de wieg
van het merk “Vetements”? Allemaal
vragen waarop onze modeleerlingen
jullie nu zeker het antwoord kunnen
geven.

Veerle Vandamme

5
Evelina Cusnir,

MRV

Tof en leuk om in de tentoonstelling
‘Cool Japan’ rond te lopen en zelf
zaken te ontdekken.

rero, 6 MRV

Fien Portocar

Antwerpen, een interessante en boeiende stad voor ons als modeleerlingen. Super om de laatste weetjes van
de Belgische ontwerpers te ontdekken via de ‘Fashion walk’.
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Oudercomités

Voorzitters
oudercomités
aan het woord
Beste ouders
en leerlingen

VISO D
Justine Cools
Martine Debaere
Vincent Decroix
Pascale Degryse
Barbara Denorme
Sophie Feys
Patrick Soenen
Jessica Thollebeke
Grietje Vandewalle
Veerle Vanoost

justine.cools@sint-michiel.be
sannendebaere@telenet.be
vincent.decroix@telenet.be
geert.dekaezemaker@telenet.be
denorme.barbara@telenet.be
sophie.feys@telenet.be
patrick.soenen@sint-michiel.be
tjes80@hotmail.com
grietje.vandewalle@sint-michiel.be
veerle.vanoost@sint-michiel.be

opvoeder
Mabelia Sannen, 7 OA
Aline Decroix, BVLb
Henok Dekaezemaker, 5 Vb
Celestine Strubbe, 1 Bb
Aline Decroix, BVLb
directie
Caithlyn Vandevin, 5 Va
opvoeder
directie

VISO P
Bjorn Crevits
crevits.bjorn@outlook.be
Bieke Declercq
mail.bieke.declercq@gmail.com
Veerle Desmedt
claeys.desmedt@telenet.be
Steven De Freyne
steven.de.freyne@telenet.be
Steven Dewitte
steven.dewitte@telenet.be
Kurt Gesquiere
kurtgesq@hotmail.com
Bart Goos
degoosjes@skynet.be
Valerie Houssin
hvenvh@telenet.be
Hilde Ketels
yvesdecruy.prive@pandora.be
Bieke Nuytten
bambieno@hotmail.be
Hilde Pattyn
64hilde@gmail.com
		
Kimberly Samyn
dedolfijntjes@live.be
Peggy Schacht
peggy.schacht@hotmail.com
Sofie Seurynck
sofie.seurynck@federale.be
Joeri Sioen
joeri.sioen@sint-michiel.be
Annelore Vandamme annelore.vandamme@skynet.be
Joeri Vanderper
joeri.vanderper@telenet.be
Davy Vandorpe
davy.vandorpe@telenet.be
		
Veerle Vanoost
veerle.vanoost@sint-michiel.be
Maarten Veys
maarten.veys@sint-michiel.be

Axcana Crevits, 1 ALc
Lune Deconinck, 1 ALc
Lynn Claeys, 6 SV
Cleo De Freyne, 2 STVc
Soetkin Dewitte, 3 STWb
Marie Gesquiere, 5 GWWc
Marie Goos, 6 GWWb
Rhune Vanryckeghem, 2 STVb
Fien Decruy, 5 STWc
Helena Gorra, 3 STWd
Norah Gossart, 1 Aca
Achilles Gossaert, 2 STEM/TW
Laurien Cappelle, 2 STVc
Nouchka Devlaminck, 2 STVa
Fien Gelein, 2 STVd
directie
Kobe Vandenberghe, 2 STEM/TW
Tristan Vanderper, 2 STEM/TW
Ellen Vandorpe, 1 Aca
Sarah Vandorpe, 5 STWc
directie
opvoeder

Een nieuw schooljaar
betekent ook voor het
oudercomité een blad
omslaan in ons rijk
gevuld boek. We schrijven verder aan het
verhaal van VISO, met
dit jaar veel aandacht
voor de toekomstige
samenwerking met Barnum. Dit schooljaar
mogen we opnieuw enkele nieuwe gezichten
verwelkomen in de ouderraad. We hebben
een heel gevarieerde en gemotiveerde groep
om uit de startblokken te schieten.
Zoals elk jaar vertegenwoordigen wij de stem
van de ouders bij de directie. Samen met de
leerlingenraad streven we ernaar om ouders
en leerlingen zich thuis te laten voelen in
VISO.
Met thema’s zoals het schoolwerkplan,
gezonde voeding, het schoolreglement en dit
jaar het focusonderwerp de samenwerking
met Barnum, hebben we steeds boeiend en
geanimeerd overleg. Er wordt plaats en tijd
vrijgemaakt om in een open en gezellige sfeer
naar de mening van iedereen te luisteren.
Ook dit jaar organiseren we een paaseierenverkoop. De opbrengst van deze succesvolle
activiteit stelt ons telkens in staat om enkele
voorstellen vanuit de leerlingenraad uit te
voeren. Zo was er in het verleden de actie
‘groen op school’. We sponsorden het evenement StressFactor en zorgden voor de aankoop van divers materiaal voor de leerlingen.
Heb je ook interesse om je steentje bij te
dragen in de werking van de school en op de
hoogte te blijven van wat er leeft in VISO? Heb
je vragen rond het beleid of heb je ideeën voor
nieuwe initiatieven? Laat zeker van je horen
via e-mail of Smartschool of kom gerust langs
op één van onze volgende vergaderingen om
de sfeer op te snuiven en constructief mee
te werken.
Kurt Gesquiere,
voorzitter oudercomité campus Polenplein

Mijn naam is Vincent Decroix. Samen met mijn echtgenote Sophie Feys, maken we voor het tweede jaar deel
uit van het oudercomité campus Delbekestraat.
Onze oudste dochter Fleur studeerde vorig jaar af als 7dejaarsstudente Haarzorg op campus Polenplein en
begon 7 jaar geleden op campus Delbekestraat aan haar studies.
Momenteel volgt Aline, onze jongste dochter, les in campus Delbekestraat in BVLb.
We kunnen dus wel zeggen dat we het VISO toch al een beetje kennen...
Waarom naar het oudercomité komen?
Als ouder hebben wij ook een mening en visie over school en die kunnen we tijdens de vergaderingen
delen! Drie keer per jaar komen we samen met een aantal andere ouders om tijdens een korte vergadering,
samen met directie en vertegenwoordigers van het schoolteam, samen te zitten en verschillende agendapunten te bespreken. Dit gaat over leerlingenaantallen, voorbije activiteiten, toekomstplannen, ideeën,
voeding, klachten... Dit alles gebeurt in een transparant klimaat en ontspannen sfeer.
Ik zou dan ook een oproep doen aan alle ouders: kom gerust af naar één van onze volgende vergaderingen, want samen kunnen we
met de directie en enkele opvoeders praten en opmerkingen delen. Zo kunnen we er het allerbeste van maken en een goeie verstandhouding hebben tussen ouders en school in de nabije toekomst. Aarzel niet en versterk vrijblijvend ons team! Tot binnenkort!
Vincent Decroix, voorzitter oudercomité campus Delbekestraat
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Thuis- en bejaardenzorg op ontdekking
tijdens seniorenweek
Tijdens de seniorenweek van 18 tot en met 24 november brachten
we een bezoek aan het Binnenhof in Roeselare met 7 TBZa en aan
‘t Withof in Rumbeke met 7 TBZb. ‘t Withof opende dit jaar zijn deuren
en voor het eerst bezochten we dit. We kregen een boeiende rondleiding en mochten o.a. een paar appartementen bekijken. Nadien
speelden we met enkele bewoners een quiz.
Feedback van leerlingen
na het bezoek aan ’t Withof:

Laura Decancq
Ik vond het leerrijk en interessant omdat we kennismaakten
met iets nieuws. We kregen een
rondleiding en ik vond dit leuk
omdat het een zeer mooie residentie is. Ook het contact met
de bewoners door de quiz was
leuk.

Op 15 november brachten we met
7 TBZ een bezoek aan VZW TOV
(Talenten Ontwikkelen tot Vaardigheden) in Rumbeke. Dit is een psychosociaal revalidatiecentrum.
We kregen tijdens dit bezoek uitleg
over de werking van het centrum en
een rondleiding. Ervaringsdeskundigen brachten een deel van hun verhaal.
Reacties van de leerlingen over dit
bezoek:

emyn
Jasmine Guill
We zagen mooie, grote en verzorgde appartementen, een fitness- en
wellnessruimte, een kapsalon en
een brasserie. Er is ook een samenwerking met het Wit-Gele Kruis. Je
kan bij problemen een verpleegkundige, via een alarm, verwittigen.

negem
Brent Van Huy
De persoonsgerichte manier
waarop het TOV werkt, spreekt
me aan. Ik vond dit een interessant bezoek.

aey

Charlotte Sam

Dit was een superleuke ervaring. Ik
had niet gedacht dat het zo luxueus
zou zijn. Het was een fijne quiz. We
konden de bewoners helpen en zij
ons.

Imani Casier
Ik vond het interessant. Ik wist niet
dat dit bestond. Het is goed dat dit er
is, want de werking is anders dan in
een woonzorgcentrum. Mensen beslissen zelf, maar kunnen een beroep
doen op een woonassistent en andere diensten indien ze dit wensen.

s
Femke Willem
Het horen van het eigen verhaal van de mensen die er verblijven was heel interessant.
Het deed iets met mij en heeft
mij een goede kijk op de werking van het TOV gegeven.

n

Jolien Bostoe

Dit was een superleuke ervaring. Ik had niet gedacht dat
de verblijven zo comfortabel
zouden zijn. Het was een fijne
quiz. We konden de bewoners
helpen en zij ons.

e

Amber Dejongh

We kregen heel wat informatie.
Ik vond het goed dat we konden luisteren naar een aantal
deelnemers.
Trees De Beer
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Sportdag
ames

kastelen

7de jaar partyg

3de jaar spring

n

zonder grenze

1ste jaar spel

parcours

6de jaar klim

kken

5de jaar kaja

ski-initiatie
6de jaar water

lenge games

1ste jaar chal

stelen
ball sumo wor

e
buildingspist

4de jaar foot

6de jaar team

ntocht

5de jaar vlotte

s
turenparcour
3de jaar avon
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teparcours

4de jaar hoog
on Island

golf en Pris
2de jaar glow

Familiaria
MANON op 16 november 2019, kleindochter van Ingrid Ghesquière - leerkracht/opvoeder
VIVIENNE op 5 december 2019, dochter
van Frederik Vanparys en Barbara Lema
- leerkracht

Huwelijken

MAX op 9 december 2019, zoon van Frederik Claerbout en Griet Pillen - leerkracht
Proficiat aan de ouders en hun familie!

Riccardo Tosseto en Eline Blomme op 6
juli 2019, dochter van Martien Depoorter
- leerkracht

Dhr. Gentiel Decavel op 29 juli 2019,
grootvader van Saskia Caes - leerkracht

RACHELLE op 11 juli 2019, kleindochter
van Marijke Kesteloot - technisch adviseur coördinator
ODILE op 19 juli 2019, kleindochter van
Marijke Kesteloot - technisch adviseur
coördinator
JULES op 13 augustus 2019, kleinzoon van
Patrick Soenen - directeur 1ste graad
JEANNE op 25 augustus 2019, kleindochter van Chantal Cloet - leerkracht en
nichtje van Alexander Blomme - leerkracht
CHIP op 16 september 2019, kleinzoon
van Lieve Swaenepoel - oud-leerkracht
WILLIAM op 17 september 2019, kleinzoon van Hilde Michiels - leerkracht
JANE op 23 september 2019, kleindochter
van Brigitte Demeester - opvoeder

Mevr. Godelieve Vandamme op 18 oktober 2019, grootmoeder van Lars Neyrinck
- 6 OH
Mevr. Lia Vanoutrive op 21 oktober 2019,
grootmoeder van Birger Dassonneville leerkracht

Mevr. Myriam Bondue op 28 oktober 2019,
moeder van Rebecca - oud-ll. 7 TBZ 2010,
Romina - oud-ll. 7 OA 2014 en Rilana Rondelez - oud-ll. 7 TBZ 2016 en grootmoeder
van Emma - 1 Bb en Julie Mayné - 5 Va

Overlijdens

LOYD op 27 juni 2019, kleinzoon van
Sonja Sijmkens - leerkracht

Mevr. Hedwige De Schryver op 17 oktober
2019, grootmoeder van Merlijn Van den
Saffele - 6 STWa

Mevr. Paula Vanbelle op 27 oktober 2019,
schoonmoeder van Patrick Soenen directeur 1ste graad

Proficiat aan het gelukkige paar en hun
familie!

Geboorten

Dhr. Gery Viaene op 7 oktober 2019, stiefvader van Kyana Deketelaere - 7 OA

Dhr. Noël Delarue op 1 augustus 2019,
grootvader van Louise Huvaere - 6 GWWb
Dhr. Raoul Vandevelde op 11 augustus
2019, schoonvader van Eline Vincke leerkracht
Mevr. Alice Naeyaert op 27 augustus
2019, grootmoeder van Karen Creminger
- leerkracht
Mevr. Norma Therry op 31 augustus 2019,
grootmoeder van Lize Demuynck - BVLb
Zuster Adelheid (Godelieva Dekostere)
op 31 augustus 2019 - GrauwzusterFranciscanes van Roeselare en vroegere
internaatsverantwoordelijke van Barnum
Mevr. Yvonne Suffys op 5 september
2019, grootmoeder van Marie Verstraete
- 3 BE
Mevr. Heidi Lombaert op 7 september
2019, moeder van Febe Casier - 1 AX
Mevr. Ellen D’Hooghe op 8 september
2019, oud-leerling 7 TBZ 2001
Mevr. Agnes Vanbiervliet op 15 september 2019, grootmoeder van Sofie Bondue
- 1 ALc

MIEL op 29 oktober 2019, zoon van Simon
Hemeryck en Sharon Berteloot - leerkracht/opvoeder

Mevr. Rita Reynaert op 23 september 2019, grootmoeder van Josephine
Vlieghe - 6 STWa en Benjamin Vlieghe
- 3 STWd

ESMÉE op 14 november 2019, dochter van
Judy Noppe en Peter Desmet - leerkracht

Mevr. Jeanne Legrand op 24 september
2019, oma van Karen Deseyne - 3 VVc

Dhr. Julien Deman op 5 november 2019,
vader van Kathy Deman - internaatsverantwoordelijke van Internaat Noord
Mevr. Monica Van Iseghem op 9 november 2019, moeder van Chantal Cloet leerkracht en grootmoeder van Alexander Blomme - leerkracht
Mevr. Martha Kerckhove op 9 november
2019, schoonmoeder van Greta Vermander - oud-leerkracht
Dhr. Antoon Hoorne op 16 november,
grootvader van Eline Hoorne - leerkracht
Mevr. Georgette Vanacker op 20 november
2019, grootmoeder van Vincent Decroix voorzitter oudercomité VISO D en overgrootmoeder van Aline Decroix - BVLb
Mevr. Georgette Noppe op 27 november
2019, grootmoeder van Axelle Blomme 6 SV
Dhr. Gerard Hoorne op 6 december 2019,
schoonvader van Patrick Mullier - leerkracht
Dhr. Raymond Panneel op 6 december
2019, vader van Ann Panneel - leerkracht
Dhr. Paul Vanderhaeghe op 6 december
2019, grootvader van Emmily Callewaert
- leerkracht
VISO biedt de families haar oprecht
medeleven aan.

Priesterwijding
We wensen Birger Dassonville, interimleerkracht van harte proficiat met zijn
wijding tot priester op zondag 5 januari
2020 om 14.30u. in de Sint-Michielskerk
in Roeselare.
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Wist je dat ...
• heel wat sportievelingen op hun vrije • dhr. Sis Van Eeckhout, al drie jaar onze • mevr. Deraeve (leerkracht) haar acteernamiddag aan de Survival Trophy in
Gent hebben deelgenomen? Maar liefst
11 ploegen van VISO en 4 ploegen van
Barnum namen het op tegen heel wat
andere scholen. Een recordaantal!

vaste spreker is voor de herinneringstalenten maximaal kan tonen? Ze speelt
educatie WO II, een project in het 7de
een Hollands meisje in het toneelstuk
jaar? Hij is de zoon van wijlen Ludo van
‘Het laatste avondmaal’.
Eeckhout, gewezen gevangene van het
concentratiekamp in Dachau. Ludo is de • het opvoedersteam van VISO D op vrijauteur van het meest complete overwillige basis een teambuildingsactiviteit
zicht van de Duitse concentratie- en
heeft georganiseerd op hun vrije dag?
uitroeiingskampen tijdens WO II. Het
Op maandag 30 september ontsnapten
levenswerk van Ludo en van Sis draagt
ze uit de escaperoom in Izegem, gingen
de titel: ‘Het boek der Kampen’.
op restaurant om gezellig bij te praten
en in de namiddag stond een spelletjesnamiddag op het programma.

• de begeleidende leerkrachten van het

5de jaar VISO D zich even in Saint-Tropez
waanden op de sportdag? Ze mochten
meevaren op de jacht van de eigenaar
van ’t Buitenbeentje en konden prach• mevr. Desmet (leerkracht) en mevrouw
tige kiekjes nemen van de leerlingen.
Vervaecke (technisch adviseur coördi• in VISO op regelmatige basis gezonde nator) op de horecabeurs samen op de
tussendoortjes worden aangeboden tijfoto gingen met Peter Goossens?
dens de pauzes?

• 2 STEM uitgedaagd werd om met behulp

van stokjes, touw, lasagnevellen en
spaghetti een dragende constructie te
bouwen?

• we ook dit jaar onze stageplaatsen een

welgemeende bedanking gaven op hun
feestdag, de ‘Dag van de Verzorgende’.Ze
• dhr. Vercaigne en dhr. Blomme wel bijkregen een wafeltje geanimeerd met een • Robbe Claus van 7 Haarstilist 2de werd
zonder creatief zijn voor het uitnodigen
met amper 1 puntje verschil met de 1ste
USB-stick met muziek. Een tiktakdeuntje
van leerlingen voor een middagsportacplaats op de Provinciale Kapperswedvoor de kinderopvang en muziek uit de
tiviteit? Telkens weer creëren ze een
strijd? Grote proficiat!
oude doos voor de woonzorgcentra?
leuke affiche… en het werkt!
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• de 20 leerlingen die op buitenlandse • 6 TW in de voetsporen/verfsporen trad
stage gaan en hun ouders op maandagavond 25 november uitleg kregen over
het reilen en zeilen van deze stage? 13
leerlingen die vorige jaren op buitenlandse stage gingen, deelden met veel
enthousiasme hun ervaringen.

van Leonardo da Vinci? Ze smukten de
wetenschapsgang op met verf en borstel

concrete info over verschillende richtingen kon je luisteren naar de ervaringen
van zo’n 40 oud-leerlingen die nu verder studeren. Bijzonder interessant!

• 5 Organisatiehulp de bewoners van de
er
naast
heel
wat
leerlingen
ook
leerWaterdam een leuke namiddag bezorg•
krachten zijn die in hun vrije tijd sportief
den met hun muziekbingo? De sfeer zat
zijn? Dhr. Oplinus liep onlangs nog een
er goed in!
heel sterke marathon (2u42) in Eindho- • we weer enthousiast vertrokken zijn
voor een nieuw actiejaar ‘Operatie proven, mevr. Debou heeft al enkele podiper’ van Mooimakers?
umplaatsen gelopen bij de dames, mevr.
Hoorne loopt ook heel veel en goed,
mevr. Callewaert doet halve triatlons,
dhr. Vandromme loopt veel trailruns en
enkele weken geleden deden dhr. Ryon
en dhr. Vandromme nog mee aan een
run & bike wedstrijd in Kemmel. Daarnaast deden ook enkele leerlingen en
personeelsleden mee aan de 11 trail die
• er heel wat gekleurde wafeltjes werden
ook door VISO liep en waarvan je hierongebakken in de ‘Week van de Smaak’?
der een foto ziet.
De leerlingen met talentuur ‘voeding en
horeca’ maakten er een kleurrijk geheel
van!
• 5 leerlingen uit het 3de jaar samen
in 1 ploeg volleybal spelen bij MEVO
Ledegem en hun trainer de zoon is van
mevrouw Lezy?

• 5 OH met dhr. Mostrey ludieke kerstkaarten maakt in de les ict?

• de leerlingenraad van de 2de en 3de

• de leerlingen tijdens het talentuur STEM

graad P als teambuilding op school bleef
slapen en ‘s avonds gezellig samen at en
gezelschapsspelletjes en een lasershootgame in de schoolgebouwen speelde?

met behulp van fruit en educatieve sets
van Makey Makey muziek kunnen maken?

• mevr. Vanhove (juwelen maken en fotografie), dhr. Duyck en mevr. Boudewyn
(schilderen) tentoon stelden op de dag
van de kunstenaars?

• we op vrijdag 29 november bijna 400 6de

en 7de jaars en ouders mochten verwelkomen op de studiekeuzeavond? Het clb
gaf uitleg over verdere studies en voor
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Kalender

tweede trimester 2019 - 2020
06/01 kindergrime 7 KZ
D
07/01 medisch consult in CLB
3 STEM/TW
P
09/01 dag in het werkveld 6 STW
P
09/01 observeren in het 1ste en
2de leerjaar 4 VVa+b
D
10/01 dag in het werkveld 6 STW
P
13/01 bezoek aan Guislainmuseum
5 GWWb
P
14/01 bezoek aan Guislainmuseum
5 GWWa+c
P
14/01 medisch consult in CLB 3 HZa P
15/01 voorronde olympiade
wiskunde
P
16/01 toneel ‘Heimwee’ in De Spil
4 en 5 bso
D
16/01 bezoek aan strijkatelier
Makkie 6 OH
D
16/01 observeren in het
1ste en 2de leerjaar 4 VVc+d D
17/01 100-dagen
D+P
17/01 workshop optica – telescopen
volkssterrenwacht 4 STEM/TW P
20/01 EHBO-cursus baby’s en jonge
kinderen 7 KZ
D
20/01 verhaaltjes voor bengeltjes
6 STW
P
21/01 medisch consult in CLB 3 HZb P
21/01 toneel ‘Blackout’ in De Spil 4
bso
D+P
22/01 voorronde olympiade fysica P
23/01 Engels toneel 2, 3 en 5 tso,
3 HZ, 4 VV en 4 MRP
D+P
23/01 bezoek aan CKG St. Clara en
Steinerschool 7 KZ
D
23/01 voorleesproject 1ste en 2de
leerjaar 4 VVa+b
D
23/01 spreker over
schoonmaakproducten 6 OH D
23/01 SID-IN 6 STW, 6 SV en 6 TW
P
24/01 thuiszorgwandeling
in Brugge 6 V
D
24/01 SID-IN 6 GWW en
geïnteresseerden 7de jaar D + P
27/01 workshop vluchtelingen
P
28/01 gezonde tweedaagse 1ste graad D
28/01 medisch consult in CLB 3 BE P
29/01 gezonde tweedaagse 1ste graad D
29/01 voorronde olympiade biologie P
30/01 toneel ‘Clash’ in De Spil
3de jaar
P
30/01 voorleesproject 1ste en
2de leerjaar 4 VVc+d
D
31/01 pedagogische studiedag
(lesvrije dag voor lln)
D+P
03/02 studiebezoek aan
Rustenhove 5 V
D
04/02 medisch consult in CLB
3de jaar (restgroep)
P
04/02 rondleiding in Delhaize 5 OH D
06/02 projectdag ‘seks en rel’
4de jaar
D
07/02 projectdag ‘seks en rel’
3de jaar
D
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07/02 actiedag mantelzorg
5 V, 6 Vb en 7 TBZ
D
10/02 start week van studiekeuze 1 B D
10/02 schoolraad
D+P
11/02 bezoek aan Kerckstede 5 OH D
14/02 kinderfuif met kleutertjes 3 VV D
17/02 start Vlaamse week
tegen Pesten
D+P
17/02 dag van de ‘hoop’
D+P
17/02 toneel ‘Gekraakt door eigen
naakt’ 3 tso
P
17/02 startersdag UBK 7 HS
P
18/02 toneel ‘De pest aan mij’
in De Spil 3 bso
D+P
18/02 IO-avond 3 STW
P
18/02 toneel ‘Schaap van Vlaanderen’
5des P en 6des D
D+P
19/02 start driedaagse studiereis
Amsterdam 7 HS
P
21/02 sobermaal
P
26/02 start krokusvakantie
D+P
01/03 einde krokusvakantie
D+P
03/03 filmforum 3de graad
P
03/03 chocostop
P
04/03 studiekeuzeproject BVL
D
09/03 ouderavond 4 STEM/TW
P
10/03 medisch consult in
CLB 3de jaar
D
10/03 infoavond studiekeuze
voor 2de jaar om 19 u.
D
12/03 Joico School Contest 7 HS
P
12/03 Franse voormiddag 7 EL
P
12/03 toneel ‘Stomkop’ in De Spil
2de jaar
P

12/03 infoavond studiekeuze voor
2de jaar om 19 u.
P
12/03 infoavond studiekeuze voor
4de jaar om 19.45 u.
P
13/03 bezinning 5de jaar
P
14/03 start buitenlandse stage D + P
16/03 ouderavond
‘lekker vreemdgaan’ 6 STW
P
17/03 vaccinaties 3de jaar
P
19/03 infoavond studiekeuze
voor 4 VV over 5 bso om 19 u. D
20/03 bezoek aan de
kringloopwinkel 3 VV
D
20/03 toneel ‘True Copy’ in De Spil
5de jaar en 6 tso
P
26/03 start blokstage 3de graad
OH en Mode
D
27/03 start blokstage 7 HS
30/03 begeleiding
‘Alles met de bal’ 6 Va
D
31/03 begeleiding
‘Alles met de bal’ 6 Vb
D
02/04 begeleiding ‘Rollebolle’ 7 KZ D
02/04 einde blokstage 3de graad
OH en Mode
D+P
03/04 afhalen rapport
D+P
03/04 einde blokstage 7 HS
P
04/04 einde buitenlandse stage D + P
06/04 start paasvakantie
D+P
12/04 Pasen
D+P
20/04 start derde trimester
D+P
D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

DRUK GRAFOSET ROESELARE
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VISO
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Dr. Delbekestraat 24 – 8800 Roeselare
tel.: 051 20 88 77
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tel.: 051 20 14 57
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