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Op naar een nieuwe toekomst

Bij het schrijven van dit voorwoord is het 
precies één jaar geleden dat de school 
dicht ging wegens lockdown. Niemand 
maakte dit ooit al mee en niemand wist 
hoelang het zou duren.

In september zijn we allen met goede 
moed het nieuwe schooljaar gestart. In 
het najaar liet corona zich meer en meer 
gelden en nogal wat leerlingen moesten 
in isolatie of quarantaine. De tweede co-
ronagolf was een feit. 
Na de verlengde herfstvakantie kwa-
men we weer in een lockdownperiode. 
Gelukkig voor de schoolgaande jeugd 
was er geen totale lockdown. Alleen de 
eerste graad mocht voltijds naar school 
en de tweede en de derde graad waren 
afwisselend aanwezig. Ieder in zijn klas-
bubbel volgde op een veilige manier de 
lessen. Ook tijdens de pauzemomenten 
moest rekening gehouden worden met 
de strengere coronaregels op school. 
Het mondmasker werd voortaan voor 
iedereen en altijd verplicht. Ik moet toe-
geven dat dit voor leerlingen niet altijd 
even gemakkelijk was. Maar iedereen 
was zich wel bewust van het gevaar op 
coronabesmetting. Technisch-adviseurs, 
preventieadviseur, leerkrachten, opvoe-
ders en onderhoudspersoneel werkten 
samen om alles heel veilig, hygiënisch 
en net te houden op school. Voor hen 
mogen we heel zeker applaudisseren, 
net zoals we deden voor de zorgwerkers 
in het voorjaar.
Het trimester ging voorbij en de kerst-
vakantie lonkte. Dit jaar was het zeker 
geen vakantie zoals andere jaren. Kerst-
mis en nieuwjaar konden niet gevierd 
worden met familie, vrienden of kennis-
sen. Het waren voor sommigen donkere 
dagen van eenzaamheid.

Bij de start van het tweede trimester ver-
welkomden we zoals elk jaar heel wat 
nieuwe leerlingen uit andere scholen die 
de keuze maakten voor een studierich-
ting in VISO. We zijn tevreden dat we ook 
deze 44 nieuwkomers kunnen helpen in 
deze bizarre tijden. 
Weer startten we op met om de beurt 
afstandsonderwijs voor de tweede en 
derde graad. Goed dat we al heel wat 
bijleerden uit de vorige lockdownperi-
ode! Leerkrachten gaan heel creatief om 
met hun leerlingen aan de laptop of de 
pc. Met nieuwe didactische werkvormen 
en heel wat interessante tools slagen zij 
erin om hun leerlingen te boeien. Dat dit 
niet eenvoudig is om vol te houden, hoef 
je mij niet te vertellen. Ict-verantwoorde-
lijken helpen bij technische problemen 
en verdelen kant-en-klare laptops voor 
wie er nood aan heeft. Titularissen en 
leerlingenbegeleiders doen gesprekken 

met leerlingen van op afstand. Het doet 
deugd elkaar te vinden. In de opvang op 
school kunnen leerlingen terecht die wat 
meer structuur en ondersteuning willen.
 
Even was er weer vrees voor een derde 
coronagolf rond de krokusvakantie. De 
minister besliste om een zogenaamde 
afkoelingsperiode in te lassen voor alle 
leerlingen. Ook de leerlingen van de eer-
ste graad volgden nu afstandsonderwijs. 
De online lessen voor de jongsten van 
de school lukten goed, mede dankzij de 
leerkrachten die vooraf hun leerlingen 
nog extra instructies meegaven.
Bij het einde van het tweede trimester 
merken we toch, ook al zijn we deze 
vorm van onderwijs geven nu al gewoon, 
dat er moeheid is. We missen vrijheid, 
onze sociale contacten, de leuke activi-
teiten die steeds geschrapt worden van 
de kalender en nog zo veel meer. We 
zien allen uit naar een mooie lente en 
warme zomer waar we weer een knuf-
fel kunnen geven. Velen zien uit naar het 
beloofde vaccin dat op zich laat wach-
ten. En we wachten vol spanning welke 
versoepelingen de regering en de virolo-
gen ons zullen toereiken. 
Maar er is hoop, als we blijvend veilig 
en hygiënisch handelen dan is het einde 
van deze tunnel in zicht. OMG, yes!

Ondertussen blijven we verantwoordelijk 
voor het dagdagelijkse schoolleven in 
VISO. Enerzijds de blijvende zorg voor 
alle leerlingen en het geven van kwali-
teitsvol onderwijs. Anderzijds het verder 
werken aan de uitrol van de modernise-
ring van het secundair onderwijs. Daar-
naast bereiden we ook verder, in samen-
werking met de participatieorganen, het 
samenwerkingsproject met onze part-
nerschool Barnum voor. Zo zie je maar, 
van stilzitten is geen sprake.

Op school zijn we ook bekommerd om 
de studiekeuze en het welzijn van elke 
leerling. We willen iedereen zo goed mo-
gelijk oriënteren.
Sinds september 2019 startten we in 
VISO een vernieuwde eerste graad en 
met succes! Veel leerlingen uit de lage-
re school gingen in op ons aanbod dat 
volop inspeelt op hun interesses. We wil-
len deze jongeren uitdagen en hun ta-
lenten laten ontwikkelen. In de A-stroom 
kunnen zij op drie niveaus algemene 
vorming volgen: algemeen, accent en 
extra. Leerlingen met zowel een aso- als 
tso-profiel worden uitgedaagd. In de B-
stroom komen dan weer de praktisch ge-
richte leerlingen aan hun trekken.
Volgend schooljaar start de vernieuwing 
in het derde jaar. We zijn dan ook fier te 
mogen zeggen dat we in VISO, met als 

baseline ‘sterk in de zachte sector’, alle 
studierichtingen tso en bso aanbieden 
van het domein Maatschappij en wel-
zijn. Ook de domeinoverschrijdende 
aso-richting Humane wetenschappen 
sluit bij deze sociale interesse aan en 
start op 1 september in het derde jaar. 
Wie dan weer geboeid is door STEM-
wetenschappen komt zeker ook aan 
zijn trekken. In de nieuwe studierichting 
Biotechnische wetenschappen, voor-
heen Techniek-wetenschappen, kunnen 
leerlingen die graag wiskunde en weten-
schappen volgen zich uitleven als echte 
wetenschappers.
Na de eerste graad, die staat voor een 
brede vorming en talentontwikkeling, 
hebben de leerlingen dus een heel ruime 
keuze. In de loop van het tweede en der-
de trimester lopen studiekeuzeprojecten 
om de leerlingen te helpen bij het maken 
van de juiste keuze. 
We vinden het bijzonder jammer dat we 
de kandidaat-leerlingen en hun ouders 
niet fysiek in grote groepen op infomo-
menten kunnen ontvangen. We verwij-
zen naar onze website www.viso-roese-
lare.be, waar je alle info kan terugvinden 
of een (digitale) afspraak kan maken. We 
hopen zo al een antwoord te kunnen ge-
ven op jullie vragen.  Ook leerlingen die 
nog instromen in het oude  onderwijs-
aanbod (vierde tot zevende jaar) vinden 
op de website heel wat info. 
In VISO geloven we in de toekomst van 
een modern secundair onderwijs, waar 
elke leerling kan groeien en zich ten vol-
le kan ontwikkelen in voorbereiding op 
hoger onderwijs of op een gepaste job 
op de arbeidsmarkt. 
Wij hopen uiteraard ieder van jullie weer 
gauw fysiek te mogen ontmoeten en 
wensen jullie een goede gezondheid toe.
Voor straks, alvast een zalig paasfeest!

Patrick Soenen
Directeur 1ste graad
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Vasten… probeer het eens uit !
Dat is de slogan die we meekregen van-
uit Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
Misschien moesten we van de vasten 
iéts maken… Misschien lukte het vorig 
jaar niet? Misschien was het nu de eer-
ste keer? We probeerden het dus zeker 
eens uit. 

Probeer eens op een ander ritme te le-
ven tijdens deze vastentijd, zo klonk het. 
Tijd geven aan belangrijke dingen; aan 
zaken die anders toch maar blijven lig-
gen. Tijd geven aan lichaam en geest om 
tot rust te komen. Tijd geven om te zoe-
ken naar een andere levenswijze. 
Tijd geven om opnieuw te proberen, te 
experimenteren met kleur en vorm, zo-
als een kunstenaar of schilder dat zou 
doen. Doorstrepen, uitgommen, opnieuw 
beginnen, hertekenen, vanuit een ander 
perspectief tekenen. 

Kleuren uitzoeken, ze gebruiken en je 
laten inspireren… Zou dat niet mooi zijn?

Blauw bijvoorbeeld…
Het blauw van hemelsblauw, van het on-
werkelijke, een kleur die vrede en rust 
geeft, het geloof in jezelf en de anderen. 
Ook stimuleert het ons gevoel voor mu-
ziek en kunst en het trekt ons uit de sleur 
van alle dag. Blauw is het centrum van de 
wilskracht. Een evenwichtige hoeveel-
heid blauw verschaft iemand hoge idea-
len en geloof en vertrouwen in zichzelf.

Geel bijvoorbeeld…
Het geel van de warmte van de zon, van 
narcissen in de lente, van leuke bad-
eendjes. Deze felle, expressieve kleur 
maakt ons blij en optimistisch. De kleur 
staat voor vrijheid van handelen en zijn. 
Het helpt ons bij het overwinnen van 
hindernissen en het oplossen van emo-
tionele blokkades.  Een evenwichtige 
hoeveelheid geel wordt geassocieerd 
met vrolijkheid, naar buiten gericht zijn 
en motivatie.

Groen bijvoorbeeld…
Het groen van de hoop, van de frisse 
lente, van vruchtbaarheid en energie. 
Groen is de kleur van de natuur en van 
vernieuwing. Het brengt onze energie in 
balans en zorgt voor vrede en harmonie 
in ons leven. Als kleur van genezing en 
hoop kan groen ons stabiliteit en rich-
ting schenken, en meer vriendelijkheid 
en geloof opwekken. Groen staat in ver-
band met je emoties. Een evenwichtige 
hoeveelheid groen geeft je een gevoel 
van tevredenheid. Je bent optimistisch 
en vol vertrouwen.

Of rood bijvoorbeeld…
Het rood van liefde en vuur, van passie 
en verlangens. Rood stuurt ons instinct 
voor zelfbehoud. Het geeft kracht aan 
onze wil en stimuleert passies als liefde 
en romantiek.
De gevoelens die geassocieerd worden 
met een evenwichtig rood zijn kracht, 

macht, motivatie, passie, op je strepen 
staan en ambitie. Met een rode trui toon 
je dat je lef hebt. Werken in een rode ka-
mer maakt je actiever.

Misschien moesten we dat eens uitpro-
beren deze 40 dagentijd… Want veel 
organiseren konden we niet op school 
wegens het gekende virus. Maar ook 
aandacht geven aan elkaar én aan de 
mensen in het Zuiden is een vorm van 
uitproberen.

Ook Broederlijk Delen durft al eens te ex-
perimenteren. 
In de 40-dagentijd nemen christenen 
de tijd om helder te krijgen wat nu het 
belangrijkste is in het leven. Ze vragen 
zich af: zijn we nog goed bezig? Zijn we 
aan het werken aan een betere wereld? 
Broederlijk Delen nodigt ons uit om tij-
dens deze periode zeker stil te staan bij 
onze eigen manier van leven. Want wat 
wij hier en nu doen, heeft een effect el-
ders. Positief en/of negatief. Ook aan de 
andere kant van de planeet.
BROEDERLIJK DELEN roept mensen op 
om minder grondstoffen te verspillen. Al-
leen zo werken we aan een leefbare pla-
neet voor alle mensen wereldwijd. 
BROEDERLIJK DELEN roept mensen op 
om te leven met genoeg en niet met te 
veel, ook op het vlak van waterverbruik. 
Want genoeg is goed. Als iedereen dat 
doet, werken we samen aan een leefba-
re planeet voor alle mensen wereldwijd. 
BROEDERLIJK DELEN gelooft dat zorg 
dragen voor de planeet een opdracht is 
voor ieder van ons. Alleen zo werken we 
aan een leefbare planeet voor alle men-
sen wereldwijd.
Dit jaar bestaat de organisatie 60 jaar. 
“Als we eens een experiment deden en 
de wereld anders bekeken. Niet als een 
bron van grondstoffen, maar als een bron 
van duurzaam delen. Niet als een bron 
van rijkdom voor enkelen, maar als een 
bron van welzijn voor allen. We roepen 
iedereen ertoe op in deze vasten: ‘Delen 
doet goed’.”

Misschien moesten we dus van de vas-
ten iéts maken… 
Misschien was het nu de eerste keer. 
We hebben het dus zeker geprobeerd.
En dus stappen we Pasen verrassend, 
vreugdevol tegemoet! 

Annelies Vanderbeke

Pasen is
met fris lentegroen
uitbundig narcissen-geel
en intense kleurtoetsen
aan de slag gaan
om terug zuurstof en pit
in het leven te brengen.

Pasen is
als de zon door de wolken
priemen
als een kuiken uit het ei
breken
als bloesems ontluiken
als bloemknoppen
openbarsten.

Pasen is
wakker worden uit je
winterslaap
de ogen openen, zien en
opstaan
verrijzen uit de as van een
verleden
verrijzen in alle kleuren
van het Leven!
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Nieuwe uitdagende basisopties
in het 2de jaar

Wist je dat onze nieuwe basisopties Maatschappij en welzijn en STEM-wetenschappen in het tweede jaar de 
ideale kennismaking en voorbereiding zijn op een studierichting in de tweede graad uit het domein Maat-
schappij en welzijn (sociale en zorgrichtingen, mode, haar- of schoonheidsverzorging), op de aso-richting 
Humane wetenschappen of de STEM-richting Biotechnische wetenschappen? Ontdek ze hieronder!

•	Ben	je	sociaal?
•	Wil	 je	graag	 je	sociale	vaardighe-
den	inoefenen	via	projecten?

•	Heb	 je	 een	 sterke	 belangstelling	
voor	de	gezondheid	en	levensstijl	
van	de	mens?

•	Ga	 je	 graag	 op	 onderzoek	 rond	
gedrag,	 welbevinden,	 lifestyle,	
voeding	en	lichaamszorg?

•	Wil	je	goed	voor	jezelf	kunnen	zor-
gen?

•	Heb	 je	 interesse	 in	wat	 in	 de	 ac-
tualiteit	en	in	de	maatschappij	ge-
beurt?

•	Heb	je	een	kritische	kijk	op	de	sa-
menleving	en	de	omgeving	waarin	
je	leeft?

Dan	lees	je	hier	best	verder…

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN - 2 A

In het 2de jaar A-stroom kan je kiezen voor 
de basisoptie Maatschappij en welzijn. 

5 lesuren per week gaan we via projec-
ten op een onderzoekende manier aan 
de slag. Deze projecten passen binnen 4 
interessegebieden: maatschappij en wel-
zijn, lifestyle, voeding en lichaamszorg.  
We merken het: deze projecten boeien 
even sterk de jongens als de meisjes in 
de klas!

In ieder project staan we stil bij de theo-
retische achtergrond (bv. rond armoede, 
sociale media…). We doen bijhorende 
opdrachten: buitenschools, creatief, een 
voorstelling voor de klas, rond voeding 
en veel meer. We oefenen sociale en 
communicatieve vaardigheden zoals sa-
menwerken, luisteren, initiatief nemen… 

We bestuderen en verklaren het gedrag 
van mensen en ook van onszelf. We ont-
dekken er ook wie we zijn en hoe we voor 
onszelf kunnen zorgen. We onderzoeken 
en ontdekken hoe we worden beïnvloed 
door onze omgeving. We zetten ook echt 
in op reflectievaardigheden. Wat kan ik 
al goed? Wat kan ik minder goed? Welke 
interesses heb ik? Wat boeit me niet? Dit 
alles houden we bij in een persoonlijk 
groeiboekje.

Kortom, je wordt theoretisch en praktisch 
uitgedaagd via de verschillende projec-
ten.

Dit is een topvak! Je leert jezelf ken-
nen en samenwerken met anderen. 
We hadden al heel wat interessante 
projecten rond puberteit, de bewe-
gingsdriehoek, de kernkwadranten, 
sociale media, gezond ontbijt, de 
geluksdriehoek en maatschappelijk 
engagement.

Wat ik niet zal vergeten, is de brief 
die we moesten schrijven naar ons-
zelf. Op het einde van het schooljaar 
krijgen we hem terug. Zo benieuwd 
wat ik er in schreef…
Via een geheime opdracht moesten 
we ook complimentjes uitdelen aan 
medeleerlingen. We kleefden alle 
dienschotels in het restaurant vol 
met complimentjes. We vergaten 
ook de leerkrachten niet!

Ik leer echt mezelf kennen. Het 
groeiboekje doet me stilstaan bij wie 
ik ben en wie ik wil worden in de toe-
komst.

Toen ik de uitdaging 
om de nieuwe basis-
optie Maatschappij 
en welzijn te geven 
kreeg, ging ik deze 
graag aan. Als leer-
kracht, maar ook 
als opvoeder en als 
moeder, kan ik bin-
nen deze basisoptie veel ervaring 
meegeven met mijn leerlingen. De 
verschillende thema’s en projecten 
die aan bod komen (zoals Wie ben 
ik?, Sociale media, Lifestyle, Slapen, 
Puberteit…) werken heel aanstekelijk 
voor onze leerlingen, omdat deze 
binnen hun leefwereld vallen. Hun 
enthousiasme voor dit keuzevak is 
dan ook héél groot. Dit stimuleert 
mij om naast de achterliggende the-
orie en opdrachten rond deze maat-
schappelijke thema’s, ook kritisch te 
reflecteren over hoe zij tegenover 
die onderwerpen staan, hoe ze 
handelen en waar ze nog kunnen 
groeien.  Zo is de cirkel rond, want 
ik merk dat ik door mijn leerlingen 
geïnspireerd word en met veel ple-
zier naar de lessen maatschappij en 
welzijn stap en dat zij opgewekt met 
mij meestappen.

Sarah De Blauwe 2 ALMWb

Charlien Prinzie 2 ALMWb

Juta Marichal 2 ALMWb

Martine Lezy, leekracht
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Nieuwe uitdagende basisopties
in het 2de jaar

Ben	jij	de	onderzoek(st)er	
die	wij	zoeken?

Ben	je…
•	geboeid	 door	 wetenschappen,	
techniek	en	wiskunde;

•	creatief	en	praktisch	ingesteld;
•	graag	probleemoplossend	aan	het	
werk;

•	gedreven	 om	 te	 experimenteren	
en	te	onderzoeken;

•	leergierig	 en	 vind	 je	 het	 een	 uit-
daging	 om	 wetenschappelijke	 of	
technische	 problemen	 te	 onder-
zoeken	en	op	te	lossen

STEM-WETENSCHAPPEN - 2 A

Elektriciteit opwekken met een ci-
troen in het project over batterijen.

Zelf een duikboot ontwerpen en ma-
ken in het project ‘zinken, zweven of 
drijven’.

Spelletjes zoals twister programme-
ren met de micro:bit

Het microscopisch beeld van een 
kleurenfoto in een krant onderzoe-
ken tijdens het project KLEUR.

“We zijn telkens 
benieuwd naar de 
creativiteit en het 
doorzettingsver-
mogen van onze 
leerlingen om een 
onderzoek te voe-
ren en hoe ze daar-
bij de verschillende 
STEM-componen-
ten combineren.

Het is steeds leuk 
wanneer ze ons 
dan verrassen met een ontwerp om 
tot een oplossing te komen!”

“Ik vind het heel 
leuk om de theorie 
die we leren in de 
klas te gebruiken 
tijdens de experi-
menten. Ook vind ik 
het een grote meer-
waarde om tijdens de projecten sa-
men te werken met andere leerlin-
gen. Zo leer je veel van elkaar”. 

“Tijdens de STEM-lessen krijgen we 
heel uitdagende projecten. 
Het leukste project was het leren 
programmeren met de micro:bit. We 
mochten zelf het spelletje ‘twister’ 
programmeren.”

Elien Piccavet en Sharon 

Berteloot, leerkrachten
Thor Malfait, 2 ACSTEM

Elina Chaniev, 2 ACSTEM

Voel je de STEM-kriebel al opkomen na 
het lezen van dit alles?

Wat komt concreet aan bod tijdens de 
STEM-lessen?

•	We	gaan	tijdens	de	lessen	op	een	on-
derzoekende manier te werk.

•	We	 bestuderen	 en	 verklaren	 weten-
schappelijke principes op een uitda-
gende manier. 

•	We	bestuderen	de	4	facetten	van	STEM	
op een evenwichtige manier. 

•	We	 bedenken	 en	 ontwerpen	 zelf	 ver-
schillende systemen (bv. duikboot, 
serre...) en gebruiken daarbij een grote 
brok creativiteit. Door deze systemen 
zelf en op een veilige en doordachte 
manier te maken, is na het uittesten en 
eventueel verbeteren van het systeem 
de cirkel helemaal rond.

•	We	ontwikkelen	tijdens	de	uitdagende	
projecten nog extra  vaardigheden  op 
gebied van nauwkeurigheid, handig-
heid, samenwerken, ICT...
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Is	het	iets	voor	jou?

•	Heb	 je	 interesse	 in	 haar-	 en	
schoonheidszorg,	mode,	 voeding,	
of	verzorging?

•	Droom	je	van	een	beroep	om	an-
deren	 te	 helpen	 en	 er	 zorgzaam	
mee	om	te	gaan?

•	Wil	 je	een	persoonlijke	en	gezon-
de	 levensstijl	ontwikkelen	en	 toe-
passen	in	praktische	opdrachten?

•	Wil	 je	 je	 onderdompelen	 in	 ver-
schillende	 beroepen	 en	 ontdek-
ken	welke	richting	in	de	2de	graad	
bij	je	past?

•	Wil	 je	 leren	 hygiënisch,	 veilig	 en	
milieubewust	handelen?

•	Wil	je	je	sociale	en	communicatie-
ve	vaardigheden	oefenen	en	 toe-
passen?

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 2 B

“We krijgen de kans om onszelf te 
zijn en onze mening te geven. We 
voeren vaak een discussie over een 
onderwerp waarbij iedereen van de 
klas zijn of haar mening respectvol 
kan uiten.” 

“In de basisoptie krijgen we elke 
week praktijkopdrachten. Dit vind ik 
leuk omdat we hier creatieve werk-
jes maken. Ik vond het leuk om de 
plantenhanger te maken en mijn pot-
je te mogen afwerken met graffiti.”

“Ik kreeg de vraag 
om de basisop-
tie maatschappij 
en welzijn in 2 B 
te geven. Ik was 
onmiddellijk en-
thousiast omdat ik 
wist dat dit mij op het lijf geschreven 
was. De uitdaging voor mij was wel 
om alle interessegebieden te inte-
greren. Het leuke is dat er véél vari-
atie in zit, van verzorging over haar- 
en schoonheidszorg en voeding tot 
mode. Elke les opnieuw leer je wel 
iets bij dat je kan toepassen in het 
dagelijkse leven. De leerlingen zijn 
ook héél enthousiast tijdens deze 
lessen. Ik zie gelukkige leerlingen 
en dat maakt mij een gelukkige leer-
kracht in deze basisoptie!”

Doha Atari en Isaura Denolf, 2 B

Kirsten Haelewijn, 2 B Nikita Geenens, leerkracht

In de basisoptie Maatschappij en welzijn 
van 2 B gaan we op ontdekkingstocht 
binnen 4 interessegebieden: mode, haar- 
en schoonheidszorg, voeding en verzor-
ging. In verschillende thema’s gaan we 
praktisch aan de slag. We leren graag 
door te doen!

De basisoptie bestaat uit 10 u. In de 5 
u. basispakket krijg je de algemene info 
over de interessegebieden en ontwikkel 
je vaardigheden die voor elke interesse 
belangrijk zijn. Voor de andere 5 u. kan 
je een keuze maken in welk interessege-
bied je je meer wil verdiepen: in verzor-
ging, haar- en schoonheidszorg, mode of 
voeding. Binnen je eerste keuze van 4 u. 
ga je het meeste uitbreiden. In je tweede 
keuze van 1 u. ervaar je of je ook talenten 
hebt binnen dit tweede interessegebied.
De basisoptie zal je dus perfect helpen 
om een studierichting te kiezen die het 
best bij jou past in het derde jaar!

Sharon Berteloot, Nikita Geenens, Martine Lezy, Elien Piccavet 

https://www.viso-roeselare.be/

basisopties/



6 

Corona houdt 5 STW niet tegen!
Door de coronamaatregelen kon de 
jaarlijkse presentatie, met aansluitende 
receptie, voor de ouders van 5 Sociale 
en technische wetenschappen jammer 
genoeg niet plaatsvinden. We lieten het 
echter niet aan ons hart komen en zorg-
den voor een waardig alternatief: als de 
ouders niet naar school kunnen komen, 
dan zorgen we toch gewoon dat we de 
presentatie en receptie naar de ouders 
brengen!

De leerlingen werkten in kleine groepjes 
een thema uit naar eigen keuze, zoals 
discriminatie, experimenterende jonge-
ren, muziek, filmstudio’s, verslavingen… 

Nadat ze het onderwerp bestudeerden, 
maakten ze een presentatie over wat ze 
belangrijk vinden over het thema om mee 
te geven aan hun ouders. De leerlingen 
filmden zichzelf tijdens de presentatie en 
monteerden dit dan met hun groepje tot 
een geheel. Ze zorgden ook voor visuele 
ondersteuning om hun inhoud kracht bij 
te zetten.

In plaats van de receptie op school, stel-
den de leerlingen een aperobox samen 
met een warm hapje, een koud hapje en 
een drankje (mocktail). In de aperobox 
stak ook een brochure met de recepten, 
de QR-codes voor de filmpjes van de di-
rectie en de presentaties van de leerlin-
gen, net als wat uitleg over hun thema en 
project. Er werd zelfs gedacht aan een 
afspeellijst voor muziek.

De leerlingen namen de aperobox mee 
naar huis en konden samen met hun 
huisgenoten, veilig in hun bubbel, alle 
presentaties bekijken en intussen genie-
ten van de zelfgemaakte hapjes en het 
drankje. 

Ook bij deze aangepaste versie van de 
opdracht gaven de leerlingen het beste 
van zichzelf en bezorgden ze hun trotse 
ouders een fijne avond.

Veerle Vandamme
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In tijden van corona blijft het belangrijk 
om te bewegen. Onder het motto van de 
oude Grieken ‘een gezonde geest in een 
gezond lichaam’, maakten enkele leerlin-
gen tijdens de LO-les een creatieve route 
met Strava of een andere beweeg-app. 
Deze figuren die onze leerlingen maak-
ten, tonen aan dat wandelen/lopen/fiet-
sen ook op originele wijze kan.

Naast figuren lopen, fietsen of wandelen, 
gingen we in de digitale LO-lessen ook 
op zoek naar andere creatieve manieren 
om LO aan te bieden. Verschillende LO-
leerkrachten uit de eerste, tweede en 
derde graad maakten filmpjes van work-
outs, yoga-sessies, pilates, dansjes en 
zelfs een sportquiz.

Tijdens de eerste week van maart kreeg 
de derde graad de kans om kokers te 
gaan zoeken via de app ‘Geocaching’. 
Een combinatie van gezond bewegen 
met een tikkeltje aardrijkskunde.
Laura Degraeve en Audrey Vandooren  
(6 GWWb) vonden een kokertje dat in 
een drinkbus verstopt zat in de holte van 
een boom in Hooglede.

Een andere kijk op bewegen !

Emmilly Callewaert en de collega’s van het LO-team

PS: It’s a RUNderful LIFE 

Ten	slotte	wil	ik	jullie	ook	nog	5	TIPS	geven	om	te	blijven	bewegen,
nu	we	niet	naar	de	sportclub	of	fitness	kunnen.	

LOPEN
Hier heb je weinig voor nodig, enkel een paar loopschoenen en eventueel een 
loop-buddy. Als je buiten gaat lopen, kan je ook nog wat vitamine D opdoen. Je 
kan best rustig opbouwen als je dit niet gewoon bent. Online zijn er al veel loop-
schema’s terug te vinden voor beginners, probeer zo naar 5 km toe te werken. Of 
kies ervoor om te lopen met de populaire app ‘Hardlopen met Evy’. 

YOGA OF POP-PILATES
Om yoga te beoefenen, heb je enkel een matje nodig en makkelijk zittende kledij. 
Yoga is perfect om soepel te blijven en tot rust te komen. Op YouTube kan je een 
groot aanbod aan lessen terugvinden. Enkele populaire kanalen zijn: Yoga with 
Adriene, Livestrong Woman en Yoga with Tim.

HIIT-LESSEN
HIIT staat voor High Intensity Interval Training. Tijdens deze trainingen doe je 
actieve intervaloefeningen afgewisseld met korte pauzes. Je kan ze ook buiten 
doen bij mooi weer. The Body Coach is een populair kanaal. 

WANDELEN (met vrienden of familie)
Google even naar ‘mooiste wandelroutes’ en trek je wandelschoenen aan. Je kan 
dit samen met anderen (op afstand...) doen. Wie neemt de gezonde tussendoor-
tjes mee?  
Een andere wandeloptie is ‘Geocaching’. Ga via GPS-coördinaten op zoek naar de 
locatie van de schat/koker. Download de app op je gsm. 

30-DAGEN CHALLENGES
De app 30 day fitness is gratis en de meeste oefeningen kan je gewoon thuis uit-
voeren. Er zijn veel challenges te vinden online. Daag iemand anders uit om mee 
te doen, zo motiveer je elkaar om de work-outs vol te houden. 



8 

Jongens in de kijker
Studierichtingen als Automechanica, Hout en Bouw trekken amper meisjes aan, terwijl richtingen als Mode, Haarzorg en Schoon-
heidsverzorging vooral door meisjes gevolgd worden. Ook in de onderwijssector en verschillende zorgopleidingen zijn de jongens 
fel in de minderheid, hoewel deze sectoren sterk vragende partij zijn voor meer mannen in het werkveld!
Toch kenden we de laatste jaren een positieve kentering op school. We zagen het aantal jongens stijgen, wat we alleen maar kun-
nen toejuichen! En hoewel jongens nog steeds in de minderheid zijn, zijn ze opvallend ‘aanwezig’ op school. Ze voelen zich alsmaar 
sterker in de zachte sector en genieten van de diversiteit op onze school. We laten graag enkele van deze ‘sterke jongens’ aan het 
woord. We stelden hen enkele vragen en waren aangenaam verrast van hun spontane antwoorden...

Gunther Constandt - 6 V

Waarom koos je 
voor VISO? 
Ik had vernomen 
dat je in VISO de 
richting Verzorging 
kon volgen. Ik zie 
mij later wel in de 
zorg werken. Voor 
mij was het een lo-
gische keuze om te 
kiezen voor die richting. Door de sta-
ges kan ik al eens proeven hoe het al-
lemaal in zijn werk gaat in een woon-
zorgcentrum…

Waarom raad je VISO aan bij andere 
jongens?
In de richting Verzorging heb je veel 
stage. Je leert hierdoor ook echt veel 
bij. Het is een richting met veel prak-
tijk (dit zowel in de lessen als op stage). 
Je moet veel met je handen werken en 
voor sommige jongens is dit echt goed.

Hoe wordt er op school rekening ge-
houden met jongens?
Er wordt niet echt iets speciaals ge-
daan, op school is iedereen gelijk.

De jongens zijn nog in de minderheid 
op school. Is dat geen nadeel?
Neen, omdat het voor ons als jongens 
ook wel leuk is om met meisjes op 
school te zitten...

Voel je je thuis als jongen in VISO?
Ik voel me wel thuis in de school, omdat 
we een sterke klasgroep hebben. In de 
klas komt iedereen met elkaar over-
een, wat voor een goede sfeer zorgt.

De slogan van de school is ‘Sterk in de 
zachte sector’. Waarom past dit bij jou?
Ik weet niet zeker of dit bij mij past, de 
zorg is de zachte sector; maar je moet 
er wel fysiek en mentaal sterk voor zijn!

Brighton Cnockaert - 3 MRP

Waarom koos je 
voor VISO? 
Ik heb voor VISO 
gekozen omdat ik 
graag Mode wou 
volgen en het de 
enige school in de 
buurt is.

Waarom raad je VISO aan bij andere 
jongens?
Ze houden rekening met je en het 
maakt niet uit of je een jongen of een 

Boaz Bouckenooghe
2 ACMWa

Waarom koos je 
voor VISO? 
Ik koos voor het 
VISO omdat mijn 
mama graag heeft 
dat ik in de zachte 
sector ga werken en 
ik vond het ook een 
leuke school toen 
we op de open dag 
langs kwamen.

Waarom raad je VISO aan bij andere 
jongens?
Ik raad het VISO aan voor jongens om-
dat het juist cool is dat we in de min-
derheid zijn!

De jongens zijn nog in de minderheid 
op school. Is dat geen nadeel?
Ik ervaar het niet als een nadeel. Je 
went er ook aan om met meer meisjes 
op onze school te zitten.

Luka Putman - 2 Bc

Waarom koos je 
voor VISO? 
Ik koos voor VISO 
omdat die richtingen 
mij liggen.

Waarom raad je 
VISO aan bij andere 
jongens?
Het is echt een chille 
school en we maken 
altijd van alles mee.

Hoe wordt er op school rekening ge-
houden met jongens?
Ze behandelen ons zoals normale 
leerlingen en er wordt niemand voor-
getrokken.

De jongens zijn nog in de minderheid 
op school. Is dat geen nadeel?
We hebben een toffe groep.

Voel je je thuis als jongen in VISO?
Ik vind het altijd leuk op school, want ik 
werd direct aanvaard.

De slogan van de school is ‘Sterk in de 
zachte sector’. Waarom past dit bij jou?
Geen idee...

Arthur Dorme - 3 TW

Waarom koos je 
voor VISO? 
VISO had de richting 
die ik wou doen. Het 
was ook de school 
die dichtbij was en 
het is ook gemak-
kelijk om naar toe te 
rijden met de fiets.

Waarom raad je VISO aan bij andere 
jongens?
Op de speelplaats zijn er 2 goals en 2 
basketbalringen. Er zijn ook toffe jon-
gens op school.

Hoe wordt er op school rekening ge-
houden met jongens?
Ik denk niet dat er een groot onder-
scheid gemaakt wordt tussen de jon-
gens en meisjes door de school zelf. Er 
wordt met beiden evenveel rekening 
gehouden.

De jongens zijn nog in de minderheid 
op school. Is dat geen nadeel?
Er zitten nog steeds veel jongens op 
school. Het maakt voor mij geen ver-
schil wie in de minderheid is.

Voel je je thuis als jongen in VISO?
Voor mij is er niet veel verschil, er zit-
ten veel jongens in mijn klas. De sfeer 
is gewoon, net als in elke school…

De slogan van de school is ‘Sterk in 
de zachte sector’. Waarom past dit bij 
jou?
Ik doe STEM, wat niet echt zwaar fy-
siek werk is. Het zwaarste dat ik fysiek 
moet doen, is mijn rugzak dragen! 
STEM heeft meer denkwerk, vandaar 
“Sterk in de zachte sector”.

Voel je je thuis als jongen in VISO?
Ik voel me thuis in het VISO en de sfeer 
is top.

De slogan van de school is ‘Sterk in 
de zachte sector’. Waarom past dit bij 
jou?
De slogan past omdat ik ook het ge-
voel heb dat het een goede school is 
voor later.
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Benjamin Vlieghe - 4 STWd

Waarom koos je 
voor VISO? 
Ik zat oorspronkelijk 
in het VMS en deed 
daar Humane we-
tenschappen. STW 
is inhoudelijk ver-
gelijkbaar, maar op 
een minder abstract 
niveau.

Waarom raad je VISO aan bij andere 
jongens?
STW, GWW en TW zijn echt hoogstaan-
de richtingen voor mensen die vanuit 
aso komen en iets minder theorie wil-
len.

Hoe wordt er op school rekening ge-
houden met jongens?
Ik denk niet speciaal, maar vind ook 
dat we niet achter gestoken worden... 
Ik heb er dus geen problemen mee.

De jongens zijn nog in de minderheid 
op school. Is dat geen nadeel?
Er zijn genoeg jongens om mee om te 
gaan en ik heb er ook geen probleem 
mee om met meisjes te praten.

Voel je je thuis als jongen in VISO?
Thuis zou ik niet echt zeggen, voor mij 
is het toch nog wat wennen.

De slogan van de school is ‘Sterk in 
de zachte sector’. Waarom past dit bij 
jou?
Omdat je er mooie richtingen hebt, 
maar ze zijn natuurlijk iets zachter dan 
bv. in aso waar je ook veel talen en der-
gelijke hebt.

meisje bent. Iedereen is er welkom.

Hoe wordt er op school rekening ge-
houden met jongens?
Door aparte kleedkamers voor LO, 
aparte toiletten en bij de klasverdeling 
wordt er geprobeerd om de jongens 
samen te zetten.

De jongens zijn nog in de minderheid 
op school. Is dat geen nadeel?
Ik kom heel goed overeen met de 
meisjes in mijn klas. Ze zijn er altijd 
voor mij als ik in nood ben. 

Voel je je thuis als jongen in VISO?
De sfeer in VISO bevalt me heel goed. 
Je kan altijd wel terecht bij andere me-
deleerlingen.

De slogan van de school is ‘Sterk in de 
zachte sector’. Waarom past dit bij jou?
Sommigen  denken dat jongens  al-
leen maar ‘sterke’ banen mogen heb-
ben. Dit is niet zo, wij mogen ook een 
zachte job hebben.

Ewout Van Den Broucke - 2 Bd

Waarom koos je 
voor VISO? 
Het waren de richtin-
gen die mij interes-
seerden.

Waarom raad je 
VISO aan bij andere 
jongens?
Je mag er doen wat 
je graag doet. En het 
is wel leuk op school.

Hoe wordt er op school rekening ge-
houden met jongens?
Goed, iedereen luistert ook naar wat 
wij zeggen.

De jongens zijn nog in de minderheid 
op school. Is dat geen nadeel?
Er wordt altijd rekening gehouden met 
ons en je kan ook bevriend zijn met 
meisjes.

Voel je je thuis als jongen in VISO?
Ik voel me goed in VISO. De sfeer is 
goed, het is er tof.

De slogan van de school is ‘Sterk in de 
zachte sector’. Waarom past dit bij jou?
Er zijn ook veel jongens die in de zorg 
staan.

Vic Berten -  5 GWWA

Waarom koos je 
voor VISO? 
Ik wou iets meer 
doen dan gewoon 
elke dag op de ban-
ken zitten. In VISO 
kan dat omdat je 
ook veel praktijk 
hebt zoals koken, 
stage...

Waarom raad je VISO aan bij andere 
jongens?
Het is een heel leuke school die heel 
goed zorgt voor veel activiteiten, waar-
door je meer geïnteresseerd geraakt 
in een bepaald onderwerp. Men is ook 
echt behulpzaam.

Hoe wordt er op school rekening ge-
houden met jongens?
Wij worden gewoon gelijk behandeld 
als de meisjes.

De jongens zijn nog in de minderheid 
op school. Is dat geen nadeel?
Ik zeg altijd hoe meer meisjes hoe 
meer vreugde. Doordat de jongens in 
de minderheid zijn, zie je wel dat we 
sneller een hechte vriendengroep vor-
men.

Voel je je thuis als jongen in VISO?
Ja, wij zitten met 4 jongens in Gezond-
heids- en welzijnswetenschappen en 
ik vind dat wel tof, want dan zijn wij ei-
genlijk wel de mannen die een goede 
groep vormen.

Vico Vansteenkiste - 5 OH

Waarom koos je 
voor VISO? 
In de 2de graad heb 
ik de overstap ge-
maakt van het VTI 
naar VISO. Ik zorg 
graag voor mensen. 
De richting Verzor-
ging en Organisa-
tiehulp vond ik per-
soonlijk wel interessant. 

Waarom raad je VISO aan bij andere 
jongens?
Persoonlijk vind ik het een toffe school. 
Zowel directie, opvoeders als leer-
krachten zijn heel vriendelijk en heb-
ben het beste voor met de leerlingen. 
Het is een leuke richting waar theorie 
afgewisseld wordt met praktijk en dit 
zowel in de lessen als op stage.

Hoe wordt er op school rekening ge-
houden met jongens?
Het is niet omdat er op school meer 
meisjes zijn, dat ze je ook als een meis-
je behandelen. We worden er gewoon 
als jongens gezien, er wordt ook reke-
ning gehouden met onze interesse in 
sport.

De jongens zijn nog in de minderheid 
op school. Is dat geen nadeel?
Ik zie dit zeker niet als een nadeel. In 
onze klas zijn we met 5 jongens van de 
11 leerlingen. Er is dus zeker voldoende 
aansluiting mogelijk met andere jon-
gens.

Voel je je thuis als jongen in VISO?
Ik voel me zeker thuis in VISO. Per-
soonlijk ervaar ik de sfeer als vrolijk.

De slogan van de school is ‘Sterk in de 
zachte sector’. Waarom past dit bij jou?
Ik zou mijn karakter wel als zachtaardig 
en sterk (= doorzetter, o.a. in de sport) 
kunnen omschrijven. Ik zorg graag 
voor mensen.
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Nieuw studieaanbod
in de tweede graad

In deze sterke en boeiende aso-richting 
combineer je een brede algemene vor-
ming met uitdagende vakken als psy-
chologie, sociologie, filosofie en kunst-
beschouwing. Vanuit je eigen leefwereld 
reflecteer je over de samenleving, de 
politiek en de media. Tegelijk volg je de 
evolutie van onze cultuur. De link met de 
actualiteit is altijd aanwezig. Je communi-
catieve en sociale vaardigheden krijgen 
nog een extra boost.

Humane wetenschappen is dé richting 
voor wie meer wil weten over het gedrag 
en denken van de mens in onze samen-
leving, de actualiteit op de voet wil vol-

gen en kritisch wil kijken naar zichzelf en 
de wereld om zich heen. 

Na het zesde jaar ben je perfect voor-
bereid op een ruime keuze aan acade-
mische of professionele bachelors en 
masters zoals psychologies onderwijs, 
(kunst)geschiedenis, filosofie, sociale of 
politieke wetenschappen, kunstweten-
schappen, (ortho)pedagogiek, rechten, 
criminologie, journalistiek, communica-
tiemanagement en veel meer.

In de basisoptie Maatschappij en Welzijn 
in het tweede jaar word je ideaal voorbe-
reid op Humane wetenschappen. Deze 
leerlingen zijn alvast verkocht!
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NIEUW STUDIEAANBOD

EERSTE HULP BIJ DE NIEUWE RICHTINGEN
Doorstroomgericht (aso & tso): bereiden je voor op verdere studies. 
Doorstroom- en arbeidsmarktgericht (tso): bereiden je voor op zowel verdere studies als de arbeidsmarkt.
Arbeidsmarktgericht (bso): bereiden je voor op de arbeidsmarkt.

DOORSTROOMGERICHT  

(aso + tso) 

DOORSTROO EN ARBEIDS

MARKTGERICHT (tso)

ARBEIDSMARKTGERICHT  

(bso)

7DE JAAR  
(vanaf 2025)

 » Kapper-stilist (ook duaal)
 » Zorgkundige
 » Kinderbegeleider
 » Wellnessmedewerker
 » Modeontwikkelaar

6DE JAAR  
(vanaf 2024)

5DE JAAR  
(vanaf 2023)

 » Biotechnologische en chemische 
STEM-wetenschappen  
(opvolger Techniek-wetenschappen)

 » Welzijnswetenschappen  
(meer theoretische opvolger Sociale en
technische wetenschappen; Gezond-

heids- en welzijnswetenschappen)

 » Humane wetenschappen  
(aso) NIEUW!

 » Gezondheidszorg 

 » Wellness en schoonheid 
(opvolger Schoonheidsverzorging)

 » Opvoeding en begeleiding  
NIEUW!

 » Assistentie in wonen, zorg en 
welzijn (opvolger Organisatiehulp)

 » Moderealisatie 

 » Verzorging

 » Haarverzorging (ook duaal) 

 » Schoonheidsverzorging

4DE JAAR  
(vanaf 2022)

3DE JAAR  
(vanaf 2021)

 » Biotechnische wetenschappen  
(opvolger Techniek-wetenschappen)

 » Maatschappij- en welzijns- 
wetenschappen  
(meer theoretische opvolger Sociale
en technische wetenschappen)

 » Humane wetenschappen  
(aso) NIEUW!

 » Maatschappij en welzijn 

 » Wellness en lifestyle  
(opvolger Bio-esthetiek)

(meer praktische opvolger
Sociale en technische
wetenschappen)

 » Zorg en welzijn  
(opvolger Verzorging-voeding)

 » Moderealisatie en textielver-
zorging

 » Haar- en schoonheidsverzorging 

2DE JAAR  
 » 2A Maatschappij en welzijn 

 » 2A STEM-wetenschappen  

Aangevuld met twee talenturen.

 » 2B Maatschappij en welzijn met 
haar- en schoonheidszorg + 
mode + voeding + verzorging

Aangevuld met twee talenturen.

1STE JAAR  

1A EXTRA 1A ACCENT 1A ALGEMEEN 1B

Talenturen: maatschappij en welzijn; STEM-wetenschappen;  
voeding en gezondheid; artistieke vorming; ICT en media; woord en 
expressie; Nederlands+ en Frans+; Wiskunde+

Talenturen: maatschappij en welzijn; 
voeding en gezondheid;  
artistieke vorming; economie  
en ondernemen

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Volgend jaar start de vernieuwing in de tweede graad en er zijn heel wat veranderingen binnen onze school. Gelukkig kunnen 
de leerlingen in de eerste graad twee jaar lang proeven van talenturen en in het tweede jaar ook nog eens van een basisoptie. 
Naast het volledige domein Maatschappij en welzijn hebben we in VISO vanaf volgend schooljaar ook de aso-richting Humane 
wetenschappen en de STEM-richting Biotechnische wetenschappen, de opvolger van STEM-Techniek wetenschappen. We zetten 
beide richtingen in de spotlight.

Studieaanbod VISO in de vernieuwing

Humane wetenschappen
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Deze STEM-richting is het neusje van de 
zalm voor wie goed is in wiskunde, biolo-
gie, chemie en fysica. Je kan er jezelf uit-
dagen door de theorie in de praktijk om 
te zetten in labo’s en STEM-projecten. In 
Biotechnische wetenschappen krijg je 
naast een brede algemene vorming een 
stevig pakket wetenschappen en wis-
kunde. Het is een richting voor wie theo-
rie kan verwerken, maar ook voor echte 
onderzoekers die STEM-problemen wil-
len oplossen in onderzoeksprojecten en 
in de vakken biologie, chemie en fysica. 
Zowel de natuurwetenschappelijke in-
zichten als de vaardigheden in labo’s zijn 
daarbij belangrijk.
Complexe problemen binnen de wiskun-
de en de wetenschap zijn een uitdaging. 
Je ziet en begrijpt hierdoor steeds beter 

de verbanden tussen wetenschap, wis-
kunde, technologie en de samenleving.

Na het zesde jaar ben je perfect voor-
bereid op een ruime keuze aan acade-
mische of professionele bachelors in 
Biotechniek, Farmaceutische weten-
schappen, Industriële wetenschappen 
en technologie, Wetenschappen (Bio-
chemie en biotechnologie, Biologie, 
Chemie), Biomedische wetenschappen / 
Biotechniek, Industriële wetenschappen, 
of de gezondheidszorg.

De basisoptie STEM-wetenschappen in 
het tweede jaar is natuurlijk de ideale 
kennismaking met het STEM-domein. 
Thor is alvast overtuigd!

Joeri Sioen en Sonja Sijmkens

Emy Ghekiere en Lobke Deceu-
ninck,  2AXMW
Volgend jaar willen we de nieuwe 
richting Humane wetenschappen 
kiezen. We krijgen dan veel nieuwe 
vakken die echt leuk lijken: psycho-
logie, sociologie, filosofie… Soms 
proeven we al wat van deze vakken 
in de basisoptie Maatschappij en 
welzijn. Zo was het thema ‘Jezelf’ 
heel boeiend, want daar leerden 
we onszelf en onze persoonlijkheid 
beter kennen en ook die van de 
mens in het algemeen. We mogen 
ook nadenken over belangrijke le-
vensvragen, het mag best wat pittig 
zijn...  Later willen we sowieso iets 
doen met ‘mensen’: kleuterjuf wor-
den (of opvoedster) is alvast een 
optie. We kijken zeker uit naar de 
nieuwe vakken, spannend!

Febe Casier en
Cynthia Decuypere, 2 AXMW
Wij doen heel graag de basis-
optie Maatschappij en Welzijn. 
Dit blijkt de beste voorberei-
ding om in het derde jaar ‘Hu-
mane’ te kiezen. We verlangen 
om nieuwe dingen bij te leren 
over de mens, de maatschap-
pij, ons gedrag. We zijn ook 
heel nieuwsgierig naar het so-
ciale gedeelte, want we zijn so-
ciaal ingesteld en willen meer 
over onszelf en anderen te 
weten komen. Ook de andere 
vakken spreken ons aan!

Fran Boersma, 2 AXMW
Ik volg de basisoptie Maatschap-
pij en Welzijn en dat is meteen 
mijn lievelingsvak. Ik wil meer 
te weten komen over de maat-
schappij waarin wij leven, ook 
het gedrag van mensen spreekt 
mij aan en hoe mensen reage-
ren. Over zulke dingen leren we 
nu al in de basisoptie en ik wil 
me daar verder in verdiepen. 
Psychologie interesseert mij het 
meest en later zou ik dan ook 
misschien graag psychologe wil-
len worden…

Thor Malfait - 2 ACSTEM
Ik wil verder gaan in een STEM-
richting. De toepassingen spreken 
me het meest aan, dat vind ik het 
leukst. Vooral de onderdelen we-
tenschap en techniek interesseren 
me erg. Nu zijn we bezig met het 
maken van een serre. Daar moet je 
bv. rekening houden met de stand 
van de zon, hoe we eenvoudig aan 
de plantjes kunnen, hoe we ze wa-
ter kunnen geven, ... Dit vind ik al-
lemaal uitdagende problemen die 
ik graag oplos. Daarnaast vond ik 
ook de thema’s ‘meten is weten’ en 
‘weet wat je eet’ heel interessant, 
net als leren werken met Scratch. Ik 
ben alvast overtuigd om Biotechni-
sche wetenschap-
pen te volgen vol-
gend jaar.

Biotechnische wetenschappen
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Als leerkracht merkten we in de loop van 
januari dat steeds meer leerlingen zich 
terugtrokken: ze waren minder gemo-
tiveerd en hadden het gevoel dat er te-
genwoordig enkel nog school en corona 
was. We wisten ook dat voor en na de 
krokusvakantie een week digitaal onder-
wijs gepland stond voor onze 3de en 4de 
jaars. Alles samen betekende dit drie we-
ken thuis voor onze leerlingen. 

Daarom kwamen we op het idee om on-
line een activiteit te organiseren waaraan 
een klas samen, als groep, kon werken 
om dit toch tot een goed einde te bren-
gen. We besloten een soort één tegen 
allen te organiseren.
Over de middag zaten we, uiteraard ver 
van elkaar, samen om de start van het 
één-tegen-allen-spel in elkaar te ste-
ken. Met de feedback van onze collega’s 
konden we een lijst opstellen met op-
drachten waarmee de leerlingen punten 
konden verdienen.
We hoopten op die manier de leerlingen 
wat meer te laten bewegen en samen 
te laten werken aan de vrij eenvoudige 
opdrachten. Ook verwachtten we dat er 
(tussen de lessen en tijdens de vakantie) 
contact werd gezocht, waardoor het klui-
zenaarsbestaan achter de computer of 
gsm wat doorbroken zou worden.  Voor 
enkele opdrachten moesten de leerlin-
gen ook naar buiten, wat ze soms te wei-
nig doen in de weken waarin ze afstands-
onderwijs volgen. 
Door wat competitie in het spel te steken, 
hoopten we ook dat onze jongeren het 
een uitdaging zouden vinden  om  mee 
te doen.  Nieuwsgierig wie won? Al was 
het welbevinden en teamgevoel blijvend 
het belangrijkste, 3 STWb en 4 STEM/TW 
vonden het toch leuk om als winnaars 
van hun jaar uit de bus te komen!

Één tegen…
de rest van het jaar

Cleo De Freyne - 3 STWa 
“Ik vond het wel leuk bedacht, zodat 
we niet de hele tijd stilzaten en eens 
naar buiten gingen.”

“Ik vond de activiteiten en oefenin-
gen creatief en zeker omdat je naar 
buiten moest om iets te doen. Ik 
vond het dus zeker heel fijn om aan 
deze activiteit mee te doen.” 

Ine Demedts en Marlies Morlion

Iben Verfaillie - 4 STWa
Bouw een kaartenhuis met zoveel 
mogelijk verdiepingen

Franne Deleu - 3 STWb
Maak foto’s bij 10 verschillende  
levende viervoeters

Jade Vangheluwe - 3 STWa
Maak foto’s bij 10 verschillende  
bomen, standbeelden…

Marie Stragier - 4 STWa
Draag een gek hoofddeksel

4 STWa
Vorm de namen van je klasgroep 
met letterkoekjes
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De leerlingenraad van VISO P 
zorgde op vrijdag 5 februari voor 
een leuke verrassing voor alle leer-
lingen en leerkrachten. Hartverwar-
mende spreuken en een hartjeslolly 
vonden hun weg tot bij leerlingen 
en collega’s, die zo vol goede moed 
de afkoelingsweek konden starten.   

Positieve vibes
De jaarlijkse traditie van de roosjesver-
koop voor Valentijn kon jammer genoeg 
niet door gaan door corona. Toch vond de 
groep dat zowel leerlingen als leerkrach-
ten meer dan ooit nood hadden aan po-
sitieve vibes. De leerlingen zochten naar 
heel wat leuke en creatieve manieren om 
toch voor deze positieve sfeer te zorgen. 
Maar ook van deze ideeën mochten er 
jammer genoeg niet veel doorgaan we-
gens de strenge maatregelen. Gelukkig 
bleven er enkele leuke initiatieven over 
en deze werden dan ook met veel plezier 
meteen uitgewerkt. 

Mooie spreuken
Veel leerlingen van de hogere jaren had-
den al te kennen gegeven dat het af-
standsonderwijs begon door te wegen 
en dat een groot deel van hun jaar dit 
gevoel deelde. Door er met elkaar over 
te praten en te merken dat ze niet alleen 
stonden in dit gevoel, konden ze elkaar 
weer motiveren om toch door te zetten.  
Om voor wat goede moed te zorgen, 
zochten ze samen naar mooie spreuken 
en korte gedichtjes. Aangezien het nog 
twee weken voor Valentijn was, vonden 
ze dat het thema wel wat uitgebreider 
mocht zijn dan liefde en dat de tekstjes 
dus zeker ook over vriendschap en steun 
mochten gaan. De spreuken rolden vlot-

jes uit de printer en wekten bij vele leer-
lingen veel gevoelens op. Een aantal 
voorbeelden: “Moeilijke wegen leiden 
vaak tot de mooiste bestemming”,  “het 
mooiste uitzicht komt na het beklimmen 
van de hoogste berg”, “Niet elke dag zal 
misschien goed zijn, maar er zit wel iets 
goeds in iedere dag” en “Denk eraan als 
je verdrietig bent, dat er een biljoen cel-
len in je lichaam zijn die om je geven.”

Hartjeslollies
Naast deze spreuken kregen ook alle 
leerkrachten en leerlingen die vrijdag (of 
de eerste maandag na de vakantie) een 
hartjeslolly. Een kleinigheidje, misschien 
niet het gezondste, maar voor één dag 
een kleine uitzondering op het schoolre-
glement moest wel kunnen... Het werd 
door veel leerlingen enorm geappreci-
eerd.  

Lief berichtje
Daarnaast konden zowel leerlingen als 
leerkrachten ook via een sjabloon op 
smartschool een ‘lief berichtje’ sturen 
naar elkaar. Dit om de leuke en liefde-
volle boodschappen (die andere jaren 
aan de roosjes gehangen worden) toch 
te kunnen doorgeven, op een digitale en 
‘veilige’ manier.

Photobooth 
Tot slot werd ook onze photobooth door 
de leerlingenraad omgetoverd naar een 
mooie valentijnsfotokader, waarbij de 

leerlingen op de speelplaats hun beste 
poses nog eens konden showen en 
waarbij het plezier en de vriendschappen 
nog eens op beeld konden worden vast-
gelegd. Jammer dat de mondmaskers 
ook tijdens deze photobooth moesten 
aanblijven, maar dat hield onze leerlin-
gen niet tegen om zich volledig te laten 
gaan. 

Anders dan anders
Valentijn was niet hetzelfde als anders. 
Gelukkig werden ook deze alternatieve 
initiatieven heel positief onthaald en mis-
schien zijn ze in een ‘gewoner school-
jaar’ ook nog bruikbaar! Wij, de leerlin-
genraad, hadden er in ieder geval een 
goed gevoel bij en zijn blij dat we dit 
hebben kunnen verwezenlijken. Hopelijk 
volgend jaar terug met roosjes?! Wij kij-
ken er alvast naar uit!

Veerle Liefsoens

Happy Valentine



‘SAMEN’, het weloverwogen thema van 
deze editie van de jaarlijkse gedichten-
dag, die traditioneel de laatste donder-
dag van de maand januari zijn startschot 
krijgt en wordt gekoesterd, beleefd en 
gevierd. Vieren is momenteel geen evi-
dentie, maar toch doen we met ons allen 
verdienstelijke pogingen tot samen-le-
ven, samen-hangen, samen-zijn, samen-
voegen, samen-stellen, samen-zitten, 
samen-werken, samen-lezen en samen-
schrijven… 

Een dankbaar thema alleszins in deze 
turbulente tijden waarin samenhorigheid 
nog nooit zo belangrijk is gebleken en 
allerlei verbindende initiatieven vanuit 
verschillende hoeken kwamen opborre-
len, digitaal of op straat, stil of luidkeels, 
wereldwijde of eerder plaatselijke pro-
jecten. Dus ook op school grepen we 
meteen deze unieke kans om er ‘samen’ 
tegenaan te gaan. Onze speciale ver-
bondenheid in deze periode wilden we 
dan ook extra in de kijker zetten.

In de vorm van de gekende felgekleurde 
figuurtjes van Keith Haring probeerden 
we deze inspirerende boodschap dan 
ook te concretiseren en plastisch over 
te brengen, binnen en buiten de klas en 
zelfs verder dan de schoolmuren: ‘Sa-
men’ staan we sterk en komen we hier 
doorheen! Samen zijn we tot veel in 
staat, vanuit de eigenheid en het anders 
zijn van ieder individu. Niet samensmél-
ten dus, maar samenwerken, zo kun-
nen we bruggen bouwen naar hopelijk 
betere tijden. Al deze mooie gedachtes 
kwamen door onze leerlingen tot uiting 
via dit project!

Zo creëerden ze o.a. wenskaartjes met 
hoopgevende en motiverende quotes 
die ze mochten uitdelen aan hun naasten 
en geliefden, binnen of buiten de bubbel. 
Daarnaast werden creatieve zielen uitge-
daagd om hun meest poëtische kantje 
aan te scherpen en per klas poogden ze 
te komen tot een ‘klasposter’, een collec-
tief geheel waaraan elke leerling zijn/of 
haar bijdrage leverde. Per jaar kreeg dit 
een andere, unieke invulling en de kleur-
rijke resultaten sierden de gangen en 
lokalen en nodigden uit om een beetje 
positief te blijven en vooral om vol te 
houden, allemaal ‘samen’!

Sonja Sijmkens

Gedichtendag 2021:
‘SAMEN’ sterk in VISO!
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‘They did it’! Onze helden in de zorg lie-
ten zich vaccineren om zichzelf en ande-
ren te beschermen tegen COVID-19.

Zo kunnen ze verder veilig het beste van 
zichzelf geven op stage. Heel wat leer-
lingen van Gezondheids- en welzijnswe-
tenschappen, Thuis- en bejaardenzorg, 
Organisatiehulp, Organisatie-assistentie 
en Verzorging kregen al hun prik.

Als school staan we voor de volle 100% 
achter de campagne ‘laat je vaccineren’. 
Enkele leerlingen waren graag fotomo-
del om de vaccinaties te promoten. Laat 
onze leerlingen een inspiratie zijn voor 
iedereen die over de vaccinatie twijfelt !

#sterkindezachtesector #heldenvande-
zorg #samentegencorona #lichtaanhe-
teindevandetunnel  

Een coronaprik? They did it!
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Talenten en Corona

Talent troef bij onze eerstes in 1 A! Naast het pakket algemene vorming van 28 u. maakt elke leerling ook eigen keuzes. 
Onze eerstes kiezen 2 talenturen van telkens 2 uur uit een gevarieerd en uitdagend aanbod van 8 keuzes. Een mooie 
start van een boeiende, persoonlijke ontdekkingstocht naar eigen talenten en interesses in het secundair onderwijs...

Onze leerlingen laten zich dit schooljaar alvast niet afschrikken door vervelende virussen. Gewapend met mondmaskers 
en handgel vliegen ze enthousiast in hun talenturen. Met enkele aanpassingen her en der kunnen onze leerlingen toch 
ten volle hun talenten ontwikkelen, welke variant dan ook. Wie doet wat hij graag doet, krijgt zin in leren en ontdekken. 
Motivatie is het beste vaccin tegen verveling! We zetten het zeer ruime aanbod van onze talenturen graag voor u op een 
rijtje… Wedden dat ook jij graag besmet raakt?  

https://www.viso-roeselare.be/talentureneerstejaar/ 

Wiskunde+ 
Ben jij een rekenwonder, gek op cijfers (en of ze be-
langrijk zijn deze dagen     )? Verdiep je je graag in 
wiskundige problemen? We leren probleemoplossend 
denken en maken tijd voor verdieping. Soms maken 
we oefeningen in spelvorm: zo ‘ontsnapten’ we zelfs 
uit een heuse escaperoom… Word jij de jonge opvolger 
van Einstein? 

Voeding en gezondheid 
Ben jij ook niet uit de keuken weg te slaan en heb 
je nu al enkele favoriete receptjes? Geef de kok in 
jou een kans en verken de wondere wereld van de 
voeding! We doen productkennis op, proberen enke-
le technieken onder de knie te krijgen, leren gastvrij 
mensen ontvangen (eens het weer mag      ), maar bo-
venal leren we gezond en lekker koken. Zet je koks-
muts al maar op en daarna… smullen maar!

Nederlands+ en Frans+ 
Talenknobbels, opgelet! Wie houdt van taal vindt hier 
zeker zijn of haar gading. Naast de 4 u. Nederlands en 3 
u. Frans die in de algemene vorming al wordt aangebo-
den, krijg je nog 2 u. extra uitdieping om je talenknob-
bel te voeden… Je wordt ondergedompeld in een extra 
taal- en cultuurbad. Enfin, immuniteit verzekerd     !

Woord en expressie 
Ben je graag creatief met taal? Hou je van dictie of ben je 
gebeten door de toneelmicrobe? Hier kan je je uitleven 
via taal: van monoloog tot dialoog, van rollenspel tot een 
eigen vlog of lekker ongebreideld fantaseren en improvi-
seren…Vlot en expressief communiceren staat natuurlijk 
centraal en we leren ons zowel verbaal als non-verbaal 
uiten. Zelfs mét mondmasker     kunnen we ‘shinen’… 
Schuilt er misschien een jonge acteur/actrice in jou?
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Sonja Sijmkens

Maatschappij en welzijn 
Het sociale vak bij uitstek: we leren respectvol met 
elkaar omgaan, denken na over wat vriendschap in-
houdt, leren ook onszelf beter kennen. We spelen 
gretig in op de leefwereld van de jongeren en op de 
actuele samenleving… Hoe zit menselijk gedrag in el-
kaar en ken je jezelf? We steken ook vaak de handen 
(flink gewassen weliswaar     ) uit de mouwen: iets bak-
ken of onze creativiteit gebruiken. Zo maakten we on-
der andere een ‘Bullet journal’, een hippe variant van 
het klassieke vriendenboekje… Ben je al benieuwd 
naar wat we nog meer leren, bestuderen én creëren?

Artistieke vorming 
Ben je verzot op het werken met verf, potloden en 
stoffen? Dan kun je je creatief helemaal uitleven! Wil 
je je graag verliezen in een wereld van beeld, mode, 
cultuur en design? Via allerlei kunstwerken krijg je de 
kans de kunstenaar in jezelf te ontdekken… En geen 
nood: handgel en ontsmettingsspray staan nooit ver 
weg     , zodat we zorgeloos aan de slag kunnen… 
Misschien ben jij zo’n creatieve artiest in wording? 

STEM-wetenschappen 
Voor wie houdt van experimenteren en ontdekken. 
De liefhebbers van natuurwetenschappen komen 
hier ruimschoots aan hun trekken! Via allerlei boei-
ende proefjes en speelse opdrachten (soms zelfs in 
open lucht, wat elke viroloog zal toejuichen     ) wor-
den we uitgedaagd en proeven we telkens van een 
ander stukje Science, Technology, Engineering en/of 
Mathematics (= STEM). Ben jij zo’n jonge onderzoeker 
die deze pittige ontdekkingstocht aandurft?

ICT en media  
Fan van sociale media en dol op ICT? Dan nemen 
we je graag mee in de fascinerende wereld van 
computers, tablets en smartphones… We maken o.a 
stop motion filmpjes en we mogen robots program-
meren… Wij weten hoe een pc er uitziet van binnen 
en van buiten! Uiteraard gebeurt alles coronaproof, 
we houden het graag fysiek en op de pc virusvrij     .  
Ben jij de ICT- freak die we zoeken?
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Op internaat Noord
zitten alle jongens en meisjes

van VISO en Barnum
die intern zijn.

De opvoeders organiseren iedere
woensdag sport en spel, quiz,

knutselen, film, schaatsen, naar stad,
bowling, zwemmen, vrij podium...

kathy.deman@sint-michiel.be
tel. 0488 01 35 76

Hartelijke opvoeding
E�ciënte studiebegeleiding
Deugddoende ontspanning

Individuele kamer
Eigen keuken
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Elk jaar opnieuw trekken we naar de SID-in beurs om de zesdes te helpen bij hun zoektocht naar hun toekomstige studiekeuze. 
Na een heerlijke tijd in VISO, volgt voor hen volgend jaar immers een nieuw avontuur! Op deze SID-in beurs staan tal van uni-
versiteiten en hogescholen te popelen om onze laatstejaars te tonen wat ze te bieden hebben. Door een niet nader genoemde 
pandemie, kon deze jaarlijkse afspraak dit jaar niet doorgaan. Daar had de Vlaamse overheid een oplossing voor: de digitale 
SID-in beurs. Met een avatar (een digitale versie van jezelf), konden onze leerlingen door de virtuele gangen van de expo lo-
pen en via brochures en chatsessies met docenten hun mogelijke studiekeuzes verkennen en/of bevestigen. Hieronder laten 
we onze zesdejaars als ervaringsdeskundigen aan het woord: wat vonden ze van die virtuele beurs en is hun studiekeuze nu 
duidelijk geworden?

Met je avatar het hoger
onderwijs verkennen

Stien Vansteenkiste
6 STWb 
“Zelf had ik geen gesprek-
ken met mensen, maar ik 
heb wel rondgelopen op de 
SID-in beurs en een brochu-
re gedownload. Ik vond het 
heel leuk dat het eruit zag 
zoals op de echte beurs en 
dat je een avatar kon ma-
ken. Dat maakte het wat 
persoonlijker. Mijn studie-
keuze stond 
al vast voor 
de beurs: so-
ciaal werk. ”

Zoë D’haene - 6 STWc
“Ik vond de digitale beurs 
een leuk alternatief voor 
de fysieke beurs, zo kon-
den we toch kennismaken 
met verschillende scholen 
en richtingen. Ik volgde 
drie Live-sessies en twijfel 
op dit moment nog tus-
sen een opleiding tot leer-
kracht in 
het lager 
of het se-
c u n d a i r 
o n d e r -
wijs. 

Femke Vandenameele – 6 SV
“De overheid zorgde voor een 
mooi initiatief met de digitale 
SID-in beurs. Mijn keuze om 
management te studeren staat 
vast, maar moet nog gespeci-
fieerd worden.”

Heike Vermeersch - 6 GWWb
“Jammer dat er niet elke week 
een digitale SID-In beurs georga-
niseerd wordt! Zo zou mijn keuze 
iets makkelijker 
worden. ”

Rhune Claeys - 6 GWWa 
“Mijn keuze om verpleegkunde 
te studeren was al gemaakt, maar 
toch wilde ik graag eens met een 
docent uit de richting praten. De 
digitale SID-in beurs was dus 
een goed alternatief waardoor 
wij als zesdejaars toch ergens 
met onze vra-
gen heen kon-
den.” 

Doro Omez– 6 STWb
“Ondanks het feit dat ik de virtuele 
beurs in het begin wat chaotisch 
vond, kon ik uiteindelijk heel wat 
vragen stellen aan een docent. Vol-
gend jaar wil ik toegepaste psycho-

logie studeren.”

Orphée Meerschaert – 6 STWc
“Ik vond de digitale beurs een 
leuk alternatief voor de fysieke 
beurs, zo konden we toch ken-
nismaken met verschillende 
scholen en richtingen. Ik volgde 
drie live-sessies en twijfel op dit 
moment nog tussen een oplei-
ding tot leerkracht in het lager of 
het secundair onderwijs.

Laura Landuyt - 6 STWc
“Het initiatief zelf vond ik super! We konden 
toch nog de SID-in beurs bijwonen, terwijl we 
de coronamaatregelen naleefden. De filmpjes 
waren goed uitgewerkt en informatief. Ik wist 
ook meteen waar naartoe op de beurs zelf. 
Mijn keuze om ergothera-
pie te studeren, werd enkel 
maar versterkt door deze 
ervaring.”

Laurens Guilbert
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3-2-1, lancering!
Dit schooljaar lanceerden we in 
5STEM/TW een nieuw innovatief 
STEM-project ‘de katapult’. Samen 
met InnovationLab van de faculteit 
ingenieurswetenschappen en ver-
schillende departementen van de 
KULeuven willen we leerlingen en-
thousiasmeren voor STEM-beroepen. 

De  leerlingen werden met dit project 
uitgedaagd om na te denken over 
polymeercomposietmateriaal en het 
gebruik ervan in allerlei moderne 
technologieën. De leerlingen gingen 
de eigenschappen van deze materi-
alen na en op basis van nieuw ver-
worven materiaalkennis stelden ze 
zelf een katapult samen om hiermee 
een projectiel te lanceren. Welk com-
posiet zullen ze vanaf nu als katapult 
gebruiken?

Het project ‘de katapult’ prikkelt de 
verwondering voor fysica, chemie, 
wiskunde en materiaalkunde op 
een leuke en ontspannen manier, 
scherpt de drang om de realiteit be-
ter te begrijpen en ontwikkelt zo een 
nieuwsgierige houding. Daarnaast is 
het leuk om leerlingen spontaan met 
dingen bezig te zien.

Vanuit dit project willen we dat de 
leerlingen zich een beetje meer ‘in-
genieur’ en wetenschapper voelen, 
zodat ze gemotiveerd geraken om 
zo voor STEM-beroepen te kiezen 
en mee te helpen aan het uitbouwen 
van een betere wereld van morgen.  

Ilse Declerck

Lissa Baert 
Toffe dag! Iedereen is actief bezig.

Ine Scherpereel 
De samenwerking verliep goed, we 
vulden elkaar aan waar nodig. Dit 
project vond ik leuk omdat we een 
doel voor ogen hadden.

Hanne Van Thournout 
Leuk project, de samenwerking ver-
liep vlot en we werkten goed samen. 
De groepssfeer was zeer goed en 
dat maakt het nog beter.

Lars Roelandt 
Leuk, subliem project en ook interes-
sant.

FYSICA
Welke materiaaleigenschappen 

verkrijgen we? 
Hoe ver vliegt het projectiel?WISKUNDE

Wat is de efficiëntie
en de accuraatheid?

CHEMIE
Welk materiaal kiezen we?

Wat is het verschil tussen een thermoharder en een thermoplast?
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4 STW-tv

Elk jaar dagen we onze leerlingen van 
het 4de jaar Sociale en technische we-
tenschappen uit om een hele dag kinde-
ren van het 1ste en 2de leerjaar te ani-
meren met leuke activiteiten. Dit gebeurt 
steeds in het kader van het studiekeu-
zeproject, waarbij onderwijs één van de 
mogelijke toekomstpistes is. Dit jaar liep 
het even anders… het coronavirus sloop 
ook onze integrale opdrachten binnen 
en noodzaakte ons om de kinderen veilig 
en gezond in hun klasbubbels te houden. 

Maar... als de kinderen niet naar onze 
school mogen komen, dan komen onze 
leerlingen graag tot bij de kinderen in 
klas. Onder het motto dat je in het on-
derwijs flexibel moet zijn, dat je creatief 
moet zijn met de beschikbare middelen 
en dat je jezelf steeds moet heruitvin-
den, kregen onze leerlingen de opdracht 
om de kinderen een televisieshow aan 
te bieden waarbij 5 elementen aan bod 
kwamen. Ze moesten een DIY-knutsel-
activiteit stap voor stap uitleggen, een 
wetenschappelijk proefje uit de doeken 
doen, de actualiteit met een maatschap-
pelijk thema toelichten, iets eenvoudigs 
samen koken en daarbovenop ook de 
kinderen aan het bewegen krijgen.

Ze gingen aan de slag via een brain-
storming binnen hun groep over wat de 
kinderen van hun gekozen leeftijdsca-
tegorie interesseerde en moesten ook 
inschatten welke activiteiten haalbaar 
waren voor die leeftijd. Daarna maak-
ten ze voor elk van hun activiteiten een 
doordacht stappenplan om het uitein-
delijk voor de camera probleemloos en 
efficiënt te kunnen filmen. Eenmaal alles 
gefilmd, moesten ze natuurlijk ook nog 
hun montage-skills bovenhalen om alle 
losse elementen om te toveren tot één 
geheel voor hun STW-tv. 

Kristel De Duytsche

Raphael Depoortere 4 STWa 
Ik vind de groepssfeer heel belangrijk in 
deze opdracht, ook dat je zelfstandig mag 
werken en je eigen inbreng kan hebben.

Imke Decoene 4 STWC 
In deze opdracht is de grootste uitda-
ging om standaardnederlands te spre-
ken. Ik heb het al altijd moeilijk gehad 
hiermee, maar nu ik de filmpjes die we 
maakten, herbekijk, merk ik echt waar 
ik nog kan verbeteren!

Flor Goeminne 4 STWa
Het is wel een hele uitdaging om alles 
georganiseerd te krijgen door een week 
thuis te moeten werken en een week op 
school te zijn. We moeten echt alles heel 
goed regelen om het te kunnen afwer-
ken. Het is echt moeilijk en ik zal dan ook 
heel trots zijn als het ons lukt.

Justine Fieuw 4 STWc 
Het is leuk om evolutie te zien in 
je werk. Eerst moesten we zelf het 
thema bepalen, om daarna opdrach-
ten te voorzien voor de kinderen en 
nu zijn we bezig met filmen. Binnen 
mijn groep werken we goed samen 
en vullen we elkaar aan. We moeten 
goed doorwerken, want we willen 
een mooi eindresultaat hebben. 

Flore Thorrez 4 STWc 
Ik vind dit een mooie opdracht, omdat 
je al je eigen ideeën mag uitwerken sa-
men met je groepsgenoten, die dan op 
hun beurt ook weer toffe ideetjes heb-
ben. Het is ook belangrijk dat je goed 
naar elkaar leert luisteren en dat je 
goede afspraken maakt, zodat je weet 
wat er nog wel en niet moet gebeuren. 

Elise Ameye 4 STWc 
Het is leuk om te werken in groep, 
omdat je dan het werk kunt verde-
len en steun vindt bij elkaar. Zo leer 
je elkaar ook op een andere manier 
kennen. Ik leerde ook dat ik niet altijd 
mijn zin moet krijgen en dat het inte-
ressant kan zijn om te luisteren naar 
de anderen om tot leuke ideeën te 
komen. We mogen ook niet te snel te-
vreden zijn over ons werk en moeten 
alles nog eens goed controleren voor 
we iets indienen. 

Mathieu Haven 4 STWa 
De zelfstandigheid wordt die ver-
wacht wordt onder begeleiding van 
de leerkracht en de vrijheid die we 
krijgen, vind ik goed!
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Oud-leerling Laura Vanhee:
Say Yes to the Dress

Schoolcarrière
Vanaf het eerste jaar zat ik in VISO, in 
het tweede jaar koos ik de beroepen-
velden Voeding-verzorging en Mode. 
Ik merkte al snel dat mode meer mijn 
ding was en koos dan ook vol enthou-
siasme voor deze richting vanaf het 
derde jaar tot en met het zevende jaar.

Na VISO volgde ik in Brugge een 7de 
Se-n-Se patroontekenen. Het was 
moeilijk, maar ik heb veel geoefend, 
gewerkt en doorgezet. Tijdens het 
weekend was ik steeds bezig met het 
oefenen van het tekenen van de patro-
nen. 
Ik leerde er volledig zelf patronen teke-
nen en patronen nog meer aanpassen 
aan verschillende vormen en maten. 
Ook de theorievakken waren een stuk 
moeilijker, maar dankzij veel inzet ben 
ik geslaagd.

Na dit 7de jaar tso heb ik nog een 7de 
jaar gedaan. In deze opleiding ligt de 
nadruk op het ontwerpen en produc-
tieklaar maken van industriële model-
patronen. Zo kregen we bv. op maan-
dag een opdracht voor het uitwerken 
van een kledingstuk en dan moest dit 
de week nadien volledig afgewerkt zijn 
en op pop staan. Veel verschillende 
werkstukken dus, waar we telkens veel 
uit leerden. Ik kon natuurlijk wel al veel 
van in VISO, maar door alles nog meer 
in te oefenen, kan je het perfect en ook 
veel sneller.
Tijdens dit jaar deden we ook stages 
bij modebedrijven. Ik maakte er de 
staalmodellen, om dan nadien te kijken 
of er nog veranderingen nodig waren 
voor ze in productie konden.

De basis die ik in VISO leerde, was 
zeer goed voor mijn verdere opleiding 
en huidige job. Ik denk bijvoorbeeld 
aan ritsen insteken of speciale zak-

ken… Ook de tekenlessen hebben me 
veel bijgebracht. Als ik nu een kleding-
stuk maak, kan ik dit even schetsen om 
te bekijken hoe ik het wil en daarna 
maak ik een stappenplan van hoe ik 
het zal uitwerken. Precies zoals we het 
in VISO ook deden.
Als ik opnieuw zou beginnen zou ik ze-
ker hetzelfde doen!

Werk
Na mijn opleiding deed ik eerst nog 
een vakantiejob en wou dan sollicite-
ren vanaf september. Intussen had de 
eigenares van Prima Donna gebeld 
naar de school in Brugge om te vragen 
of ze geen afgestudeerden kenden die 
een job zochten. Daar hebben ze mijn 
naam doorgegeven en na een gesprek 
en een dag proberen mocht ik er on-
middellijk beginnen.

Het werk doe ik zeer graag, je werkt 
met mooie materialen, mooie, maar 
ook dure kledingstukken. Dat gaf na-
tuurlijk wel wat stress in het begin. Ik 
doe er vooral de suitekledij en mijn 
collega de bruidskledij, maar 
we helpen natuurlijk elkaar 
als het nodig is. 
Soms mag ik ook een 
kleedje volledig zelf 
maken, bijvoorbeeld 
voor een persoon 
met moeilijke ma-
ten of voor ie-
mand die klein 
van gestalte 
is. Het is een 
boeiende en 
g e v a r i e e r d e 
job!

Door Corona ben ik nu ook thuis, er 
is niet veel werk omdat veel mensen 
hun huwelijk uitstellen omdat ze geen 
groot feest mogen geven. Er is wel al 
veel verkocht, maar we mogen de aan-
passingen nog niet doen omdat er nog 
te veel kan veranderen. Terwijl ik thuis 
ben, maak ik veel kledij voor mezelf en 
familie.

Een goede raad voor leerlingen die 
nu afstuderen
De dingen die je op school leert, moet 
je ook thuis goed inoefenen en je blij-
ven inzetten!

Wat mag ik je nog toewensen voor 
de toekomst
Vooral een goede gezondheid. Ook 
zou ik het nog wel zien zitten om zelf 
leerkracht Mode te worden. Maar dat 
is nog niet voor direct...

Bedankt Laura voor dit boeiend ge-
sprek en succes nog met al je verdere 
plannen!

Veerle Vandamme

Jullie kennen ongetwijfeld dit 
TV-programma over bruids-
jurken op TLC. Maar wanneer 
iemand een bruidsjurk of een 
mooie suitejurk kiest, moet 
dit natuurlijk perfect passend 
zijn. 
Laura Vanhee is oud-leerlinge 
van onze modeafdeling en het 
retoucheren en passend ma-
ken van suitekledij is haar job. 
Tijdens een gezellige babbel 
praten we even bij. 
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Met dit spel daagden we onze leerlingen en collega’s uit! Genoeg achter de computer gezeten, time for some action!
Elk jaar kreeg een bingo-kaart met daarop verschillende opdrachten om uit te voeren en waarvan een foto het

bewijsmateriaal moest zijn. Volbracht je 4 opdrachten die horizontaal, verticaal of schuin achter elkaar op de kaart staan,
dan had je een bingo en maakte je kans op een lekkere prijs.

Als jury was het geen evidente opdracht om 4 winnaars uit te kiezen. Iedereen deed zijn uiterste best en liet zijn
creativiteit de volle loop. Uiteindelijk werd besloten om elke deelnemer die een bingo volbracht te belonen

met een lekkere chocolade paashaas. De 4 winnaars kregen de luxe uitvoering van diezelfde paashaas.

VISO Bingo!

Wie zijn de winnaars?

Voor de eerste graad:
Enéa Desmet 1 ACA

Voor de tweede graad:
Milan Vanhuyse 3 VVb

Voor de derde graad:
Charlotte Laureyn 5 STW

Voor het personeel: 
Ines Maet

Bedankt voor jullie deelname!
Hopelijk hebben jullie ervan genoten en
zorgde dit voor de nodige ontspanning!

V I S O

Elien Debou, Veerle Vandamme
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Dilemma’s in VISO
Het	leven	zit	vol	met	dilemma’s.	Gedurende	de	dag	staan	we	voortdurend	voor	allerlei	keuzes.

De	ene	keuze	al	wat	moeilijker	dan	de	andere,	maar	elke	dag	opnieuw	komen	er	tientallen	onze	richting	uit.
De	ene	persoon	doet	dit	twijfelend,	de	andere	neemt	ze	vastberaden.

Wat	zeg	je	als	je	gevraagd	wordt	om	mee	te	werken	aan	een	artikel	waarbij	je	voor	een	dilemma	geplaatst	wordt?	
Waar	je	bovendien	verplicht	bent	om	voor	één	van	de	twee	voorstellen	te	kiezen	en	je	niets	mag	aanpassen	of	

geen	voorwaarden	mag	stellen.	Wat	bleek,	voor	de	meesten	was	dit	al	een	lastig	dilemma	op	zich!	

DILEMMA 1
Telkens je jouw naam ergens moet 
noteren tijdens schooltijd, moet je 
voor elke letter een ander kleurtje 
gebruiken.

Of
Telkens je een leerkracht tegen-
komt, moet je een liedje zingen.

DILEMMA 2
Elke ochtend, als je je bureau opent, 
is deze volgepropt met gekleurde 
ballonnen. Deze moet je zelf eerst 
allemaal kapot prikken, vooraleer je 
aan je werkdag kunt beginnen.

Of
Telkens wanneer je iemand in je 
bureau ontvangt, moet je bovenop 
je bureau gaan zitten en eerst 5 
min. samen met die persoon yoga-
ademhalingsoefeningen doen zo-
dat jullie volledig ‘zen’ kunnen be-
ginnen aan het gesprek.

DILEMMA 3
Als je in de les zit, dan kan je mama/
papa/partner meekijken via de 
livestreaming hoe jij het doet.

Of
Je moet steeds wachten tot de al-
lerlaatste persoon om de school te 
verlaten.

Annelies Vanderbeke (leerkracht) 
Ik zou kiezen om telkens 
elke letter van mijn naam 
te noteren in een ander 
kleurtje. Dit omdat elke ma-
nier om kleur te geven aan 
je leven TOP is! Ook is het 
pastoraal jaarthema ‘Verras-
send vreugdevol’, waarbij we telkens met 
veel kleuren werken. Dit past hier dus héél 
goed bij. Bovendien is de 40 dagentijd 
net begonnen en hier is de slogan ‘Pro-
beer het eens uit’, wat je dus zeker ook 
doet met deze kleurbalpennen. Als laatste 
argument haal ik met plezier aan dat dit 
me doet denken aan mijn jeugd, waarbij 
ik vaak balpennen uittestte en mijn naam 
telkens in een andere kleur schreef. 

Joeri Sioen (directie)
Mijn keuze gaat toch uit 
naar de ballonnen. Hoewel 
ik ervan overtuigd ben dat 
yoga voor veel mensen 
een deugddoende en rust-
gevende activiteit kan zijn, 
is dit voor mij niet het geval. Ik word er 
helaas alleen maar onrustiger door. De 
ballonnen ‘s morgens in mijn bureau lij-
ken me dan een betere optie om te ‘ont-
spannen’. Het zorgt meteen voor een 
actieve en kleurrijke start van de dag en 
ik ben er zeker van dat ik elke dag leerlin-
gen of collega’s zou vinden die me willen 
helpen om ze stuk te prikken.

Martine Lezy (leerkracht)
Zeker het eerste... ik ben 
een vroege vogel, als och-
tendmens ben ik meestal 
op school rond 7.30 u. en 
dan nog eens als laatste 
de school verlaten? Ab-
soluut niet!  Dat zou slecht 
voor mijn humeur zijn. Dus laat ze maar 
meekijken naar de livestreaming! Dan 
kunnen ze zien hoe enthousiast mijn leer-
lingen zijn. In de pers verschijnen soms 
berichten dat de leerlingen niet meer 
alert in de klas zitten, liever lui dan moe 
zijn... Volg maar mee en we bewijzen het 
tegendeel!

Norah Gossaert (2 ACMWA)
Ik zou kiezen voor de eer-
ste optie, omdat ik denk dat 
het misschien een motiva-
tie zou zijn voor mij om toch 
aandachtig te luisteren en 
mee te volgen. En mijn ou-
ders zouden dan ook beter 
weten wat er gebeurt in de lessen en wat 
ik allemaal leer.

Ewout Van Den Broucke  en
Jennifer Vandecasteele (2 Bd) 
We kiezen dan wel voor 
de 1ste keuze waarbij we 
onze naam in verschillende 
kleurtjes mogen schrijven. 
We kunnen helemaal niet 
zingen, dus dan vinden we 
schrijven beter!

Emma Dewilde (leerkracht)
Hoewel ik van nature een 
echte twijfelaar ben, was 
mijn keuze hier snel ge-
maakt,  namelijk telkens 
een liedje zingen bij het 
tegenkomen van een col-
lega. Ik hou enorm van mu-
ziek en ik kan niet in mijn auto zitten of 
onder de douche staan zonder luidkeels 
mee te zingen met de radio. Ik hoop al-
leen voor jullie dat deze dilemma’s geen 
realiteit worden, want aan mijn zangkunst 
is nog heel wat werk!

Tatiana Blondeel (2 ALMWB)
Ik zou kiezen om altijd tij-
dens de schooltijd de let-
ters van mijn naam in een 
ander kleurtje te schrijven, 
omdat het creatiever is en 
het maakt je taak/toets/op-
dracht een stuk leuker om 
te maken doordat je alle kleurtjes ziet. Ik 
zou niet willen zingen, omdat ik helemaal 
niet kan zingen, en ook omdat je anders 
bijna altijd zou moeten zingen, aangezien 
je op school voortdurend leerkrachten 
tegenkomt.
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DILEMMA 4
Je moet elke dag op de speelplaats 
een liter melk drinken in een onesie 
van een koe om de dag te starten.

Of
Telkens wanneer je een lokaal bin-
nen stapt, begint iedereen te huilen 
en moet je hen eerst troosten.

DILEMMA 5
Telkens je het woord ‘corona’ hoort 
op school, moet je uit volle borst 
een liedje zingen.

Of
Als je beweegt op school, moet dit 
voortdurend in slow-motion gebeu-
ren.

DILEMMA 6
Telkens je de speelplaats kruist, 
moet je dit galopperend als een 
paard doen, met bijhorende gelui-
den.

Of
Je kan pas het (klas)lokaal verlaten 
als iedereen je een grap verteld 
heeft en je als enige overblijft.

Emilie Chennoufi (leerkracht)
Ik zou kiezen voor optie 1, 
omdat ik graag mensen ge-
lukkig maak. Liever zie ik 
de mensen om me heen la-
chen en plezier maken dan 
ongelukkig zijn. Zelf zou ik 
het ook leuk vinden om in 
een warme makkelijke onesie rond te lo-
pen. Goed begonnen is half gewonnen, 
toch?

Alexander Blomme (leerkracht)
Aangezien het woord coro-
na net iéts te vaak rondom 
mij te horen valt binnen de 
schoolmuren en mijn zang-
kunsten beneden alle peil 
zijn, voel ik me genood-
zaakt om optie twee te 
nemen. Voor mezelf, maar vooral ook ter 
preventie van schade aan de gehooror-
ganen van de collega’s en leerlingen in 
VISO. Door de vele extra coronahandelin-
gen (alles ontsmetten, verluchten, afstand 
bewaren, etc.) en de vele herhalingsles-
sen, heb ik de afgelopen maanden so-
wieso al een beetje het gevoel dat ik mijn 
lessen in slow-motion geef... Daarnaast 
lijkt verplicht in slomo leven me een goe-
de manier om, zij het gedwongen, meer 
stil te staan bij en je bewust te worden 
van de kleinere, maar daarom niet minder 
belangrijke, dingen des levens. Los daar-
van, vrees ik ook dat bijvoorbeeld het in 
de gaten houden van het gsm-gebruik 
bij mijn leerlingen een extra moeilijkheid 
zou worden en dat ik mijn koffiebreak in 
de lerarenkamer op mijn buik zou mogen 
schrijven als ik me voor de speeltijd op 
het tweede verdiep zou bevinden. Ach,  
cafeïne is toch overrated.

Ilias Vanhove (leerkracht)
De keuze was hier niet bijs-
ter moeilijk om te maken. 
Gezien ik een persoon ben 
die graag al eens lach, vind 
ik het een pracht-idee om 
elke leerling mij te doen 
lachen vooraleer ze het lo-
kaal verlaten. Dat is al eens wat anders 
dan gierend en brullend het lokaal uit te 
stormen (ik niet hé, de leerlingen).

Ine Demedts (leerkracht)
Ik kies voor het eerste, 
ik kan namelijk niet traag 
wandelen en zou al snel in 
mijn oude gewoonte van 
snelwandelen terechtko-
men. Door de 1ste optie te 
nemen, zorg ik voor een 
positieve vibe op school. Ik denk dat er 
door m’n zangkunst heel wat mondhoe-
ken omhoog zouden gaan. Misschien 
kan er in duet gezongen worden?

Sharaya Verbrugghe 7 EL
Ik heb gekozen voor de 
grappen, omdat ik be-
nieuwd ben naar de mop-
pen van mijn klasgenoten 
en de leerkracht natuurlijk. 
Aan humor geen gebrek 
in mijn klas, dus deze is 
voor ons gemaakt. De droge humor die 
we hebben, vind ik geniaal. Soms lachen 
we zelfs om de droogste moppen, om-
dat diegene die ze vertelt het zelf echt 
grappig vindt. Humor is zo belangrijk in 
onze klas, dus ik kon echt niet anders dan 
deze te kiezen. Het schreeuwt gewoon 7 
EL... Ons motto is dan ook: een dag niet 
gelachen, is een dag niet geleefd.

Liam Wyckaert 3 TW
Ik zou het liefst bewegen 
in slow motion, want ik kan 
niet goed zingen en op 
school klagen we vaak over 
corona, dus zou ik echt wel 
heel veel moeten zingen. In 
slow motion bewegen kan 
trouwens ook grappig zijn, dus dat maakt 
alles ook weer wat leuker.

Renaat Dejonckheere (leerkracht)
Aangezien ik op de speel-
plaats nog nooit een galop-
perend paard heb gezien, 
zou dit maar een raar zicht 
zijn, mocht ik dit doen mét 
mondmasker (zonder trou-
wens ook...). Dus wacht ik 
wel in het klaslokaal tot alle leerlingen 
een grap hebben verteld. Humor is voor 
het ogenblik één van de beste wapens 
om welgezind in het leven te staan. Dus 
laat die grappen maar komen!

Hylke Simoens (3 STWD)
Ik zou de eerste kiezen, want 
ik drink heel graag melk en 
als dat nu in zo’n koe onesie 
is, maakt mij niet uit, want ik 
kan dan waarschijnlijk ande-
ren laten lachen. Dat is mijn 
doel in het leven, anderen laten lachen 
en gelukkig maken. Dat is ook de reden 
dat ik vaak grappige dingen zeg tijdens 
de les.

Anke Desmet (leerkracht)
Voor mij was de keuze toch 
behoorlijk snel gemaakt. 
Aangezien ik geen melkpro-
ducten drink, verkies ik de 
tweede optie. Wel niet de 
meest aangename situatie 
om elke lesstart leerlingen te zien huilen. 
Gelukkig heb ik meestal lesblokken van 
3 tot 4 uur waardoor dit al minder vaak 
gebeurt dan bij leerkrachten die elk les-
uur een andere klas hebben. Ook vind ik 
het welbevinden van de leerlingen zeer 
belangrijk en help ik hen graag door een 
luisterend oor te zijn.  Eventueel de les 
starten in die onesie van een koe uit op-
tie 1, om de droevige sfeer al snel te doen 
keren...

Lobke Deceuninck (2 AXMW)
Ik kies voor het tweede, om-
dat ik eerst en vooral geen 
melk lust. Ten tweede help 
ik zeer graag mensen en 
als ik hen troost, kunnen we 
ook even een goed gesprek 
hebben. Zelf vind ik het be-
langrijk dat we over problemen kunnen 
praten, want iedereen heeft wel eens 
een slechte dag. Nadat ik hen getroost 
heb, kunnen we weer van onze school-
dag genieten.

Kristel De Duytsche
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de leerlingen van de 1ste graad die het 
talentuur  of de basisoptie STEM volgen, 
deelnamen aan de STEM-olympiade? De 
grote VISO-winnaar was Joren Lamote  
(2 ACSTEM): hij krijgt een jaarabonne-
ment van Eos. De 2de plaats was voor 
Thor Malfait (2 ACSTEM) en de 3de plaats 
was voor Gaétan Dujardin (1 ALc). 

er in 1 B en 2 B het hele jaar door rond 
milieu wordt gewerkt? Eind december 
fleurden ze hun speelplaats op met ‘een 
sjaal rond de paal’, gemaakt uit oude kle-
dij door de leerlingen die de basisoptie 
maatschappij en welzijn volgen. In Zwe-
den worden banken aangekleed met 
gebreide sjaals die mensen die het finan-
cieel moeilijk hebben of op straat leven 
gewoon mogen meenemen.

we in VISO D 8 nieuwe duo’s van vuil-
nisbakken (restafval en pmd)  kregen via 
het nudging-project met ‘Mooimakers’? 
Zo houden we onze speelplaatsen ook 
proper!

Peter Van Vooren (leerkracht) een chal-
lenge heeft aangegaan met zijn leerlin-
gen? Alle geregistreerde kilometers op 
Strava die de leerlingen in een week 
fietsten, telde hij op per klas en fietste dit 
op zijn beurt.

de VISO-leerlingen zelfs in coronatijden 
in contact staan met Franstalige leerlin-
gen? De klassen 5 STW maakten een 
filmpje waarin ze zichzelf voorstellen in 
het Frans aan Waalse leerlingen en kre-
gen van hen filmpjes in het Nederlands 
terug.  

de leerlingen van 5 Verzorging goed  
werden voorbereid op hun eerste oude-
renstage in een woonzorgcentrum? Blij-
ven oefenen is de boodschap!

leerkrachten ook iets goed uit de lock-
down proberen te halen?  Nikita Geenens 
startte met een gezondere, fittere 
levensstijl: ze steekt véél meer tijd in het  
bereiden van gezonde voeding én 
beweegt ook véél meer dan vroeger.  
Zo start ze haar dag met 7 minuutjes 
sport om 6.45u.!

we zelfs in coronatijden nog steeds actief 
blijven om onze schoolbuurt netjes te 
onderhouden? Goed gedaan 2 Bb!

heel wat leerlingen van de eerste graad 
nog steeds besmet zijn met het leesvirus? 
Meer foto’s zijn te vinden op Facebook. 

Lisa Vancoillie (6 TW) een cursus diep-
zeeduiken volgt? (toch in normale tijden, 
met corona zal dat iets moeilijker zijn).

leerkracht Valentine Desmet de leerlin-
gen van 7 Kinderzorg wegwijs maakte in 
de wondere wereld van de kindergrime? 

Ze leerde hen verschillende technieken 
aan die ze op hun arm uitprobeerden. 
Door de coronamaatregelen was het 
namelijk helaas niet mogelijk om dit op 
het gezicht uit te proberen...

ze in het talentuur voeding en gezond-
heid in 1 B al heel wat geleerd en gesmuld 
hebben? Zo maakten ze appelflappen, 
cakejes, spaghettisaus, pitta broodjes en 
prachtig versierde rolgebakjes.

de leerlingen van 
2 B die kozen 
voor het talent-
uur voeding en 
gezondheid al vol-
ledige gerechten 
kunnen bereiden? 
Ze maakten o.a. 
gehakballetjes in 
tomatensaus, prei-
schotel, quiche, 
opgevulde flensjes 
en tal van gezonde 
tussendoortjes.

leerlingen van 2 B 
(die in de basisop-
tie maatschappij 
en welzijn kozen 
voor uitdieping 
voeding) rond 
reclame werkten? 
Zo maakten ze 
een gezonde ver-
sie van de mac 
Donald chicken-
burger en waag-
den ze zich aan 
een pizza zoals in 
de echte pizzeria..

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wist je dat...
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Het Corona kruiswoordraadsel

4 MRP: creativiteit in mode

Horizontaal:
4. Die ene persoon die je bubbel binnen mag.
6. Een alternatief om het weekend in te zetten met een 
hapje, een drankje en Skype.
8. Verloren maskers in de berm. 
9. Bij dit woord hoort: een leerkracht die de leerstof 
met virtuele handen en voeten uitlegt, technologie die 
niet mee wil en die ene klasgenoot die weer de wek-
ker niet had gezet. 
10. Zullen we elkaar ooit nog een hand geven, of blijft 
de … een ding?
12. Iemand die weinig over het virus weet, maar toch 
denkt Marc Van Ranst te kunnen vervangen, noemen 
we een toog...

Verticaal 
1. Te weinig knuffelen begint door te wegen, velen heb-
ben dan ook last van…
2. De politie moet dit soort feestje vaak stoppen na 
klachten over te luide muziek of zatte buren die het 
te bont maken. 
3. Velen zagen een trouwe viervoeter als de ideale af-
leiding tijdens de lockdown, zo’n jong hondje noemen 
we dan ook een pandemie…
5. Een regelmatig bezoek aan de kapper was een hele 
tijd niet mogelijk, waardoor een corona… meer of min-
der tijdens een Live-les niet echt meer opviel.
7. De vaak iets oudere medemensen die dicht bij je ko-
men staan in de winkel noemen we corona…  
11. Zwaaien naar je grootouders in het rusthuis of een 
baby’tje voor de eerste keer zien met een raam tus-
senin. Zo’n … is het toch niet helemaal.

Oplossing: 

Horizontaal  Verticaal

4. knuffelcontact  1. huidhonger
6. skyperitieven  2. lockdownfeestje
8. zwerfkapjes  3. puppy
9. afstandsonderwijs  5. coupe 
10. ellebooggroet  7. plakkers
12. viroloog  11. raambezoek

In de richting Mode maken we niet 
alleen eigen kledingstukken, we den-
ken graag na over mode, trends, stof-
fen, kleuren…

Ook maken we graag eigen creatieve 
werkstukken. Op deze foto’s kunnen 
jullie zien hoe wij, leerlingen 4 MRP, 
tijdens de PO-les zelf een bloem heb-
ben getekend. Bijzonder en leuk was 
dat we deze bloem nadien gebruikten 
om op stof te plaatsen. Omdat we met 
die stof daarna een rok wilden maken, 
knipten we eerst de rokdelen voor we 
er de bloem op plaatsten. We scanden 
en tekenden in, lieten de bloemen op 
verschillende formaten uitprinten en 
legden ze dan in een mooie composi-
tie. Met een speciale techniek zetten 
we de bloemen over en konden we de 
rok afwerken.

In de lessen CPL (commerciële presen-
tatie en lifestyle) hebben we de pop-
pen aangekleed met onze creatieve 
rokken om ze zo te presenteren zoals 
in een etalage.

Veerle Vandamme
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Geboorten
HELENA op 17 december 2020, klein-
dochter van Hilde De Tavernier - leer-
kracht

JOY ELIZABETH op 29 januari 2021, 
zus van Ivonatha Patrick Pumsifu -  
1 ACa

ACHIEL op 6 februari 2021, zoon van 
Pieter Descamps en Margaux Vande-
kerckhove - leerkracht en preventiead-
viseur en kleinzoon van Nathalie Ghe-
kiere - leerkracht

ESMÉE op 22 februari 2021, dochter 
van Bjorn De Cock en Evelien Trio - 
opvoeder

IBE op 2 maart 2021, kleinzoon van 
Hilde Dewyspelaere - oud-leerkracht

ROSA op 2 maart 2021, kleindochter 
van Tine Tiers - leerkracht

AIMÉ op 6 maart 2021, zoon van Tom 
Rommens en Charlotte Bostyn - leer-
kracht

Proficiat aan de ouders en hun familie! 

Overlijdens
Zuster Marie-Thérèse op 29 december 
2020, zuster van Liefde

Dhr. André Bogaert op 29 december 
2020, grootvader van Ine Bogaert - 
leerkracht

Mevr. Maria Desloover op 31 december 
2020, grootmoeder van Elien Debou - 
TAC

Dhr. Edmond Thon op 5 januari 2021, 
grootvader van Arwen Drubbels - 1 Bc 
en overgrootvader van Soetkin Dewitte 
- 4 STWb

Dhr. Etienne Deweerdt op 14 januari 
2021, grootvader van Febe Delboo -  
5 Vc

Dhr. Rik Deprez op 14 januari 2021, 
vader van Bart Deprez - leerkracht

Dhr. Lucien Lonneville op 29 januari 
2021, vader van Ann Marie Lonneville 
- leerkracht

Mevr. Rika Bostoen op 30 januari 2021, 
grootmoeder van Louis Decaestecker 
- 6 STWa

Mevr. Francine Martin op 31 januari 
2021, grootmoeder van Noor Borry -  
6 GWWa

Dhr. Filiep Berland op 2 februari 2021, 
stiefvader van Ashanty Vanthornout -  
1 Bb

Dhr. Erik Douchy op 8 februari 2021, 
grootvader van Karuna Douchy - 3 VVb

Mevr. Clara Berghman op 20 februari 
2021, grootmoeder van Ines Maes - 
leerkracht 

Dhr. Marc Monstrey op 24 februari 
2021, vader van Toon Monstrey - TAC. 

Dhr. John Goddeeris op 24 februari 
2021, grootvader van Laurena - 3 STWb 
en Isaura Rebry - 5 STWb

Dhr. Gerard Reynaert op 27 februari 
2021, grootvader van Fien Reynart -  
6 STWb

Mevr. Jacqueline Vanhoenacker op 3 
maart 2021, grootmoeder van Estée 
Vlieghe - 1 ACb

Dhr. Jozef Demedts op 4 maart 2021, 
grootvader van Joke Vanallemeersch - 
leerkracht

Mevr. Gilbert Buyse op 14 maart 2021, 
grootmoeder van Wiepke Valcke -  

4 VVcDhr. Frans Allewaert op 18 maart 
2021, grootvader van Lowie Wulbrecht 
- 2 Bd

Mevr. Ann Dejonckheere op 19 maart 
2021, dochter van Marie-José Demeu-
lenaere - oud-collega.

Mevr. Erlinde Cauwelier op 21 maart 
2021, grootmoeder van Yluna - 1 Bb en 
Yana Dierickx - 3 VVc 

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan.

Familiaria



PERSOONLIJKE RONDLEIDINGEN

VISO nodigt je uit

Ontdek tijdens onze rondleidingen op 23, 24 en 30 april en 2 mei
het boeiende schoolleven in de twee campussen van VISO:

• persoonlijke rondleiding op maat;
• info over al onze studierichtingen aso, tso en bso en onze school;
• kennismaking met de vele talenturen in onze nieuwe 1ste graad en de
 basisopties in het 2de jaar (Maatschappij en welzijn, STEM-wetenschappen);
• bezoek aan lokalen van het 1ste jaar, leskeukens, labo’s, schoonheids- en
 kapsalons, lokalen verzorging en mode, projectklassen...
• info over onze uitgebreide zorg voor alle leerlingen; 
• info over het internaat;
• mogelijkheid om in te schrijven.

Onze rondleidingen verlopen volledig coronaproof en passen we aan
aan de dan geldende maatregelen, inschrijven is verplicht en kan op
www.viso-roeselare.be/ontdekviso. Wie nieuwsgierig is, kan nu al op
de site heel wat digitale info vinden over VISO! 

 

Doorstroomgericht (aso-tso)
• Welzijnswetenschappen
 (nu: Sociale en technische wetenschappen en
 Gezondheids- en welzijnswetenschappen)
• Biotechnologische en
 chemische STEM-wetenschappen
 (nu: STEM/Techniek-wetenschappen)
• Humane wetenschappen

Doorstroom- en arbeidsmarktgericht (tso)
• Gezondheidszorg
• Wellness en schoonheid
 (nu Schoonheidsverzorging)
• Opvoeding en begeleiding

Arbeidsmarktgericht (bso)
• Verzorging
• Haarverzorging
• Schoonheidsverzorging
• Moderealisatie
• Assistentie in wonen, zorg en welzijn
 (nu: Organisatiehulp)

Jij  zal  kunnen  kiezen  uit  ons  nieuw
studieaanbod  (afstudeerrichtingen)

Digitale infoavonden
Tijdens onze digitale infoavonden ontdek je de school, onze ruime waaier aan 
richtingen en kan je vragen stellen. Er zijn verschillende infoavonden:

•	1	A	op	22	april	om	18.30	of	om	20	u.,
•	1	B	op	27	april	om	19	u.,
•	2	A	naar	3	aso,	tso	of	bso	op	26	april	om	19	u.,
•	4	aso	of	tso	naar	5	OH,	V,	STW	en	GWW	op	26	april	om	20	u.,
•	2	B	naar	3	bso	op	11	mei	om	19	u.

Inschrijven	is	niet	nodig,	de	deelnamelink	komt	op	www.viso-roeseare.be/
inschrijvingen-en-infodagen

04/05 peilingstoets 6 HZ P 
07/05 50-dagen 6des D + P
 Dag van de kleur D + P
11/05 Digitale infoavond overstap
 van 2 B naar 3 bso om 19 u.      D
13/05 Hemelvaart (vrije dag) D + P
14/05 vrije dag D + P
17/05 dagje kleuters begeleiden
 op de kinderboerderij 5 V D
19/05 medisch onderzoek
 in CLB 3 VVb    D
23/05 Pinksteren D + P
24/05 pinkstermaandag
 (vrije dag) D + P
25/05 gip 6 TW P
25/05 medisch onderzoek
 in CLB 3 VVa D
26/05 medisch onderzoek
 in CLB 3 MRP D
01/06 gip 6 STW P

Omwille van de overheidsmaatregelen 
om het coronavirus te bestrijden, kun-
nen we momenteel heel moeilijk bepalen 
welke geplande activiteiten in het derde 
trimester al dan niet zullen doorgaan. 
Daarom verwijzen we naar de kalender op 
Smartschool voor de meest recente info.

19/04 thema ‘puberteit’ 2 B D
22/04 digitale infoavond 1 A
 om 18.30 u. en 20 u.  P
26/04 digitale infoavond overstap
 van 2 A naar 3 aso,
 tso of bso om 19 u.                   P
26/04 digitale infoavond overstap
 van 4 aso, tso naar 5 OH,
 V, STW en GWW om 20 u.     P
27/04 digitale infoavond 1 B om 19 u.   D
01/05 Dag van de Arbeid D + P
03/05 peilingstoets 6 HZ P

01/06 vaccinatie door CLB
 op school 1 A P
03/06 vaccinatie door
 CLB op school 1 B D
08/06 gip 6 STW P
16/06 start blokstage OH/OA/Mode D
23/06 einde blokstage OH/OA/Mode D
23/06 laatste examendag
 3de graad D + P
24/06 laatste examendag
 1ste en 2de graad D + P
24/06 proclamatie 6des en 7des P
25/06 proclamatie 7des D
29/06 oudercontact vanaf 17.30 u.  D + P
30/06 afhalen rapport (VM) D + P
23/08  bijkomende proeven   D + P

D : VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

Kalender

Infomomenten

derde trimester 2020-2021



Sterk in de zachte sector

VISO

Campus Dr. Delbekestraat
Dr. Delbekestraat 24 – 8800 Roeselare

tel.: 051 20 88 77

Campus Polenplein
Polenplein 23 – 8800 Roeselare

tel.: 051 20 14 57

viso.roeselare@sint-michiel.be
www.viso-roeselare.be

www.facebook.com/visoroeselare
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