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OMG, yes!
Heel wat onder jullie zullen de laatste weken ongetwijfeld omg, yes
gedacht hebben. Eindelijk gaan de
coronacijfers de goede kant uit. Eindelijk wordt normaal opnieuw normaal en omg yes, wat is het fantastisch om normaal te kunnen doen.
Na de volledige lockdown van vorig schooljaar, was het vervolg dit
schooljaar een serieuze beproeving.
De veerkracht, zowel van leerlingen
als personeel, werd danig op de
proef gesteld. Het was niet normaal.
Maanden vol coronamaatregelen:
buiten komen, maar met mondmasker; geen uitstappen of feestjes,
maar van thuis naar school en terug;
contacten, maar op afstand; vergaderingen, maar digitaal; lessen, maar
deels via pc; geen corona, maar in
quarantaine; infoavonden, maar via
live streaming; nog niet naar huis,
maar eerst contact tracing opvolgen.
En toch zetten onze leerlingen door,
ze gaven alles wat ze hadden. Nog
maar eens hebben leerkrachten
hun lessen heruitgevonden. Weer
sprongen opvoeders bij voor de
vele vervangingen. Het onderhoudspersoneel bleef naarstig verder
ontsmetten en ouders zorgden dat
lessen volgen van thuis uit mogelijk
was. Een zeer oprecht dankjewel
aan elk van jullie. Er werden bergen
verzet en soms (te) diep in het rood
gegaan. Laten we verder goed voor
elkaar zorgen, want het herstel zal
niet voor iedereen instant zijn.

Zou er dan toch licht aan het einde
van de tunnel zijn? Er bleven veel twijfels en maatregelen, maar ook hoop
en iedereen ging er voor. En jawel,
niet veel later was daar een nieuw
hoogtepunt. Een activiteitendag met
zowaar échte activiteiten, voor álle
leerlingen, op school én daarbuiten! Titularissen en LO-leerkrachten
spaarden kosten noch moeite, ook
al was het met alle maatregelen niet
evident, zeker niet voor 1170 leerlingen. Geen eenvoudig dagje Bellewaerde of simpele fietstocht, maar
per jaar een dag vol activiteiten: lasershooting op school, bumperbal,
percussie- en zangworkshops, silent
disco, springkastelen, een reis rond
de wereld en zo veel meer.
En omdat die lichtpuntjes moed geven, werken we ook volop aan de
toekomst. De modernisering van het
onderwijs die volgend jaar start in
het derde jaar werd verder voorbereid door de leerkrachten en onze
tweedes verkenden de vele nieuwe
richtingen in het derde jaar in VISO,
zowel in aso, tso als bso. Ons ruim
aanbod kon ondertussen ook al heel
wat nieuwe leerlingen bekoren. Momenteel zijn al meer dan 150 (!) nieuwe leerlingen ingeschreven voor volgend schooljaar.
Ook de start van de laptop in de klas
volgend jaar in het 1ste en 3de jaar is
een boeiende uitdaging waar we vol
voor gaan, samen met onze partnerschool Barnum. Onze samenwerking
wordt zo stap per stap verder uitgewerkt.

Gelukkig zagen we in het derde trimester steeds meer lichtpuntjes. Het
eerste was meteen een zeer kleurrijk licht met VISO in kleur en de 50
dagen. Onze zesdes kregen niet het
grote feest waar ze écht wel recht op
hadden, maar, omg yes, wat deed
het deugd. Je zag ze zo hard genieten. Wat was het fantastisch om hun
talenten nog eens op een podium te
zien!

De toekomst wordt stilaan opnieuw
normaal, maar omg ook zo spannend. Niet in het minst voor onze
laatstejaars. Zij hunkeren naar het
werkveld of hun vervolgopleiding.
Hun proclamatie, mét ouders, is opnieuw een lichtpunt. Een uniek moment dat hopelijk de start wordt van
een schitterende zomer en daaropvolgende carrière na VISO.

Na de 50 dagen kwam er zowaar
weer voltijds onderwijs voor iedereen.

Ook voor onze collega’s die met
pensioen gaan of in de voorbije

periode gingen, wordt de toekomst
spannend. Stuk voor stuk hebben ze
een rijke carrière in VISO achter de
rug. Ze deelden hun expertise in en
passie voor hun vakken met duizenden jongeren en vele collega’s. We
zijn hen oprecht dankbaar en zullen
ze missen. Ook voor hen wordt de
zomer meer dan normaal.
Een zomer met steeds minder maatregelen en steeds meer mogelijkheden om elkaar écht te ontmoeten.
Een zomer waarin we kunnen genieten van een glas op een terrasje, een
etentje, een bezoek aan grootouders, een kamp of reisje, een optreden of festival, een wielerwedstrijd
of de finale van het Europees Kampioenschap. Een zomer om nooit meer
te vergeten.
Omg yes, ik wens het jullie allen van
harte toe!
Joeri Sioen
adjunct-directeur
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Een verrassend en
vreugdevol schooljaar
Het thema “OMG - Yes! - Verrassend
vreugdevol” vormde de rode draad
doorheen dit schooljaar. Misschien
was het nu ook niet zó verrassend dat
het opnieuw een schooljaar zou worden dat anders zou zijn dan anders. De
door hogerhand opgelegde coronaregels vergden vaak veel inspanningen
van directie, leerkrachten, opvoeders,
onderhoudspersoneel, ouders… en
niet in het minst van onze leerlingen
zelf. Reeds lang op voorhand uitgewerkte lessen of activiteiten moesten
in extremis aangepast worden door de
wispelturige cijfers die zich niets aantrokken van de vaak vele uren werk en
reeds geleverde inspanningen. Ook
op pastoraal vlak hebben we vaak
flexibel moeten omspringen: een startviering met een volledig jaar was onmogelijk, novembervieringen moesten
vaak digitaal gebeuren, net zoals de
advent- en goedevrijdagviering. Ook
de traditionele moedviering in VISO-P
om onze leerlingen een hart onder de
riem te steken net voor de examens,
kon niet doorgaan. In VISO-D vonden
de estafettevieringen dit jaar per klas
plaats en konden de laatstejaars op

die manier toch de fakkel doorgeven
aan de andere jaren. Ook de proclamatievieringen zijn net weer iets anders
dan gewoon.
En toch… En toch was het ook een
vreugdevol schooljaar! Ondanks – of
misschien beter: net dankzij – dat we
allemaal in hetzelfde schuitje op een
woelige zee zaten, ontstond er een
bijzondere band. Een extra inspanning
van leerkrachten om de leerstof toch
zo goed als mogelijk – vaak digitaal –
over te brengen, werd geapprecieerd
door de leerlingen. Een berichtje om
leerlingen op te roepen om de moed
erin te houden, miste zijn effect niet.
Het op de meest mogelijke en onmogelijke momenten, fysiek of digitaal, remediëren werd geapprecieerd door de
leerlingen. Een welgemeende “Dank u
wel voor alles mevrouw/mijnheer!” op
het einde van het schooljaar doet ook
bij leerkrachten hun hart een tel overslaan. Om nog maar te zwijgen over
de dankbaarheid die je als leerkracht
voelt als leerlingen zonder dat je het
moet vragen een camera en microfoon
ophaalden zodat een medeleerling in

quarantaine de les kan volgen of als
de klas zonder dat je ze moest aanporren de orde deed op het einde van
de lesdag. Of hoe uit een situatie die
we allen zo snel mogelijk willen achter
ons laten, toch ook iets vreugdevol kan
voortkomen! De hierboven opgesomde voorbeelden zijn slechts een kleine
greep uit talloze gelijkaardige zaken –
en ook dat is pastoraal! Er durven zijn
voor elkaar, elkaar helpen waar nodig.
Niet alleen corona verbond ons met
elkaar, maar vooral de inzet, de flexibiliteit, de bezorgdheid, de waardering,
de dankbaarheid en het respect die
voor de dag werden gebracht.
Hoe alles verder zal evolueren en hoe
onze vakantie er zal uitzien, is op het
moment van dit schrijven nog niet gekend. Wat ik wel weet is dat iedereen
van een meer dan welverdiende vakantie mag genieten! Laad de batterijen op! Maak tijd voor de mensen die je
misschien te lang niet kon ontmoeten!
Doe dingen die je opbeuren! Geniet
van een veilige, verrassende en vooral
vreugdevolle vakantie!
Renaat Jonckheere

Hoeveel vreugde kan er zijn
als je kan samen werken en bouwen?
Als je mag inspireren en verdiepen.
Als je kansen krijgt
om de grote waarden
door te geven en voor te leven.
Als je inventief en creatief mag zijn.
Als je mag troosten,
ondersteunen en bemoedigen.
Als je op die manier kan helpen
om het gelaat
én het klimaat
van een school te bepalen.
Hoeveel vreugde kan er zijn
als je je werk dankbaar mag beleven.
Peter in Leeftocht juni 2021
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The Litter Challenge
In het kader van ‘Mei plasticvrij’ namen we met de drie klassen van 5 Sociale en
technische wetenschappen tijdens het vak integrale opdrachten deel aan ‘The
Litter Challenge’, georganiseerd door Colruyt Group in samenwerking met de
organisatie GoodPlanet Belgium. Dit traject heeft als doel leerlingen van over
heel België te doen stilstaan bij de ernst en gevolgen van zwerfvuil en bestaat uit
twee workshops en een bijhorende uitdaging waarbij er prijzen te winnen vallen.
Tijdens de eerste workshop kwam een spreker langs om de leerlingen wegwijs te maken in allerlei psychologische technieken om het gedrag van mensen
positief te beïnvloeden. Na deze eerste kennismaking werden de leerlingen in
groepjes van vier aan het werk gezet. Ze werden namelijk uitgedaagd om een
campagne te bedenken en uit te werken om hun leeftijdsgenoten bewust te
maken van de ernstige gevolgen van zwerfvuil.
Onze leerlingen bedachten heel wat creatieve ideeën: opvallende vuilnisbakken in de vorm van mondmaskers, een uitdaging voor onze eerstejaars waarbij
prijzen konden gewonnen worden, uitgewerkte informatiepanelen…
Alle leerlingen zetten hun beste beentje voor, maar één groepje kwam wel heel
origineel uit de hoek. Jamai, Bastijn, Eline en Hanne uit 5 STWa bedachten namelijk het plan om influencers te gebruiken om jongeren ervan te overtuigen
hun afval in de vuilnisbak te gooien. Ook de organisatoren van de challenge
waren onder de indruk van het resultaat en benoemden onze leerlingen als één
van de vijf winnende groepjes uit ongeveer 150 deelnemende scholen.
De organisatie beoordeelde hun filmpje als volgt:
• Goed uitgewerkt idee met veel overredingskracht. Dit heeft geleid tot een
sterk resultaat waarbij verschillende BV’s gemobiliseerd zijn om effectief een
filmpje te maken.
• Originele en eigentijdse manier om de doelgroep te bereiken.
Wij zijn enorm trots dat Jamai, Bastijn, Eline en Hanne beloond werden voor hun
inspanningen en deze uitdaging uiteindelijk ook wonnen.
Hiernaast kan je hun verslag lezen over hun idee en het project.
Stefanie Depla

The Litter Challenge was een unieke ervaring waarvan we nooit verwacht hadden
die te winnen. Wij hadden meteen het idee
om een video samen te stellen waarin verschillende influencers zich uitspreken tegen
zwerfafval. We stuurden onze vraag naar
heel wat influencers en waren aangenaam
verrast toen we van verschillende van hen
een filmpje toegestuurd kregen. We kregen
filmpjes van Ruben Van Gucht, Kim Van Oncen, onze burgemeester van Roeselare, Kris
Declerc, en nog veel anderen.
Bovendien plaatsten we op plekken met
veel zwerfafval ook borden met info over de
gevolgen hiervan en vroegen we een reactie hierover aan een aantal voorbijgangers.
Ook die reacties voegden we toe aan ons
filmpje.
Het proces verliep niet altijd even vlot omdat veel influencers moeilijk bereikbaar zijn.
Toch zijn we trots dat we doorgezet hebben
met ons idee en uiteindelijk de challenge
wonnen. 150 scholen namen deel aan de
uitdaging waaruit 5 groepjes gekozen werden als winnaar. De Litter Challenge was
voor ons een mooie maar ook wel bewustmakende ervaring. We werden geconfronteerd met de ernst van zwerfvuil en zijn blij
dat we de kans kregen om mee te doen aan
het project.
We zijn de school en onze leerkrachten IO
enorm dankbaar voor de kans die we kregen om mee te doen aan the Litter Challenge.
Jamai Boers, Bastijn Bonte
Eline De Ketele, Hanne Debusschere
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VISO wuift uit
Lieve De Meyer

Lieve groeide op in Hooglede en ging
naar school in het T.I.H. Elisabeth (het
huidige VISO). Thuis kon je ze steevast
naast haar mama in de keuken vinden.
Daar vertoefde ze heel graag en kon ze
de vele mondjes van het grote gezin vullen met heerlijke gerechten. In het onderwijs stappen was al een heel vroege
roeping voor Lieve. Lager onderwijs of
leerkracht huishoudkunde stonden op
haar lijstje. Uiteindelijk werd het leerkracht huishoudkunde op aanraden van
haar leerkracht voeding in het 6de jaar.
Lieve studeerde af aan het St.-Jozefsinstituut in Tielt.
Ze kreeg na een kleine omzwerving in
een school in Tielt en in de Burgerschool
haar plaatsje in het T.I.H. Elisabeth. Daar
heeft ze wellicht bijna iedereen vervangen: van leerkracht 1ste jaar tot en met
6de jaar, studiemeester-opvoeder, zelfs
directiesecretaresse. De keuken was
haar geliefde domein. Lieve kan koken

Martine Depoorter

en bakken als de beste! Veel van haar
gerechten staan nog altijd op nummer
één bij de oud-leerlingen. Ook de jonge
leerkrachten hielp Lieve graag met goeie
raad. Lieve stond erop dat alle keukens
op school piekfijn verzorgd werden. Zowel de leerkrachten als de leerlingen
wisten dat die perfect in orde moesten
achtergelaten worden na iedere les.
Ook in de integrale opdrachten in het
5de jaar STW was Lieve van onschatbare
waarde. Haar jarenlange ervaring, praktisch inzicht en niet in het minst haar enthousiaste gedrevenheid zorgden ervoor
dat elke opdracht tot een goed einde
werd gebracht. De grote dessertbuffetten bij de sinterklaasfeesten (voor meer
dan 300 personen!), de piekfijne hapjes
op de recepties bij de ouderavonden en
de lekkere lunches bij onze daguitstap
zijn hier maar enkele voorbeelden van en
zullen de leerlingen en de collega’s altijd
bijblijven. Dankzij haar bijzondere talent
voor organisatie en afwerking werd alles tot in de puntjes voorbereid en uitgevoerd. Hierbij legde ze de lat hoog voor
de leerlingen en stond ze altijd klaar om
tussentijdse feedback te geven en bij te
sturen waar nodig.
Niet enkel wat voeding betreft was Lieve
een krak: ze stond (en staat!) altijd klaar
voor nieuwe uitdagingen en trad geregeld uit haar comfortzone, om daar – met
dezelfde grote en niet aflatende inzet –
haar collega’s bij te springen. Niets was
haar te veel: ook voor zichzelf legde ze
de lat immers hoog en wou ze dat alles
piekfijn in orde was. Zo maakten we elk
jaar na het sinterklaasfeest onze inventaris (tijdens de middagpauzes), zodat
we het jaar erop konden starten met
een duidelijk overzicht. Samenwerken
met Lieve was zo aangenaam, omdat je
wist dat je altijd op haar kon rekenen.
Ze had met iedereen het beste voor en

Martine,
wat waren we verrast toen we te horen
kregen dat je in juni je onderwijsloopbaan zal beëindigen!
Je komt nog elke dag enthousiast met
je fiets naar school - steeds mooi op tijd,
maar ook geen half uur te vroeg - en al
van in de fietsenkelder ben je vrolijk aan
het praten met de collega’s. Het lijkt wel
alsof de leerkrachten wiskunde een afgesproken uur hebben om toe te komen...
Je bent plichtsbewust en volgt gemaakte
afspraken steeds op. Je staat gekend als
een goedlachse collega met wie iedereen het goed kan vinden en neemt dan
ook graag wat tijd voor een praatje met
collega’s voor of na de lessen. Je bent
even begaan met leeftijdsgenoten, als
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niet enkel op professioneel vlak. Lieve
was een warme en hartelijke collega en
tijdens onze overlegmomenten maakten
we altijd wat tijd om bij te praten over de
(klein)kinderen en de bezigheden in de
vrije tijd. Zo weten we dat Lieve niet enkel op school een echte bezige bij was,
maar er ook in haar vrije tijd graag op uit
trekt en van het leven geniet, samen met
haar man Dries en haar kinderen Tim en
Tine en kleinkinderen Céleste, Pauline
en Arthur.
Het laatste schooljaar van Lieve liep door
de coronamaatregelen anders dan verwacht en eindigde toch wat in mineur. Ze
vond het bijzonder jammer dat ze in haar
laatste maanden geen contactlessen
meer kon geven. Met afstandsonderwijs
kon je Lieve niet bekoren. Het fysieke
contact met haar leerlingen stond op
nummer één. Dat moest ze nu net missen op het einde van haar schoolcarrière.
Ondertussen is Lieve al een jaar op
pensioen en nog steeds even actief, enthousiast, gedreven en met het hart op
de juiste plaats. Ze viel zeker niet in een
zwart gat. Integendeel zelfs: de vrijgekomen tijd raakte al snel opgevuld met een
actieve rol bij het bestuur van Markant,
vrijwilligerswerk (o.a. kinderoppas voor
zieke kinderen) en wat meer tijd voor
haar man en gezin. De vele reisplannen
werden even on hold gezet, maar hopelijk kan ze er – als volleerde globetrotter
– opnieuw snel aan beginnen.
Lieve, we wensen je het allerbeste: blijf
verder genieten van je drukke en geëngageerde ‘gepensioneerde leven’, samen met je man, kinderen en kleinkinderen. Geniet zeker ook van de komende
reizen! We kijken er al naar uit om je verhalen te beluisteren.
Stan De Wever en Martine Lezy

met collega’s die ouder of veel jonger
zijn. Je probeert altijd alles positief aan te
pakken en ook moeilijke situaties te relativeren, om zo met een rugzak vol ‘courage’ en een positieve noot verder te gaan.
Na je middelbare studies behaalde je
het diploma van industrieel ingenieur. Je
volgde al snel de nodige ‘D-cursus’, want
je voelde dat het onderwijs jouw roeping
was. Na 4 jaar werken in de privé zette je
dan ook de stap naar het onderwijs. Na
een aantal interims en de vele onzekerheden die daarmee gepaard gaan, kon je
2 jaar lesgeven in het PTI in Kortrijk.
Uiteindelijk kon je starten in VISO, dat
toen nog de naam ‘Technisch Instituut
Heilige Elisabeth’ droeg. Je deed er
onder andere de vervangopdracht van

Annemie Goethals en Mieke Degrauwe.
Toen Mieke afwezig was, dachten de
leerlingen te weten waarom hun leerkracht er niet was. Ze dachten aan een
zwangerschap. Wat de leerlingen echter
niet doorhadden, was dat niet hun vaste
leerkracht, maar wel de interimleerkracht
zwanger was!
Na verloop van tijd kreeg je een vaste
lesopdracht, waarvan wiskunde en chemie de vakken waren die je al die jaren
onderwezen hebt, maar ook fysica en
biologie hebben nog op je programma
gestaan.
Je gaf steeds les in het 4de, 5de en 6de
jaar, vooral in de richtingen STW, GWW
en BE. De leerlingen vonden de vakken
die je gaf niet altijd gemakkelijk, maar je

deed er alles aan zodat ze de leerstof
onder de knie zouden krijgen. Het titularisschap deed je steeds met hart en
ziel; ook voor de leerlingen van jouw klas
bood je steeds een luisterend oor. Je
ging graag met je leerlingen op sportdag
of schoolreis. De schoolreis naar Gent
van het 4de jaar werd door jou tot in de
puntjes georganiseerd. Daarbij zorgde je
ook voor de ideale omgeving voor het
middagmaal met de collega’s. Zelfs bij
een onverwachte treinstaking kwamen
alle leerlingen veilig thuis!

wederzijds: we zullen in de vakwerkgroepen en op school een toffe collega missen.

Martine, we weten dat je met gemengde gevoelens met pensioen gaat, want
je bent je werk zeker nog niet moe. Je
bent graag met jonge mensen bezig en
je draagt je school in je hart. Het is ook

Geniet volop van het samenzijn met familie, van wandelen, zwemmen, fietsvakanties met vrienden, reizen en daarbij de
rijkdom van de kennismaking met andere
culturen… het is je van harte gegund!

Natuurlijk kijk je ook uit naar wat er nu
in de plaats zal komen. Binnenkort verwachten jullie de komst van het volgende kleinkindje bij je dochter Eline in Londen. Nu zal je samen met je man Geert
de tijd hebben om daar langer in de buurt
te zijn. Ook samen actief bezig zijn met
de kindjes van dochter Ann-Sophie geeft
je zoveel voldoening!

Els Gerryn en Sabien Van Damme

Kathleen Dewaele

boetiek Caroline en combineerde dit met
werken in het gerenommeerde restaurant ‘De Rijselpoort’, waar ze zowel in de
keuken als in de zaal uitblonk!
Toen in dat jaar Frans Wittouck, toenmalig directeur van de Grauwe Zusters,
opbelde dat er een interim was, ging
Kathleen daar natuurlijk gretig op in.
Kathleen startte - zoals enkelen onder
ons - als ‘stagiair Nationale Opvoeding’,
waarbij je een collega bijstond in het
klasgebeuren. Kathleen mocht samen
met Maryke Verbrugghe de knepen van
het vak leren.

Lieve Kathleen, we blikken graag eens
terug…
Geboren en getogen in Moorslede.
Kathleen liep er school in het Koekuitschooltje en in Ten Bunderen. De eerste drie jaar van haar middelbaar deed
ze in Moorslede, daarna kwam ze naar
het T.I.H. Elisabeth (de Grauwe Zusters)
in Roeselare, wat nu VISO is. Na het
6de jaar was de keuze snel gemaakt.
Kathleen ging naar de Maricolen in Brugge en startte daar haar studie GLSO huishoudkunde - technologische opvoeding.
Ze werd door haar oom en tante - die
in Brugge woonden - ferm in de watten
gelegd met lekker eten en veel huiselijkheid.
Toen Kathleen afstudeerde, was er helaas geen werk in het onderwijs. Ze
startte daarom als verkoopster in kinder-

Ze werd een jaartje ingeschakeld als
leerkracht in O.L.V. Ten Bunderen en
daarna kon ze opnieuw aan de slag in de
Grauwe Zusters. Naast studiemeesteropvoeder en internaatsopvoeder heeft
Kathleen ook heel wat lesvakken gegeven, van het 1ste jaar tot en met het 7de
jaar. Wat konden wij ons uitleven in het
7de jaar voedselbehandeling... We gaven samen les in de keuken, we deden
stagebezoeken, we kookten voor de collega’s en we verzorgden de wekelijkse
soep in de lerarenkamer… Misschien is in
die samenwerking wel het idee van coteaching ontstaan! We deden heel wat
onbetaalde uren op school, maar de samenwerking tussen ons was uniek en top
en we werkten daardoor heel graag voor
‘onze’ school.
De laatste jaren was Kathleen klastitularis van het 2de jaar. Ze was betrokken bij
de start van integrale opdrachten in het
4de jaar en ze was pionier bij de verandering van technologische opvoeding
naar techniek.

Met haar schitterende blauwe ogen kon
ze een volledige klas stil doen vallen.
Eén blik was genoeg… Maar achter die
blauwe ogen zat vooral een lieve mama
voor de leerlingen. Ze konden bij haar altijd terecht met hun verhaal.
In april 2018 werd Kathleen ziek en
moesten de leerlingen abrupt afscheid
nemen van hun lieve titularis. Op het gebied van gezondheid heeft Kathleen het
geluk niet aan haar kant. Vandaar dat ze
ook vroegtijdig haar schoolcarrière moet
stopzetten. Dit is met heel veel pijn in het
hart voor Kathleen, maar ook voor ons,
collega’s. We missen haar enorm!
Thuis geniet ze volop van haar man Bart,
kinderen Jens en Tessa en haar lievelingen waar ze mammie van is: Lenn en
Aline. Haar huis is een pareltje: 11/10 voor
netheid, hygiëne en gevoel voor styling!
Ik herinner me zo goed dat wanneer
Kathleen weer eens klaar was met haar
huis van boven tot beneden te poetsen,
ze altijd zei: ‘Voila, mien huzeke stoat
were in de poane’. Een spreekwoord dat
me altijd zal bijblijven.
Kathleen houdt van warmte en zon. Tenerife is dan ook haar favoriete bestemming. Daar kan ze echt genieten en ontspannen.
Kathleen, we hopen dat je nog vele jaren
mag genieten van jouw mammie-zijn en
dat er nog vele reisjes naar Tenerife mogen volgen. We vergeten je nooit! Het ga
je goed…
Martine Lezy
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Hilde Dewyspelaere

VISO wuift uit

Het is onomkeerbaar. Mevrouw Dewyspelaere is met pensioen. In oktober werd Hilde Dewyspelaere 61 jaar, tijd om aan haar
leven een nieuwe wending te geven.
Dat het invullen van haar nieuwe leven
geen probleem zou zijn, was al lang duidelijk. Hilde is altijd een bezige bij geweest
die van alle markten thuis is. Nadat ze afstudeerde als regentes huishoudkunde in Anzegem, kon ze aan de slag als studiemeester/opvoedster te Rumbeke. Na een jaartje
de leerlingen mooi in het gareel te houden,

Annie Doens

Beste GWW’ertje
Hallo Annie
Intussen is het al een eindje geleden dat
we jouw afkorting, DOEA, zagen passeren
in verslagen, mails,… Je zwaaide namelijk
eind december 2019, net voor de coronaperikelen begonnen, af. Daardoor hebben
we het geluk gehad dat we met de vakgroep toch nog konden genieten van een
gezellig afscheidsetentje. Dat was fijn!
Je hebt je jarenlang met hart en ziel ingezet in VISO. Vroeger gaf je les aan de verpleegaspiranten, maar vanaf 2002 zette je
jouw schouders onder de opstart van een
nieuwe richting: Gezondheids- en Wel6

zocht ze het wat verder van huis. Jarenlang
switchte ze van de ene vervanging naar de
andere tussen een school in Veurne en het
toenmalige ’t Hof van ‘t Henneke, nu VISO.
Ze nam in beide scholen een heel divers takenpakket op zich. Haar kennisoverdracht
varieerde van elektriciteit, recht, beenhouwerij, gezinshulp, naailes, familiale opvoeding tot kookles in de Franse taal...
Pas na 20 jaar ervaring werd Hilde eindelijk benoemd in ‘t Hof van ‘t Henneke. Zoals we Hilde kennen, was elke uitdaging
eentje dat ze met volle overgave deed.
Tijdens ons gesprek kwamen dan ook sappige verhalen naar boven, waaruit telkens
bleek dat ze haar lessen met veel enthousiasme bracht. Naast het lesgeven was ze
ook de pionier van veel zaken. Zo stond zij
aan de wieg van de richting Organisatiehulp, waar het vak “technische dienst” haar
stokpaardje was. Ze kon er haar creativiteit
kwijt tijdens het pimpen van een stoeltje,
het behangen van ‘t Huizeke. Ook de geschilderde muren in de fietskelder zijn de
verdienste van Hilde en haar leerlingen.
Dat niets haar te veel is, werd ook duidelijk
bij de eerste GIP-avond die we samen organiseerden: een BBQ in western stijl voor
genodigden. Een paard op ware grootte
werd naar school verhuisd, hooi werd samen met leerlingen letterlijk van zolder
gehaald en een Line-dansgroep opgetrommeld... een avond om nooit te vergeten!

zijnswetenschappen, ook wel GWW. Je
schreef mee aan de leerplannen hiervoor.
Daarnaast gaf je het vak psychologie - pedagogie, was je stagebegeleidster, titularis, vakcoördinator, lid van de werkgroep
pastoraal… Deze jarenlange schoolcarrière
heb je gecombineerd met een zelfstandige
verpleegpraktijk, waar je erg trots op was.
Nu staat er al een dik jaar geen ‘to do voor
VISO’ meer in jouw altijd ferm gevulde
agenda.
Eén ding is zeker: je was altijd op post.
We zien je nog lopen met een grote stapel papier onder de arm, de trap op naar
de P-blok, nog vlug even overleggen met
de collega’s,… Een informeel babbeltje
onderweg naar boven hoorde er altijd wel
bij. Eens aangekomen boven op het derde
verdiep, kon je aan de slag. De laatste jaren van je carrière had je het geluk om in
de vernieuwde P-lokalen les te mogen geven. Dit was de kers op de taart! Je maakte
volop gebruik van de netbooks die op de
gang aanwezig waren en zette die heel
regelmatig in tijdens de lessen sociale
vaardigheden, psychologie en pedagogie.
Ook de flexibele wand werd tijdens de seminarienamiddagen heel regelmatig open
geschoven zodat met twee klassen samen
aan een leuk project gewerkt kon worden
of naar een spreker geluisterd kon worden.
Het was fijn om je carrière in deze prachtige lokalen te mogen afsluiten.
Jarenlang was je het vaste gezicht van
5GWWb, je was namelijk hun titularis. Je

Voor Hilde mocht het steeds dat ietsje
meer zijn. Zo ontstond o.a. ook de VISweek (nu VIP: vijfdaags inleefproject). Haar
valies stond altijd klaar om er op uit te
trekken. Drie weken de deuren in België
sluiten om leerlingen te begeleiden op buitenlandse stage naar Finland, Valencia, Aubenas en Sneek, Hilde deed het allemaal
met de nodige zorg voor de leerlingen. En
was het niet voor school, dan nam zij haar
reiskoffer vol met spullen mee naar Afrika
en Spanje, waar ze zich terug met volle
overgave in het vrijwilligerswerk stortte. Is
de koffer even op rust, dan vindt ze hier wel
een plekje waar ze anderen kan helpen die
het minder makkelijk hebben. Je zou je al
beginnen afvragen: neemt die vrouw wel
soms rust? Ik kan je vertellen, van een rustiger leven geniet ze nu al ten volle.
Hilde, tot slot wil ik je bedanken dat ik je collega mocht zijn. De collega’s en leerlingen
zullen je blijven herinneren als de leerkracht
waar ze praktisch veel bij leerden door te
doen, maar tevens ook steeds terecht konden om hun hart te luchten. Hilde, geniet
verder van de creatieve activiteiten bij het
koor Vamos Pra Lutar en in de lessen huis
en tuin/bloemschikken, van het verder verbouwen van je huis… Maar neem ook op tijd
wat rust (tijdens een dagje wellness) voor
jezelf, met je kinderen en kleinkinderen.
Tina Vervaecke

zat steeds gezwind de klassenraad voor en
verschafte ouders de nodige deskundige
uitleg. Jouw kleinkinderen zullen ongetwijfeld wel al kennis gemaakt hebben met
deze onderwijsexpertise. Je kan hen als
geen ander vertellen hoe het moet en niet
moet op de schoolbanken.
De laatste schooljaren slaagde je er in een
parkeerplekje vlakbij VISO te bemachtigen.
Dat bracht geruststelling. Je auto stond
dichtbij en zo kon je snel van school richting zorg vertrekken, of omgekeerd. Oef,
eindelijk verlost van parkeerboetes en
stress om een parkeerplaats te vinden.
Als de collega’s nu denken dat je rust
neemt, hebben ze het echter bij het foute
eind. We zijn ervan overtuigd dat je de
handen vol hebt met jouw groot gezin. Je
neemt de zorg voor kleinkinderen ter harte.
Daarnaast zal je groot hart voor psychisch
kwetsbaren in de omgeving van Menen
ook blijvend deel uitmaken van jouw bezigheden. In deze nog steeds druk gevulde
dagen zal er echter ook meer tijd zijn om
gezellig te kokerellen, iets wat je graag
doet. We hopen dat je heel regelmatig geniet van een lekker menuutje, een cava erbij en een welriekende koffie achteraf. Geniet maar volop van deze kleine geneugten
van het leven, het is je van harte gegund.
We wensen jou en je familie het allerbeste
toe!
Karen Creminger en Martien Vandewaetere

Patrick Mullier

Het leven zoals het is in VISO, en dit vanaf
volgend schooljaar zonder meneer Mullier. Wat zal het raar doen. Een vertrouwd
gezicht in sportkledij; de leerkracht die
graag bovenaan het sportraam zat om
de leerlingen hun sportieve prestaties te

Rita Vanbecelaere

bekijken; de leerkracht die ervoor zorgde
dat de quote ‘zitten is dodelijk’ een bekende zin werd. En of hij achter die zin
stond! Bewegen, bewegen, bewegen.
Een belangrijke boodschap die hij met
veel passie doorgaf aan zijn leerlingen.
Van kopstand tot kasamatsu, van step
tot rope skipping, van volley tot hockey.
Geen enkele uitdaging ging hij uit de
weg met zijn leerlingen.
In het eerste jaar getuigden ook de
sportdag en zijn beroemde ‘reis rond de
wereld’ van de passie die hij had voor
zijn vak. Ook had hij oog voor de attitude van de leerlingen. Punctueel als hij
was, hield hij alles bij in zijn mapje. Kledij niet in orde? Dat werd één streepje.
Dat punctuele was wel heel gemakkelijk
voor de collega’s die na meneer Mullier
aan de leerlingen lesgaven. Twee jaar LO
van meneer Mullier krijgen in de eerste
graad, zorgde ervoor dat de leerlingen
gedisciplineerd waren. We konden ook
mooi verder bouwen op wat hij als sportieve basis had gelegd bij de leerlingen.

Rita ook kennen in VISO, als een harde
werker. Met veranderingen of bijlessen
had ze geen probleem. Ze stak steeds
weer haar schouders onder het vele
werk en was altijd goed mee met alle
vernieuwingen, zelfs wanneer ze in stilte
soms wat bedenkingen had. Werken met
computer, tekenprogramma’s, nieuwe
vakken… Ze vond het altijd boeiend om
nieuwe dingen te leren. Opgeven was
nooit een optie.
Leerlingen hadden respect voor Rita en
Rita ook voor hen. Maar ook hier was het
motto ‘er moet gewerkt worden’ en dat
wisten ze.

Rita ging op pensioen op 1 december
2020. Ze werkte in campus Dr. Delbekestraat als leerkracht mode in de tweede
graad. Rita werkte niet onmiddellijk op
onze school. Na haar afstuderen kon ze
eerst terecht in Heule. Daarna volgden
nog verschillende scholen in Menen,
opnieuw Heule en Kuurne, om uiteindelijk in 2001 naar Roeselare te komen. Ze
combineerde Roeselare en Heule nog
verschillende jaren, om de laatste jaren
enkel nog bij ons in Roeselare te werken.
Rita is afkomstig van op ‘den buiten’,
waar hard werken niet alleen normaal is,
maar ook een vereiste. Zo leerden we

Rita, met veel geduld bracht je hen jouw
vakkennis bij, maar zeker ook nu en
dan levenslessen. Als praktijkleerkracht
kwam je veel uren bij dezelfde klas.
Daardoor kende je de leerlingen zeer
goed en wist je als geen ander goed met
hen om te gaan en waarmee je hen kon
bijstaan.
In de belangstelling staan is niet iets voor
jou, je werkt het liefst op de achtergrond.
Zo ook tijdens de vele modespektakels
die je mee in elkaar hielp steken. Ontzettend veel uren werk stak je hier in,
samen met een vaste ploeg. Je deed dit
niet voor jezelf, maar voor de leerlingen,
zodat ze hun talenten konden tonen aan
het publiek.

Als collega was het ook fantastisch om
met hem samen te werken. De vele bijscholingen getuigen hiervan. Alle spiergroepen werden aangesterkt en al zeker
de buikspieren;-). Wat hebben we veel
plezante momenten gekend. Heerlijk!
Zelf mochten we ook ervaren wat het
betekent om les te krijgen van hem. We
werden onderworpen aan een aantal
judotechnieken. Ongelofelijk met welke
passie hij dit deed. En met wat een gemak hij nog een judoworp demonstreerde. Misschien kunnen we hem wel boeken voor de komende jaren?
Meneer Mullier, collega, Patrick, bedankt
voor de vele jaren die we met jou mochten beleven. Geniet van je ‘pensioen’. We
zullen je missen!!
Femke Chielens en Hilde Vanhoutte

Nu ben je op pensioen. Een eigenaardige tijd om je uit te wuiven. We moesten
afstand houden en een groots afscheid
zat er niet in. Wel konden we genieten
met de modeleerkrachten van nog eens
samen (op afstand) te lunchen als klein
afscheidsfeestje. We gaan je missen Rita,
maar gunnen je de tijd om nu te genieten
samen met je man Patrick.
Dat je een harde werker bent, ervaarden
we al. Nu is het tijd om te genieten. Een
glaasje aperitief, een fietstocht ( jij met de
elektrische fiets en je man met de koersfiets), werken in de tuin en moestuin, een
weekendje erop uit met fietsvrienden…
Ook de familie kan nu nog meer rekenen
op jullie hulp en de kleinkinderen profiteren al volop mee van de extra tijd die
je nu met hen kan doorbrengen. Met je
nieuwe naaimachine kan je hen nu ook
steevast voorzien van een nieuwe outfit.
Aan voorraad stofjes is er vast en zeker
geen gebrek.
Ik werkte vaak met je samen binnen een
vak of klas. Dat ging goed, we vulden
elkaar goed aan en hielpen elkaar wanneer nodig. Veel van je tips en trics heb
ik gaandeweg overgenomen en ik ben
dankbaar voor het goede voorbeeld dat
je me gaf. Geniet van jouw pensioen,
Rita!
Veerle Vandamme
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Lap, een laptop in de klas
Over het voorbije anderhalf jaar kun
je heel wat zeggen, maar één iets
is zeker: we maakten allemaal, willen of niet, een digisprong. Nieuwe
programma’s, apps en tools werden
getest, lessen werden gestreamd en
via de webcam gegeven, oefeningen en evaluaties online gemaakt.
Die digitale sprong zetten we de volgende jaren verder.

Pen device
In schooljaar 2021 – 2022 krijgen alle
eerstes en derdes van VISO een laptop
ter beschikking. Het schooljaar daarna
volgen ook alle andere jaren. Het toestel
moet niet aangekocht worden, er is enkel een waarborg van 75 euro en
een gebruiksvergoeding van
6,2 euro per maand (75 euro
per jaar). In die vergoeding zit
onder andere een herstel- en
vervangservice en een verzekering.
En neen, we kiezen niet
voor een gewone laptop,
maar voor een pen device.

Die heeft niet alleen alle mogelijkheden
van een laptop, maar kan je ook nog
eens omvormen tot tablet. Met de bijgeleverde pen kan je ook (digitaal) schrijven en tekenen op het toestel.

Leren optimaliseren
We maakten deze keuze samen met
onze partnerschool Barnum, en bereiden
dit ook samen voor. We willen met dit
toestel het leren van onze leerlingen verder optimaliseren. De papieren cursussen zullen niet verdwijnen, maar de leerkrachten zullen ict meer en beter kunnen
integreren, extra digitale oefeningen
voorzien, leerlingen meer kunnen uitdagen of nog beter kunnen ondersteunen,
projectmatiger werken…

Ook thuis
Het toestel zal niet enkel op school, maar
ook thuis gebruikt kunnen worden, ook
in de vakantie. Op die manier zal elke
leerling ook thuis over een eigen toestel
beschikken en krijgen al onze leerlingen
dezelfde kansen.
Met de pen device willen we onze leerlingen verder voorbereiden op de toekomst en het best mogelijke onderwijs
bieden. Begin volgend schooljaar krijgen
de eerstes en derdes hun toestel tijdens
een workshop waar ze ook alle info krijgen.
Joeri Sioen

Kangoeroewedstrijd
Ook dit jaar namen onze leerlingen van 1 A en 1 B deel aan de Kangoeroewedstrijd. Een wedstrijdje om zo ver mogelijk te springen?
Nee hoor.
De Kangoeroewedstrijd is een internationale wedstrijd waar wereldwijd meer dan 6 miljoen leerlingen uit meer dan 60 landen aan
deelnemen. Onze leerlingen kregen heel wat wiskundige opgaves en puzzels voorgeschoteld. Hun denkwerk wordt beloond met
een diploma en een klein cadeau. De leerlingen die het hoogste scoorden mochten leuke spelletjes in ontvangst nemen. Heel wat
leerlingen van VISO vielen in de prijzen. Knap!
Een grote proficiat aan alle leerlingen voor hun denkwerk!
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Saskia Caes

50 dagen
Campus Delbekestraat

Op vrijdag 7 mei was het zover. De jaarlijkse traditie van de 100-dagen festiviteiten mocht de speelplaats en de gebouwen van onze campus weer met gelach
en vertier vullen. Deze keer weliswaar
een flink stuk later in het schooljaar en
onder de noemer ‘50-dagen’, dankzij die
dekselse corona. Maar we waren met zijn
allen, leerling én leerkracht, al lang blij
dat we dit jaarlijkse ijkpunt alsnog konden vieren!
Na een rijkelijk ontbijt in zaal Don Bosco,
met de nodige feestmuziek onder begeleiding van de DJ-skills van meneer
Devooght (ook hij was blij om nog eens
zijn muziekinstallatie van onder het stof
te kunnen halen), hadden de zesdes van
6 Va, 6 Vb, 6 OH en 6 MRV genoeg ener-

gie bijgetankt om ons op thematische
dansjes, die ze volledig zelf in elkaar
gebokst hebben, te trakteren. En die waren fe-no-me-naal goed gelukt! Zelfs de
bewoners en werknemers van het omliggende woonzorgcentrum Vincenthove
kwamen buiten met scoreblaadjes en het
nodige gedans en applaus. Sfeer verzekerd!

Op de middag konden we een stevige
portie Belgische kost naar binnen werken. Een mobiele frituur kwam ter plaatse. Dat moet al eens kunnen! Tot slot
werd in de namiddag een heuse klasbattle georganiseerd in de vorm van een
interactieve muziekquiz waarin ludieke
opdrachten met enthousiasme werden
uitgevoerd, karaoke luidkeels werd meegezongen en waar goed gebattled werd
tussen de verschillende klassen (coronaproof, uiteraard). 6 Va was de verdiende
winnaar, waarvoor nogmaals proficiat!
We willen al onze zesdes bedanken voor
de energie en het enthousiasme dat ze
die dag brachten. Zo werd deze editie
van de 100 dagen er, net als andere jaren, eentje om nog lang in onze herinneringen mee te dragen.
Alexander Blomme

Campus Polenplein
Op vrijdag 7 mei vierden de zesdejaars
hun door-corona-uitgestelde 100-dagen
in een onvergetelijke 50-dagen editie. Er
ging een maandenlange voorbereiding
aan vooraf en heel wat uitgewerkte of
geplande activiteiten van het 50-dagencomité moesten telkens opnieuw worden bijgestuurd omwille van nieuwe coronaregels opgelegd door de overheid.
Maar… eind goed al goed.
Het werd een zonovergoten dag en iedereen kon genieten van een leuk samenzijn met de klasgenoten in een ontspannen sfeer. De dag startte met een
uitgebreid bubbelontbijt op de speelplaats. Daarna volgde een Kahoot-quiz
of een andere klasactiviteit binnen. ’s
Middags werden de zesdes verwend met
een blikje Finley, frietjes, een frikandel
en een Magnum, om zo helemaal paraat
te zijn voor de Awardshow met de klasdansjes in de namiddag. Klas 6 STWC
won de danscompetitie en Parsa Lesany

en Gentijana Ganiji werden als presentatoren van de namiddagshow verkozen
tot King en Queen van VISO! Wat onze
laatstejaars er zelf van vonden, kom je te
weten in onderstaande quotes:
Peter Desmet

Gentijana Ganiji - 6 STWB
Ik vond het een geslaagde 50 dagen, ondanks dat het anders was door corona.
De activiteiten waren leuk en de dansjes
zaten heel goed in elkaar. Er heerste een
toffe groepssfeer. Het leukste vond ik het
presenteren en de pick-uplines van de
fixers van het 6de jaar.

Lilan Halwyn - 6 STWC
Ik vond dat de school echt zijn best heeft
gedaan, gezien de omstandigheden.
Sommige activiteiten konden iets origineler, maar alsnog was het een leuke
dag, waar iedereen van genoten heeft!
Het was leuker dan verwacht.
Ik vond
de 50-dagen show het hoogtepunt van
de dag! We mochten eindelijk ons dansje
doen, waar we lang aan gewerkt hebben.
Heike Vermeersch - 6 GWWB
Ik vond het een mooi initiatief dat de
school keek voor alternatieve oplossingen, ondanks de vele coronamaatregelen die van toepassing waren. Het was
leuk dat de dansjes op het podium door
zijn gegaan en dat we dit mochten tonen aan de andere jaren. Zo werd ‘onze
feestdag’ een herinnering om op te slaan!

Giselle Cools - 6 SV
De 50 dagen waren voor mij beter dan
verwacht. Het leukste moment van de
dag was de klasquiz. We leerden elkaar
nog beter kennen door onder andere de
babyfoto’s die we zagen van elkaar en
de genante momenten die we te horen
kregen. Ook het ontbijt, de frietjes en de
snacks in de pauzes waren een pluspunt
voor deze dag. Ondanks corona hebben
we ons toch kunnen amuseren en er een
fijne dag van kunnen maken.
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50-dagen

6 STWb

a
6 GWW

6 OH

6 STWc

6 TW

6 HZ
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6 GWWb

6 Va

6 SV

6 Vb

6 STWa
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Kids of the future,
tweedes kiezen
Onze tweedes: jonge mensen van 13-14 jaar die op de drempel staan om een belangrijke (studie)keuze te
maken… Niet evident natuurlijk voor tieners om nu al een keuze te maken die toekomstgericht zo bepalend is.
Bovendien zijn dit de kinderen van onze ‘nieuwe toekomst’: de modernisering van het secundair die vorig jaar in
het 1ste jaar werd geïntroduceerd, zet zich nu verder in het 2de jaar. Sowieso begeleiden we dit moeilijke keuzeproces vrij intensief: samen met de input van de leerling en hun ouders, adviseert ook de titularis en formuleert
het hele leerkrachtenteam een duidelijk standpunt.
Corona of niet: ook dit jaar maakten we werk van deze studiekeuzebegeleiding. In het klassenuurtje, maar ook
via een uitgebreide -digitale- infoavond voor de ouders en zelfs in een specifieke klassenraad in het 3de trimester probeerden we vanuit de eigenheid, interesses, talenten, voorkeuren en capaciteiten van elke leerling de
beste conclusies te formuleren…
Hoe hebben onze tweedes dit zelf ervaren: twijfelen ze nog steeds of kijken ze al reikhalzend uit naar hun
nieuwe richting volgend jaar? En vooral: hoe hebben zij als pioniers deze vernieuwde 1ste graad ervaren?
We volgden hiervoor Jennifer, Gerben, Adinda en Marilyn en zijn benieuwd naar hun finale keuze:

Flashback

Nu

Flash forward

• Eventjes terugblikken: waar volgde
je basisonderwijs en vanwaar je keuze voor VISO?
• Welke zaken zijn je bijgebleven toen
je als nieuwe leerling bij ons op
school toe kwam?
• Welke talenturen heb je gekozen en
waarom?

• Hoe heb je de ‘vernieuwde’ 1ste
graad ervaren en welke waren je lievelingsvakken?
• Hoe werd je geholpen in je studiekeuze in de loop van dit speciale
schooljaar?

• Welke nieuwe richting(en) heb je op
het oog? Waarom?
• Hebben jouw gekozen talenturen
ook de keuze van deze richting mee
helpen bepalen?
• Waar kijk je naar uit, wat zijn je verwachtingen?

Jennifer: Mijn lievelingsvak is voeding. Ik vind het leuk om te mogen
koken, ik heb liever praktijk dan theorievakken.

Jennifer: Haar- en schoonheidsverzorging.

Jennifer: Ik volgde lager
onderwijs in De Verrekijker in Rumbeke.
Ik ging naar 1B en koos
als talentuur maatschappij en welzijn. Eerst leek
het me leuk om met kinderen te werken, maar
ik heb me ondertussen bedacht. Ik
heb dit jaar even mogen kennismaken met Haar- en schoonheidszorg
in maatschappij en welzijn. Nu heb ik
ook thuis een kappershoofd en merk
ik dat mijn droomberoep van toen ik 8
jaar was, mij nog steeds aantrekt.

Gerben : Ik kom van de Sint-Lodewijksschool en ik kwam toen naar de opendeurdag om VISO te leren kennen. Er
waren veel mensen die ik kende die
al naar hier kwamen en de richtingen
spraken me aan. Ik koos voor het middelste niveau: Accent.
Het was een spannend gevoel: het
bleek een gekke, niet te grote klas,
wat ik fijn vond…
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Mijn ouders vinden het een goede
keuze. Ook de infoavond heeft me
geholpen. Ik ben wel de enige uit
mijn klas die volgend jaar Haar- en
schoonheidsverzorging zal volgen. Ik
laat in de campus Delbekestraat volgend jaar dan ook heel wat van mijn
vrienden achter. Ik zal Jeannine zeker
missen.

Gerben : Ik moest wel even wennen
aan alles, want er waren veel nieuwe
zaken. Maar ik krijg hulp van een ondersteuner en ik zit in de zorgklas. Zo
lukt het wel.
Ik teken graag, dus koos ik voor Artistieke vorming en STEM leek me ook
leuk en boeiend voor later.
Ook in het 2de jaar koos ik als basisoptie STEM-wetenschappen en ook
ICT… Natuurwetenschappen en wiskunde zijn vakken die mij liggen, maar
ook LO.
Er was een infoavond voor de ouders.
We hebben met de titularis gebabbeld
over onze talenten en onze interesses
en die in een boekje over studiekeuze
aangevuld.

Ja, ik vind het wel leuk dat je toch nog
een andere keuze kan maken in het
derde jaar als je merkt dat je gekozen
talentuur je niet ligt…
Ik kijk ernaar uit om veel praktijk te
hebben en een goede kapster te worden, omdat ik graag heb dat mensen
zich goed voelen.

Gerben: Het zal Biotechnologische
STEM-wetenschappen worden, dat
is de naam van de nieuwe richting. Ik
heb vooral de vakken die mij interesseren en veel klasgenoten die samen
met mij nu STEM volgen, zullen dit ook
volgen.
Ik kijk uit naar die nieuwe richting: misschien ook nog nieuwe vrienden en
nieuwe leerkrachten?

twerpen
Gerben Vanan
EM
2 AC ST

Flashback

Nu

Flash forward

• Eventjes terugblikken: waar volgde
je basisonderwijs en vanwaar je keuze voor VISO?
• Welke zaken zijn je bijgebleven toen
je als nieuwe leerling bij ons op
school toe kwam?
• Welke talenturen heb je gekozen en
waarom?

• Hoe heb je de ‘vernieuwde’ 1ste
graad ervaren en welke waren je lievelingsvakken?
• Hoe werd je geholpen in je studiekeuze in de loop van dit speciale
schooljaar?

• Welke nieuwe richting(en) heb je op
het oog? Waarom?
• Hebben jouw gekozen talenturen
ook de keuze van deze richting mee
helpen bepalen?
• Waar kijk je naar uit, wat zijn je verwachtingen?

Adinda: Ik kom uit Okido in Westrozebeke en ik koos voor VISO omdat
redelijk wat leerlingen van mijn school
ervoor kozen, maar ik was zelf ook
overtuigd en ik vond vooral de keuze
Maatschappij en welzijn wel passen
bij mij…Ook mijn papa en grootouders
vonden dit trouwens.

Adinda: Het was allemaal niet zo ingewikkeld, het ging allemaal vanzelf! (natuurlijk was het 1ste jaar door Corona
wat anders en dat afstandsonderwijs
was niets voor mij: ik heb liever fysiek
les met mijn klasgenoten).

Adinda: Omdat ik later zeker in de
sociale sector wil werken, kies ik nu
ook voor de richting Maatschappij en
welzijn

Ik herinner me vooral nog dat ik meteen mijn klasgenoten van AL leuk
vond: ik kon met iedereen plezier maken. Ook van de leerkrachten was ik
zeer overtuigd! Alles was nieuw, maar
ze hielpen altijd met alles… en nu nog
steeds eigenlijk

De vakken hadden wel nieuwe namen
en voor elk vak hadden we een ander
lokaal én leerkracht, maar die afwisseling was net leuk!
Mijn lievelingsvakken zijn Nederlands,
Engels, Frans en wiskunde, maar ook
maatschappij en welzijn (of wat dacht
je?).

Uiteraard ging ik voor het talentuur
Maatschappij en welzijn, ook omdat ik
graag mensen help. Daarnaast volgde
ik woord en expressie, want dit is een
hobby van mij. Ik kon mij daar helemaal in uitleven, maar nu kan ik dit helaas niet meer volgen… Als basisoptie
dit jaar stonden 5 uur Maatschappij en
welzijn op het programma: ideaal voor
mij!

Er was een speciale infoavond voor
2 A over de keuzes en ik was alweer
zeer overtuigd van Maatschappij en
welzijn. De leerkrachten vinden dit
gegarandeerd ook voor mij de beste
keuze…

Marilyn : Ik volgde lagere school in De
Bever en op de opendeurdag werd ik
met open armen ontvangen. Meteen
had ik een goed gevoel en wist ik dat
VISO mijn nieuwe school zou worden!

Marilyn : De meeste vakken doe ik
graag, maar vooral hou ik van natuurwetenschappen en LO.

De 1ste dag was bijzonder spannend,
maar alle leerkrachten gaven ons een
warm welkom en zorgden ervoor dat
we ons op ons gemak voelden. De
eerste dagen leerden we mekaar en
de school kennen: ‘van binnen en van
buiten’.
Maatschappij en welzijn was meteen
een goede keuze, omdat ik graag met
mensen werk en wil bijleren over sociale aspecten. Het tweede talentuur
was voeding en gezondheid, wat eerder aansluit bij mijn hobby: ik kokkerel
graag!

We hebben met het hele gezin meegeluisterd en gekeken naar de digitale infoavond. Er werd ook over
gesproken met de titularis en met bepaalde leerkrachten. Ook kregen we
advies van de klassenraad op basis
van onze prestaties en talenten.

y uit 2 ACMWb
Marilyn Douss

Ja, ik kon al proeven van dat talentuur in het 1ste jaar en het voelde al
meteen aan als iets voor mij. In het
2de jaar had ik dat als basisoptie en
nu kies ik die richting in de 2de graad,
benieuwd!
Ik heb helemaal zin in de 2de graad,
want dan zijn we niet meer de jongsten, haha…

Wc

igne uit 2 ALM

Adinda Verca

Marilyn: Ik twijfel nu nog wat tussen
HW (Humane wetenschappen) en
MWW (Maatschappij- en welzijnswetenschappen). Ik ga HW proberen.
Daar moet ik wel iets meer studeren,
maar voorlopig lukt me dit wel. De
meeste van mijn klasgenoten zullen
wel uit 2AX komen… Ik zou het niet
erg vinden te moeten overstappen
naar MWW het volgende jaar, maar ik
ga mijn best doen.
Gezien ik later in de zorg wil werken,
ben ik heel benieuwd naar de vakken
die met de mens te maken hebben en
met het lichaam (biologie, psychologie, filosofie…). Ik ben er alvast klaar
voor!

Ook dit jaar koos ik dezelfde vakken,
voor dezelfde redenen.
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Oud-leerlinge Elena Zimina, grenzeloze
ambitie en passie voor het kappersvak
Elena Zimina volgde de richting
Haarzorg en 7 Haarstilist in VISO. De
algemene vakken waren voor haar
eerder een blok aan het been, maar
de motivatie om een fantastische
Haarstilist te worden, was doorslaggevend!

had heel wat steun aan haar. Ik ging niet
graag naar school, omdat ik niet graag
studeerde, maar haar praktijklessen
zorgden ervoor dat ik met plezier naar
VISO kwam.

Je volgde Haarzorg/Haarstilist in
VISO. Hoe verliep je carrière tot nu
toe?

Mijn zaak is gekend voor de haarkleuringen en de make-overs. Ik heb zelfs klanten van Brussel en Gent. Hierin heb ik mij
echt gespecialiseerd via bijscholingen,
ook in het buitenland.
Mijn cliënteel is voornamelijk jong en
heeft lang haar, ze weten ook duidelijk
wat ze willen en komen af met afbeeldingen ter illustratie. Zo’n make-over duurt
gemakkelijk 4 à 5 uur. Hierin mijn creativiteit en doorzettingsvermogen gebruiken
om dit tot een goed einde te brengen:
dat is zowel een uitdaging als mijn passie.

Ik heb 1,5 jaar salonwerk gedaan in een
kapsalon waar de passie een beetje uit
verdwenen was. Het was niet meer vernieuwend en ik leerde niets meer bij. Ik
haat het woord ‘coiffeuse’, ik zie mezelf
als styliste; iemand die andere mensen
persoonlijkheid wil geven, hen een goed
gevoel wil geven door hen mooi te maken.
Ik was dus ambitieuzer. Vroeger dan gepland - ik was pas 21 jaar - ben ik daarom
met mijn eigen kapsalon gestart. De beste beslissing van mijn leven!

Je bent naast styliste, dus ook zaakvoerster van salon Zimina. Valt dit
mee?
Inderdaad, ik heb het salon waarmee ik
begonnen ben ondertussen al kunnen
uitbreiden en werk nu met een team van
drie meisjes. Dit is een topteam, ik kan
mijn personeel vertrouwen en heb echte
vriendschapsrelaties met hen.
De administratieve kant van een eigen
zaak vind ik natuurlijk minder leuk, maar
ik besef heel goed dat wat achter de
schermen gebeurt even belangrijk is als
het creatieve en praktische aspect van
mijn job.

Was je hier goed op voorbereid vanuit VISO?
Ja, we leerden de telefoon goed opnemen en een agenda bijhouden, maar ook
het controleren van de stock en vooral
het belang van de boekhouding. Het is
dus echt wel belangrijk dat je deze lessen goed volgt, ook al doe je – zoals ik
– de theorievakken niet graag. Want je
mag nog zo goed zijn in je vak, als je de
papierhandel niet op orde houdt, dan zal
je zaak het niet redden.

Wat vond je positief aan de opleiding tot Haarstilist?
Het creatief en actief bezig zijn, het creëren van kapsels, het bijleren van technieken en vaardigheden. In VISO heb ik
echt mijn talenten leren kennen en deze
ook leren benutten.

Welke herinneringen heb je aan
VISO? Of aan een leerkracht in het
bijzonder?
Mevrouw Marijke Declercq, met haar
had ik een ongelofelijk goede band en ik
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Wat spreekt jou het meeste aan in
de job? Wat vind jij uitdagend?

Heb je nog wijze raad voor de leerlingen die nu ook afstuderen in 7
Haarstilist?
Doe zoveel mogelijk ervaring op, probeer
zo open mogelijk naar inspiratiebronnen
te kijken en volg vaak bijscholingen om
jezelf te specialiseren in een bepaald aspect van de job. Als je de basis en de bijhorende regels kent van dat onderdeel,
kan je deze breken om daarna uniek te
zijn en een eigen stijl te creëren. Maar alles start bij het goed onder knie hebben
van de basis!

In de krant lazen we dat je werd
ingeschakeld om de haarstyling te
doen op het Eurovisiesongfestival.
Hoe kwam je daar terecht?
Ik werk altijd met de producten van Moroccanoil en ik heb met deze firma een
heel goede band opgebouwd door het
gebruik van hun producten, bijscholingen te volgen, maar ook door het zelf
geven van lessen met hun producten
aan andere kappers. Zij waren dit jaar de
hoofdsponsor van het Eurosongfestival
en mochten zelf hun stylingteam samenstellen. Ik schreef mijn motivatiebrief en
werd geselecteerd.

Hoe heb je deze unieke ervaring in
mei beleefd?
Dit was werkelijk het zotste wat ik ooit
heb meegemaakt! Backstage werken
voor een dergelijke organisatie is gewoon uniek. Met drie, soms vier mensen
werkten we aan één kapsel. De sfeer, de
drukte, de spanning… werkelijk een ervaring om nooit te vergeten.
Je leert ook enorm veel bij op korte tijd.
De stylistes kwamen uit verschillende
landen en iedereen bracht een manier van werken met zich mee waar je
veel kon van opsteken. Zo was ik echt

onder de indruk van de Russische en
Oekraïense stylistes en hun haarkleuringstechnieken.
Je legt ook héél veel contacten. Deze
zullen naar de toekomst toe belangrijk
zijn voor mij, omdat ik echt de ambitie
heb om van hen te leren.

Welke artiesten kreeg je in je kappersstoel? Leuke weetjes?
Één van de artiesten waarbij ik hielp was
de zangeres van Rusland. Ze had een
enorme constructie qua kleding en daar
moest het kapsel bij aansluiten. Om volume te maken hebben we een t-shirt gebruikt: de gebruikelijke rollen voldeden
gewoon niet en die shirt deed de job!

Je bent nog heel jong en bereikte
al veel, heb je nog doelen in je carrière, ambities?
Ambitie in overvloed! Ik heb nu geproefd
van het mediawereldje en wil hier zeker
wel mee doorgaan. Ik wil ook mijn vaardigheden als educator voor Moroccanoil
gaan versterken en mijn kennis doorgeven. En natuurlijk, blijvend innovatief
werk leveren om mijn cliënteel tevreden
te houden.

Dank je wel voor het interview en we
wensen je nog veel succes toe!
Kristel De Duytsche

Junior Journalist
Voor het 35ste jaar op rij, ging het Davidsfonds in heel Vlaanderen op zoek naar jonge auteurs met een creatieve pen. Tijdens
deze editie was het overkoepelende thema ‘schatten’, maar er werd per graad een andere opdracht verzonnen. De leerlingen
uit de eerste graad moesten met dit thema een verhaal schrijven, fictief of niet, dat mochten ze kiezen. In de tweede graad
werden de echte journalisten gezocht. Deze leerlingen moesten namelijk een interview afnemen bij ‘een schat van een mens’.
De derde graad ten slotte, kreeg de opdracht om een opiniestuk te schrijven.
Ook bij VISO klopte de organisatie aan met de vraag of wij geen ‘Junior Journalist’ verborgen hielden. Wat bleek? Niet één,
maar vier literaire talenten schreven en tikten zich een weg naar een mooie prijs. Nina Dumortier (2ACMWa), Doro Omez
(6 STWb), Marie Gesquiere (6 GWWa) en Pieter Doom (6 STWa) mochten een boekengeschenk in ontvangst nemen. Hier kunnen
jullie een stuk van hun creatieve werk lezen.

Durf je? - Nina Dumortier

De bib. Mijn favoriete plaats in de hele stad, ik ken alle boeken die er staan vanbuiten.
Wanneer ik de bib binnenkom, spoken allerlei gedachten over wat net gebeurde door mijn
hoofd. Ik ben echt teleurgesteld, deze job wou ik echt hebben. Als er geen file was geweest
en ik nu daar was, dan had ik hem, dan had ik de job… Dat ben ik zeker. Die verdomde…
Ik dwing mezelf om te kalmeren en loop richting de romans, mijn favoriete genre. Wanneer
ik dichterbij kom, zie ik dat er iets niet klopt. De boeken staan anders! Door elkaar en niet
alfabetisch… Ik ren naar de balie en vraag de e-worker waarom de boeken anders staan. Hij
zegt tegen me dat ze zo horen te staan vandaag, dat dit het lot is. “Jij moet dringend eens
hersteld worden,” snauw ik hem toe. Die e-worker is echt gek, mompel ik…
Als ik terugkeer naar de romans zie ik dat alles terug op zijn plaats staat, maar dat een
klein zwart boekje uit het rek steekt. “Dit is een grap,” denk ik, maar vanbinnen voel ik me raar,
alsof het boekje me naar zich toe trekt… “Wees niet zo’n mietje,” breng ik mezelf tot de orde. Ik
loop naar het boekje toe en gris het uit het rek. Op de kaft staan twee woorden in witte letters.
Durf je? Ik begin te lachen, maar niet uit plezier, ik lach mijn angst weg. “Dit vind ik echt
eng,” denk ik bij mezelf en begin harder te lachen. Ik zet het boekje terug in het rek, voor ik
hysterisch word. Maar voor het verdomde boekje helemaal terug in het rek staat, valt er een
papiertje uit. Ik raap het op en doe het open. Een foto. Niet zomaar een foto. Een foto van mij…

De schat van eenheid - Pieter Doom

In een wereld waar angst en verdeeldheid
heerst, is verbintenis het allerbelangrijkste. De schat van verbinding ligt volgens
mij in de kracht van eenheid. Eenheid in
de zin van samen een gemeenschappelijk
doel hebben en mensen met elkaar laten
verenigen. In een wereld waar iedereen
samenwerkt voor hetzelfde, is geen plaats
meer voor verdeeldheid.
Eenheid krijg je niet door elke vorm van
persoonlijke identiteit kapot te maken.
Maar door alles wat we met elkaar gemeen hebben, met elkaar te laten verenigen. Als mensen samen voor één doel
gaan, kan men royale zaken bereiken.
Kijk maar hoe duizenden mensen samen
de piramide van Gizeh konden bouwen.
Op een inhumane manier werden mensen er verplicht samen te werken, om
samen iets te creëren dat het goddelijke
zou evenaren. Herhaal dit proces zonder
verplichting en je krijgt een moment waar
eigenbelang geen betekenis meer heeft.
De complexe natuur verbindt
mensen - Doro Omez

Respect - Marie Gesquiere

Respect, een schat die we schijnbaar verloren zijn. Nochtans hoeven we niet te graven
doorheen aardkorsten of ingewikkelde escape games te doorworstelen om deze schat
terug te vinden! Respect hebben voor iemands visie, zijn standpunt, zelfs al is deze helemaal anders dan die van jou. Respect voor wie anders is, voor wie een andere huidskleur
of geloof heeft. Deze zaken starten bij jezelf, doordat je zelf het goeie voorbeeld geeft.
Respect werkt in twee richtingen, respecteer een ander om zelf gerespecteerd te worden.
We zijn blijkbaar vergeten wat we hopelijk met de moedermelk hebben mee gekregen,
wat we in de lagere school door onze leerkrachten werden ingepeperd in onze lessen
godsdienst of zedenleer. Respect is de basis van onze samenleving, een samenstelling
van samen en leven. Zonder respect hebben we geen “samen”, maar alleen ik en de ander.
Laten we dus vooral graag teruggaan naar respectvol omgaan met elkaar in woord en
daad. Laten we terug op zoek gaan naar die schat in onszelf. Respect is de goudstaaf in
onze houten schatkist. Zo kunnen we elkaar weer schatten noemen.

Ik vind dat de natuur mensen en dieren
op één of andere manier samenbrengt.
Zelf ben ik min of meer een natuurmens en breng ik mijn vrije tijd liever
buiten dan binnen door. Het begrip
‘natuur’ is zeer ruim en complex. Het
zijn allerlei stukjes die een mooi en
groot geheel vormen.
Tijdens de lockdown van 2020, kregen
veel mensen het idee om het groene weer
eens op te zoeken. Op die momenten
bracht het mensen weer samen, wat een
lange tijd niet meer kon. Na uren online les volgen met alleen het journaal
en de stijgende coronacijfers als afleiding, was mijn uitstapje naar het bos
even een rustmomentje. Op die momenten kon ik eindelijk nog eens lachen
naar mensen en me toch wat verbonden
voelen met hen, niet zoals gewoonlijk,
maar toch op een manier. Dus ook ik
heb weer het groene kantje in mijzelf
gevonden door de rare periode in 2020
en ik heb er zeker geen spijt van.
Laurens Guilbert
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Weerbaarheidstraining in 2 B
In het verleden werden, vooral in de Vlaamse week tegen pesten en voor respect, door de Stad Roeselare de theatervoorstellingen ‘Blackout’ en ‘De Pest! Aan mij’ aangeboden voor leerlingen van het 2de en het 3de jaar. Het doel was om de veerkracht en
weerbaarheid te bevorderen: durven ‘neen’ zeggen wanneer nodig en opkomen voor jezelf. Dit schooljaar gingen deze voorstellingen niet meer door, maar de Stad had een ander aanbod om dezelfde doelstelling na te streven. Corona heeft nog meer duidelijk
gemaakt dat we hard moeten inzetten op het verhogen van de veerkracht en weerbaarheid bij jongeren. Dit deden we in VISO
in het bijzonder voor alle klassen van 2 B en we boden op school een interactieve vorming aan. De titularissen volgden hiervoor
vooraf een drie uur durende opleiding train-de-trainer. Externe begeleiders van het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), in samenwerking met de Stad Roeselare, gaven samen met de klastitularissen (co-trainers) weerbaarheidstraining aan 2 B. Gedurende
de halve dag training lag de focus op het versterken van zelfvertrouwen, zelfrespect en weerbaarheid. In verschillende oefeningen
in groep leerden de leerlingen via de methodiek van ‘rots en water’ elementen herkennen en gebruiken in hun dagelijkse leven.
Dat de leerlingen enthousiast waren, blijkt uit onderstaande citaten:
Ik vond de weerbaarheidstraining zeer leuk
om te doen. Om eens dicht te staan bij klasgenoten, te weten hoe dat voelt. En ja, ik
heb iets bijgeleerd over andere mensen: dat
ze het ook niet moeilijk vinden om dicht te
staan of juist wel. (Tivona Vercaigne - 2 Ba)
‘Een toffe namiddag. Het was leuk om verschillende spelletjes te spelen waarbij je
te weten kwam wat de ene persoon leuk
vindt en wat niet, waar ze tegen kunnen en
waar niet.’ (Amina Lichieva - 2 Bb)

Ik heb mijn hart kunnen luchten en mijn
verhaal kunnen doen. Het waren zeer toffe
mensen die de sessie kwamen geven.’
(Margaux Depraetere - 2 Ba)
‘Het waren écht toffe opdrachten, leuk om
eens iets anders te doen met de klas.’
(Axcana Crevits - 2 Bb)
‘Het was tof, een test voor onszelf en actief,
dus ook wat vermoeiend. Maar zeer leuk
dus!’ (Doha Atari -2 Bb)

‘Het was keitof! Ik voelde me echt in de
groep opgenomen.’ (Kaori Nuytten - 2 Bb)
‘Ik voelde me op mijn gemak. Het was leuk,
chill, we hebben er het beste van gemaakt!
Er mogen meer zo’n sessies georganiseerd worden!’ (Ilyana Vlieghe - 2 Bb)
‘Leuk, er was geen ruzie. Ik hield er een blij
gevoel aan over omdat ik meer te weten
ben gekomen over mijn klas.’
(Pegah Mahinnezjad - 2 Bb)

STEM-ondernemer in de klas
Zowat alle bedrijfsbezoeken en schooluitstappen werden dit schooljaar jammer
genoeg van de agenda geschrapt.
We gaven de moed niet op en schreven
de tweedes die de basisoptie STEMwetenschappen volgen toch in voor een
nieuw onderwijsproject, namelijk STEMondernemer in de klas.
Dit onderwijsproject van Vlajo (Vlaamse
jonge ondernemers) wil de brug slaan
tussen STEM-bedrijven en STEM-klassen. We waren dan ook heel blij toen we
groen licht hiervoor kregen.
We mochten STEM-ondernemer Bob
Cornelis ontvangen die een gastles gaf
om zijn ervaring uit de wondere wereld
van Science, Technology, Engineering en
Mathematics aan de leerlingen over te
brengen.
Mattias Van Colen van 2 ACSTEM getuigt over deze gastles.
‘Er kwam een STEM-ondernemer in onze
klas uitleg geven over artificiële intelligentie en internet of things.
We zijn de workshop gestart met het
spelen van een bingo, waarbij het doel
was dat we zouden beseffen dat we nu al
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heel veel in contact komen met artificiële
intelligentie en internet of things.
De STEM-ondernemer gaf voorbeelden
hoe je dingen beter en efficiënter kan
maken in de maatschappij. Een voorbeeld hiervan zagen we in de sport, waar
men een pingpongrobot heeft ontworpen om sporters te helpen bij het trainen.
Door de aanwezigheid van camera’s gaat
de robot de bewegingen van de sporter
opnemen en zo weten ze hoe de robot
moet bewegen.
Ook in de zorgsector zagen we een voor-

beeld: een meisje van 13 jaar heeft een
app ontworpen om haar oma te helpen
die dementie heeft. We mochten met
legoblokken zelf ook een uitvinding maken die het leven van onszelf of anderen
gemakkelijker zou maken.
De STEM-ondernemer had het ook over
beroepen met deze kennis als basis en
hij overliep ook zijn eigen studieloopbaan met ons.
Op het einde van de workshop moesten
we onze droomjob voorstellen met legoblokken.’
Elien Piccavet

STW... Wandel je met ons mee?
Een heleboel opzoekingswerk, enorm
veel creativiteit en een goede portie
teamspirit lagen aan de basis om een
wandelpakket samen te stellen met interessante bezienswaardigheden en leuke
doe-activiteiten.
Elke klas van het 4de jaar Sociale en
technische wetenschappen moest een
wandeling in het centrum van Roeselare
uitstippelen voor een andere klas. Peegie, het stadhuis, het belfort, de Munt,
Albrecht Rodenbach, het Koersmuseum,
de haven, het oude postkantoor, Arhus
en de Sint-Michielskerk werden onder
de loep genomen. Daarna moesten de
leerlingen de gevonden informatie selecteren en ordenen om deze te presenteren in een creatief filmpje en elk groepje
moest een selfie maken bij hun locatie.
Bij elke halte werd er ook een activiteit
voorzien die bij het thema paste. Zo
plooiden en versierden de leerlingen papieren bootjes aan de haven -of ze maakten er in LEGO- en er werd een heuse
schoenenpetanque gespeeld bij het
standbeeldje van Peegie. Ze moesten
het stadhuis in elkaar puzzelen of knutselen en ze speelden een postkwartet of
memory bij het oude postkantoor. In de
bibliotheek werd een boekenzoektocht
gedaan of ze gingen zelf aan de slag om
een verhaal te schrijven... Er werd ‘Vliegt
de blauwvoet’ gezongen bij het beeld
van Albrecht Rodenbach... Er was zelfs
een groep die een eigen versie van het
lied moest rappen.
Alle filmpjes werden door de leerlingen
aan QR-codes gekoppeld en verwerkt
in een brochure, een routeplan werd
voorzien, alle benodigdheden voor elke
activiteit werden verzameld in een meeneempakket en zo werden de groepen
op pad gestuurd met hun IO-coach.

Lynn Leenknecht - 4 STWd
Ik vond het beste uitgewerkte monument
Albrecht Rodenbach, het was tof met de
papieren Blauwvoetvogeltjes en de uitleg was kort en krachtig.

Lize Coghe - 4 STWb
Ik vond het een interessante en leerrijke
wandeling. Je komt iets meer te weten over
Roeselare. De doe-opdrachten bij elk monument zorgden dat het minder saai was.
Axelle Vermeersch - 4 STWd
Door andere filmpjes te zien ben je verrast van wat je eigenlijk allemaal kan
doen om deze wandeling uit te werken

Bente Vandenbussche - 4 STWd
Ik vond ‘het Koersmuseum en Polenplein’
het beste uitgewerkt. De leerlingen hebben het niet gewoon verteld, maar werkten met een wiel en foto’s om de geschiedenis uit te leggen. Dat vond ik origineel.

Camille De Backer - 4 STWb
De wandeling was creatief en leerrijk.
In de filmpjes is alles mooi en origineel
uitgewerkt. Het is interessant om naar te
kijken.

Het resultaat was een gezellige wandeling met leuke doe-momentjes onder een
stralende zon.
Justine Fieuw - 4 STWb
Ik vond de wandeling origineel. Er zaten
leuke doe-opdrachten in zoals memory,
kwartet, opdracht met landen en vlaggen.

Silke Allewaart - 4 STWb
Ik vond de uitwerking bij het Oude Postgebouw het beste. Alles was duidelijk en
de elementen van het monument waren
er leuk in verwerkt. Het was iets simpel,
maar heel leuk om te doen.

Jade Windels - 4 STWa
We leren op een leuke manier bij en zo
zien we ook eens onze stad.
Kristel De Duytsche
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Ontspannende VISO-bubbeldag
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1 A teambuilding in Bergmolenb

Alle opdrachten waren leuk, maar de silent disco sprong er uit
als het beste. Zelfs de regen was geen spelbreker! De verrassing, in de vorm van een ijsje, in de namiddag was lekker en
het was jammer dat deze leuke dag veel te snel voorbij was.
(Hanne Delaplace, Paulien Vandierendonck, Nina Verheecke, Esther
Vanwildemeersch , Kacey Loyson en Estée Paret van 1 ALb)

Het was leuk om eens ergens naartoe te gaan met de klas,
want we zitten al het volledige schooljaar binnen. We hebben
leuke spelletjes gedaan en we aten ook ter plaatse. Er was
een silent disco, knutselhoek, sportactiviteiten en nog veel
meer. De wandeling naar het bos was echt prachtig. Op het
einde van de dag was ik echt moe, maar de dag is zeker een
herinnering om te koesteren.
(Jaron Verschoren - 1 ALc)

prachtige dag om nooit te vergeten. (Louna Deweerdt en Mona
Declercq - 1 ACc)

We zongen zo luid dat we bijna geen stem meer hadden (letterlijk dan) (Lente Cneut - 1 AX)
Ik vond de schoolreis leuk, omdat er heel veel variatie in zat.
Voor degenen die niet zo graag sporten, was het zeker even
leuk. De knutselactiviteit was super. Je leerde vooral je klasgenoten kennen op een andere manier dankzij de verschillende activiteiten. (Ilana Geldof - 1 ACb)
Ik vond de bubbelactiviteit superleuk! We waren de hele dag
samen met de klas en er waren toffe activiteiten: de silent
disco, de klei-activiteit, de muziekquiz... het was absoluut de
leukste dag van het jaar! (Yana Van Holm - 1 ALd)

Ik vond de activiteiten heel creatief bedacht. De opdrachten
waren uitdagend en ik vond het leuk om te zien welke klasgenoten voor de overwinning gingen. Eerst deden we verschillende spelletjes bij de activiteit ‘speel je spel’. We werkten allemaal samen als 1 team. Bij de muziekquiz konden we
eens lekker losgaan en ik leerde sommige medeleerlingen
op een heel andere manier kennen. Na de picknick was er
multisport. We speelden ‘ratten en raven’ en vlaggenroof. Dat
was lopen. Daarna kwamen we tot rust op een rustig plekje
in het mooie Bergmolenbos waar we met klei een eigen creatie mochten maken. Superleuk. Onze laatste activiteit was
de silent disco. We gingen nog een laatste keer goed uit de
bol en wandelden daarna in het zonnetje weer naar huis. Een

1 B spelletjes op school

2 A reis rond de wereld

4 juni werd een dag vol glimlachende gezichten...
een glimlach omdat we ons eindelijk eens
konden uitleven in de estafettes,
een glimlach voor de lekkere broodjes
die we maakten,
een glimlach omdat we nieuwe spelletjes
leerden kennen,
een glimlach omdat we net op tijd en niet
uitgeregend in school terug waren,
een glimlach omdat we de school gebruikten als speelplein,
een glimlach op ieders gezicht van 1B!
Leuk om elkaar op een andere manier te
zien.
Saskia Caes

Met de tweedes trokken we op pad met de reisbrochure van VISO TRAVELS! Aangezien het lange tijd niet was toegestaan om over de grenzen
te trekken, deden we dat lekker wel op 21 mei! We ontdekten verschillende locaties - in Roeselare weliswaar - gelinkt aan het buitenland en
bovendien werd elke klas uitgedaagd om de bijbehorende opdrachtjes
gekoppeld aan dat land uit te voeren… Dit waren cognitieve, educatieve,
behendigheids- of teambuildingsactiviteiten en allerlei doe -en denkspelletjes. Voor elke geslaagde opdracht werd een souvenir in de wacht gesleept door de klas. Zo werden pizza’s verdiend in Italië, paella in Spanje,
eetstokjes in Shanghai... Men mocht een fles wijn vullen in Frankrijk en
een glas bier in Duitsland en in Griekenland gaven de Griekse goden
geluksbrengers mee… De weergoden waren ons echter niet zo gunstig
gezind, maar dat hield ons niet tegen om de Sirtaki te dansen en de Macarena te pimpen… al begon dit verdacht erg op de regendans te lijken…
Sonja Sijmkens
18

2 B in actie op het Kerelsplein
Ik vond de dag heel leuk, vooral dat we op zo’n paarden konden rijden en lashershooten, want ik heb dat nog nooit gedaan.
Dat vond ik wel het leukste van heel de dag. (Eline Bostyn - 2 Bc)
Ik vond het heel leuk om na zo een lange tijd nog eens een activiteit te doen met de klas. Het was superleuk samen te werken
en toffe spelletjes te doen. (Kayleigh Timperman - 2 Bc)
Ik vond vooral het boogschieten en lasershooten leuk omdat dat actieve activiteiten zijn. Ik vond het op zich wel een mooie locatie maar zelf had ik wel liever een attractie gehad. Maar toch konden jullie er een toffe dag van maken! Een dikke pluim dat
jullie deze uitstap hebben kunnen laten doorgaan. Veel dank aan het team van directie en klastitularissen! (Luka Putman - 2 Bc)
Het was superleuk, vooral de lasershoot! Ik vond het ook lief dat we ijsjes, snoepjes en bellenblazers hebben gekregen.
(Yasmine Benamari - 2Bb)

Het springkasteel en het lasershooten waren het tofst! Het zal een mooie herinnering blijven! Ik zou dit vaker willen doen!
(Amina Lichieva - 2Bb)

f uit

3des VISO P leefden zich sportie

Na een wel heel lange
coronatijd kregen we
eindelijk de kans om
er eens op uit te trekken met onze leerlingen. Hoewel bus
en trein door corona
geen optie waren,
konden we toch een
dagje invullen met actieve, leuke activiteiten niet ver van huis.
Na 3,5 km stappen, waarbij de zon helaas maar af en toe
eens kwam piepen, werden de leerlingen verder sportief
uitgedaagd. We kregen stort- en motregen over ons heen,
maar dit kon de leerlingen gelukkig niet deren, want ze
deden lustig en gemotiveerd verder met de grote variatie
aan activiteiten die we voor hen voorzien hadden. Zo hadden ze een outdoor bootcamp, konden ze zich uitleven op
de spinningfietsen, stapten ze een oriëntatiewandeling,
konden ze naar hartenlust springen in het springkasteel
en hadden ze veel plezier met het twisterspel.
Alsof dit allemaal nog niet sportief genoeg was, moesten
ze natuurlijk ook nog eens de 3,5km terug naar school
stappen.
MAAR
hoorden we daar
iemand
klagen??
NEE! Alleen maar
positieve feedback!
Gelukkig door de
toffe dag, maar wel
vermoeid natuurlijk,
gingen de leerlingen
tevreden naar huis.
Mieke Vanaudenaerde

3 VV sportief op hun best
in het Sterrebos en op school
k vond deze sportieve dag fantastisch!
Vooral het kubb-spel
vond ik heel erg
leuk. Het was jammer toen we naar
school moesten door
de storm, maar we
konden nog vlug eens proeven van de bumperballen in
het Sterrebos en dan naar school. Mevrouw Desmet kwam
met het geweldige idee dat we nog archery tag konden
spelen op de speelplaats en dat maakte mijn dag perfect.
(Lloyd Bouckenooghe - 3 VVa)

De bumperballen in de voormiddag waren de max. We
hadden onze eigen picknick gemaakt en samen eten was
heel gezellig. Jammer van de regen, maar we lieten het
niet aan ons hart komen.
(Karuna Douchy - 3 VVB)

De voormiddagactiviteiten waren heel leuk. Code oranje
zorgde ervoor dat we uit het Sterrenbos moesten vertrekken in de namiddag. Door de wolkbreuk die daarop
volgde, kwamen we
doornat terug aan op
school. We kregen
handdoeken
van
de leerkrachten en
onze kleren konden
in de droogkast. Een
ijsje in de namiddag
was wel een aangename verrassing.
(Cinthy Desmet - 3 VVB))
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3 en 4 MRP spel en cultuur in Ize

Op 4 juni kregen we de kans om nog eens een uitstap te
doen met de klasgroep. Als titularissen van 3 en 4 MRP staken we een afwisselende dag in elkaar.
De leerlingen verzamelden aan school om 8.25 u. om samen
te voet op stap te gaan. Ze kregen 3 enveloppes mee en een
wandelbingo. 1 Enveloppe met de beschreven weg die ze
moesten ontcijferen en nog twee enveloppes met opdrachten voor onderweg.
De leerlingen werkten goed samen om hun weg te vinden en
de opdrachten uit te voeren. Het eindpunt waar de leerlingen
naar toe moesten was 7 km verder, Eperon d’Or in Izegem
(schoen- en borstelmuseum). Daar aangekomen werden we
hartelijk ontvangen door twee gidsen. Elke klasbubbel kreeg
in het museum een fantastische uitleg over de link tussen
schoenen en mode, uitleg van de verschillende soorten leer,
de evolutie van de mode van schoenen...

We konden onze lunch opeten onder een overdekt terras
terwijl de hemelsluizen opengingen. Na de lunch en felle bui
was het opnieuw tijd voor een beetje actie. In het park van
het kasteel Blauwhuis speelden we verschillende spelletjes.
Iedereen was enthousiast en gaf zich voor 100%. Na alle actie
hadden de leerlingen toch wel nog iets extra verdiend en
aten we samen nog een ijsje om de dag af te sluiten.
Na een jaar van binnen zitten, afstandslessen en geen uitstappen was het super om met deze 2 klassen samen even
buiten de schoolmuren te zijn. Het was top!
Pieter Duyck en Veerle Vandamme

nd

4 VV op avontuur naar Heuvella

Eindelijk! Na meer dan een jaar mochten we op uitstap! De klassen van 4 Verzorging-Voeding trokken op avontuur naar
Heuvelland voor een sportieve dag. En of het geslaagd was!
Enkele vierdes aan het woord :
Het was goed dat je niet verplicht werd om iets te doen wat je zelf niet wou, zo kon iedereen zich amuseren. Toen het weer
wat slechter werd, hield dit niemand tegen om nog steeds het beste uit onze dag te halen.
De begeleiding was ook geweldig. Het was tof dat de leerkrachten ook meededen. Ze waren precies één van ons. Samengevat: het was een superdag met een supersfeer! (Emeline Herpoel - 4 VVb)
Ik vond het een toffe uitstap met leuke activiteiten waarbij ik ook wat heb bijgeleerd, zoals balken sjorren om een vlot te bouwen. De groepssfeer was ook super
goed. We hebben elkaar de hele dag geholpen en gesteund, bijvoorbeeld toen
we wat stress hadden tijdens het hoogteparcours. (Alyssa Buyens - 4 VVc)
Ik vond de sfeer heel erg leuk. De busrit was ook plezant en ik denk dat de uitstap de klassfeer heeft verbeterd. We hebben ook onze klastitularis beter leren
kennen.
De activiteiten waren top! Het hoogteparcours was heel erg leuk, ook al heb ik
een beetje mijn angst moeten overwinnen. Het vlotten bouwen was ook zeer plezant. Iedereen belandde in het water. Het was een superdag! (Laura Allaert - 4 VVb)
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O! Echt waar!

lreis naar… VIS
De 4des VISO P gingen op schoo

Ze startten hun dag in het restaurant van de school om te genieten van een gezond ontbijt met hun klas. Dit natuurlijk om de nodige energie op te doen, zodat
ze toch even een frisse neus konden ophalen tijdens een wandeling in de omgeving van de school. Met een stratenplan op zak gingen ze op pad in de straten
van Roeselare en passeerden ze zo enkele van de mooie street art kunstwerken
die onze stad opfleuren. Tijdens hun tocht maakten ze een stop aan het stadion
waar ze een actief spel speelden. Het eindpunt van de wandeling was - hoe raad
je het - opnieuw de school. Daar konden ze in het tweede deel van de dag genieten van enkele creatieve workshops.
De eerste workshop was drama onder begeleiding van een docent van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. De vierdes werden uitgedaagd om te improviseren, hun emoties en mening te uiten, in te spelen op elkaar en te spreken
voor publiek.
De tweede workshop focuste zich dan op muziek. Zo leerden een deel van de
vierdes enkele basisprincipes van zang, kunnen anderen vanaf nu de eerste akkoorden op de ukelele spelen en weet de rest hoe je een ritme neerzet met de
djembé.
Alle leerlingen eindigden hun artistieke dag met een lekker ijsje in de hand!
Kristel De Duytsche

“Tijdens de wandeling stopten we aan het sportstadium voor een spelletje honkbal, dat was zeker een leuke activiteit. Na het bespelen van de djembé, gingen we meteen door met de volgende activiteit.
Dat was een lesje drama. We mochten ons volledig uitleven en hadden veel plezier. Het was zeker leuk om eens zo’n dag te
hebben in het moeilijke jaar waarin we nu zitten, waarbij we even niet moesten denken aan taken of toetsen.”
Anne-Sophie Evenepoel - 4 BE

5des bubbelgames
Door corona is een verre uitstap niet haalbaar, maar ook in eigen stad konden
we onze vijfdes van VISO P uitdagen tijdens een dag vol sport en spel. Ze botsten erop los in een spelletje bumperbal of al kantelend in de inflatable games.
De uitgeregende ochtend werd daarna goed gecompenseerd met een ijsje ’s
middags en het bracht warempel meteen een iets zomers mei-gevoel met zich
mee. Na het schieten op elkaar in archery tag en het samenwerken om de finish
te bereiken, kunnen we zeker zeggen dat de klassfeer in elke opdracht werd
getest en goedgekeurd.
Lise Pattyn

Een dag vol variatie aan activiteiten
zoals teambuilding, highlandgames,
archery tag, volksspelen… op een
mooie locatie. Dit zorgde uiteraard
voor een leuke en gezellige sfeer ...
(Junior Clarisse - 5 OH)

Het leverde enkele blauwe plekken,
maar vooral veel plezier en een hechte klassfeer op. (Marie Selvais - 5 Va)

6des VISO D in topform!
We hebben de leerlingen laten proeven van het razend populaire padelspel. Een aantal van hen waren hier
vlot mee weg en het smaakte naar
meer.
Daarna zijn ze tot het uiterste gegaan in het uitvoeren van stabilisatieoefeningen. De bilspieren werden
serieus op de proef gesteld!
Om de voormiddag af te ronden kregen ze een initiatie boxen en mochten ze eens in ‘de ring’ plaatsnemen
om zich volledig te laten gaan tegen
de instructeur. Het was de max!
Over de middag bestelden we lekkere pizza’s en waagden we ons na
een heftig buitje aan een ontspannend potje cub. Annelies Glorieux

De sportdag was een superleuke ervaring, vol belevenissen! Deze dag gaf
ons eindelijk een kans om corona te
‘vergeten’ en om fun te hebben!
Femke Olivier - 5 MRV)
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6des VISO P challenges in VISO
De zesdes konden genieten van een
sportieve dag met tal van leuke activiteiten. De regen was af en toe spelbreker, maar dat kon de pret niet bederven. Afwisselend konden de acht
klassen laatstejaarsleerlingen proeven van boogschieten (archery tag),
een uitdagend hindernissenparcours,
een interactieve challenge (hits), verschillende teambuildingsactiviteiten,
tal van volksspelen, een heuse pony
race en last but not least lasershooten.
Wat onze leerlingen er zelf van vonden, lees je in onderstaande quotes.

en Onze Kinderen

De boog kan niet altijd gespannen
staan, behalve bij een spelletje Archery Tag! De leerlingen proberen
hier het doelwit van de andere ploeg
te raken terwijl de pijlen hen rond de
oren zoeven.

De dag begon bij de incaperoom.
Eerst dacht ik van oké, dat gaat alleen maar godsdienst zijn, maar toen
we begonnen, vond ik het echt leuk,
heel veel verschillende spelletjes.
Toen we naar de zee gingen, hebben we met go-carts gereden. Dat
was een superleuke teambuilding!
Het B- en F-blok veranderden even
in een heuse oorlogszone. Niemand
was veilig tijdens Laser Shooting!
Te oud voor een springkasteel? Niets
van!

Ik vond de activiteiten zeer goed
uitgekozen en origineel! Bij elke opdracht moest je ofwel samenwerken
met ofwel strijden tegen je klasgroep,
wat de groepssfeer fantastisch maakte. Ik vond het een zeer geslaagde
dag en ik ben er zeker van dat de rest
van de klas er ook zo over denkt, want
iedereen was heel de dag superenthousiast! Anouk Vanstaen - 6 SV
Op dit plein geen Rode Duivels maar…
Rode Bumpers? Tijdens bumperbal
botsten de leerlingen tegen elkaar op
om een tegendoelpunt te vermijden.
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(Phebe Vande Walle - 7 TBZ)

Onze klasuitstap
Ons jaar is voorbij gevlogen,
maar we zijn helaas naar nergens
gemogen.
Ook al mochten we niet veel doen
Toch was meneer onze dikke kapoen.
Samen veel gelachen en gehuild
Tijdens paintball op elkaar geschoten en voor de regen geschuild.

Laura Landuyt - 6 STWC

“De leukste activiteit vond ik toch wel
het lasershooten! Dit zorgde voor een
echte competitie tussen de leerlingen
van onze klas! Het voetballen met de
opblaasbare bal waar wij zelf inzaten,
was een nieuwe ervaring. Het voelde
raar om omvergeduwd te worden. Je
kon jezelf soms niet rechthouden en
dit vonden sommigen dan weer niet
leuk.” Emiel Dujardin - 6 STWA

We deden incaperoom in de voormiddag over de vele verschillende
godsdiensten. Daar leerden we zeer
veel bij! ’s Middags was heerlijke
pizza voorzien en daarna een tripje
naar Oostende.
(Lore Degryse - 7 TBZ)

(Peter Desmet)

Ondanks de vele regen, hebben we
toch een leuke dag beleefd in onze
klasbubbel. Na vele dagen, weken,
maanden... achter onze computer
konden we eindelijk een leuke daguitstap maken met een grote variatie
aan sportactiviteiten. De leukste activiteiten waren de teambuilding die
zorgde voor een hechtere klasband,
en het competitieve lasershootinggame doorheen de schoolgangen!

7 des in volle actie!

Samen gezellig met de auto op stap,
De overzetboot ging voor sommigen
veel te rap.
Op vrijdag 4 juni mochten we met
onze klas eindelijk op uitstap…
(leerlingen 7 OH en 7 MST)

Who let the ponies out?

En ook de behendigheid van de leerlingen werd zwaar op de proef gesteld.

7 Thuis- en bejaardenzorg
gaat ervoor... #Zorg werkt
en op school

Workshop verplaatsingstechniek

Onze samenleving vergrijst. Dat maakt de zorg zwaarder, niet alleen in de residentiële ouderenzorg en ziekenhuizen,
ook in de ambulante thuiszorg. Zorgverleners lopen een hoog risico op fysieke klachten. Daarom leren we de leerlingen van het vijfde en zesde jaar Verzorging en 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg verplaatsingstechnieken aan op
school. Op stage passen ze deze technieken dan toe. Dit jaar volgden onze leerlingen van 7 TBZ op vrijdag 21 mei een
sessie van 4 lesuren verplaatsingstechnieken bij Mevr. Eeckhout, docente van IC DIEN.
Nora Devriendt

Elza Imeraj

Phebe Vande Walle

De leerkracht heeft het boeiend uitgelegd, het was leerrijk en fijn dat
we ook zelf mochten oefenen.

Ik vond de praktijklessen leuk om te
doen en heb bijgeleerd dat je verschillende manieren hebt om een
zorgvrager recht te zetten of goed in
bed te installeren. Ik ga die technieken zeker gebruiken in het werkveld.

Ik vond het zeer interessant, alles is
weer opgefrist.

Bezoek aan IC DIEN
Op vrijdag 28 mei brachten we met de leerlingen van 7 TBZ een bezoek aan de HBO5-opleiding graduaat verpleegkunde in IC DIEN.
Na een welkomstwoord van de directeur van IC DIEN werd de klas in groepjes verdeeld. Via een doorschuifsysteem
kwamen de leerlingen in contact met de verschillende uitstroomrichtingen: algemene gezondheidszorg, geestelijke
gezondheidszorg, geriatrische gezondheidszorg en thuisgezondheidszorg.
Ze kregen te horen hoe de opleiding is opgebouwd. Leerlingen die 7TBZ volgden en daarna deze HBO5-richting,
krijgen in hun eerste module een vrijstelling van 4 uur per week.
De leerlingen vonden dit bezoek zeer interessant. Ze hebben nu een ruimere kijk op de opleiding en de school en dit
helpt hen in hun keuze tot al dan niet verder studeren en welke richting.

Cindy Claeys
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Spektakel in de mode
3 MRP presenteert jullie
Nu er voor het tweede jaar op rij geen
modespektakel is, willen we jullie toch
nog even laten zien dat er nog steeds
spektakel is in de modeafdeling!
De modeleerlingen maakten verschillende kledingstukken dit jaar. Uiteraard
leren onze leerlingen niet enkel hoe ze
deze moeten afwerken, maar ook hoe ze
dit best combineren met andere kledingstukken en hoe je kledingstukken bij het
dragen aanpast aan je eigen figuur.
De leerlingen gingen aan de slag met de
styling van een eigen gemaakt kledingstuk en presenteren het aan jullie met
deze foto’s.
We toverden een klaslokaal om tot fotostudio, de leerlingen bedachten zelf hun
composities en poseerden. En of ze enthousiast waren, wat een resultaat!

• Sarah met haar zelfgemaakte mantel. Voor de volledige outfit koos ze voor een
neutrale zwarte look. De speelse jas krijgt hierdoor een casual chique look.
• Bianca stelt haar zelfgemaakte mantel voor in nude kleur. De bandt-shirt en
sneaker zorgen voor een hippe grunchy look. Op en top vrouwelijk door de
lengte en de fijne accessoires.
• Britt, Brighton, Rhune en Louise stellen hun zelfgemaakte mantel voor. Dit gaat
van casual tot chique door de rest van de samengestelde outfit.
• Kiara stelt haar sweater voor. Een ideale vrijetijdsoutfit. Even chillen met een
boekje, een playlist… De zelfgeplaatste print maakt de sweater nog extra persoonlijk.
• Louise presenteert hier haar zelfgemaakte mantel met haar zelfgemaakte sweatpants. De lengte van haar jasje zorgt voor een mooie verdeling in haar figuur.
Door de combinatie van de chille broek en de korte jack is ze klaar voor een
avondje uit met de vrienden.
• Milana stelt haar zelfgemaakte broek voor. De rechtvallende snit zorgt voor een
verlengende figuur. Hier gecombineerd met een statement buffaloschoen. De
lichte bloes met debardeur verzachten haar look.
• Rayan is klaar voor een winters avondje stappen. Haar zelfgemaakte mantel in
een zachte nude kleur komt sterk uit op haar zwarte broek en turtleneck sweater.
• Rhune gaat voor de speelse zomerse look. De boyfriendpants en boots worden
verzacht door de vrouwelijke opgeknoopte bloes. Haar zelfgemaakte mantel
geeft de speelse outfit een serieuze uitstraling.

Britt

Brighton

Sarah

Rhune

Louise

Rayan

Bianca

Milana

Kiara

5 MRV presenteert jullie
• Femke, Nazli en Marthe presenteren jullie hun oversized winterjas,
dit in combinatie met een skinny of
ruime pantalon.
• Femke showt haar satijnen homewear. Deze bestaat uit een shortje,
top met kant en een kamerjas met
sjaalkraag.
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Nazli

Marthe

Femke

4 MRP presenteert jullie
• Luzia met haar zelfgemaakte klassieke broek die ze combineert met
een wit truitje en een oversized
blazer. De hoed en zonnebril maken de styling compleet.
• Twinkle, Nina, Julia en Remke stellen hun kamerjas en badjes voor.
Hier dragen zij hun kamerjas over
een pyjama of homewear.

Julia

Remke

• Julia en Twinkle presenteren hun
homewear met zelfgemaakte broek
vervaardigd uit een zachte en comfortabele stof.

Luzia

Sarah

Nina
Twinkle

6 MRV presenteert jullie
• Iman presenteert haar mantel op
een mannequinpop in combinatie
met een trico jurk en sneakers.
• Karina combineert haar felle blauwe bontmantel met een sober donkerblauwe jurk.

Karina

7 MST presenteert jullie
“Mijn outfits showen is echt mijn
ding.
Ik combineerde mijn beide jassen
met een zwart boven- en onderstuk. Met de zwarte mantel (in faux
cuir) ga ik voor een brave punky stijl.
De motieven op de lange leren mantel zijn ‘doodskopjes’.
Met het korte fleurige jasje creëer ik
dan meer een leuke trendy look.”
(Syham)

Veerle Vandamme
Syham
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VISO West-Vlaamse winnaar op
ondernemingswedstrijd Plankgas
De leerlingen van 7de Haarstilist en 7de
Esthetische Lichaamsverzorging hebben
een hels jaar achter de rug. Door corona hebben zij hun pop-up kapsalon en
schoonheidsinstituut verschillende keren
moeten sluiten. Zo was het moeilijk om
tijdens de lessen ONDERNEMEND PROJECT de diverse ondernemerscompetenties bij te brengen via de pop-up.
De pop-up is een echte onderneming,
opgericht door de leerlingen van het secundair onderwijs. De leerlingen zetten
de theorie om naar de praktijk en leren
ondernemen door te doen! De leerlingen
zoeken leveranciers, houden de boekhouding bij en zetten promoties op. Ze
kruipen als het ware in de huid van de
polyvalente ondernemer. Elke leerling
voert alle taken uit, zoals een zelfstandige ondernemer. Het doel van de pop-up
is om vakoverschrijdend te werken. Het
aanwenden van ieders talent brengt de
pop-up naar een hoger niveau. De popup zorgt er ook voor dat je alle leerplandoelstellingen behaalt uit het leerplan
‘ondernemend project en didactisch
cahier’. Deelnemers aan de pop-up krijgen een certificaat om bij hun portfolio
te voegen. Dat helpt bij het zoeken naar
een vakantiejob, stageplaats of bij een
sollicitatie. Het toont aan dat je heel wat
ondernemende skills verworven hebt tijdens je schooltijd dankzij deelname aan
het project Pop-Up.
Aangezien de ondernemingen lange tijd
gesloten waren, hebben de leerlingen
elk hun eigen project opgezet in het kader van de ondernemerswedstrijd van
Plankgas. Vorig schooljaar hadden we
hier reeds aan deelgenomen en vielen
toen in de prijzen met het project van
Evelynne Christiaens uit 7de Haarstilist.
Dit schooljaar wilden we dit minstens
evenaren.
Plankgas is een ondernemingsplanwedstrijd waarbij de leerlingen uit de derde
graad over de verschillende opleidingen
heen stap voor stap een ondernemingsplan leren opmaken en dit begeleid door
de Onderwijs- en ondernemingsadviseurs én een externe jury. De wedstrijd
bestaat uit 2 fases: de ontwikkeling van
een idee en het invullen van een Business Model Canvas UNIZO.
Onze leerlingen werkten een heel jaar
aan deze opdracht, zowel online als offline. Tijdens het afstandsonderwijs was
de ondernemerstool van UNIZO een
prachtig hulpmiddel. Ze maakten een
haalbaarheidsstudie van hun eigen salon. Ze verwerkten de gekregen tussentijdse feedback en kwamen allen tot een
goed resultaat.

ondernemersplannen ingediend voor
heel Vlaanderen. Elke provincie kent 1
winnaar.
Op 18 mei 2021 werden de winnaars per
provincie bekendgemaakt en VISO viel
in de prijzen voor West-Vlaanderen. Het
project van Sharaya Verbrugghe (ShaNails) uit 7 EL werd gekozen als winnaar
voor onze provincie. Zij krijgt een award
en een cultuurcheque aangeboden door
UNIZO Onderwijs en Ondernemen.
Een dikke proficiat! En niet alleen voor
Sharaya. Alle deelnemers aan Plankgas
krijgen een certificaat om bij hun portfolio te voegen. Ik wil iedereen feliciteren
voor de inspanningen ondanks het moeilijke schooljaar. Er zijn geen verliezers,
enkel winnaars!
Jullie mogen trots zijn op jullie ondernemersplan! It’s not always easy, but it’s
worth it!

MIJN IDEE
In mijn salon specialiseer ik me helemaal in gelnagels en
nail-art. Ik heb mijn
salon Sha-Nails genoemd omdat ik het echt wil personaliseren, en niet zijn zoals ieder ander standaardsalon. De Sha
verwijst namelijk naar mijn naam
(Sharaya) en Nails staat er natuurlijk voor dat ik gespecialiseerd ben
in nagels. Mijn salon heeft een
chique uitstraling, maar is tegelijk
toegankelijk voor iedereen. Ik bied
kwaliteit aan een degelijke prijs,
zodat echt iedereen kan genieten
van mijn aanbod.

Josiane Crokaert, coach Ondernemend Project

MIJN BESLUIT
Toen ik aan deze opdracht begon,
had ik nooit durven dromen dat ik
zou winnen voor onze provincie.
Het uitschrijven van mijn ondernemersplan had een goede voorbereiding nodig die toch heel wat tijd
in beslag nam. Tijdens de opdracht
is duidelijk geworden hoeveel
werk, berekeningen en opzoekingswerk nodig zijn om een eigen
zaak op te starten.
Ik ben dan ook zeer blij dat ik volgehouden heb. Na lang nadenken
en piekeren, opnieuw beginnen,
verwerken van de gekregen feedback… ben ik trots op mijn ondernemersplan. Zo zie je dat je harde
werk beloond wordt. Ook heeft de
coronacrisis mij geleerd dat ondernemers het zeer moeilijk hebben
gehad omdat hun vaste kosten bleven lopen en er geen inkomsten
tegenover stonden. Toch zal deze
crisis mij niet tegenhouden om ooit
mijn droom waar te maken.
Sharaya Verbrugghe (7 EL)

Er werden dit jaar in totaal maar liefst 320
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Dag van kleur
Voor het eerst sinds de coronapandemie werd de dagelijkse sleur doorbroken. Eindelijk eens iets anders. Na een
jaar afwezigheid kon de traditionele
dag van kleur – de veiligheidsregels in
gedachten uiteraard – opnieuw doorgaan.
Frietjes op de speelplaats, muziek en
mooi weer maakten van deze dag een
succes. De weergoden waren ons al
vaak goed gezind en ook nu verjaagden
de zonnestralen de laatste wolkjes. We
aanschouwden talrijke kleuren. Groen,
rood, blauw, paars en geel bonden de
strijd aan. Welk kleur kon de bovenhand
nemen? Per klasbubbel aanschuiven
aan de frituur. Is dit echt geen olympisch
record: over beide campussen geteld
een 1000-tal personen in drie kwartier
coronaproof bedienen?
Tom Vandecaveye
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Toekomstplannen
6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen a
Noor Borry
onbeslist
Louca Claeys
logopedie en audiologie
Rhune Claeys
verpleegkunde
Mirte Clique
geschiedenis
Emma Couvreur
toegepaste psychologie
Lune Deboot
leraar lager onderwijs
Rhune Decoene
logopedie
Camië Desmedt
vroedkunde
Samira Devriese
verpleegkunde
Zoë Eghermanne
onbeslist
Marie Gesquiere
verpleegkunde
Chaline Hollebeke
leraar kleuteronderwijs
Jitske Hovaere
psychologie
Julie Lannoye
orthopedagogie
Yana Leenknecht
verpleegkunde of
orthopedagogie
Merel Messely
ergotherapie
Maaike Strobbe
biochemie
Laura Vanden Borre
biomedische wetenschappen
Axelle Vandermeersch orthopedagogie
orthopedagogie
Renée Vansteenkiste
Febe Verschaeve
leraar kleuteronderwijs
verpleegkunde of vroedkunde
Luna Victor

6 Techniek-wetenschappen
Lore Cool
kinesitherapie
Louis Godefroidt
bedrijfsmanagement
Diana Haiduc
biomedische wetenschappen
Marie Lecluyse
biomedische
laboratoriumtechnologie
Lotte Naert
psychologie
Milan Pottillius
onbeslist
Lisa Vancoillie
tandarts
Hannah Vanhercke astrofysica/sterrenkunde

28

6 Gezondheids- en welzijnswetenschappen b
Brike Steelant
7 Apotheekassistent
Audrey Vandooren
leraar kleuteronderwijs
Cato Rabau
toegepaste psychologie
Elisabeth Manhaeve onbeslist
Faith Vanacker
orthopedagogie
Febe Lecluyse
onbeslist
Gaelle Fallet
psychologie
Heike Vermeersch
logopedie
Ibe Uyttenhove
vastgoed
Iben Vandenbussche leraar lichamelijke opvoeding
Jente Kesteloot
verpleegkunde
Laura Degraeve
leraar lager onderwijs
Lotte Vancalbergh
onbeslist
Louise Leyn
biomedische wetenschappen
Orin Maekelberg
office management
of journalistiek
Phebe Ingels
werken als schilder
Pim Coysman
biomedische
laboratoriumtechnologie
Sarah Degruytere
onbeslist
Stefanie Vandeput
rechten
Tristan Jongbloet
vastgoed/bedrijfsmanagement
Wafa El Issati
bedrijfsmanagement
Yara Vandenberghe
logopedie of biomedische
laboratoriumtechnologie

6 Sociale en technische wetenschappen c
Julie Beugnies
leraar lager onderwijs
Hanne Christiaens
orthopedagogie of
voedings- en dieetkunde
Fien Decruy
onbeslist
Zoë D’haene
leraar secundair onderwijs
PAV en gezondheidsopvoeding
Ayshat Dzhambetova
interieurarchitectuur
industrieel productontwerpen
Esther Engels
orthopedagogie
Lilan Halwyn
journalistiek
Laura Landuyt
ergotherapie
Orphée Meerschaert
leraar kleuteronderwijs
Vanessa Meseure
opleiding politieschool
Anne-Marthe Ockier
leraar kleuteronderwijs
Bénédicte Perneel
logopedie
Marieke Platteeuw
orthopedagogie of
kunstrichting
Lize-Marie Seurinck
onbeslist
Elke Vandaele
leraar kleuteronderwijs
Hanne Vandepitte
bijzondere beeldende kunst
Sarah Vandorpe
leraar lager onderwijs
Fleur Vanneste
bedrijfsmanagement
Jasmine Van Ryckeghem grafische en digitale media
ergotherapie of verpleegkunde
Kira Verhelst
Michèle Wydaeghe
sociaal werk

6 Sociale en technische wetenschappen b
Guillaume Berguigue
onbeslist
Hanne Callewaert
leraar kleuteronderwijs
Rhûne Cottyn
bedrijfsmanagement
Joppe De Pril
leraar lager onderwijs
Geike Dessein
orthopedagogie
Parès Eghermanne
ergotherapie
Gentijana Ganiji
orthopedagogie
Xander Gruyaert
onbeslist
Aminat Khatataeva
onbeslist
Fatima Khatataeva
onbeslist
Stan Lootens
verpleegkunde
Doro Omez
toegepaste psychologie
Fleur Pattyn
logopedie
Albina Qosa
vastgoed
Fien Reynaert
leraar lager onderwijs
Stien Vansteenkiste
sociaal werk
Ella Vermeulen
onbeslist
Laura Verscheure
biomedische
laboratoriumtechnologie

6 Sociale en technische wetenschappen a
Louis Decaestecker onbeslist
Aagje Declercq
audiovisuele technieken: fotografie
Justine Dewagtere leraar secundair onderwijs
biologie en PAV
Pieter Doom
politieke wetenschappen
Emiel Dujardin
automotive management
Camille Eeckhout
ergotherapie
Daan Germonprez eventmanagement
Julia Gheysens
onbeslist
bedrijfsmanagement
Michel Gurung
Joshua Hellebaut
sport en bewegen
Louise Labaere
bedrijfsmanagement
Parsa Lesany
communicatiemanagement
onbeslist
Thayline Mahieu
Lisa Margodt
vastgoed
Maxim Merchiers
opleiding politieschool
Tara Molaie
sociaal werk
Emma Terryn
leraar lager onderwijs
Lisa Terryn
leraar lager onderwijs
7 Integrale veiligheid
Emile Van Coillie
Amber Vanneste
bedrijfsmanagement
Marthe Verstraete orthopedagogie
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Toekomstplannen

6 Schoonheidsverzorging
Tjitse Bruneel
wellbeing en
vitaliteitsmanagement
Milà Claeys
podologie
Giselle Cools
orthopedagogie
Emeline Declerck
7 Esthetische
lichaamsverzorging
Tara Decoster
werken en opleiding
visagiste/make-up
Febe Defraeye
verpleegkunde
Chelsea Desmet
verpleegkunde
Jana Dewilde
7 Esthetische
lichaamsverzorging
Aline Dujardin
dierenzorgkunde
Fien Fertein
integrale veiligheid
Josephine Herreman
immobiliën
Dafina Selmani
7 Tandartsassistente
Lucia Spiteri
7 Esthetische
lichaamsverzorging
werk zoeken in de
Lina Tommelin
schoonheidszorg
Hayley Vandeghinste
verpleegkunde
Femke Vandenameele
7 Esthetische
lichaamsverzorging
Tessa Vanryckeghem
verpleegkunde
Anouk Vanstaen
immobiliën
Luca Verfaillie
sociaal werk of leraar
kleuteronderwijs
Femke Verschuere
management
Debbe Viaene
opleiding politieschool
of immobiliën
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7 Haarstilist
Fleur-Maurits Baelen		
werken in een kapsalon
		
of opleiding
		schoonheidsspecialist
Chayenne Bostyn		
toegepaste psychologie
Shauny Brigou		
werken in een kapsalon
Leticia Debel		
werken in een kapsalon
		
en opleiding nagelstylist
		
en barbier
Yente Ferret		
werken in een kapsalon
		
of opleiding kinderzorg
Noortje Mahieu		
opleiding familiezorg
Charlotte Toebaert		
marketing & communicatie
Jana Van Coillie		
werken of opleiding
		bureelwerk

7 Moderealisatie en -verkoop
Syham Boutrahi werken in een supermarkt + avondonderwijs begrafenisondernemer

7 Thuis- en bejaardenzorg
Elisa Coone
werken in een
woonzorgcentrum
Kelsey Debbaut
werken in een
woonzorgcentrum
Lore Degryse
orthopedagogie
Kyana Deketelaere
werken in een
woonzorgcentrum
Veerke Deltour Fierens werken in een
woonzorgcentrum
Shakira Derommelaere opleiding schoonheidsspecialist
Nora Devriendt
opleiding schoonheidsspecialist
Elza Imeraj
werken in een
woonzorgcentrum
Cassie Kesteloot
verpleegkunde
werken in een
Lisa Maes
woonzorgcentrum
Melissa Oosterlinck
7 Animator in de ouderenzorg
Astried Turck
werken in een
woonzorgcentrum
Phebe Vande Walle
verpleegkunde

7 Organisatie-assistentie
Boudrez Justine
werk zoeken in de
logistieke sector
Haley Christiaen
paracommando of infanterie
bij het Belgisch leger
Abbinaya Deleye
7 Leefgroepenwerking
Lars Neyrinck
7 Thuis- en bejaardenzorg
Maron Peirs
patiëntenvervoer
Justine Vandewalle werk zoeken in de
logistieke sector
Peter Van Eenooghe patiëntenvervoer
Yana Verhaeghe
7 Animator in de
ouderenzorg
Emma Vermeersch logistiek medewerker op
afdeling geriatrie
Tiziana Verbeke
7 Aanimator in de ouderzorg
Kayra Degryse
werk zoeken in de
logistieke sector

7 Kinderzorg
Laurissa Bataillie
Aline Decruyenaere
Lindsey Deleij
Matihé Depreitere Seys
Yana Kesteloot
Damien Maddens
Jaimelie Paccou
Benicio Serrano

vroedkunde
leraar kleuteronderwijs
leraar kleuteronderwijs
leraar kleuteronderwijs
7 Leefgroepenwerking
leraar secundair onderwijs
vroedkunde
werken in een
jeugdinstelling
leraar kleuteronderwijs
Ine Six
orthopedagogie
Sofie Vandaele
Annouchka Van Damme werk zoeken in de
kinderzorg
of 7 Leefgroepenwerking
Femke Van Engelandt
werk zoeken in de
kinderzorg
Jolien Vilez		werken in een supermarkt
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Familiaria
Mevr. Rita Braem op 15 april 2021,
grootmoeder van Jennifer Segers 3 VVa

Dhr. Didier Huysentruyt op 7 juni 2021,
grootvader van Maud Vandycke 5 GWWb

Dhr. Maurice Vanpoucke op 16 april 2021,
schoonvader van Ingrid De Jonghe - leerkracht

Dhr. Georges Vanhove op 14 juni 2021,
schoonvader van Dorine Delameilleure
leerkracht en grootvader van Ilias Vanhove - leerkracht

Dhr. Jozef Deplancke op 16 april 2021,
grootvader van Arwen Mestdagh - 5 Vb

Geboorten

Mevr. Jeanne Provoost op 21 april 2021,
moeder van Martine Vermandere - leerkracht

FELIX op 23 april 2021, kleinzoon van
Marleen Lambrecht - leerkracht
ALINE op 25 mei 2021, kleindochter van
Kathleen Dewaele - leerkracht
MADELEINE op 12 juni 2021, kleindochter
van Marijke Kesteloot - TAC
Proficiat aan de ouders en hun familie!

Dhr. Carlos Coussée op 21 april 2021,
grootvader van Margot Coussée - 5 OH

Mevr. Ivonna Vantomme op 15 juni 2021,
overgrootmoeder van Dries Windels 3 VVb
Dhr. Frederik Cappelle op 20 juni 2021,
vader van Laurien Cappelle - 3 STWb
VISO biedt de families haar oprecht
medeleven aan.

Mevr. Marie-Jeanne Werbrouck op 25
april 2021, grootmoeder van Jolien
Colombier - 5 HZa
Dhr. Gilbert Meesschaert op 13 mei 2021,
vader van Katrien Meesschaert - leerkracht en Nathalie Meesschaert - leerkracht
Mevr. Lia Minne op 21 mei 2021, grootmoeder van Noor Coeman - 1 Bc
Dhr. Freddy Provoost op 25 mei 2021,
grootvader van Manon Provoost 3 VVC

Overlijdens

Mevrouw Leona Verheecke op 3 juni,
overgrootmoeder van Amber Viaene 1 ACb

Huwelijken

Mevr. Inèz Meersseman op 8 april 2021,
moeder van Sabine Schramme - leerkracht

Dhr. Lucien Storme op 4 juni 2021,
grootvader van Jade Bruynooghe 1 Bb

Lisa Soenen en Sander Vynckier op 19
juni 2021, dochter van Patrick Soenen,
directeur 1ste graad

Dhr. Willy Goethals op 9 april 2021, grootvader van Griet Pecceu - leerkracht

Dhr Johan Himpe op 5 juni 2021, brootvader van Gisèle Himpe 1 ALc

Proficiat aan het gelukkige paar en de
familie!

Kalender

eerste trimester 2021-2022
01/09
16/09
22/09
23/09
24/09
28/09
29/09
30/09
01/10
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start nieuw schooljaar
infoavond stage 5 bso
driedaagse Cadzand 2 A
ouderavond 1 B
sportdag
ouderavond 5 GWW
feest van Sint-Michiel
ouderavond 1 A
start 10-daagse geestelijke
gezondheidszorg

D+P
D
P
D
D+P
P
D+P
P
D+P

22/10 dag van de jeugdbeweging D + P
27/10 lesvrije voormiddag
(klassenraden)
D+P
28/10 oudercontact 1 B
D
28/10 oudercontact
P
01/11 start herfstvakantie
D+P
07/11 einde herfstvakantie
D+P
11/11 Wapenstilstand (vrije dag) D + P
12/11 vrije dag
D+P
18/11 start talentdagen
D+P

03/12
20/12
23/12
24/12
24/12

studiekeuzeavond 6 en 7
laatste examendag
oudercontact
rapport ophalen
namiddag vrij

D : VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

D+P
D+P
D+P
D+P
D+P

BOEKEN- EN
MATERIAALVERKOOP
Campus
Delbekestraat
dinsdag 24 augustus 2021
van 9 uur tot 10 uur: 1 B
van 10 uur tot 11 uur: 2 B
van 11 uur tot 12 uur:
3 ZW en 3 MRT
van 13.30 uur tot 15.30 uur:
4 VV en 4 MRP
van 15.30 uur tot 17 uur:
5de, 6de en 7de jaar
Leerlingen Verzorging en
Organisatiehulp kunnen
langskomen net voor of na het
bezoek aan de arbeidsgeneesheer.

Campus PoLENPLEIN
woensdag 25 augustus 2021
van 9 uur tot 12 uur: 1 A
van 13.30 uur tot 15.30 uur: 2 A
van 15.30 uur tot 17 uur:
3 HW en 3 BT

woensdag 26 augustus 2021
van 9 uur tot 10.30 uur:
3 MW en 3 MWW
van 10.30 uur tot 12 uur 4 STW
van 14 uur tot 17 uur:
5 STW, 6 STW en 6 GWW

vrijdag 27 augustus 2021
van 9 uur tot 10 uur:
3 HSV, 3 WL en 5 GWW*
van 10 uur tot 12 uur:
4 HZ, 4 BE, 4 TW en 5 GWW*
van 14 uur tot 15.30 uur:
5 SV, 5 TW, 5 HZ* en 5 GWW*
van 15.30 uur tot 17 uur:
6 SV, 6 HZ, 6 TW, 7 HS, 7 EL en
5 HZ*
*Leerlingen Haarzorg en GWW kunnen langskomen net voor of na het
bezoek aan de arbeidsgeneesheer.

Heb je nog een broer of zus in VISO
Polenplein, dan mag je op vrijdag 27
augustus samen naar de boekenverkoop komen.

Inschrijvingen en inlichtingen
Van donderdag 1 juli 2021 tot en met vrijdag 9 juli 2021.
Van maandag 16 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021.
Van 9 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Administratieve vakantie
Van zaterdag 10 juli 2021 tot en met zondag 15 augustus 2021.

Het CLB is open tijdens de vakantie
Van donderdag 1 juli 2021 tot en met dinsdag 13 juli 2021.
Van maandag 16 augustus 2021 tot en met dinsdag 31 augustus 2021.
Van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur op vrijdag tot 16 uur.
Kattenstraat 65
8800 Roeselare
Tel. 051 25 97 00

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

Sterk in de zachte sector

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

