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Yes we care
1 september 2020, een memorabele
eerste schooldag. Nog nooit zag ik
zoveel van onze 1153 leerlingen breed
glimlachend de schoolpoort binnenstappen na een veel te lange periode
van thuis ‘op afstand’ zitten. Pubers die
massaal grif toegaven dat ze de school,
en zelfs ons, echt gemist hadden. Wie
had dit ooit gedacht?
Na de moeilijke periode van massaal
afstandsonderwijs sinds maart, startten
we allen samen vol motivatie met een
positieve mindset. We namen de groeikansen uit de eerste coronagolf mee
en leerden hier ook veel uit. De digitalisering kreeg een enorme boost (en of
leerlingen nu ook Smartschool live en
Bookwidgets kennen!). We vonden ook
nieuwe manieren om met elkaar in verbinding te blijven; we wisselden good
practices uit van digitale werkvormen,
differentiatie, remediëring en evaluatie
en we koesterden de vele knappe staaltjes van hulp aan elkaar, van flexibiliteit
en warm engagement onder leerlingen
en personeel… Samen sterk, ik blijf hier
ontzettend dankbaar voor.
Ondanks de blijvend optimistische invalshoek, moest ik doorheen dit trimester af en toe toch eens slikken:
- bij het één voor één schrappen van
de zovele mooie vakoverstijgende en
teamgerichte activiteiten die normaal
ons eerste trimester kleuren (een veel
te lange lijst om op te sommen, en dé
reden voor dit dunner nummer van
Contact);
- bij de verplichting om voor alles ‘in
ons kot’, concreet de school, te blijven;
- bij het digitaliseren van al onze infomomenten en oudercontacten, zelfs
voor onze eerstes;
- bij het uitschrijven (en herschrijven)
van het zoveelste plan van aanpak en
het opleggen van strakke veiligheidsvoorschriften aan leerlingen en personeel…
Ik weet het: gezondheid voor alles en
deze maatregelen waren ongetwijfeld
broodnodig. Tegelijk zijn deze ingrepen zo in tegenstelling met het DNA
van VISO: de vele buitenschoolse en
vakoverstijgende activiteiten zijn kenmerkend voor onze brede invulling
van ‘leren’, we geven zo graag ruimte
voor allerlei initiatieven van collega’s
en leerlingen. We vinden het zich goed
voelen zo fundamenteel en ontmoeten zo graag ouders in levende lijve
op school. En wat met de zo warme
en sociale ziel van onze school? Social

distancing realiseren en hun sociale leven in de koelkast stoppen, is bij onze
sociaal ingestelde leerlingen (en collega’s…) absoluut geen sinecure! Het
geeft me het gevoel dat VISO noodgedwongen wat minder VISO was.
Onze bekommernis gaat boven alles uit
naar onze leerlingen in deze coronatijden: hoe realiseren we blijvend (veilig)
kwaliteitsvol onderwijs, onze kerntaak?
Hoe zorgen we dat het, ondanks de
vele afgeschafte initiatieven en de vele
regeltjes, aangenaam leren én leven
is op school? Een vraag die we ons dit
trimester zo vaak stelden en waarmee
we voor Contact eens aanklopten bij
onze leerlingen.
Aan positieve quotes en leuke ervaringen geen gebrek, een opsteker! Dit
nummer van Contact getuigt gelukkig
krachtig dat we ons in VISO door dit virus niet laten verlammen. Tegen de dynamiek van onze leerlingenraad en het
(vanaf dit jaar campusoverstijgende)
oudercomité, het frisse enthousiasme
van onze tien startende leerkrachten
en de ondernemerszin van onze 7des
in hun drie leerbedrijven… kan geen virus op!
Het tiendaagse schoolproject ‘Fit in je
hoofd’ riep ons terecht op om het welbevinden en de veerkracht, cruciaal
bij deze pandemie, niet uit het oog te
verliezen. Dit project zorgde in oktober
letterlijk en figuurlijk voor een glimlach
op alle VISO-gezichten, of beter: op de
mondmaskers (en gelukkig ook er achter).
De pakkende getuigenis van oud-leerling Niels Soenen, verpleegkundige
spoed, illustreert dan weer heel treffend hoe kleine en grote helden in deze
crisis het verschil maken. En of we in
het voorjaar terecht applaudisseerden
voor de zorgsector. Ze verdienen meer
dan ooit onze grootste dankbaarheid
en respect. Deze sector – en in het bijzonder onze duizenden oud-leerlingen
die er aan de slag zijn – ligt ons als
school heel nauw aan het hart. Nu er
overal handen tekort zijn in de zorg,
was het trouwens een bewuste keuze
om onze leerlingen derde graad in die
sector blijvend stage te laten lopen én
om hen te stimuleren om ook buiten de
schooltijd in de zorg te werken. Ik vind
het hartverwarmend te ervaren hoe
onze leerlingen Verzorging, Organisatiehulp en Gezondheids- en welzijnswetenschappen in deze moeilijke tijden
vol overgave dit stage-engagement

opnamen. Velen onder hen zorgden
ook in hun vrije tijd voor de zo nodige
helpende handen, chapeau! Sterk in de
zachte sector, weet je wel…
Niet alleen in de zorg, ook in het onderwijs en zeker ook in VISO, zijn er tal
van heldenverhalen. Ik doe hier bewust
geen persoonlijke selectie: het zou afbreuk doen aan de held in elke leraar,
opvoeder, TAC’er, onderhoudsmedewerker… In elk geval zag ik ook het
voorbije trimester dagelijks heel mooie
voorbeelden van ‘samen sterk’ in onzekere tijden: collega’s die het beste van
zichzelf geven om de school veilig en
proper te houden, die alweer meer dan
60 laptops installeerden om aan leerlingen uit te lenen, die voor elkaar in de
bres springen (o.a. bij afwezigheden),
die blijvend vol passie zorgen voor elk
van hun leerlingen en ook bij digitaal
onderwijs ‘connectie’ proberen te houden, die hun grenzen verleggen met
streaming tijdens de vele quarantaines,
die digitale live lessen maken of creatieve lesinvullingen geven in tijden van
afstandsonderwijs… In deze zorgzame
samenwerking blijf ik gelukkig VISO
herkennen, het maakt me ongelooflijk
trots op ons team!
Ook in 2021 laten we elkaar niet los.
We blijven zorg dragen voor leerlingen
en collega’s: zo nodig van op afstand
en hopelijk in de toekomst ook weer
heel nabij.
Blijf intussen gezond en wel en hou vol.
Uit zorg voor de zorg, voor wie je lief is
en voor jezelf.
Ik wens je een verrassend vreugdevolle kersttijd in je persoonlijke bubbel
en een gelukkig, zorgzaam en gezond
2021!
Veerle Vanoost
directeur
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OMG! Yes! - Verrassend vreugdevol
Het was ongeveer 2000 jaar geleden.
Het was koud en guur, geen weer om
een hond door te jagen. Maar toch was
een jong koppel op weg omdat de keizer
de opdracht had gegeven om een volkstelling te houden. De vrouw – gezeten
op een ezeltje – was bovendien hoogzwanger. Zoekend naar een plaats in de
herberg om te overnachten, kregen ze
telkens te horen dat er geen plaats meer
was. OMG! Wat nu? Wat voor samenleving is dit? Als er zelfs voor een zwangere
vrouw geen plaats kan gemaakt worden
om te overnachten?! Vertwijfeld verder
zoekend, zagen ze in de verte een klein
gebouw. Yes! In die schaapsstal zouden
ze toch een beetje beschutting vinden
om de nacht door te brengen.
Dan kent het verhaal een bijzondere wending: in die sobere stal beviel de vrouw
van een zoon. Maar hoe verrassend
vreugdevol moeten de kersverse ouders
zich niet gevoeld hebben als herders, koningen - geleid door een grote ster, zeg
maar een soort hemels neon-bord avant
la lettre - en zelfs door God gezonden
engelen hun pasgeborene eer kwamen
brengen in die armoedige stal?! Van een
babyborrel die indruk maakt, gesproken.
Meer en meer waren ze ervan overtuigd:
hun zoon zou nog van zich laten horen…
Ons pastorale jaarthema “OMG! YES! Verrassend vreugdevol” sluit eigenlijk
goed aan bij het Bijbelse Kerstverhaal.
De gevoelens die spelen bij de hoofdpersonages in het verhaal zijn 2000 jaar
later nog steeds heel herkenbaar en misschien net in deze vreemde periode, nog
meer dan ooit. We worden uitgedaagd
om ‘ondanks alles’ toch te blijven doorzetten, toch te blijven zoeken naar positieve zaken, toch te streven naar vreugde.
Ik weet wel dat dit gemakkelijker gezegd
dan gedaan is. Maar toch. Ondanks dat
startvieringen per klas dienden door te
gaan (en niet met beide campussen samen), dat novembervieringen niet steeds
konden verlopen zoals gepland, dat de
Welzijnsdag in VISO-P niet kon doorgaan
en dat adventsvieringen ingekort werden
tot een bezinnend moment per klas: toch
bleven we niet bij de pakken zitten. Deze
periode daagt ons uit om creatief te zijn.
In VISO-D krijgen leerlingen en collega’s
iedere dag een verrassend vreugdevolle
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quote doorgestuurd via Smartschool. De
quotes zijn het resultaat van een taak die
de leerlingen gemaakt hebben tijdens de
lessen godsdienst. In VISO-P werd een
boost gegeven aan de sociale verbondenheid door leerlingen een positieve
boodschap te laten noteren op een beker
voor een medeleerling. Op beide acties
kwamen positieve en enthousiaste reacties! (Dat de bekeractie omwille van de
verstrengde maatregelen even on hold
werd gezet, moeten we er maar voor lief
bijnemen.) Op deze manier willen we de
focus leggen op het positieve, op datgene wat wel goed loopt, op datgene wat
ondanks alles van waarde blijft en ons
vreugde schenkt, op kleurrijke momenten (niet voor niets is op de jaaraffiche
een foto te zien van een tot een kleurrijk
skatepark herbestemde kerk in Spanje).

zullen we met ons eigen gezin thuis moeten vieren. Iedereen zou hier – ondanks
alles – toch een verrassend vreugdevol
gebeuren moeten kunnen van maken,
zonder kopzorgen over huisvesting zoals
Maria en Jozef moesten doen.

In het Kerstverhaal waarmee ik deze tekst
begon, staat dat Maria en Jozef geen
waardige verblijfplaats vonden. Welzijnszorg schenkt tijdens deze Advent
aandacht aan deze jammer genoeg nog
steeds brandend actuele problematiek
met de slogan: “Een goede woning zou
voor onbetaalbare momenten moeten
zorgen. Voor 1 op de 5 huishoudens is
wonen onbetaalbaar. Onaanvaardbaar!”.
Het is schrijnend dat in een tijd waarin
we verplicht “in ons kot” moeten blijven,
er nog zoveel mensen dit moeten doen
in slechte woningen waarvoor ze te veel
moeten betalen. Op de site van Welzijnszorg kan je een petitie tekenen voor een
beter woonbeleid. Op Kerst en oudejaar

Renaat Jonckheere

Ik wil graag afronden met een spreuk
die ik ooit las: “Als je de zin van je leven
wilt ontdekken, doe dan wat je vreugde
schenkt.” Dit is dan ook wat ik jullie toewens: een voorspoedig jaar, een goede
gezondheid (iets wat we elkaar bij de
jaarwissel met misschien net nog iets
meer vurigheid zullen toewensen), vele
verrassend vreugdevolle momenten,
genieten van de kleine dingen in het leven en ruimte om inderdaad die dingen
te mogen doen die ons intense vreugde
opleveren!

Recordaantal eerstejaars
Onze 183 eerstejaars in beeld: heel eventjes het mondmasker af en smile!

1 ACb

1 ACa

1 ALa

1 Bb

1 Bc

1 ALc
1 ALb

1 Ba

1 AX

1 ALd

1 ACc
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The masked 10 new teachers
Ze zijn met tien, onze nieuwe leerkrachten in VISO. Tien om te zien, maar niet helemaal. Ze zijn allemaal ge(mond)maskerd.
Wie is de koningin, duiker, wolf of zeemeermin? Zit in deze groep ook een duiveltje of een suikerspin? Lees de tips en ontmasker ze allemaal! (Voor wie slecht is in ‘wie is het’: op pagina 24 tonen ze hun ware gelaat, dit keer zonder masker.)

I. B.
Met welke song zou jij het podium op
durven?
Take my love! Op dit liedje ben ik steeds
paraat op de dansvloer met mijn vriendinnen.
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
Een stad tussen Brugge en Roeselare,
bekend om zijn festivals en zijn mosterd.
Tot enkele jaren terug kon je me er elk
jaar terug vinden op Masters@rock om
mezelf volledig uit te leven op de muziek.
In welk lokaal en op welke campus verstop je je het meest?
De sportzalen van het Kerelsplein, Onze
Kinderen, Barnum, VMS, Viso D, Viso P
en Onze Jeugd!
Met welk opsporingsbericht vinden we
je het snelst terug?
Donkerbruin haar, bruine ogen, 1m73
groot, zwarte trainingsbroek en sportschoenen.

stockeerd van het bekende Kasteelbier.
Mijn opleiding heb ik in een kleine stad
gevolgd. In het moderne gebouw van
VIVES kon ik in heel wat potten en pannen roeren om de tips and tricks van het
koken onder de knie te krijgen. Een ontspannende massage, gelaatsverzorging
of een verzorgende pedicure of manicure… niets is mij te veel. Ik vind het zalig
om andere mensen te kunnen verzorgen
en in de watten te leggen.
In welk lokaal en op welke campus verstop je je het meest?
De heerlijke geur in de gangen… vers gebak in de oven of de geur van een heerlijke warme maaltijd. Ik denk dat jullie het
wel kennen. Mij kan je het meest terugvinden in de keukens van VISO D.
Met welk opsporingsbericht vinden we
je het snelst terug?
Ik ben 22 jaar, een kleine dame van 1m58.
Ik heb blond haar en draag het vaak in
een dotje. Ik heb groene ogen.

L. L.

M. D.

M. C.
Met welke song zou jij het podium op
durven?
Who runs the world? Ik denk dat iedereen al onmiddellijk weet over welk liedje
ik het heb. Met welk liedje kan je beter indruk maken dan eentje van the-one-andonly Queen B. Haar optredens en choreografie zijn telkens top. Ze is een ware
entertainer. Al een geluk dat ik niet moet
deelnemen aan the masked singer, want
ik zou haar zeker niet kunnen evenaren!
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
Ik woon in een West-Vlaamse gemeente
die 11.100 inwoners telt. Onze gemeente
wordt ook wel de brigandgemeente genoemd. In onze gemeente staat een kasteel, hier werden vroeger de vaten ge4

In welk lokaal en op welke campus verstop je je het meest?
Ik verstop mij het vaakst in campus Polenplein, maar je kan mij ook soms vinden
in Campus Delbekestraat en in Barnum.
Ik heb geen vast lokaal, ik wil jullie overal
‘de taal van de liefde’, het Frans aanleren.
Met welk opsporingsbericht vinden we
je het snelst terug?
Kleine dame, lang bruin haar, blauwe
ogen en een bril. Ze is meestal vrolijk,
maar ze kan ook grumpy zijn, vooral al
ze honger heeft. Er is een grote kans dat
je haar vindt als je een luid stemgeluid
volgt. Ze babbelt tegen alles wat leeft
en ze zingt ook graag, het liefst ook heel
luid. Kortom: ze zwijgt zelden.

Met welke song zou jij het podium op
durven?
Mijn muzieksmaak is heel uiteenlopend.
Ik houd van veel verschillende genres. Ik
heb ook altijd een favoriet liedje van het
moment en nu word ik heel vrolijk van
‘Dynamite’ van BTS. Er zijn ook liedjes die
ik nooit beu raak. Dus als ik het podium
zou moeten betreden, dan zou ik een van
die liedjes voor jullie zingen. “Walking in
Memphis” van Marc Cohn bijvoorbeeld.
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
Je kan mij aan een heleboel steden linken. Om te beginnen, heb ik in drie verschillende steden gestudeerd:
• 2 jaar in de stad waar de familie Wostyn
al sinds 1869 mosterd maakt.
• 1 jaar in een Waalse stad, waar het bedrijf Lutosa ook een vestiging heeft.
• 2 jaar in de stad waarvan de inwoners
de bijnaam ‘de Stroppendragers’ bijdragen.
Oorspronkelijk kom ik uit het West-Vlaamse dorpje waar de Muizelmolen staat te
pronken, maar nu ben ik met mijn vriend
gaan samenwonen in de Kattenstad.

Met welke song zou jij het podium op
durven?
Engelstalige liedjes zijn volledig mijn
ding. Ik hoor graag trage emotionele
nummers, omdat ik graag naar teksten
luister en zo helemaal kan meeleven met
het nummer. Bijvoorbeeld: Too good at
goodbyes van Sam Smith of Unfaithful
van Rihanna. Maar ook up tempo nummers hoor ik graag om op te dansen. Bijvoorbeeld Shape of you van Ed Sheeran
of Dance Monkey van Tones and I.
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
Ik volgde mijn middelbare en hogeschoolopleiding in de mooiste stad van
West-Vlaanderen. Het wordt ook wel het
Venetïë van het Noorden genoemd. Ik
ben ook in deze stad geboren en ga er
heel graag shoppen. Het voelt dan ook
als thuiskomen als ik er ben.
In welk lokaal en op welke campus verstop je je het meest?
Je kunt mij overal vinden. Op beide campussen, maar ook in Barnum geef ik een
paar uur Engels. Ik heb geen vast lokaal
en verplaats me met de fiets tussen de
verschillende campussen.
Met welk opsporingsbericht vinden we
je het snelst terug?
Kleine dame met halflang krullend blond
bruin haar, draagt een bril. Ze is enthousiast, lief, ordelijk, maar ook speels, spontaan en humoristisch. Kun je ook herkennen aan haar luide stem.

M. M.

L. L.

S. M.

Met welke song zou jij het podium op
durven?
Eender welk liedje van Yevgueni kan ik
zonder problemen brengen. Ik ken namelijk alle teksten uit het hoofd. Maar
ook het stevigere genre krijgt me op het
podium. De Deense groep Volbeat krijgt
mijn stembanden ook aan de praat.
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
Ik heb gestudeerd in een stad waarvan
de naam volledig in de natuur voorkomt.
Een stukje in de fauna en een stukje in
de flora. Geen wonder dus dat ik wetenschappen studeerde. Momenteel ben ik
woonachtig in een “niet-lange vroegere
Duitse munteenheid”.
In welk lokaal en op welke campus verstop je je het meest?
Mocht ik me willen verstoppen, zou ik
een wetenschapslokaal kiezen op campus Polenplein. Tussen alle glaswerk en
materiaal om proeven uit te voeren, voel
ik me wel thuis. Ook mijn lessen wiskunde en integrale opdrachten gaan in deze
gang door.
Met welk opsporingsbericht vinden we
je het snelst terug?
Een jongedame van eind de twintig. Niet
klein, niet groot. Draagt een bril en heeft
een donkere haarkleur met af en toe een
grijze tint vooraan (afhankelijk wanneer
het laatste kappersbezoek was).

Met welke song zou jij het podium op durven?
Ik hoor heel graag de muziek van Bart Peeters,
maar ik zing ook wel graag eens een kerstliedje, want dat vind ik echt “The most wonderful
time of the year”!
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
Ik studeerde in een prachtige Oost-Vlaamse
stad waar je mij ‘s avonds vaak kon terugvinden in de buurt rond het Sint-Pietersplein.
Overdag vond je mij op de schoolbanken in het
UZ of op de campus Sterre waar ik Biomedische Wetenschappen studeerde. Bij mooi weer
was de kans groot dat je mij kon vinden op de
Graslei!
In welk lokaal en op welke campus verstop je
je het meest?
Als je mij op school wil zoeken, vind je mij enkel in campus Polenplein. Het liefst van al vertoef ik in lokaal A12, waar ik vol enthousiasme
biologie geef.
Met welk opsporingsbericht vinden we je het
snelst terug?
Ik ben een vrouw van 32 jaar met halflang bruin
haar en bruine ogen. Meestal verlaat ik mijn
huis met sneakers. Als je iemand ziet die op
mijn persoonsbeschrijving lijkt met een jurkje
aan, dan zal het zeker iemand anders zijn...

Met welke song zou jij het podium op
durven?
Ik heb iets met K3. Niet zozeer met de
liedjes zelf, maar meer met een bepaald
persoon. Als ik op stap ga met vriendinnen wordt er vaak gezegd “K3 is op stap”.
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
Ik woon in het dorp waar de grote baas/
directeur van VIVES ook woont.
In welk lokaal en op welke campus verstop je je het meest?
Mij verstoppen doe ik het meest in campus
Polenplein. Waar je mij altijd kunt vinden, is
in het E-blok of soms in het secretariaat.
Met welk opsporingsbericht vinden we
je het snelst terug?
Mocht je mij dan toch als vermist opgeven, dan kan je altijd aan mijn collega’s
vragen waar je die met oranje haar en
haar witte of zwarte schort kan vinden.

I. V.
L. P.

O. M.
Met welke song zou jij het podium op
durven?
Het lied Happy van Pharrell Williams. In
deze tijden kunnen we een vrolijk lied gebruiken. Deze portie good vibes herinneren mij aan de zomer, het strand, reizen,
afspreken met vrienden...
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
Ik heb gestudeerd in een stad niet zo ver
van Roeselare.
In welk lokaal en op welke campus verstop je je het meest?
Ik ben het merendeel van de week te vinden in het VABI, maar als ik op school te
vinden ben, is dit op campus Polenplein
waar ik godsdienst geef in de 3de graad.
Met welk opsporingsbericht vinden we
je het snelst terug?
Mocht je mij niet vinden in België, geen paniek, ik ben wel ergens aan het backpacken.

Met welke song zou jij het podium op durven?
Ik ben gek op de nummers van ABBA. De enthousiaste liedjes zijn perfect om de dag mee
te starten.
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
De stad waar ik woon, wordt omschreven als
“Groeningestad, hart van de Leiestreek, elegant shopparadijs, gevarieerde cultuurleverancier, zuiderse terrasjesstek, vlascentrum
met wereldfaam, stad van innovatie, creatie en
design… en nog zoveel meer.”
Voor mijn studies zocht ik een andere streek
op. Ik studeerde in de stad waarvan het stadhuis wordt omschreven als het mooiste van
Vlaanderen. Deze levendige en gezellige stad
aan de Dijle was de ideale basis voor mijn studies Schoolpsychologie.
In welk lokaal en op welke campus verstop
je je het meest?
Ik verstop me het meest in de D-blok in campus Delbekestraat, maar het liefst van al ben ik
als leerlingenbegeleidster snel vindbaar voor
alle leerlingen.
In campus Polenplein ben ik het vaakst te vinden in de Z-blok voor de lessen sociale wetenschappen.
Met welk opsporingsbericht vinden we je het
snelst terug?
26 jaar, blond, blauwgrijze ogen, 1m67.

Met welke song zou jij het podium op
durven?
Sinds een paar jaar neem ik actief deel
aan musicals. Daarvoor speelde ik al
toneel. “Out There” uit de musical “The
Hunchback of Notre Dame” weet mij
telkens enorm te raken. Ik vind het een
geweldig goed nummer. Maar, dat maakt
het er natuurlijk niet gemakkelijker op. Ik
volg nu zanglessen die me verder op weg
helpen de Nederlandse versie van dit lied
onder de knie te krijgen. Binnen enkele
maanden speel ik de rol van Quasimodo,
als de coronacrisis het toelaat natuurlijk.
Dit is dus een ideale voorbereiding.
Beschrijf de stad waar jij woont of studeerde.
De geschiedenis van de gemeente is erg
ruim. Die gaat van enkele kastelen tot neerstortende vliegtuigen in Wereldoorlog 1.
Toen ik er praktisch heel mijn leven woonde, gebeurde er, buiten het wereldrecord
picon drinken verbreken, bijster weinig.
In welk lokaal en op welke campus verstop je je het meest?
Hoewel de hele Polenpleincampus mij
enorm bevalt, logeer ik nog het liefst in de
B-lokalen. Toch kan je me ook terugvinden
in het iets modernere F-blok en het C-blok.
Met welk opsporingsbericht vinden we
je het snelst terug?
Een jonge man van 23 jaar, normaal gebouwd en kort bruin haar. Laatst gezien
met jeansbroek en hemd.
5

Covid-19
Voor de leerlingen : je bent niet alleen met je
zorgen, stress en baalmomenten in verband
met Covid-19. Herkenbaar?

Ons zesde jaar is een beetje in de prullenbak
gegooid, o.a. met onze 100-dagen die
waarschijnlijk niet zullen doorgaan.
Geen of weinig contact met vrienden, geen
feestjes meer en niet meer op café mogen gaan.
Ik zie Covid-19 liever weggaan.
Gunther Constandt - 6Va

Postkaartje vanuit ‘ons kot’
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Postkaartje vanuit ‘ons kot’
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Covid-19
We houden er de sfeer in ...

In het restaurant zitten we per klas en
op een vaste plaats! Tijd voor een hapje, even weg met het mondkapje.

Halloween in de talenturen expressie en woord: laat het virus maar komen, wouhaha...

Actie: we geven gas voor een optimale
sfeer in de klas!
Afsluiter om de herfstvakantie in te zetten: marshmallows roosteren. Altijd gezellig en
lekker!

‘Ik vertrouw je voor geen
anderhalve meter.’
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‘2019: Stay away from negative people
2020: Stay away from positive people’

Kennismaking in het talentuur STEM in
openlucht is net iets leuker... en veiliger!

Oudercomité
Voorzitter aan het woord
Beste ouders en leerlingen
Een nieuw schooljaar, met een herstart in het nieuwe normaal. Als ouders sloten we
het vorige schooljaar af met respect en bewondering voor het harde werk dat directie,
leerkrachten en medewerkers staken in het aanbieden van lessen in deze speciale tijden, zowel virtueel als fysiek. We beslisten om dit jaar met beide oudercomités samen
aan de slag te gaan en voortaan één oudercomité te worden.
Veerkrachtig is het woord dat we tegenwoordig vaak in de mond nemen en dat geldt
zeker voor hoe we allemaal samen - ouders, leerlingen, directie, leerkrachten en
ondersteunend personeel - hebben gehandeld tijdens deze periode. Samen strijden
we verder om elkaar te ondersteunen in deze uitdagende tijden.
Als oudercomité werken we samen met de directie en leerkrachten om het schoolgebeuren zo veilig en aangenaam mogelijk te maken. We kunnen jammer genoeg weinig activiteiten organiseren ten voordele van
de school of om ouders samen te brengen op school. We ontmoeten elkaar tegenwoordig vooral virtueel. Toch kunnen we als
ouder heel interessante input geven over hoe wij en natuurlijk vooral onze kinderen, deze situatie ervaren. Zo kan er snel worden
bijgestuurd waar nodig. We moeten ons flexibel opstellen en ons houden aan de veiligheidsmaatregelen. Toch zouden we graag
ook dit schooljaar opnieuw onze traditionele paaseierenverkoop organiseren. Weliswaar misschien in een andere formule en met
wat meer praktische organisatie, maar zo hopen we uiteindelijk toch een aantal aankopen op school ten voordele van onze kinderen te kunnen sponsoren. Ondertussen werken we uiteraard zeker ook verder om de samenwerking tussen VISO en Barnum in
concrete vorm te gieten.
Jullie inbreng als ouder is dus belangrijk en daarom gaan we elk jaar op zoek naar nieuwe gezichten en nieuwe ideeën om de
ouderraad te versterken. Laat dus zeker van je horen via e-mail of Smartschool!
Kurt Gesquiere, voorzitter oudercomité

Leden

Justine Cools
Bjorn Crevits
Bieke Declercq
Vincent Decroix
Steven De Freyne
Pascale Degryse
Veerle Desmedt
Steven Dewitte
Sophie Feys
Kurt Gesquiere
Valerie Houssin
Hilde Ketels
Anja Leyn
Bieke Nuytten
Hilde Pattyn
Kimberly Samyn
Joeri Sioen
Patrick Soenen
Patricia Temperman
Jessica Thollebeke
Annelore Vandamme
Joeri Vanderper
Grietje Vandewalle
Davy Vandorpe
Tijs Van Holm
Veerle Vanoost
Maarten Veys

justine.cools@sint-michiel.be
crevits.bjorn@outlook.be
mail.bieke.declercq@gmail.com
vincent.decroix@telenet.be
steven.de.freyne@telenet.be
geert.dekaezemaker@telenet.be
claeys.desmedt@telenet.be
steven.dewitte@telenet.be
sophie.feys@telenet.be
kurtgesq@hotmail.com
hvenvh@gmail.com
yvesdecruy.prive@pandora.be
leynanja6@gmail.com
bambieno@hotmail.be
64hilde@gmail.com
dedolfijntjes@live.be
joeri.sioen@sint-michiel.be
patrick.soenen@sint-michiel.be
patriciatemperman@hotmail.com
tjes80@hotmail.com
annelore.vandamme@skynet.be
joeri.vanderper@telenet.be
grietje.vandewalle@sint-michiel.be
davy.vandorpe@telenet.be
vanholm.tijs@gmail.com
veerle.vanoost@sint-michiel.be
maarten.veys@sint-michiel.be

opvoeder
Axcana Crevits, 2 ACMWa
Lune Deconinck, 2 ALMWc
Aline Decroix, 3 HZb
Cleo De Freyne, 3 STWa
Henok Dekaezemaker, 6 Va
Lynn Claeys, 7 EL
Soetkin Dewitte, 4 STWb
Aline Decroix, 3 HZb
Marie Gesquiere, 6 GWWa
Rhune Vanryckeghem, 3 MRP
Fien Decruy, 6 STWc
Lilo Steelandt 1 ACc
Helena Gorra, 4 STWd
Achilles Gossaert, 4 STEM/TW / Norah Gossart, 2 ACMWa
Laurien Cappelle, 3 STWb
directie
directie
Amber Vierstraete – 1Ba
Caithlyn Vandevin, 6 Vb
Kobe Vandenberghe, 3 STEM/TW
Tristan Vanderper, 4 STEM/TW
opvoeder
Sarah Vandorpe, 6 STWc / Ellen Vandorpe, 2ACMWa
Yana Van Holm 1 ALd
directie
opvoeder
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In goeie handen bij
spoedverpleegkundige Niels
dag komen extreem of zwaar zieke patiënten binnen. Wel is de spoed van Roeselare een groter centrum, waardoor we
meer ernstige patiënten ontvangen dan
een gemiddelde spoedopname. Zo ontvangen we vaak de mug van Menen, Torhout en Tielt. Er zijn wel bepaalde situaties die me voor altijd zullen bijblijven. Zo
vergeet je nooit de geur van een patiënt
die ernstig verbrand is of wanneer je voor
het eerst een kindje van een maand moet
reanimeren. Natuurlijk zijn er ook veel
dankbare momenten, zoals het ter wereld
brengen van een kindje of de dankbaarheid van de familie wanneer je kan zeggen dat een familielid er door zal komen.

VISO blijft bekommerd om haar oudleerlingen. Na hun schoolcarrière in VISO
zenden we onze dochters en zonen uit in
de hoop dat iedereen een eigen, positief
verhaal schrijft. In deze moeilijke coronatijden denken we nog meer aan onze
oud-leerlingen die een job vonden in de
zorgsector. We legden ons oor even te
luister bij Niels Soenen. Hij studeerde 10
jaar geleden af in VISO en werkt nu als
spoedverpleegkundige in AZ Delta.
Kwam je als eerstejaars aan in VISO?
Wanneer startte je?
Ik kwam in 2004 terecht in VISO en studeerde af in 2010, van het 1e tot 6e middelbaar zat ik dus in VISO.
Hoe heb je de school doorheen de jaren
ervaren? 
Eigenlijk heb ik gedurende deze 6 jaar
altijd graag in VISO vertoefd. Ik kan het
natuurlijk niet vergelijken met andere
middelbare scholen, maar ik had altijd
wel het gevoel dat ik goed begeleid werd
door de jaren heen. Er was veel aandacht
voor de kwaliteiten en talenten van de
leerlingen.
Wat is je allemaal bijgebleven?
De wiskundeliedjes van de wiskundeleerkracht in het eerste en tweede middelbaar zijn me absoluut bijgebleven. Het
bewijs dat het dus effectief goed werkt
om op deze manier bepaalde zaken te
onthouden.
Welke studies deed je na VISO?
Na mijn middelbare opleiding volgde ik
mijn bachelor verpleegkunde in VIVES
Roeselare, toen nog een opleiding van 3
jaar. Nadat ik mijn diploma behaalde, ben
ik beginnen werken op de kritieke diensten binnen het Heilig-Hartziekenhuis
Roeselare. In het eerste jaar werkte ik
parttime, omdat ik eveneens mijn banaba
volgde in VIVES Kortrijk. Deze Bachelor
na Bachelor is een specialisatie specifiek
gericht op de spoeddienst en intensieve
zorgen. Een volledig jaar toegespitst op
10

acute pathologie zoals hersentrauma’s en
galblaasontstekingen, maar evengoed op
bijvoorbeeld het op punt stellen van de
instellingen van een beademingstoestel.
We zijn nieuwsgierig naar je werkervaringen.
Na mijn specialisatiejaar ben ik uiteindelijk
fulltime beginnen werken op de spoedafdeling, een job met veel uitdagingen en
variatie. In de eerste jaren doe je vooral
ervaring op, zodat je een klinische blik
ontwikkelt en de theorie uit je opleiding
koppelt aan de praktijk. Uiteindelijk krijg
je een functie met meer verantwoordelijkheid. Dit is om te beginnen een diagnosepositie waar zieke patiënten terecht komen die niet levensbedreigend ziek zijn
bv. een blindedarmontsteking, longontsteking, rugpijn... Vervolgens leer je werken op de positie ‘kritische’. Hier spreekt
het voor zich dat dit over patiënten gaat
waarvoor extra aandacht nodig is, waar
de levensfuncties goed opgevolgd en
ondersteund dienen te worden. Hier denken we dan vooral aan zware verkeersongevallen, een hartinfarct, reanimaties...
Langzamerhand leer je ook werken op de
positie die verantwoordelijk is voor de interne mug, de coördinator van de spoed,
ambulante traumapatiënten en uiteindelijk de mugfunctie. Dit houdt in dat je samen rijdt met de mugarts en ter plaatse
gaat om daar de eerste zorgen toe te
dienen, zodat de patiënt stabiel naar het
ziekenhuis kan vervoerd worden. We
brengen als het ware de spoed naar de
patiënten zelf. Het gaat hier dan over personen met een hartstilstand, een ernstig
verkeersongeval, een beroerte... Al deze
verschillende functies zorgen ervoor dat
er veel variatie is op het werk en dat geen
enkele dag er hetzelfde uitziet.
Ik kan me voorstellen dat je in je job al
vaak perplex hebt gestaan. Zijn er zaken die blijven hangen? 
Werken op spoed is niet zoals dit vaak op
televisie wordt voorgesteld. Niet iedere

Nu ben je werkzaam op de spoedafdeling. Dat moet bijzonder zijn in deze tijden. Vanuit onze school dragen we de
zorgsector een warm hart toe. Chapeau
dus voor al jullie inspanningen. Welke
boodschap wens je via deze weg nog
mee te geven?
Bedankt voor de steun. Het is een ongekende en zware periode voor iedereen.
Vooral de onzekerheid en de vraag wanneer het ooit terug normaal zal worden,
is zeer moeilijk voor veel mensen. Gezien
de periode waarin we nu zitten, kan ik alleen maar een goede gezondheid wensen voor iedereen en een oproep doen
aan de mensen om kerst en oud en nieuw
zo kleinschalig mogelijk te vieren, zodat
we geen derde en misschien nog ergere
golf tegemoet gaan.
Waarom zou je je job aanraden aan anderen?
De dankbaarheid die je krijgt omdat je de
mensen helpt, geeft je een heel goed gevoel. Ook de adrenaline die je hebt wanneer je in een korte tijd belangrijke beslissingen moet nemen, zorgt ervoor dat
het een uitdaging is om elke dag weer
het beste van jezelf te geven. Het is wel
een job die blijft evolueren, dus je moet
wel openstaan voor een leven waarin je
je steeds moet bijscholen.
Heb je zelf nog toekomstdromen?
Voorlopig doe ik mijn job heel graag.
Zoals eerder gezegd, is iedere dag een
uitdaging. Je weet nooit wat de dag zal
brengen. Verder heb ik reeds een aantal
opleidingen gevolgd. Één daarvan is een
ALS-cursus, waarbij je je verder specialiseert in reanimatie. Ik kreeg de kans om
hier ook instructeur in te worden, iets wat
ik met open armen heb aanvaard. Het geven van les is iets waarvan ik ook voldoening krijg.
Niels, bedankt om de tijd te nemen om op
onze vragen te antwoorden en heel veel
succes in de toekomst!
Tom Vandecaveye

Superhelden in tijden van corona
Het zijn uitzonderlijke tijden, zeker voor wie in de zorg werkt, en laten we nu net heel wat leerlingen hebben die
daarvan dromen! Helden zijn het, stuk voor stuk. Ze verdienen applaus, meer dan ooit. De 202 leerlingen van Verzorging, Gezondheids- en welzijnswetenschappen, Thuis- en bejaardenzorg, Organisatiehulp en -assistentie en
Kinderzorg ervaren de coronacrisis vanop de eerste rij. Ze zetten zich met hart en ziel in en zijn onmisbaar op de
vele stageplaatsen. En dat velen onder hen dan ook nog hun vrije tijd en kerstvakantie opofferen om in de zorgsector te helpen, maakt ons onvoorstelbaar trots! En of ze sterk zijn in de zachte sector.
Hoe ervaren leerlingen de stage in coronatijden?

Henok Dekaezemaker - 6 Va
• Ik was niet echt bang om op stage te
gaan. Ik lette goed op mijn handhygiëne, droeg steeds een mondmasker en probeerde voldoende afstand
te houden. Dit is echter niet altijd
mogelijk bij de verzorging, het eten
geven... Fysiek en mentaal is het wel
lastiger.
• Ik denk dat ik tijdens deze stageperiode meer bijgeleerd heb dan dat ik
anders zou doen. Zeker op vlak van
communicatie. Ik leerde meer inspelen op emoties en luisteren naar de
bewoners.
• Ik vond het leuk dat ik als stagiair een
meerwaarde kon zijn voor de bewoners. Ik kon af en toe voor hen een
extra sociaal contact zijn. Ze waren
dankbaar als ik een praatje deed.

Fiebe Declercq - 6 Vb
• Het is voor de bewoners vervelend
dat ze je gezicht niet zien. Hierdoor
herkennen ze mij af en toe niet.
• Het is anders werken, ik moet nóg
veel meer aan hygiëne en vooral aan
handhygiëne denken.
• Het is moeilijk om afstand te houden
van de bewoners, bv. bij de verzorging.
• Het is niet zo gezellig voor de bewoners omdat ze nu ook niet meer samen mogen ontbijten, iedereen moet
apart ontbijten in de eigen kamer.
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OMG yes!
Leerlingenraden zetten door
Enthousiaste leerlingenraden
Corona gooit roet in het eten voor sommige activiteiten, maar de leerlingenraden blijven enthousiast. Met een mix van gekende en nieuwe gezichten werd bv. al de dag van de leerkracht en de dag van de jeugdbeweging voorbereid en ook de
sint werd geholpen nu de pieten in Spanje moeten blijven. We hopen alvast dat stap voor stap weer meer mogelijk wordt, en
dan geven we er later op het jaar nog een stevige lap op!

OP

1ste graad VIS

Marie-Julie Bakhouche (1 ALa), Victoria
Bouciqué (1 ALa), Nell Debals (1 ALa),
Camille Deleye (1 ALa), Imke Depovere
(1 ALa), Lorijn Vanoverberghe (1 ALa), Lins
Verbeke (1 ALa), Axelle Dupon (1 ALb),
Lies Pype (1 ALb), Paulien Vandierendonck (1 ALb), Laura Wulleman (1 ALb),
Sienna Verkest (1 ALb), Yelena Bouton
(1 ALc), Camille Debecker (1 ALc), Ilonka
Dewitte (1 ALc), Jaimy Somers (1 ALc),
Chloë Streuve (1 ALc), Jinte Vandamme
(1 ALc), Estée Vlieghe (1 ALc), Fatima
Abdoulaye (1 ALd), Ferdaous Bouassem
Chouraki (1 ALd), Jolien Decaigny (1 ALd),
Marthe Dumortier (1 ALd), Mégane Gilbert (1 ALd), Yana Van Holm (1 ALd), Celeste Vantieghem (1 ALd), Margot Wyffels
(1 ALd), Jill Demeulenaere (1 ACa), Enéa
Desmet (1 ACa), Rina Myrtaj (1 ACa), Aiko
Demets (1 ACc), Louna Deweerdt (1 ACc),
Silviu Homineti (1 ACc), Rikke Lahousse
(1 ACc), Sumaja Margashvili (1 ACc), Carla Sandu (1 ACc), Lilo Steelandt (1 ACc),
Karel Bourgeois (1 AX), Nina Herreman
(1 AX), Lore Vanderstraete (1 AX), Nowé
De Potter (2 ALa), Hayley Houthoofd
(2 ALa), Tatianan Blondeel (2 ALb), Amandine Bouden (2 ALb), Nina Dumortier
(2 ACa), Norah Gossaert (2 ACa),
Samantha Logie (2 ACa), Kika-Luna Muylle (2 ACa), Luna Thery (2 ACa), Ellen Vandorpe (2 ACa), Fleur Vanthomme (2 ACa),
Amber Vermeulen (2 ACa), Yasameen
Al Mnaseer (2 ALc), Erez Arslan (2 ALc),
Sofie Bondue (2 ALc), Eline Acke (2 AX),
Fran Boersma (2 AX)
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OP

2de graad VIS

Merel De Bree (3 HZa), Aurelien François (3 HZa), Manon Messeyne (3 STWa),
Naomi Derycke (3 STWa), Franne Deleu
(3 STWb), Yasmine Mourad (3 STWb),
Romy Laruywe (3 STWb), Luara Vandoolaeghe (3 STWb), Cailtin Veracx (3 STWB),
Justine Vanhecke (4 STWa), Gulcin Verhoyen (4 STWb), Eloise Vanheerswynghels (4 STWb), Margo Defrancq (4 STWb),
Soetkin Dewitte (4 STWb), Elien Decneut
(4 STEM/TW), Jaycee Doom (4 STEM/TW)
Niet op de foto: Luna Valcke (4 STWa) en
Benjamin Vlieghe (4 STWd)

OP

3de graad VIS

OD

1ste graad VIS

Boven v.l.n.r.: Chana Wegner (2 Bd), Lana
Theys (2 Bd), Gooike Langedock (2 Bd),
Soraja Bonte (2 Bd) en Irena Vandaele
(2 Bd)
Onder v.l.n.r.: Hailie Deswarte (1 Ba),
Arwen Drubbels (1 Bc) en Auke Covents
(1 Bb)
Niet op foto: Zina Ben Saad (2 Bb)

OD

2de graad VIS

Boven v.l.n.r.: Fien Decruy (6 STWc) - Sarah
Vandorpe (6 STWc) - Phebe Dujardin (5
GWWa) - Celeste Vansteenkiste (5 STWaGaelle Lattrez (5 GWWb) - Flore Rogiers (5
STWc) - Irene Decuypere (5 STWa) - Camille Feryn (5 STWb) - Hanne Callewaert
(6 STWb) - Marthe Verstraete (6 STWa)
Onder v.l.n.r.: Astrid Deman (5 STWc) Noor Muylle (5 STWc) - Amalia Dezitter
(5 GWWa) - Flore Scheldeman (5 GWWa)
Niet op de foto: Tannaz Nourian (5 SV)
- Aude Haumont (5 SV) - Lisa Margodt
(6 STWa) - Julie Lannoye (6 GWWa) - Jitske Hovaere (6 GWWa) - Mirte Clicque
(6 GWWa) - Sara Degruytere (6 GWWb)

v.l.n.r.: Dries Windels (3 VVb), Milan Vanhuyse (3 VVb), Shana Callens (3 VVb),
Karuna Douchy (3 VVb), Evi Vanackere
(4 VVa), Keano Plas (4 VVa), Amélie
Vandeginste (4 VVa), Kaily Platteau
(3 VVc), Yana Dierickx (3 VVc) en Brenke
Masschelin (3 VVa)

OD

3de graad VIS

Wij, Faye Kesteloot (6 OH), Femke
Wyffels (6 Va), Géllyna Stylemans
(6 Va), Henok Dekaezemaker (6 Vb), Jana
Tatu (5 Vb), Jolien Vilez (7 KZ), Lander Deceuninck (6 Va), Lisa Neyrinck (6 Va), Lore
Degryse (7 TBZ), Margot Vermandel
(6 Va), Semra Latifi (6 OH), Lotte Rosez
(6 Vb), Maxim Roose (6 Vb), mevr. Vanblaere, mevr. Verdonck en mevr. Bossu,
vormen samen de leerlingeraad van het
5de, 6de en 7de jaar van VISO D.

te bereiken waardoor we toch een leuke
digitale boodschap en wat lekkers kregen.
We hopen dat we in 2021 al wat dichter
bij elkaar mogen komen en we weer regelmatig ‘live’ kunnen vergaderen en acties kunnen organiseren.

Helaas kunnen we omwille van het vervelende coronavirus niet samenkomen
zoals we gewoon zijn. We communiceren
nu vooral digitaal. Acties op touw zetten
waarbij leerlingen dicht bij elkaar komen,
is voorlopig ook niet mogelijk. Toch proberen we ons steentje bij te dragen en
gaven we als leerlingenraad bv. onze
mening over het bouwproject Barnum VISO. We zijn er ook in geslaagd de Sint

ad

Nieuwe energie in de leerlingenra
Emma Poelvoorde en Veerle Liefsoens
begeleiden vanaf dit schooljaar samen
met Ines Maes, Sharon Berteloot, Eline
Hoorne en Tom Vandecaveye de leerlingenraad in campus Polenplein.
Ze stellen zich graag aan jullie voor.

van te maken. Ik ben ervan overtuigd dat
dit met ons topteam zeker zal lukken!!

orde

Emma Poelvo

Ik ben Emma Poelvoorde, leerkracht
Frans in het vierde en vijfde jaar tso.
Daarnaast ben ik ook fiere klastitularis
van 4 STWd. Dit schooljaar zet ik mij samen met opvoeder Tom Vandecaveye
in voor de leerlingenraad van de derde
graad.
Als leerkracht is het niet altijd evident
om te weten waar leerlingen veel belang
aan hechten. Daarom vind ik de leerlingenraad een heel mooi initiatief om zo
de leerlingen een belangrijke stem te
geven op school. Hoe staan de leerlingen ten opzichte van het schoolreglement? Welke activiteiten zijn voor hen
echt een meerwaarde? Hoe is hun kijk
op bepaalde projecten? Het doel van de
leerlingenraad is om hun school-ervaring
zo aangenaam mogelijk te maken. Het
geeft mij ook de kans om de leerlingen
eens op een andere manier te leren kennen.

Ik ben Veerle Liefsoens aka ‘die van de
Limburg’. Dit schooljaar geef ik fulltime
wiskunde in het eerste en tweede jaar in
VISO. Ik ben klastitularis van 2 ACMWa
en vanaf dit schooljaar begeleid ik, samen met mijn collega Eline Hoorne, de
leerlingenraad van de tweede graad.

Ik hoop dit jaar mijn steentje te kunnen
bijdragen en het beste te maken van
deze uitdagende tijden. Hopelijk kunnen
we nog veel boeiende activiteiten organiseren om het welzijn van de leerlingen
te bevorderen en er een mooi schooljaar

Op mijn vroegere middelbare school kon
je pas vanaf het derde jaar in de leerlingenraad. Al vanaf het eerste jaar was ik
aan het aftellen om te mogen kandideren: dat leek superleuk. En dat was het
ook! Jeugdnostalgie ondertussen, maar

s

en
Veerle Liefso

het is zeker een reden waarom ik nu, als
leerkracht, mij ook wil inzetten voor dat
enthousiaste groepje jonge mensen. Na
een jaartje inwerken in de nieuwe school
- want dit is nog maar mijn tweede jaar als
leerkracht in VISO - ben ik nu vertrouwd
met de schoolcultuur en helemaal klaar
om deze uitdaging aan te gaan. Het is
een mooie ontdekking dat, zoveel jaren
later, heel veel activiteiten nog steeds op
dezelfde manier georganiseerd worden.
Leerlingen motiveren om zich in te zetten voor leuke initiatieven, om samen te
werken om iets op poten te zetten en om
de schoolomgeving een beetje aangenamer te maken, daar doe ik het voor! Leerlingen willen hun stem laten horen en
creatieve ideeën uitwerken en daar wil ik
graag bij helpen. Ik ben zelf ook wel een
creatief persoon en door het overvolle
leerplan van wiskunde kan ik niet altijd
mijn creativiteit kwijt in mijn lessen. Vandaar dat ik met veel plezier samen met
de leerlingen knutsel en ideeën uitwerk.
Ik hoop dat we ondanks corona dit
schooljaar toch nog een aantal leuke activiteiten kunnen laten doorgaan, want
jammer genoeg valt er nu veel in het
water. Vanuit mijn eigen ervaring weet
ik dat je ook met leerlingen die je totaal
niet kent, een heel goede band kan opbouwen op een korte tijd. De leerlingen
uit de leerlingenraad - die vaak niet in je
eigen klas zitten - leer je op een heel andere manier kennen.
Ik werk daarom graag mee om deze
groep te helpen om de positieve sfeer in
de school nog te versterken.
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OMG yes!
Leerlingenraden zetten door
Dag van de jeugdbeweging
De kou trotseren, met vrienden en vriendinnen afspreken om ‘s morgens vroeg
op het Polenplein te laten horen dat je
fier bent op je uniform. Verbroederen
met andere jongeren op de feestelijke
deuntjes van de opgetrommelde dj’s.
En wanneer men zeker was dat ook de
laatste buurtbewoners uit hun bed getrild
waren, begaven de kleurrijke leerlingen
zich in opperbeste stemming naar hun
respectievelijke scholen.
Dat was het beeld dat we de laatste jaren
hadden bij ‘De dag van de jeugdbeweging’. Helaas is 2020 in alle opzichten
geen gewoon jaar. Iedereen moet zich
willens nillens aanpassen. Heel veel leuke activiteiten werden geschrapt of kregen een andere invulling.
Dit jaar op school geen springkasteel,
geen volksdans, geen spelletjes op de
speelplaats... Veiligheid en gezondheid
op de eerste plaats. Wel muziek, sfeer en
de leerlingenraad die een veilige fotoshoot organiseerde. En jawel, alle jeugdbewegingsleden tekenden wel present
in hun uniform! Fier en hopend op betere
tijden. Tonend dat corona even roet in
het eten gooit, maar de sfeer niet zal bedrukken en de samenhorigheid niet kapot krijgt. De dag van de jeugdbeweging
was er dit jaar één van een andere soort,
maar corona zal de jeugdbewegingen
zeker niet verslaan! We komen terug, hopelijk volgend jaar al en dit met een spetterende editie.
Tom Vandecaveye
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Dag van de leerkracht
Wist je dat we in deze coronatijden de
dag van de leerkracht niet vergeten zijn?
Vanaf maart 2020 vonden de leerkrachten zichzelf opnieuw uit om elke leerling
blijvend hoogstaand onderwijs te bieden.
Daarom, op de dag van de leerkracht,
hiervoor enorm veel appreciatie van de
leerlingen!
In campus Polenplein werd een coronaproof ontbijtje klaargezet en iedereen
kreeg een geschenkje van de leerlingenraad 1ste graad.
In campus Delbekestraat werden de
leerkrachten en opvoeders verwend met
een plantje en een leuke bedankingsquote.
De directie op hun beurt zette ons in de
bloemetjes met lekkere artisanale melocakes in heerlijke smaken.

“Op dinsdag 6 oktober was
het weer zover:
alle leerkrachten warden die
dag de ster.
De leerkracht stond centraal,
tijdens een getrakteerd
ochtendmaal.
Een croissantje, een boterkoek met een kopje koffie,
coronaproof was de norm.
De leerlingenraad 2de graad
was in bloedvorm.
De leraarskamer werd
versierd met inspirerende
spreuken.
De citaten zorgden ervoor
dat onze positieve motivatie
begon te jeuken.
Een kleurrijke attentie in de
kast gemaakt door de
leerlingenraad 1ste graad,
zorgde voor een
fluorescerende draad.
En ook de directie maakte
ons blij
met een heerlijke chocoladeverwennerij.
Opnieuw een jaar tegemoet
met heel wat corona-gewroet.
Het is echter al heel fijn
dat we fysiek van de partij
mogen zijn!
Eline Hoorne
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We keep on smiling
Op 1 oktober startten we naar jaarlijkse gewoonte op beide campussen met het project “Fit in je hoofd, goed in je vel”. Mentale
gezondheid staat hoog op ons prioriteitenlijstje. We besteden hier steevast extra
aandacht aan tijdens de tiendaagse van
de geestelijke gezondheidszorg.
Na een intense periode van volledige
lockdown, afstandsonderwijs, beperkte
sociale contacten… wilden we dit jaar
meer dan ooit inzetten op het welbevinden van onze leerlingen. Het coronavirus
zorgt ervoor dat we noodgedwongen
- blijvend - sterk bezig zijn met onze fysieke gezondheid. Met dit project legden
we de focus op de mentale gezondheid
en wilden we het positieve - en alles
waar we blij van worden - benadrukken.
We symboliseerden dit door elke leerling
een (herbruikbaar) mondmasker met een
opdruk van een grote glimlach te geven.
Onze leeronderneming 7 Mode zorgde
voor de bedrukking van de maskers.
De leerlingen van STEM en Mode zorgden ook voor positieve spreuken in het
schoolgebouw.

Tijdens de tiendaagse werden er in alle
klassen aangepaste activiteiten georganiseerd in het kader van mentale gezondheid en met het oog op het verhogen van
veerkracht. Zo kregen de tweedes workshops waarbij de focus lag op hun talenten,
kwaliteiten en op teambuilding, de vierdes
ontdekten hoe weerbaar ze waren aan de
hand van de veerkrachttest van Noknok,
de eerstes keken naar de film ‘Kauwboy’…
Hieronder lees je een aantal citaten van
hoe de leerlingen én leerkrachten deze
tiendaagse ervaren hebben.
Als slotmoment dansten we op vrijdag 9
oktober met de hele school de Jerusalema-challenge met een glimlachend
mondmasker op de snoet.

Samen blijven
glimlachen,
samen naar
meer positiviteit,
samen naar
meer veerkracht!

Martine Lezy - titularis 1 ALb
Het jaarlijks terugkerend project
is voor onze eerstejaars een grote
meerwaarde. We bekeken samen
met de leerlingen de aangrijpende
jeugdfilm “Kauwboy”. De vriendschap tussen Jojo en de kauw is hun
zeker bijgebleven. Achteraf was er
de mogelijkheid om voldoende te
ventileren over wat ze gezien hadden. Er werd heel wat nagepraat.
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Yara Werbrouck, 1 AX
Ik vond Kauwboy een mooie film, zeker de moeite waard om te bekijken,
omdat het soms wel wat emotioneel
was en ik begreep de boodschap
ook echt. Ik heb geleerd dat wat er
ook gebeurt, het altijd wel op één of
andere manier goed komt. Het was
vooral leerrijk, omdat je na het kijken
van de film beseft dat ouders het
ook af en toe moeilijk kunnen hebben, maar ook dat knuffels en aandacht voor elkaar veel goed kunnen
maken.

Eline Acke, 2 AX
De dag van de geestelijke gezondheid: een dag waarop we stil stonden
bij het welzijn van de jongeren. Een
leerrijke dag, waarbij we met onszelf
werden geconfronteerd en leerden
nadenken over ons welbevinden en
dat van anderen. Een dag met sport
en spel, een dag met gelach en
plezier, maar ook met aangrijpende
verhalen. Een dag waarop we even
in de kijker werden gezet en iedereen wat meer zelfvertrouwen heeft
opgedaan… Door de teambuildingsspelletjes is onze klasgroep nog
sterker geworden. Kortom een heel
toffe en leerrijke dag!

Emy Ghekiere en Lobke Deceuninck, 2 AX
De ‘Jerusalema’ dance was leuk om
aan mekaar aan te leren en daarna
in te oefenen. Het liedje van Brihang
was leuk in het West-Vlaams. We
hebben geleerd dat het belangrijk
is om te vragen hoe het gaat met iemand en om echt te luisteren en tijd
te maken voor elkaar. Het was ook
leuk om complimentjes te geven én
te krijgen. De spelletjes en activiteiten waren tof en we moesten elkaar
vertrouwen om de opdracht tot een
goed einde te brengen. Het was bijzonder gezellig en er was een goede sfeer in de klas!

Nathalie Calmeyn en Veerle Debel
- titularissen 2 B
Ik vond het wel een goeie manier om
mijn klas eens op een andere manier
te leren kennen. Een manier waarop
het schoolse niet primeerde, een
losser gesprek... Een voormiddag
waar de leerlingen iets over zichzelf
konden vertellen...Tijdens de lessen
is daar minder tijd voor. Ik merkte
dat ik na die voormiddag een sterkere band had met mijn leerlingen.

Cindy Debaveye - titularis 2 BD
Een volledige voormiddag met mijn
klas werkvormen rond welbevinden.
Het voelt aan als vrijheid.
Dit jaar is anders dan anders. Ik ken
mijn leerlingen niet zo goed. Ik kan
hun gezichten niet lezen. Ik zie hen
nooit zonder mondmasker. Superfijn
dus dat we een voormiddag in een
cirkel samen kunnen zijn. Iedereen
komt gauw los en vrij snel weet ik
hoe ze zich voelen. Wat ik al dacht
klopt: deze klas zorgt voor elkaar.
Het is fijn dat ze dit ook kunnen
verwoorden. Niet alles loopt goed.
Hartjes worden gelucht. Alles blijft
binnen de kring. We praten over
omgaan met media: regeltjes van
gsm-gebruik, gamen... We benoemen positieve kanten bij onszelf en
erkennen die ook van de anderen...
Iedereen was het eens: dit was geen
verloren lestijd!

Lies Notebaert - leerkracht Verzorging-voeding in het 4de jaar
Samen met de leerlingen van het
4de jaar hebben we de veerkrachttest gedaan. Als leerkracht vind ik
het belangrijk dat leerlingen zich
mentaal sterk voelen. Hoe sterk voelen leerlingen zich als ze stress of
tegenslagen hebben? Hoe kunnen
ze zich echt ontspannen? En vooral
waar en bij wie kunnen ze terecht als
ze het moeilijk hebben?

Naomie Herreman - 4 VVc
Ik vond deze veerkrachttest leerrijk.
Zo leer ik mezelf steeds beter kennen en kan ik werken om mijn zelfvertrouwen op te bouwen.

Emmily Callewaert - LO-leerkracht
3de graad
Met yoga probeer ik de leerlingen
mee te geven hoe ze tot rust kunnen
komen in stressvolle periodes met
een juiste ademhaling en focus. Nadien zijn er soms nog enkele leerlingen die via Smartschool om extra oefeningen vragen of filmpjes van yoga
instructeurs. Leerlingen appreciëren
deze les omdat:
• “Het eens iets anders is’”
• “Ik was zo ontspannen dat ik bijna in
slaap viel’.”
• “Het zijn rustgevende houdingen.”
• “Het is moeilijk om alles los te laten
en aan niets meer te denken… dit
helpt me.”
• “De muziek doet me tot rust komen.”

Leerlingen 2 B
Wat ik bijgeleerd heb na deze dag
workshops:
• voor jezelf opkomen;
• dat je alles mag vertellen en open
mag zijn;
• dat je niet slecht over jezelf of andere moet denken;
• praten met iemand als je met iets
zit;
• positief leren denken kan veel veranderen;
• meer van jezelf houden, in jezelf
geloven;
• voor elkaar zorgen en voor mezelf
zorgen;
• anderen vergeven;
• je hoeft niet altijd iemand anders
na te doen;
• dat iedereen zijn stem moet / mag
laten horen.

Eline Hoorne - leerkracht sociale
wetenschappen in het 3de jaar
De 3des keken in deze week naar
de Franse film ‘“Le nouveau’. In
deze film wordt het verhaal van de
integratie van een nieuwkomer verteld. Men bespreekt ook thema’s
zoals groepsgevoel, populisme,
pesten, adolescentie,... Het is een
ontroerende, maar grappige film
die de kijker duidelijk wil maken dat
(h)echte vrienden een grote invloed
hebben op je zelfbeeld. Er was ook
een nabespreking voorzien waarin
onze 3des reflecteerden over het
verhaal en de link legden naar hun
eigen leefwereld (klasgevoel, open
staan voor nieuwkomers, pestgedrag,...). Ik vind het waardevol omdat
onze leerlingen ook zichzelf hierin
kunnen herkennen en het is net zo
belangrijk om te luisteren naar hun
gevoelens en gedachten, zodat ze
zich begrepen voelen en weten dat
ze er niet alleen voor staan.

Elise Servaege - 4 VVc
Het is goed dat de school aandacht
heeft voor ons mentaal welzijn. Ik
voel me dan ook ondersteund door
leerkrachten en de leerlingbegeleiding als ik problemen heb.

Joke Vanallemeersch
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Onze 3 leerbedrijven
Wij zijn een kappersteam van acht leerlingen uit het zevende jaar Haarstilist van VISO campus Polenplein. We startten met veel motivatie en
goede moed onze leeronderneming “Amo El Pelo”.
De leeronderneming, opgestart in samenwerking met UNIZO, Onderwijs en Ondernemen, is een goede voorbereiding op het runnen van
een zaak. We staan in voor de volledige opstart en het beheer van de
onderneming (bestellingen, voorraadbeheer, boekhouding, klantenplanning…).
We worden ondergedompeld in het zelfstandig ondernemen en ervaren welke voorwaarden essentieel zijn om te slagen: ondernemingszin,
ambitie, doorzettingsvermogen, commerciële vaardigheden, deskundig adviseren, enthousiasme, creativiteit, zelfstandig werken, probleemoplossend denken, klantgericht handelen…
Voor het bijhouden van het administratief gedeelte en de boekhouding
worden we met raad en daad bijgestaan door mevrouw Crokaert. We
krijgen verantwoordelijkheid en leren deze ook te nemen: zo krijgen
we de kans om al doende te leren.
Ons belangrijkste doel is dat de klanten zich goed voelen en tevreden
zijn over ons werk. De naamkeuze van ons salon verwijst dan ook naar
de aanpak die we voor ogen hebben om dit te bereiken. We houden
van jouw haar en werken met liefde aan haar. Zodra de coronamaatregelen het toelaten, ontvangen we je graag voor een trendy, stijlvol, creatief kapsel. Je kan bij ons ook terecht voor klantgericht advies en de
aankoop van professionele verzorgende producten (Joico en Lakmé).
Zowel dames, heren en kinderen zijn van harte welkom. Je vindt het
kapsalon op de hoek van het Polenplein en de Alfonsiusstraat.
Door de huidige maatregelen kunnen we geen klanten ontvangen. Zodra de kapsalons weer open mogen, zullen we opnieuw het beste van
ons zelf geven. We hopen je dan te mogen verwelkomen. Om zo veilig
mogelijk te werken, vragen we om alle veiligheidsmaatregelen in acht
te nemen:
Team: Fleur, Chayenne, Shauny, Leticia, Yente, Noortje, Charlotte, Jana
Onze coaches: mevrouw Vanhaelemeersch en mevrouw Delameilleure.

Retouche-Moi
Ik ben Syham Tityana Boutrahi en zit als enige leerling in 7de Modespecialisatie en trendstudie. De pop-up leeronderneming is dus een éénmanszaak.
In de pop-up ‘Retouche-Moi’ voeren we retouche uit. Dit houdt in
dat ik jullie advies geef, de retouches inspeld, uitvoer en afreken
met jullie. Naast de retouchedienst kunnen jullie er ook terecht
om artikelen te personaliseren, zoals een woord, quote of tekening
op een T-shirt, sweater of hoodie
laten plaatsen.
Ik hoop jullie te mogen ontmoeten
in mijn leeronderneming in VISO D!
Zijn jullie benieuwd, neem dan zeker een kijkje op de sociale media.
Instagram @retouchemoi2021
Facebook @retouchemoi2020
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Pure
Wij zijn zeven leerlingen uit het 7e jaar
Esthetische lichaamsverzorging en we
zijn dit jaar samen het pop-upschoonheidsinstituut ‘Pure’ gestart.
In ons instituut richten we ons op de
‘natural beauty’ van onze klant. Door
onze behandelingen accentueren wij
de innerlijke en zuivere schoonheid.
Deze visie - die focust op het natuurlijke en pure - kan je ook terugvinden
in ons logo. De cirkel staat symbool
voor onze hechte groep, maar er is
ook plaats voor vernieuwing: vandaar
de opening in de cirkel. De aardetinten
verwijzen naar natuurlijke kleuren en
schoonheid en het zwarte accent toont
de klasse die we willen uitstralen.
Wij staan (als de coronamaatregelen
dit toelaten) elke donderdag met veel
plezier klaar voor onze klanten en zorgen ervoor dat ze steeds volledig ontspannen naar huis gaan.
Heb je ook interesse? Neem dan gerust eens een kijkje op onze Facebook- en Instagrampagina Pop-up Instituut PURE.
Of kom langs en laat je uitgebreid verwennen door ons enthousiast team.
Team Pure
Natural Beauty

Voor elk haar een professionele schaar
Op 24 september kregen 6 Haarzorg
en 7 Haarstilist een professionele uitleg
door Joël Vertommen - oprichter van
‘Line Siccors’ - over hoe een kappersschaar met de hand vervaardigd en vakkundig geslepen wordt.
Na een uitgebreide en passionele toelichting over het maken van scharen uit
hoogwaardige Japanse staalsoorten,
konden de leerlingen kennismaken met
verschillende soorten kwalitatieve en
ergonomische kappersscharen aangepast aan de vereiste kapperstechieken.

Het nut van een efficiënte schaar voor
het creëren van verschillende soorten
coupes werd hierin duidelijk gemaakt.
Charlotte Toebaert
“Ik vond het meer dan interessant,
je zag eens hoeveel scharen er bestaan en dat zijn er enorm veel. Ik
stond er versteld van. Alle scharen
worden met de hand gemaakt. Het
waren supermooie scharen, ze blonken in mijn ogen.”

Shauny Brigou
“Ik vond de demo heel boeiend en
ben blij dat ik deze heb kunnen meevolgen.”

Fleur Baelen
“Het was leuk om zoveel scharen te
zien en er uitleg over te krijgen. Zo
leerde ik iets bij dat ik eigenlijk niet
wist.”
Dorine Delameilleure
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Wist je dat...
• het praktijklokaal voor ouderenzorg • onze stageplaatsen binnen de kin- • de leerlingen van 2 B in de basisop-

heringericht werd voor de leerlingen
van Organisatiehulp en Verzorging?
Er werd o.a. nieuw didactisch materiaal aangekocht.

deropvang en ouderenzorg in de
week van 12 tot 18 oktober een lekkere doos Lotus koeken kregen in
het kader van de ‘Dag van de verzorgende’? We zijn hen namelijk heel
dankbaar voor de mooie samenwerking!

• de 1stes en 2des in het talentuur voe-

ding al in hun eerste lessen kleine
gerechtjes hebben klaargemaakt?

tie maatschappij & welzijn een handscrub op basis van suiker, amandelolie en etherische olie hebben
gemaakt? Ze hebben nu allen heel
zachte handen...

• we een cheque van 950 euro in ont• mevrouw Barbier prachtige foto’s

maakt? Met haar toffe postkaartjes
van de mooiste en meest gekende
plekjes van Roeselare (onder meer
het Kasteel van Rumbeke, Brouwerij
Rodenbach, KOERS en de Kop van
de Vaart) kwam ze ook al in Het Laatste Nieuws en De Weekbode.

vangst mochten nemen met ‘operatie proper’? Een mooie beloning voor
onze inzet!

• de leerlingen Techniek-wetenschap-

• 17 oktober een belangrijke dag is

pen nu al helemaal digitale nerds
geworden zijn door zo gemotiveerd
digitaal deel te nemen aan de olympiades?

om aandacht te vragen voor de vele
mensen die dag in dag uit strijden
tegen armoede? Daarom werd een
wit laken met knoop aan de muur
van de school gehangen, omdat ontsnappen aan armoede een zaak is
van iedereen!

• VISO blijft doorgaan met ‘operatie

• het onderhoudspersoneel tijdens de

periode van Halloween het restaurant op campus P een make-over gaf
om iedereen wat in de stemming te
brengen? En of het hen goed gelukt
is!
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proper’? De vuilnisbakken kregen
nieuwe sorteerstickers, de afvalsoort
hangt er nu duidelijk boven en op de
speelplaats staan nieuwe vuilnisbakken. Vooral de eerste graad blijft zich
inzetten om de schoolomgeving netjes te houden.

En nu allemaal strikt de regels volgen • meneer Van Vooren een escapespel
ten besmetten met het ‘leesvirus’ tij- zodat er zoveel mogelijk mag!
heeft bedacht? Een doe-spel met 14
dens de leesweek? Dit virus veroor‘escape’raadsels om in de huiskamer
zaakte gelukkig enkel ‘leeskriebels’ • ook de leerlingen van 1A en 2A kerst- uit te proberen. Zijn nieuwste creatie
en is dus verder ongevaarlijk!
kaartjes sturen naar iemand die ze heet ‘Diefstal in het sprookjesbos’.
een hart onder de riem willen steken,
ook al mogen ze nu geen contact • 4 december ‘foute kersttruidag’ was
hebben?
in VISO P? Dit zorgde alvast voor een
vrolijke kerstsfeer op school!

• de leerlingen van 1 B en 2 B zich lie-

• de leerlingen van Organisatiehulp

en Organisatie-assistentie kerst- en • de leerlingen van 3 VVb ‘covidioot’
nieuwjaarswensen sturen naar het tot woord van het jaar hebben genopersoneel en de bewoners van onze mineerd? Een covidioot is een stomstageplaatsen omdat ze hen een merik die alle corona-maatregelen
warm hart toe dragen in deze toch aan zijn laars lapt.
wel onzekere periode?
• de leerlingenraad van de 2de graad
hulp’pieten’ waren? Ze zorgden
ervoor dat de sintzakjes coronaproof
waren voor alle leerlingen in VISO P.

• 30 november de laatste werkdag

• de Sint in coronatijden natuurlijk ook

was van mevr. Vanbecelaere, leerkracht Mode? Leerlingen en collega’s
die fysiek aanwezig waren op school,
zetten haar in de bloemetjes.

de leerlingen van VISO D niet vergeten is? Dit jaar geen livebezoek,
dansjes of gedichtjes. De Sint sprak
de leerlingen toe via een videoboodschap die de leerlingen te zien kregen op vrijdag 4 december. Dit jaar
opnieuw geen stoute kinderen, ze
kregen wat lekkers via hun titularis.
Dankjewel, lieve Sint!
• de 100 dagen niet zomaar afgeschaft

worden, maar verplaatst worden naar
30 april 2021 en zo 50 dagen worden?
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Familiaria
LOTTE op 18 september 2020, kleindochter van Nicole D’Hondt - oud-leerkracht en nichtje van Griet Vanhaelewyn - leerkracht
OTIS op 10 oktober 2020, kleinzoon
van Micheline Bataillie - leerkracht

Geboorten
LENKE op 6 mei 2020, kleindochter
van Martien Vandewaetere - leerkracht

KYARA op 7 november 2020, dochter
van Lorenzo Deseranno en Kimberly
Bouckaert - oud-leerling Organisatiehulp 2019
Proficiat aan de ouders en hun familie!

Mevr. Gerda Mylle op 16 juni 2020,
moeder van Inge D’Artois - leerkracht,
zus van Hilde Mylle - leerkracht en
schoonmoeder van Jurgen Vandenbossche - onderhoudsman
Mevr. Angelique Beernaert op 22 juni
2020, mama van Neo Vanhaecke 1 ACb en schoonzus van Frederik Vandevyver - leerkracht
Dhr. Roger Duhayon op 29 juli 2020,
schoonvader van Siska Samyn - leerkracht
Hannah Verstraete op 12 augustus
2020 - oud-leerling 4 HZ 2018

HANNES op 13 mei 2020, kleinzoon
van Tine Tiers - leerkracht

Mevr. Maria Vandamme op 15 augustus 2020, grootmoeder van Ingeborg
Vandeginste - opvoeder

HASSE op 2 juni 2020, kleindochter
van Marleen Deplae - oud-leerkracht
DRÉ op 19 juni 2020, zoon van Wouter
D’Haene en Kim Beirlandt - leerkracht

Dhr. Alain Van Den Neste op 16 augustus 2020, schoonvader van Guilbert
Laurens - leerkracht

LOUISE op 14 juli 2020, kleindochter
van Patrick Soenen - directeur 1ste
graad

Overlijdens

Mevr. Antoinette De Laere op 23
augustus 2020, moeder van Ingrid De
Jonghe - leerkracht

ELIZE op 24 juli 2020, dochter van Kristel De Duytsche - leerkracht

Mevr. Simonne Vandeputte op 28
maart 2020, oud-leerkracht

JURA op 25 juli 2020, dochter van
Robbe Christiaens en Nina Daniels leerkracht

Mevr. Jeanne Schoonjans op 19 april
2020, moeder van Kathleen Dewaele
- leerkracht

Mevr. Hedwige Schelpe op 5 september 2020, grootmoeder van Jolien
Dewagtere - 4 STWc en Hanne Dewagtere - 5 GWWa

AUGUST op 14 augustus 2020, kleinzoon van Sabine Schramme - leerkracht

Mevr. Lia Callewaert op 23 april 2020,
grootmoeder van Marthe Bardyn - 5 Vc

LAURANNE op 17 augustus 2020,
kleindochter van Katrien Meesschaert
- leerkracht
MATTHIS op 18 augustus 2020, kleinzoon van Mieke Deceuninck - ouddirectie en neefje van Kyra Kerckhof
- leerkracht en opvoeder
WARRE op 31 augustus 2020, zoon van
Michaël Vanbrabant en Joke Desimpel
- leerlingenbegeleider
JEF op 2 september 2020, kleinzoon
van Ann Panneel - leerkracht
BABETTE op 2 september 2020, kleindochter van Patrick Mullier - leerkracht
DRÉ op 2 september 2020, kleinzoon
van Greta Gheeraert - leerkracht
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Mevr. Agnes Vanysacker op 10 mei
2020, grootmoeder van Joke Desimpel - leerlingenbegeleider

Mevr. Irma Van Landuyt op 16 september 2020, grootmoeder van Imke
Croubels - 4 STWa
Mevr. Nora Debecker op 17 september
2020, grootmoeder van Robbe Claeys
- 5 STWc

Mevr. Lea Christiaen op 14 mei 2020,
moeder van Anja Clement - onderhoudspersoneel

Mevr. Anna Vanhalst op 27 september
2020, grootmoeder van Annelies Vanderbeke - leerkracht en schoonmoeder van Leen De Decker- oud-collega

Mevr. Christine Mahieu op 24 mei
2020, schoonmoeder van Laurens
Guilbert - leerkracht

Mevr. Antoinette Fraeyman op 2 oktober 2020, grootmoeder van Emily Callewaert - leerkracht

Dré D’Haene op 19 juni 2020, zoontje
van Wouter D’Haene en Kim Beirlandt
- leerkracht

Mevr. Georgette Parrrein op 2 oktober
2020, overgrootmoeder van Justine
Deraeve - leerkracht

Mevr. Paola Shuster op 14 juni 2020,
grootmoeder van Vincenzo Casa - 4
VVb

Mevr. Nelly Oosterlinck op 9 oktober
2020, schoonmoeder van Els Goudezeune - onderhoudspersoneel

Mevr. Suzanne Vandecandelaere op 15
juni 2020, grootmoeder van Febe Bostoen - leerkracht

Dhr. Jeroom Wyffels op 10 oktober
2020, grootvader van Femke Wyffels
- 6 Va

Mevr. Simonne Praet op 22 oktober
2020, schoonmoeder van Lies Notebaert - leerkracht
Lisette Van Exem op 24 oktober 2020,
nicht van Zeno Daels - 2 Ba
Mevr. Annie Tuytte op 28 oktober 2020
- oud-leerkracht
Mevr. Edith Eggermont op 31 oktober
2020 - oud-leerkracht
Dhr. Norbert Vansteenkiste op 5 november 2020, grootvader van Renée
Vansteenkiste - 6 GWWb en Celeste
Vansteenkiste - 5 STWa
Mevr. Marie-Rose Fiorine op 9 november 2020, grootmoeder van Joyce
Fonteyne - 5 HZb
Dhr. Donald Dufour op 13 november
2020, grootvader van Leonore Labaere
- 2 ALMWb en Louise Labaere - 6 STWa
Mevr. Godelieve Vercruysse op 19
november 2020, grootmoeder van
Soetkin Dewitte - 4 STWb en over-

grootmoeder van Arwen Drubbels 1 Bc
Mevr. Yvonne Deneu op 23 november
2020, grootmoeder van Luigi Vanhaecke - 4 STEM/TW
Mevr. Mariette Denolf op 23 november
2020, schoonmoeder van Emmy Vanhaelemeersch - leerkracht
Dhr Daniël Bossuyt op 3 december
2020, grootvader van Priscilla Bortier
- 6 OH
Mevr. Gerarda Myny op 4 december
2020, overgrootmoeder van Maithe
Willaert - 2 Ba
Dhr. Gabriël Berteloot op 8 december
2020, grootvader van Sharon Berteloot - leerkracht en opvoeder
Mevr. Marie-Jeanne Cuvelier op 8
december 2020, grootmoeder van Ilse
Vanwalleghem - leekracht

Huwelijken
Daan Debeuf en Diewer Vantieghem
op 18 september 2020, dochter van
Marijke Kesteloot - technisch adviseur
coördinator
Bjorn Vermeulen en Femke Vandenbroucke op 10 oktober 2020, zoon van
Joëlla Nuytten - leerkracht
Proficiat aan het gelukkige paar en
de ouders!

VISO biedt de families haar oprecht
medeleven aan.

Kalender

tweede trimester 2020-2021
Omwille van de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden,
kunnen we momenteel heel moeilijk
bepalen welke geplande activiteiten in
het tweede trimester al dan niet zullen
doorgaan. Daarom verwijzen we naar de
kalender op Smartschool.
04/01 demo workshop maquillage
5 SV
P
05/01 intro producten 6 SV
P
05/01 verkoopstraining Babor 7 EL P
18/01 medisch consult in het CLB voor
3 BE
P
18/01 EHBO levensreddend handelen
bij baby’s en kleuters 7 KZ
D
19/01 medisch consult in het CLB voor
3 HZa
P
26/01 tweedaags milieuproject
1ste graad
D
27/01 tweedaags milieuproject
1ste graad
D
27/01 medisch consult in het CLB voor
3 STWa
P

03/02 medisch consult in het CLB voor
3 STWb
P
04/02 project seks en rel
tweede graad
D
04/02 medisch consult in CLB
voor 3 STEM/TW
P
05/02 project seks en rel 2de graad D
08/02 Vlaamse week
tegen pesten
D+P
09/02 labodag gip 6 TW
P
09/02 medisch consult in CLB
voor 3 HZb
P
10/02 medisch consult in CLB
voor 3 STWc
P
15/02 start krokusvakantie
D+P
21/02 einde krokusvakantie
D+P
23/02 medisch consult in CLB
voor 3 VVc
D
24/02 medisch consult in CLB
voor 3 STWd
P
26/02 coachinggesprek gip 7 TBZ
D
04/03 vaccinatie 3de jaar
(+ rest 4des)
P
05/03 sobermaal
P

15/03 startersdag 7 HS
P
18/03 infoavond voor ouders en
leerlingen van 4 VV naar
5 bso
D
18/03 kangoeroewedstrijd voor 1 B D
23/03 start blokstage 7 HS
P
25/03 start blokstage OH/OA
en Mode
D
29/03 ‘Alles met de bal’
in Schiervelde 6 Va
D
30/03 laatste examendag
D+P
30/03 ‘Alles met de bal’
in Schiervelde 6 Vb
D
02/04 Goede vrijdag
D+P
02/04 ophalen rapport
D+P
04/04 Pasen
D+P
05/04 start paasvakantie
D+P
18/04 einde paasvakantie
D+P
19/04 start derde trimester
D+P

D : VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein
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Fit@VISO
Regelmatig bewegen is zeer belangrijk! Dat weten de leerlingen van
3 STW nu ook. Tijdens de les integrale
opdrachten kregen ze uitleg waarom.
Vervolgens gingen ze aan de slag om
zelf een leuke bewegingsactiviteit van
5 minuten voor hun klasgenoten te
organiseren én dit moest natuurlijk coronaproof zijn!
We deden de ‘Bring Sally up challenge’, TikTok mix, dansjes, een bewegingsquiz, uitbeeldopdrachten, ‘Jantje
zegt’ en galgje met bewegingen, pick
a bale, stretchoefeningen, yoga… De
leerlingen kennen vanaf nu dus een
heleboel leuke coronaproof bewegingstussendoortjes die ideaal zijn om
tussen 2 lesuren door even te bewegen in klas.

Gloria Garcia Luque:
“Het was een leuke voormiddag: we
hebben getoond dat samenwerken
met onze klas redelijk vlot gaat. Alleen het in stilte werken, daar was
nog wat werk aan.”

Kyana Dekeerle:
Het gaf een goed groepsgevoel, het
was aangenaam om samen te werken en ook tof dat we een uitdaging
kregen.”

Lies Dewilde:
“Een originele opdracht die veel
sfeer in de klas bracht, we moesten
echt samenwerken.”

Louise Alleman:
“Ik vond het gezellig en de verandering deed deugd.”

Berre Alleman:
“Het was grappig en leuk.”

Kimberly Deprez:
“Ik vond het tof dat we geen 4 uur
moesten stil zitten en wel eens konden en vooral moesten bewegen.”

Noah Courtens:
“Ik was echt gemotiveerd en dit was
heel tof.”

Tanai Vanblaere

The masked 10 new teachers
ontmaskerd
Lees meer over deze nieuwe leerkrahten op pagina 4.
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Het VISO-team
wenst je een vreugdevolle kerst
en een verrassend 2021!

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

Sterk in de zachte sector

Campus Dr. Delbekestraat
Dr. Delbekestraat 24 – 8800 Roeselare
tel.: 051 20 88 77
viso.roeselare@sint-michiel.be
www.viso-roeselare.be
www.facebook.com/visoroeselare

