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Kleine en grote gelukskes

Op de vooravond van 1 september 
hangt er elk jaar elektriciteit in de 
lucht. Elke leerling en leerkracht 
herinnert zich ongetwijfeld nog die 
avond en zeker onze 184 eerste-
jaars!

Het is een avond vol spanning en 
nieuwsgierigheid, maar ook met min-
stens evenveel hoop en verwachtin-
gen. Een jaar lang zal er opnieuw 
veel ontdekt, geleerd en plezier ge-
maakt worden. Er worden banden 
voor het leven gesmeed. 

Soms vraagt men mij: “Waarom koos 
je voor deze job?” Wel, net daarom, 
om wat onze school betekent voor 
wie ze samen maakt. Ik deel heel 
graag met jullie enkele kleine én 
grote gelukskes van het voorbije tri-
mester. 

In VISO maken we samen een school 
waar talenten van leerlingen mogen 
groeien en schitteren, van welke 
aard ook. Dat zie en voel je op veel 
vlakken. Zo ging dit jaar de vernieu-
wing van start in het derde jaar, met 
zowel aso-, tso- als bso-richtingen in 
onze school. Uniek in het Roeselaar-
se onderwijs! Van sterk theoretisch 
tot pittig praktisch, weet je wel. 

Die talenten komen naar boven 
in de les, op een toets of een exa-
men, maar evenzeer tijdens weten-
schapsolympiades, een kappers-
wedstrijd of een creatieve opdracht 
die daarna de gang opfleurt. 
We ontdekken talenten tijdens de 
audities voor ons VISO-spektakel 
Uitblinker. Of in de leerlingenraad 
waar geëngageerde leerlingen hun 
creatieve, organisatorische en over-
legtalenten ontwikkelen en tonen. 

Ook leerkrachten en opvoeders to-
nen hun talenten elke dag opnieuw. 
In een nieuw vak, een nieuwe rich-
ting, met een pen device in de klas, 
via streaming- of hybride lessen, een 
nieuwe tool, of in overleg met col-
lega’s van een vakgroep of van onze 
partnerschool Barnum.

Die talenten in VISO elke dag weer 
mogen ontdekken en zien groeien, 
dat is voor mij oprecht geen klein, 
maar een #grootgelukske.

Talenten zoeken en doen groeien, is 
niet eenvoudig. Soms gaat het pijl-
snel, vaak gaat het met vallen en op-
staan. Daarom hechten we in VISO 
zoveel belang aan het versterken 
van de veerkracht en het welbevin-
den.

De 10-daagse van de geestelijke 
gezondheid, de Welzijnsdag of de 
Rode Neuzenacties zorgen voor be-
wustmaking en doorbreken taboes. 
De veerkracht wordt versterkt en ge-
luk gedeeld. Nog nooit waren harde 
keien zo zacht, pakkende getuige-
nissen zo hartverwarmend en acties 
zo verbindend. 

Ook met groepsvormende activitei-
ten op bezinningen, tijdens team-
dagen, een sportdag, een fantas-
tische driedaagse naar Cadzand of 
de klasactiviteit ‘Rots en water’, doen 
we er alles aan opdat iedereen zich 
thuis zou voelen op school. 

Die meer dan terechte aandacht 
voor veerkracht en welbevinden en 
de inzet van zovelen hiervoor bezor-
gen me elk uur van de dag wel één 
of ander #klein gelukske.

En die veerkracht hebben we nu 
meer dan ooit nodig. Al bijna twee 
jaar moeten we afstand houden, 
gaan coronacijfers op en neer, ko-
men webcams in en uit de klas, mo-
gen mondmaskers af, maar moeten 
later dan toch weer op, zijn leerlin-
gen of leerkrachten fysiek of digitaal 
aanwezig en veranderen de regels 
om de paar maanden, weken, dagen 
en ja soms zelfs uren.

Eerlijk? Daar zijn heel weinig #ge-
lukskes te halen… We zijn het al-
lemaal grondig beu. Het ‘normaal’ 
mogen doen was voor even zo be-
vrijdend, maar ondertussen weer 
verder weg en de toekomst is onze-
ker. 

Ik had er al lang de brui aan gege-
ven, mocht ik niet elke dag weer zien 
wat voor een fantastische mensen 
VISO maken. Wie zet ik meer dan te-
recht in de spotlights? 

De leerling die een cursus bijhoudt 
voor iemand in quarantaine. 

De ouder die zijn of haar tiener nog 
maar eens naar het testcentrum 
brengt. 
De leerkracht/opvoeder die de ver-
vangingen regelt of inspringt voor 
een afwezige collega. 
De opvoeder die overstelpt wordt 
met telefoontjes of quarantaineat-
testen. 
De ict’er die tussen het lanceren van 
de pen devices door alle streaming-
problemen oplost. 
De leerlingbegeleider die er echt 
alles aan doet om de leerlingen op 
studie- en socio-emotioneel vlak te 
ondersteunen. 
Het onderhoudspersoneel dat maar 
blijft handgel aanvullen. 
De technisch adviseur coördinator 
die bijspringt in het secretariaat of 
restaurant.
De preventieadviseur die ontelbare 
contact tracings achter de rug heeft, 
7 op 7.

VISO is geen verzameling van indi-
viduen, maar een echte, hechte ge-
meenschap van mensen die samen 
school maken. Met een drive die on-
derlinge verschillen overstijgt en de 
zorg voor elkaar die 1,5 meter moei-
teloos overbrugt. 

Die kracht van verbinding ervaren, is 
het #grootstegeluk. Daarmee gaan 
we vol vertrouwen 2022 tegemoet, 
wir schaffen das! 

Aan iedereen een zalig kerstfeest en 
een fantastische start van een geluk-
kig 2022 gewenst. 

Joeri Sioen

adjunct-directeur



Eind oktober 2021: we trekken met de 
leerlingen van de richting Organisa-
tiehulp en Organisatie-assistentie vijf 
dagen naar de Ardennen (zie het ver-
slag verder in dit schooltijdschrift). Het 
schoolreglement was van tel en tijdens 
de ‘schooluren’ mocht er dus geen gsm 
gebruikt worden. Maar ook wanneer de 
gsm wel mocht, was het niet altijd even 
tof: door de dikke muren en de weinige 
zendmasten in die streek, was er bijna 
geen verbinding.

Een mens is niet gemaakt om alleen te 
zijn. Dat lazen we al in het scheppings-
verhaal (Gen.2), maar dat voelden we 
vooral ook tijdens de lockdown waar 
geen contacten mochten. Het staat zelfs 
op het wapenschild van België: ‘Een-
dracht maakt macht’; mensen hebben 
dus anderen nodig en je bent sterk als je 
omgeven bent! 

Op school mogen we dat ook ervaren en 
beleven: je staat er niet alleen voor. Me-
deleerlingen, leerkrachten, ondersteu-
nend personeel, directie… allen hebben 
ze een plaats binnen het schoolgebeu-
ren en allen hebben ze een taak om van 
een school een ‘samen-leving’ te ma-
ken. Want hoewel een klas, een korps, 
een school… uit individuen bestaat van 
mensen die uniek zijn, wordt het pas een 
goed en mooi schooljaar wanneer die in-
dividuen zich met elkaar verbinden. ‘Als 
raken verbinden wordt, gaat delen van-
zelf’.

Verbinden gaat verder dan de kracht van 
de groep. Verbinden is ook je verbonden 
weten met God die zo duidelijk zegt: ‘Ik 
zal er zijn!’ God die heel sterk Zijn (of 
Haar) hand uitstrekt naar de mens in de 
hoop dat deze die hand zou vastpakken. 
Alhoewel onze school zich ‘vrij’ noemt 
(de V van VISO), weten we maar al te 
goed dat geloven geen evidentie meer 
is bij leerlingen en zelfs leerkrachten. 
Op zich is dat niet erg, verscheidenheid 
is ook een rijkdom. En hoewel iedereen 
op het eerste zicht juist helemaal anders 
is, zijn er ook vanbinnen altijd raakvlak-
ken tussen mensen. Ook op gebied van 
levensovertuiging.

‘De kracht van verbinden’ is dus zeker 
een mooi, zinvol thema. Maar hoe ga je 

dat zichtbaar maken? Hoe ga je dat nu 
overbrengen aan ( jonge) mensen zodat 
ze mee zijn in het verhaal en zo dus mee 
zijn met de boodschap? We kozen om te 
werken rond bomen. Bomen verbinden 
de aarde met de lucht en symboliseren 
zo alles wat op deze wereld gebeurt. 
Maar bomen krijgen ook heel vaak een 
plaats in bijbelverhalen en proberen zo 
(voor een stuk) uit te leggen hoe God 
zich met ons verbindt. Ook in heden-
daagse verhalen krijgen bomen heel 
vaak de hoofdrol, want op die manier 
kan je uitleggen wat eigenlijk niet uit te 
leggen valt.

Tijdens de startviering kreeg elke leer-
ling een stuk touw met de vraag om 
alle stukjes aan elkaar te knopen. Zo 
ontstond er één lang touw. Als slingers 
werden deze touwen in de boom opge-
hangen. Die boom is nu de basis voor de 
adventskrans aan de balie van campus 
Delbekestraat en later op het (school)jaar 

zal die blaadjes krijgen. Blaadjes met fo-
to’s erop van leerlingen en leerkrachten. 
Allen verbonden in één groot geheel…  

Ook tijdens andere pastorale activiteiten 
lag/ligt het accent steeds op verbinding. 
Verbonden zijn met mensen die overle-
den zijn in de novembervieringen, ver-
bonden zijn met mensen die leven in 
kansarmoede tijdens de welzijnsdagen, 
soep op de stoep of radio ‘t Huzeke’. 
Verbonden zijn met elkaar tijdens de ad-
vents- of kerstviering.

Om het pastorale jaarthema samen te 
vatten, werd een tekst opgesteld die tij-
dens vieringen, bezinningen, lesopenin-
gen… kan gebruikt worden.

Bart Deprez

De kracht
van verbinden

De kracht van verbinden!
Mensen samen brengen

en samen houden
vanuit een grote

bezorgdheid om elkaar,
om toekomst te maken

voor mensen
in de hele wereld.

De kracht van verbanden
die genezen

of op zijn minst
de pijn wat verzachten.
Zij verwarmen wat koud
en somber is geworden

Verbonden
met het lot van een ander,

met de Ander,
en van hieruit

in beweging komen
en stappen zetten

in engagement.
Dat is de kracht
van verbinden

die je rijker maakt.
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Het is je misschien ook al opgevallen: er lopen heel wat nieuwe leerkrachten en opvoeders rond in de gan-
gen van VISO. Maar liefst 21 collega’s helpen ons team dit jaar compleet te maken. Of ze nu hun opdracht 
hebben in campus Delbekestraat, campus Polenplein of alle twee; wat hen verbindt is een hart voor hun vak, 
hun leerlingen en voor VISO. Nieuwsgierig als we zijn, stelden we enkele vragen. Naast hun achtergrond 
vroegen we natuurlijk ook wat ze na de lesuren zoal uitspoken, maar vooral het ‘klein gelukske’ van deze 
enthousiaste nieuwkomers interesseerde ons enorm.

Nieuwe leerkrachten en opvoeders 
hebben een hart voor VISO!

Michiel Bardyn
Bachelor biologie en PAV, 30 uur op-
voeder in VISO P (naast opvoeder in 
Barnum).

‘Vanaf het zesde leerjaar wilde ik al leer-
kracht worden. Door nu in VISO te wer-
ken, is de cirkel rond, want ik heb er zelf 
zes jaar op de schoolbanken gezeten. 
Wanneer ik na een schooldag geen tijd 
in mijn eigen bedrijfje steek, binge ik het 
liefst een serie op Netflix.’

Marthe Buyse
Bachelor PAV en godsdienst, voltijdse 
opdracht godsdienst op beide cam-
pussen.

‘Wanneer ik niet voor de klas sta, zoek 
je me best in Izegem. De kans is groot 
dat ik er ergens langs de weg met mijn 
hond aan het wandelen ben!’
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Nieuwe leerkrachten en opvoeders 
hebben een hart voor VISO!

Siel Defevere
Bachelor sociaal werk, lager onderwijs 
en secundair onderwijs godsdienst, 
halftijdse opdracht wiskunde, bege-
leiding ex-Okan-leerlingen en uren 
bijsprong in VISO D (naast opdracht in 
OKAN en KSR).

‘Eén van mijn kleine gelukskes is wan-
neer ik het licht in de ogen van mijn 
leerlingen zie: “Aha, ik snap het!” Zalig! 
Ook mijn twee hangbuikvarkentjes vind 
ik fantastisch.’ 

Nele Herreman
Master pedagogische wetenschappen 
en bachelor leerkracht lager onder-
wijs, geeft sociologie en psychologie 
in 3 MWWb en communicatie in 5 Vb, 
naast 11 uur begeleiding Bijsprong.

‘Een dag waarop ik mijn vrienden of 
mijn familie niet gehoord heb, is een 
verloren dag. Een babbeltje slaan met 
hen maakt me echt gelukkig. Koppel-
dans, viool spelen, koken en mijn plan-
ten verzorgen, doen dat ook!’

Jeroen Duyck
Bachelor Engels – aardrijkskunde - 
toegepaste psychologie, 16 uur aard-
rijkskunde en PAV in VISO P (naast 
opdracht in Barnum).

‘Ik heb een voorliefde voor soundtracks 
van films. Op een klarinet klinken die 
goed en dat is toevallig het instrument 
dat ik bespeel. Mijn andere hobby, Krav 
Maga, is wat minder rustig!’

Karen Ide
Master in de industriële wetenschap-
pen chemie, voltijds leerkracht natuur-
wetenschappen, anatomie en fysiolo-
gie in VISO P.

‘Vroeger werkte ik onder andere al in 
een labo waar ik verf ontwikkelde, maar 
eigenlijk wilde ik al van kleins af leer-
kracht worden. Dat is nu gelukt en dan 
nog in de school waar ik zelf Techniek-
wetenschappen studeerde!’

Mel Louage
Bachelor biologie en gezondheidsop-
voeding, voltijdse opdracht voeding, 
interieur en linnenzorg in VISO D + 
voeding in STW.

‘Mijn lievelingsgerecht, biefstuk met 
frietjes, mag dan een oer-Vlaamse klas-
sieker zijn, mijn muzieksmaak is wat 
exotischer. Ik luister namelijk graag naar 
K-pop!’

Marie-Julie Deman
Bachelor Engels – Frans, voltijdse op-
dracht: vooral Frans op beide campus-
sen, maar ook een uurtje Engels en 
uren begeleiding Bijsprong.

‘In het middelbaar hielp ik mijn mede-
leerlingen al graag met Frans en Engels, 
waardoor leerkracht worden een evi-
dente keuze was. Na een lange werk-
dag spendeer ik graag tijd met vrienden 
of met Marcel en Margrietje, mijn twee 
katjes.’

Jana Hernou
Bachelor bio-esthetiek en haarzorg, 
nu voltijds leerkracht in 3 Haar- en 
schoonheidsverzorging  en in 4 en 5 
Haarzorg.

‘Na de uren in de klas, stopt mijn liefde 
voor het vak niet, want vrienden en fa-
milie kunnen altijd bij me terecht om 
hun haren te knippen of hun nagels te 
laten doen. Daarnaast dans ik, speel ik 
piano en ga ik vaak wandelen met mijn 
vriend en onze twee honden.’

Daan Louage
Bachelor LO – biologie, 16 uur LO in 
VISO D (naast 6 uur in Barnum).

‘Ik ben vaak te vinden op het voetbal-
veld. Zelf speel ik voetbal bij KRC Bis-
segem, maar ik geef ook training aan 
kleine voetballertjes uit het derde kleu-
ter. Daarnaast ben ik leider bij de KSA. 
Wanneer ik niet aan het voetballen ben, 
blijf ik graag wat langer in bed liggen en 
laat ik de dag rustig op mij afkomen’ .
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Mieke Pollet
Verpleegkundige, voltijdse opdracht 
zorgende vaardigheden, stage en se-
minarie in GWW, naast gezondheid en 
project in 3 MW.

‘Na 22 jaar als verpleegkundige in de 
ouderenzorg, koos ik ervoor om in het 
onderwijs te stappen. Ik hou er namelijk 
van om samen met jongeren te werken 
aan hun toekomst, maar naar jullie felle 
‘beats’ luisteren, is niet aan mij besteed!’

Fien Seys
Bachelor wiskunde en biologie, full-
time voor de klas als leerkracht wis-
kunde in VISO P.

‘Disneyliedjes maken me vrolijk, mijn 
leerlingen wil ik ook een sprookjesach-
tige wiskundeles bezorgen! Mijn job als 
leerkracht is voor mij pas echt geslaagd 
wanneer ik voor hen het verschil kon 
maken.’

Lisa Tytgat
Bachelor sociale verpleegkunde en 
master verpleegkunde, nu voltijds sta-
gebegeleiding in Verzorging.

‘Ik ben moeder van 3 meisjes: Nina wordt bijna 3 
jaar en de tweeling, Nel en Manon, zijn deze zomer 
geboren. Zodra ik weer wat tijd vrij kan maken in 
de prettige chaos thuis, ga ik graag terug naar de 
fanfare, waarin ik trompet speel. Verder speel ik 
ook slagwerk en piano en hou ik van acteren en 
dansen. Het geeft me energie om onder de men-
sen te zijn. Een goed feestje sla ik dus niet vaak af.’

Nathan Vandamme
Bachelor techniek en geschiedenis, 
voltijdse opdracht als leerkracht tech-
niek in beide campussen, uren Bij-
sprong en opvoeder in VISO D.

‘Muziek op volle bak en gaan met die 
banaan! Dat is mijn ‘klein gelukske’. Ik 
ben misschien een wat luidruchtig per-
soon, maar met problemen kan je altijd 
bij mij terecht.’

Karolien Pieters
Master pedagogische wetenschappen, 
voltijdse opdracht integrale opdrach-
ten en sociale wetenschappen in 4 en 
6 STW, naast uren Bijsprong.

‘Ik ben een enorme stresskip, maar 
wanneer ik ’s avonds thuiskom en de 
glimlach van mijn jongste kindje zie, valt 
al die stress van me af.’ 

Halim Selmi
Bachelor Frans – geschiedenis, full-
time opdracht Frans en uren Bijsprong 
in beide campussen.

‘Een perfecte dag is er voor mij één 
waar ik kan lesgeven en erna kan gaan 
sporten. Dan eet ik nog een lekkere 
pasta en plof ik languit in de zetel!’

Helena Steurbaut
Master vertaler Frans – Italiaans – Nederlands, 
voltijdse opdracht Frans en uren Bijsprong in 
Campus Polenplein.

‘Na de uren op school zijn mijn dagen goed ge-
vuld met mijn groot gezin met 4 kinderen (van 2 
tot 15 jaar) en mijn zelfstandig bijberoep als Ex-
perience Designer. Ik organiseer vooral unieke 
huwelijks- en belevingsweekends voor Belgen 
in Italië en Frankrijk. De weinige vrije tijd die ik 
nog heb, besteed ik graag aan sporten (lopen en 
bootcamps) of een reisje naar mijn geliefde Italië’.

Yara Vallons
Bachelor gezondheidsopvoeding en 
bio-esthetiek, voltijds gezondheidsop-
voeding in beide campussen.

‘Eigenlijk is mijn werk mijn ontspanning, 
want ik kan volledig tot rust komen in de 
keuken. Handig als leerkracht voeding! 
Het liefst maak ik er spaghetti carbona-
ra, het perfecte gerecht om de dag af 
te sluiten’

Febe Vandevelde
Master biomedische wetenschappen, 
fulltime opdracht in natuurwetenschap-
pen, biologie en chemie in VISO P.

‘Vroeger was ik lid van de KSA en de 
KLJ. Nu niet meer, het wordt niet voor 
niets JEUGDbeweging genoemd! Je 
kan me wel vinden in de Zumba-les, 
op een padelveld of in een leuk restau-
rantje’. 

Aenea Monteyne
Bachelor Nederlands en biologie, vol-
tijds leerkracht natuur en ruimte, mavo 
en natuurwetenschappen in VISO D.

‘Mijn klein gelukske is écht nog klein: mijn 
dochtertje. Met haar spendeer ik 90% van 
mijn vrije tijd, maar daarnaast ga ik graag 
creatief aan de slag met mijn naaimachine, 
volg ik een massagecursus, kook ik graag 
en ben ik sportief (vooral in de zomer dan, 
want lopen in de winter is een no-go).’



Gewapend met een coronapas en 
een mondmasker met daarachter 
nauwelijks te verbergen enthousiaste 
snoetjes, stonden de leerlingen van 
2A op 22 september vol ongeduld te 
trappelen om hun driedaagse te star-
ten. Dat was trouwens zeker ook zo 
voor de 10 begeleiders, waaronder 
enkele nieuwsgierige nieuwkomers.

Na een jaar waarin reizen nogal taboe 
was of beperkt bleef tot de nabije om-
geving, was dit uitje naar onze Noorder-
buren voor iedereen een waar godsge-
schenk.

’s Morgens was het nog even spannend 
om alle Covid Safe Tickets tijdig in orde 
te krijgen, maar uiteindelijk kreeg ieder-
een groen licht. Eens per klasbubbel op 
de bus zat de ambiance er meteen in.

De weergoden waren ons deze keer bij-
zonder gunstig gezind. De picknick op 
het strand smaakte daardoor extra lekker 

en we konden ook veilig in open lucht 
lunchen en dineren.

De leerlingen (én hun begeleidende 
leerkrachten en opvoeders) genoten met 
volle teugen van het avontuur vol uitda-
gende battles, waarbij ze elkaar beter 
leerden kennen en appreciëren. 

Op de 1ste dag liepen ze al meteen warm: 
niet alleen voor de spannende strand-
spelletjes onder een stralende zon, maar 
ook voor het knetterende kampvuur - in-
clusief geroosterde marshmallows. Hier-
mee werd de ideale, warme groepssfeer 
aangewakkerd!

Ook op de 2de dag werd het groeps-
gevoel versterkt: de workshop ‘Rots 
en water’ leerde leerlingen hoe ze zich 
weerbaar kunnen opstellen binnen een 
groep. Ook de sportievelingen waren in 
hun nopjes: op de Boerenhoeve bleken 
speleologie en het hoogteparcours de 
toppers en ’s avonds was het lachen, gie-
ren en brullen op de talentenshow.

Op de 3de dag werden de battles afge-
rond met een live Cluedospel waarbij 
aanwijzingen konden verdiend worden 
om een moordzaak op te lossen. De tips 
bemachtigen kon door opdrachten uit 
te voeren die verspreid waren over het 
uitgestrekte domein. Vooral de race met 
gocarts kende veel succes, en niet alleen 
bij onze leerlingen. Dit vervoermiddel 
werd ingezet voor meerdere doeleinden, 
tot groot jolijt van onze mannelijke bege-
leiders! 

Tijdens de busrit richting Roeselare werd 
nog stevig nagenoten om uiteindelijk 
moe, maar voldaan aan te komen op het 
Polenplein met een koffer vol heerlijke 
verhalen.

En dat het plezant was, zal snel duidelijk 
worden: vooreerst uit de spontane en 
eerlijke woorden van onze leerlingen, 
maar ook uit de lovende reacties van de 
begeleidende leerkrachten en zelfs van 
de ouders.  

Sonja Sijmkens

’t Was plezant in Cadzand! 

Lente Cneut, 2AXMW
Voor mij was de eerste dag meteen al 
de leukste, we deden leuke strandac-
tiviteiten en ’s avonds brachten we per 
klas een creatieve groepsact die we 
vooraf hadden voorbereid. We leer-
den iedereen nóg beter kennen. Voor 
mij een geslaagde 3-daagse waar ik 
met veel plezier aan terugdenk!

Anke Desmet, leerkracht
Op woensdagmorgen vertrokken we 
vol goede moed en extréém veel kof-
fers naar Cadzand. De sfeer zat meteen 
goed!  We hadden een fantastische na-
middag op het strand, de battles tussen 
de klassen zorgden voor spannende 
momenten en alle leerlingen gingen tot 
het uiterste. De show per klas was 
memorabel, net als het kampvuur met 
heerlijke marshmallows die niet moch-
ten ontbreken. De tweede dag zat vol 
sport en ook rust tijdens de bezinning. 
De laatste avond was een KNALLER 
met een schitterende talentenshow 
waarin de leerlingen één voor één uit-
blonken. Kortom een pittige, maar fan-
tastische driedaagse om nooit meer te 
vergeten.  Dit smaakt naar meer!

Rikke Lahouse, 2 ACb
Alle activiteiten die we daar deden 
vond ik supertof, maar de speleo-
boxen vond ik het allerleukst omdat 
ik dat nog nooit gedaan had en het 
daagde me ook wel uit. Als we vrije 
tijd hadden, konden we ook naar het 
bos gaan om te schommelen. Dat 
vond ik wel plezant.

Maia Vanhecke, 2 ACb
Ik vond het huisje heel mooi. Ik vond 
het ook leuk dat we een eigen living 
en keuken hadden. De strandspelen 
waren soms heel uitdagend maar wel 
tof. Ik vond het eten heerlijk en ik was 
ook blij omdat het vegetarisch was. 
Het kampvuur was supergezellig en 
het hoogteparcours was in het begin 
een beetje eng, maar daarna niet 
meer. Ten slotte waren we ook nog 
heel blij, omdat we gewonnen zijn!

Ouders van Lore Verstraete,
2 AXMW
Van harte bedankt voor de leuke drie-
daagse! Lore was superenthousiast. 
Heel leuke activiteiten en een schitte-
rende organisatie. Graag willen we onze 
dankbaarheid uiten voor iedereen die 
zijn of haar steentje bijgedragen heeft 
om dit allemaal te organiseren,  een 
dikke pluim. Van harte bedankt!

6 
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Als school beschikten we al over heel 
wat computerlokalen en laptops, maar 
dit schooljaar maakten we opnieuw een 
digitale sprong. Alle leerkrachten en de 
leerlingen van het 1ste en 3de jaar kregen 
een laptop + pen die ze hun hele school-
carrière in VISO kunnen gebruiken. 

Onze ict’ers hebben maar liefst 560 
toestellen in een recordtempo klaarge-

stoomd en voor infosessies gezorgd, zo-
dat de uitrol alvast vlekkeloos verlopen 
is. Leerkrachten kregen al vorming en 
ook in de toekomst staan nog verschil-
lende sessies op de planning. De leer-
lingen gaan het toestel in de klas ook 
steeds vaker gebruiken. 

We kozen resoluut voor dit  professio-
neel toestel met zeer veel mogelijkhe-

den. Het gebruik als laptop, tablet en de 
optie om er op te schrijven, zorgen voor 
nog meer mogelijkheden om de lessen 
boeiend en leerrijk te maken. De digitale 
vaardigheden krijgen uiteraard ook een 
boost, waardoor we leerlingen blijvend 
een stevige basis kunnen meegeven en 
nog beter voorbereiden op de toekomst.  

Joeri Sioen

Nieuwe digitale sprong
door laptop + pen

Lore Verstraete, 2 AXMW
De ene toffe activiteit volgde de an-
dere snel op. Het kampvuur zorgde 
voor een warme, gezellige sfeer. Dat 
was na het coronajaar meer dan wel-
kom. We hebben gedanst, gezongen 
en gelachen. Op het hoogteparcours 
was de spanning direct voelbaar. 
Teamwork zorgde er bij de laatste 
activiteit voor dat we onze angst snel 
vergaten. Onze klas was misschien 
wat stuntelig, maar voor sfeer geven 
we onszelf een dikke tien. Ik stond 
ervan te kijken hoeveel talent wij op 
onze school hebben! Bij het terugke-
ren woog mijn bagage veel zwaarder 
dan voordien. Elk leeg plaatsje had ik 
zorgvuldig met herinneringen gevuld. 
Dankjewel aan alle leerkrachten voor 
hun inzet. Cadzand, u was geweldig!

Ellen Rousseau, leerkracht
Normaal wordt Cadzand geassocieerd 
met Sergio Herman, maar voor onze 
tweedes was Cadzand zowel een 
klassfeer-bevorderende activiteit als 
een sportmeerdaagse. Het concept 
van plezier en vertier was simpel, maar 
doeltreffend en dat maar liefst drie da-
gen lang! Missie geslaagd? Als eerste 
keer begeleider voor deze driedaagse 
merkte ik meteen een zeer goede 
sfeer en veel plezier. Aan de hand van 
allerlei challenges en opdrachten wer-
den de leerlingen uitgedaagd om het 
beste van zichzelf te geven. Het was 
een fantastische ervaring! 

Justine Hamerlinck, 2 AXMW
Door naar Cadzand te gaan, heb 
ik nieuwe vrienden leren kennen. 
Daar ben ik heel dankbaar voor! 
We hebben heel lekker ontbeten en 
ook superleuke activiteiten gedaan. 
Voor mij waren de hoogteparcours 
en de speleoboxen het leukst. We 
hebben ook veel plezier gemaakt 
bij het kampvuur en samen met 
de klas hebben we een heel leuke 
dans(show) gemaakt. En dan mogen 
we natuurlijk de talentenshow niet 
vergeten te vermelden, want daar 
leerden we de talenten kennen van 
iedereen. Eigenlijk heeft Cadzand 
ons heel veel deugd gedaan!



8 

184 enthousiaste eerstejaars

1 ACc en 1 AX

1 Ba

1 ALa

1 Bd

1 Bb

1 ALc
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1 ALb

1 Bc

1 ACb

1 ACa

1 ALd
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Haal het beste uit jezelf dankzij
de styling van onze specialisten

De richtingen Schoonheidsverzor-
ging, Haarstilist en Moderealisatie 
en -verkoop hebben met elkaar ge-
meen dat ze het beste in elke per-
soon kunnen naar voor brengen. 
De juiste outfit, het perfect gekapte 
kapsel en een stralende make-up 
kunnen het zelfvertrouwen een 
boost geven. Laat je innerlijk en ui-
terlijk stralen!

In deze reportage volgen we de me-
tamorfose van Kaat Verbeest (6 SV) 
dankzij onze leerlingen
 
Nazli, leerling van 6 Moderealisatie 
en -verkoop, verwelkomde ons op 
haar stageplaats JBC. Na een kort 
overleg over welke stijl Kaat het liefst 
draagt, ging Nazli samen met Kaat op 

zoek naar de perfecte outfit voor de 
feestdagen. Er werden verschillende 
jurkjes, rokjes en broeken gepast. Na 
deskundige keuring van Nazli werd 
er gekozen voor een broek met bij-
passend truitje. De broek is lang, wijd 
en met een hoge taille. De hoge taille 
doet je benen langer lijken en het trui-
tje zit in de broek, waardoor de taille 
ook meer geaccentueerd wordt. De 
gepofte mouwen doen de schouders 
van Kaat ook iets breder lijken waar-
door de taille nog smaller lijkt. Om de 
outfit compleet te maken, werden er 
ook enkele accessoires gekozen. Het 
juiste accessoire maakt je outfit af. De 
ketting breekt het zwarte vlak van het 
truitje en creëert ook een beter even-
wicht. Zo, de eerste stap is gezet.

In de tweede fase van de metamorfose 
toverden we de haren van Kaat om tot 
een feestkapsel. Kaat is hiervoor wel-
kom in de pop-up zaak Blossom van  
7 Haarstilist. De haren van Kaat zijn half-
lang, daarom voegden de leerlingen 
een haarlok toe om het haar gemak-
kelijker op te steken. De eigen haren 
worden aan de zijkant gevlochten en 
er wordt gekozen voor volume op het 

bovenhoofd. Daarna worden de haren 
samen met de toegevoegde haarlok 
in het kapsel verwerkt en wordt alles 
zuiver vastgezet. Nog wat haarlak om 
alles goed op zijn plaats te houden en 
het kapsel is klaar.

Het laatste onderdeel is de make-up. 
Kaat werd hiervoor verwacht bij haar 
eigen klasgenoten uit het 6de jaar 
Schoonheidsverzorging. Gezien het 
thema ‘feest’ is, kozen ze voor een 
feestelijke make-up. Die mag opval-
lender zijn dan een dagdagelijkse. De 
leerlingen kleefden enkele kunstwim-
pers om de wimpers extra volume en 
lengte te geven. Ook werd goed na-
gedacht over welke gelaatstrekken 
net meer moesten opvallen en wat net 
meer gecamoufleerd mocht worden. 
Hier wilde men vooral de grote ogen 
en de mooie volle lippen van Kaat ac-
centueren. 

Via een heuse fotoshoot krijgen jullie 
een goed beeld van het eindresultaat.

Met deze geslaagde metamorfose is 
Kaat klaar voor de feestdagen. Perfect 
voor een gezellig feest.

Laat jezelf stralen en op naar een mooi 
2022! 

6 Moderealisatie en -verkoop,
6 Schoonheidsverzorging, 7 Haarstilist

Emmy Vanhaelemeersch, Lieselot Demeyer,
Veerle Vandamme
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Samen tegen armoede
op de welzijnsdag

Geïnspireerd door de campagne 
van Welzijnszorg, organiseerde de 
werkgroep pastoraal van campus 
Polenplein op 17 november een 
heuse Welzijnsdag. Via tal van acti-
viteiten schonken we die dag extra 
aandacht aan de arme mensen bij 
ons. De leerlingen werden getrig-
gerd om rond deze problematiek 
na te denken en werden gesensibi-
liseerd.

De leerlingen van de eerste graad 
bezochten verschillende projecten 
omtrent de armoedeproblematiek in 
Roeselare: het Mannahuis, ‘t Hope, het 
voedselbedeelpunt De Sociale Krui-
denier, de Kringwinkel, de Trompet, 
Welzijnshuis - Nachtopvang De Noor-
derbrug, de Kerit, Sociaal Huis Welwel,  
het CAW en VOC Opstap - Den Engel. 
Er waren ook sprekers van de Sint-Vin-
centiusvereniging, de VDAB en Kloen. 
Onze leerlingen hebben zo ervaren 
dat er veel mensen zijn, zowel vrijwil-
ligers als beroepskrachten, die bekom-
merd zijn om wie het niet breed heeft 
en samen met hen willen zoeken naar 
oplossingen.

De tweede graad ging naar de City-
scoop. Daar bekeken ze de film ‘Red 
Sandra’, een waargebeurd familie-
drama. Heel wat leerlingen (en leer-
krachten) waren ontroerd en pinkten 
een traantje weg. Als je gezin gecon-
fronteerd wordt met een zware ziekte, 
heeft dit naast het emotionele leed 
ook een ernstige financiële weerslag. 
Terecht komen in armoede is dan niet 
ondenkbaar en zou velen onder ons 
kunnen treffen. Daarna gingen de 

leerlingen aan de slag met het educa-
tief pakket ‘Pola en het armoedeweb’. 
Pola is een trotse, felle puber die met 
haar familie verstrikt zit in het armoe-
deweb. Huisvesting, gezondheid, hulp-
verlening, vrije tijd… Pola bracht alle 
levensdomeinen van het armoedeweb 
binnen in de leefwereld van onze leer-
lingen.

De derde graad bekeek eerst de film 
Joseph, l’insoumis. De openingszinnen 
van de film maken meteen het thema 
duidelijk. “Ik heet Joseph, Joseph 
Wresinski. Ik woon in een voorstad van 
Parijs tussen gezinnen die mij op een 
pijnlijke manier herinneren aan mijn 
jeugd. We leven op elkaar gepakt in de 
vele krottenwijken rond de steden. Als 
we in het nieuws komen, stellen ze ons 
voor als onaangepaste, ongeletterde 
vluchtelingen. De vuile snoeten van 
de kinderen zorgen voor minachting 
en angst. Ik ben hier aalmoezenier. Ik 
woon tussen de mensen. Maar ik weet 
dat alles wat ik onderneem nutteloos 
is zolang ze afhankelijk blijven van 
liefdadigheid. Daar had ik als kind het 
meeste onder geleden. Het was ver-
nederend altijd je hand op te moeten 
houden. Ik kon het niet verdragen dat 
ik anders was.” 

De film is geïnspireerd op een periode 
uit het leven van Joseph Wresinski, 
de grondlegger van de internationale 
beweging ATD Vierde Wereld. De film, 
die zich afspeelt begin jaren 60, blijkt 
nog brandend actueel. Onze leerlin-
gen dachten na over alle aspecten van 
armoede, zowel over de buitenkant, 
maar vooral ook over de binnenkant, 
gevoeligheden die leven bij armere 

mensen. Ze ontdekten dat het belang-
rijk is dat arme mensen kunnen geacti-
veerd worden om samen te komen, om 
hun eigen situatie te bespreken en om 
zo mogelijk zelf actie te ondernemen. 
In diezelfde lijn volgden er nadien ge-
tuigenissen van projecten buiten Roe-
selare. Zo waren er sprekers en getui-
genissen van Mama’s voor kinderen 
(Knokke), Gandalf (Oostkamp), De Ta-
kel (Oostende), ’t Schoederkloptje (Sta-
den), Beweging voor Mensen met een 
Laag Inkomen (Oostende), ’t Kringske 
(Izegem), Sint-Michielsbeweging (Kort-
rijk) en Sint-Maartenshuis (Koolskamp). 

Op deze manier hebben we via ver-
schillende invalshoeken geprobeerd 
om aan te tonen dat ‘Samen tegen ar-
moede’, zoals de slogan van Welzijns-
zorg luidt, geen holle leuze mag zijn. 
Als school willen we hier mee onze 
schouders onder zetten. 

Simonne Van Hool
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Leerlingenraden zorgen 
voor connectie

Van links naar rechts vooraan:
Gabriela Ivan (1 Bc), Manon Pacquet (1 Bc), 
Elena Heldenbergh (1 Ba), Caitlin Vanden-
bussche (1 Bb), Noor Cherkaoui (1 Ba), Chay-
enne Deceuninck (1 Bb).

Midden van links naar rechts:
mevr. Geenens, Jessica Schoonheyt (2 Bd), 
Rania Caen (2 Ba), Tess Vanvyaene (2 Bc), 
Hanna Vandendriessche (2 Bb), Faye Serlet 
(2 Ba), Mayté Vandewalle (2 Bd), mevr. Pil-
len en mevr. Monteyne.

Boven van links naar rechts: Naomi Dutry 
(2 Bc), Chloë Streuve (2 Bc), Kim Syuleyma-
nova (3 ZWc), Luka Putman (3 ZWc), Jeanine 
Wamwangati (3 ZWc) en mevr. Debaveye. Een grote en wisselende groep leerlin-

gen van 1 en 2 A engageren zich.

1ste, 2de en 3de jaar VISO D
1ste graad VISO P

4de, 5de en 6de jaar VISO D

Van onder naar boven:
mevr. Buyse, Karuna Douchy (4 VVb), Kobe 
Vandevivere (4 VVc), mevr. Bossu, Lize Van-
denabeele (5 Vc), Michelle Viaene (5 Vc), 
mevr. Couvreur, Emeline Herpoel (5 Va), Jo-
lien Vandaele (6Vc), mevr. Verdonck, Fleur 
Jonnaert (6 Vc), Thalissa Commeyne (6 
Vc), Arwen Mestdagh (6 Vc), Amalia Vande-
kerckhove (6 Vc) en Manissa Kebabi (6 Vc)

Vooraan:
Emmelie Van Dorpe (3 BWSTEM), Kika-
Luna Muylle (3 HW), Norah Gossaert  
(3 HW), Nina Dumortier  (3 HW), Thor Mal-
fait (3 BWSTEM) 

Achteraan:
Caitlin Veracx  (4 STWb), Laura Van-
doolaeghe (4 STWb),  Yasmine Mourad  
(4 STWb),  Romy Laruywe (4 STWB),  
Lore Crombez (4 STWb)

2de graad VISO P

Vooraan: 
Margo Defrancq (5 GWWa), Lily Veracx (5 STWb), Gulcin Verhoyen  (5 STWb), Eloise 
Vanheerswynghels (5 STWb), Nina Haumont (5 SV), Tannaz Nourian (6 SV), Aude Hau-
mont (6 SV), Irene Decuypere (5 STWa), Phebe Dujardin (6 GWWa), Rayana Kagerma-
nova (6 GWWa) 

Achteraan:
Celeste Vansteenkiste (6 STWa), Gaëlle Lattrez (6 GWWb), Jolien Gruyaert  (6 GWWa), 
Tine Van Hoorde (5 STWa), Britt Taelman (4 STWd), Arsch Gabarkhel (5 STWa), Silke 
Windels (5 STWa), Juliana Declercq (6 GWWa), Camille Feryn (6 STWb)

Ontbreken op de foto:
Flore Scheldeman (6 GWWa), Amalia Dezitter (6 GWWa), Layusa Alimkhanova 
(5 GWWb), Imke Decoene (5 GWWb), Evy Balbaert (5 STWb)

3de graad VISO P



Dag van de jeugdbeweging

Stoere beats en uitgelaten jonge-
ren… Vrijdag 22 oktober was geen 
ideale dag om in het centrum van 
Roeselare te wonen. Van ’s mor-
gens vroeg – wat voor sommigen 
ook als ’s nachts bestempeld kan 
worden – heerste de jeugd in ’t 
stad! Dj’s zweepten jongeren al van 
in de vroege uurtjes op met stevige 
beats. 

De dag van de jeugdbeweging is een 
jaarlijkse klassieker waarop jongeren 
eventjes uit de bol gaan. Corona werd 
even naar de achtergrond verdreven. 
Het Polenplein stroomde al vroeg vol 
en jongeren verbroederden. Sommige 
geesten hadden last van festivalitis en 
waanden zich op een zomerfestival in 
ietwat frissere temperaturen. Niemand 
die er last van had, de hevige muzikale 
deuntjes en het aangeboden ontbijt to-
verden alleen maar een glimlach op de 
vele gezichten.

In VISO werd gedanst en kon de pret 
niet op. Tijden geleden dat er nog 
zo veel ‘uniformen’ op school waren. 
Hiermee tonen de leerlingen aan dat 
ze best wel fier zijn op hun jeugdbe-
weging! Hemden, sweaters, rokjes, 
t-shirts en kousen van de eigen jeugd-
beweging kon je spotten op de speel-
plaats. Tijdens de pauze konden alle 
leerlingen in uniform genieten van 

chocolademelk, chocolade en chips.  
Uitzonderlijk één dag om eens onge-
zond op school te mogen eten! Over 
de middag werden spelletjes uit de 
jeugdbeweging gespeeld, zoals touw-
trekken. En na wat spurten en trekken 
werd er weer volop gedanst. 

Traditiegetrouw stond er ook dit jaar 
een springkasteelparcours op de 
speelplaats. Onder het motto ‘hoe 
groter, hoe beter’ bestelden we het 
grootste springkasteel dat we konden 
vinden. Het werd door veel leerlingen 
besprongen en beklommen. Niet al-
leen de kleuters joelden van plezier, 
ook de middelbare scholieren konden 
dit absoluut smaken. Zelfs enkele leer-
krachten en opvoeders lieten deze 
kans niet onbenut om nog heel even 
lekker kind te zijn...

Tom Vandecaveye
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Hallo, wij zijn Camille Feryn en 
Irene Decuypere en wij zitten res-
pectievelijk in 6 STWb en 5 STWa. 
Samen zijn we de trotse voor-
zitters van de leerlingenraad in  
VISO P. We zijn twee pittige dames 
met heel wat hobby’s. Bij Camille 
zijn dat Chiro, dansen, zingen, films 
kijken - en deze ook verzamelen - 
en bij Irene zijn dat KSA, dansen, 
Krav Maga (verdedigingssport) en 
weggaan met vrienden.

Wat trok je aan om in de leerlingen-
raad te gaan?

Camille: Ik ben zelf wel creatief aange-
legd en vind het leuk een meerwaarde 
te bieden als dat kan. De leerlingen-
raad zorgt ervoor dat het niet gewoon 
naar school gaan is, maar ook kunnen 
uitkijken naar leuke activiteiten zoals 
de dag van de jeugdbeweging, VISO 
in kleur, het kerstkraampje bij het kerst-
rapport, het knabbel-en-babbelhuisje… 
Maandelijks brainstormen over wat 
beter kan, wat we zelf kunnen veran-
deren,… Dat was zeker iets wat me 
aantrok, want we zijn de stem van de 
leerlingen en we mogen ons laten ho-
ren!

Irene: In mijn eerste jaren wist ik niet 
dat dit er was, maar ik was wel altijd on-
der de indruk van wat wij allemaal als 
school deden bv. de dag van de jeugd-
beweging, Rode Neuzendag…
Ik vond het zeer leuk hoe er creatief 
werd omgegaan met bepaalde dagen 
en het was tof dat er wel altijd iets te 
doen was.

Wat wil je bereiken met de leerlin-
genraad?

Camille en Irene: We willen een groep 
zijn die iedereen kent op school. Waar 
alle leerlingen naartoe kunnen gaan 
als ze iets willen zeggen of verande-
ren of gewoon gehoord willen worden. 
Op dit moment willen we wat doen aan 
de kledingvoorschriften in het school-
reglement. Vorig jaar zagen we dat er 
veel commotie rond was en dan weet 
je dat het tijd is voor verandering. Niet 
dat alles opeens mag, maar duidelijke-
re en soepelere afspraken kunnen al 
helpen. Of op z’n minst een duidelijke 
argumentatie waarom iets niet kan. 

Er is ook een stuurgroep in de eer-
ste en tweede graad, een goede 
zaak?

Het is goed om in elke graad over be-
paalde onderwerpen te discussiëren 
en om voor de eigen mening op te 
komen. Wat belangrijk is voor een eer-
ste graad, is dat niet noodzakelijk voor 
een derde graad. Samen vormt dat 
een geheel aan krachten. Bovendien 
leer je doorheen de jaren zelfstandiger 
worden, leer je organiseren en argu-
menteren en verantwoordelijkheden 
opnemen.

Elke graad heeft ook haar sterktes. Zo 
is de eerste graad heel erg goed in de 
creatieve zaken. Wanneer er versierin-
gen en bedankgeschenken moeten 
gemaakt worden, kloppen we bij hen 
aan. De tweede graad is goed op vlak 
van organisatie. Activiteiten voorzien 
door het hele jaar heen, dat is hun 
sterkte. Wij als derde graad onder-
steunen de andere graden natuurlijk 
en houden ons bezig met de vernieu-
wingen van de school. Het uitstippelen 
van de toekomst en het meedenken 
met het beleid.

Hoe zit het met de groepssfeer in 
de leerlingenraad?

Die is zeer goed en dat is belangrijk. 
Zo durf je meer je mening en ideeën 
te vertellen. Het zelfvertrouwen van 
iedereen krijgt zo een boost. Je weet 
dat je op elkaars hulp en steun kunt 
rekenen als er een discussie is. Als je 
met de gekste ideeën afkomt, luistert 
iedereen met volle aandacht, lachen 
ze nooit met iets en wordt er altijd ge-
keken wat er kan gebeuren met dat 
gekke idee. Want in de zotste ideeën 
schuilen vaak pareltjes van projecten. 
En natuurlijk samen trots zijn op wat je 

gecreëerd hebt, want daar heb je echt 
een topteam voor nodig.

Wat is jullie beste herinnering aan 
een leerlingenraadactiviteit in jullie 
VISO-carrière?

Tot nu toe is dat Stress-factor. Wij zaten 
in het eerste jaar toen er opeens een 
echt muziekfestival voor alle leerlin-
gen georganiseerd werd. Het was zo 
speciaal en leuk, je leerde weer veel 
mensen uit andere jaren kennen. Met 
die mensen zijn we tot op de dag van 
vandaag nog steeds bevriend. Het was 
een ervaring die we altijd met ons mee 
zullen dragen, zeker gezien de om-
standigheden en het feit dat we het 
waarschijnlijk niet snel nog eens zullen 
meemaken.

Zijn jullie als voorzitters van de 
leerlingenraad ook VISO-ambassa-
deurs? 

Camille: Zeker! Wij zitten al sinds ons 
1ste jaar in VISO Polenplein en kennen 
de school dus door en door. Toen ik als 
twaalfjarige een school moest kiezen, 
koos ik voor VISO omdat mijn stiefzus 
hier zat. Toen ik wat later naar de in-
foavond en open dag ging, spraken 
de vakken die ik er ging krijgen, zoals 
voeding, creatie en vormgeving, plasti-
sche en muzikale opvoeding mij enorm 
aan, allemaal zeer creatieve vakken.

Irene: Ik herken mezelf wel een beetje 
in het verhaal van Camille, want ook ik 
kwam in VISO terecht omdat mijn zus 
hier ook al les volgde en altijd heel 
veel zorg kreeg als die nodig was. Zelf 
ben ik een enorm warhoofd en de leer-
krachten en leerlingbegeleiding heb-
ben hier echt het beste met je voor 
en helpen je waar het kan. Wat ik ook 
niet onbelangrijk vind, is dat er over 
de middag dans, volleybal… georga-
niseerd wordt. Het is dus een school 
waar iedereen zijn talenten kan laten 
zien. De schoolomgeving zelf vinden 
we heel aangenaam. VISO is een soci-
ale school, je ziet veel diversiteit en je 
merkt ook dat alle leeftijden met elkaar 
in contact staan. 

Dank je wel Camille en Irene voor dit 
interview en nog veel succes met de 
leerlingenraad!

Tom Vandecaveye

Voorzitters leerlingenraad aan het woord

Irene

Camille
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Aariën Lievens
Ik sta volledig achter het idee dat 
de leerlingen inspraak krijgen in 
de werking van een school. Op 
deze manier krijgen alle leerlin-
gen de kans om hun eigen crea-
tiviteit en ideeën uit te werken. Ik 
kijk er vooral naar uit om samen 
met de leerlingenraad projecten 
uit te werken en deze te helpen 
begeleiden.

Margo Devos
Hoi! Ik wou suuuuupergraag bij 
de leerlingenraad omdat ik het 
leuk vind om evenementen te 
organiseren voor jongeren. Ik 
ben een sociaal beestje en ben 
graag aanwezig bij toffe activitei-
ten, ook achter de schermen om 
een handje te helpen. Daarnaast 
vind ik het een mooie kans om de 
leerlingen op een andere manier 
te leren kennen, buiten de lessen 
om.

Astrid Deceuninck
Meewerken aan een school waar 
we ons ook thuis voelen, is iets 
waar ik me graag voor inzet. Het is 
goed dat leerlingen ook inspraak 
hebben in het schoolbeleid. De 
derde graad had een prachtig ini-
tiatief voor een sfeervolle kerst op 
school. Dit is nu niet kunnen door-
gaan (corona, weetjewel), maar 
volgend jaar vieren we dit dubbel 
en dik, daar ben ik zeker van.

Ellen Rousseau
Ik wilde mij graag engageren voor 
de leerlingenraad om te luisteren 
naar de eigen stem van de leerlin-
gen. Zo weet je als leerkracht wat 
er speelt bij de leerlingen en wat 
zij belangrijk vinden. Mijn eigen 
creativiteit en betrokkenheid bij 
de leerlingen kan ik nu niet enkel 
in klas, maar ook daarnaast ge-
bruiken op school.

Nieuwe begeleidende leerkrachten versterken de band met de leerlingenraad

Dag van de leerkracht: dinsdag 5 oktober

Naar jaarlijkse gewoonte
was het weer zover,

de leerkrachten waren op deze dag 
de ‘ster’.

De leraarskamer was versierd, slin-
gers en ballonnen werden verspreid.
De eerste graad plooide zich dubbel 

voor een zelfgemaakt cadeau,
een attentie voor ieders inzet,

sowieso.
Dit jaar een originele bingo,
voor een volle kaart of zo!

Wat kun je aan leerlingen linken?
Talloze excuses en uitvluchten

afvinken.
Bedankt aan alle opvoeders en

leerkrachten voor jullie dagelijkse inzet.
Jullie sleutelen aan onze toekomst, 

elke dag nauwgezet.
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VISO verspreidt geluk !

Dat het mentale welbevinden van 
al onze leerlingen en collega’s ons 
nauw aan het hart ligt,  hoeft geen 
extra uitleg. We zetten graag nog 
eens de vele initiatieven uit het eer-
ste trimester die hierop inzetten in 
de spotlights.

Naar jaarlijkse gewoonte deden we 
opnieuw mee aan de tiendaagse voor 
geestelijke gezondheidszorg via het 
project ‘Fit in je hoofd, goed in je vel’. 
In elk jaar werden gedurende 10 dagen 
aangepaste activiteiten georganiseerd 
om de weerbaarheid en veerkracht te 
verhogen. Daarnaast proberen we het 
taboe rond psychische problemen te 
doorbreken.

Alvast een greep uit de reacties die leer-
lingen en leerkrachten gaven naar aan-
leiding van deze activiteiten.

Elise Masschelein, 1 ALd
De 10 tips rond ‘Fit in je hoofd’ ga ik 
zeker onthouden. Ik hou soms liever 
de dingen voor mezelf, maar nu weet 
ik dat erover vertellen wel heel be-
langrijk is.

Brunhilde De Reuse, 5 GWWa
Ik vond het mooi dat de ervarings-
deskundige rond geestelijke ge-
zondheid haar verhaal kwam vertel-
len en ook dat ze er zo open over 
sprak, want dat is waarschijnlijk niet 
zo gemakkelijk. Ook vond ik dat ze 
mooi heeft verteld hoe je er iets kunt 
aan doen en welke dingen er wel en 
niet helpen.

Nathalie Calmeyn, leerkracht
Met de tien stappen van ‘Fit in je 
hoofd’ willen we de leerlingen laten 
ervaren dat het best oké is om je 
eens niet lekker in je vel te voelen.   
Soms is dit maar even, maar soms 
duurt dit negatieve gevoel wat lan-
ger… Met ‘Fit in je hoofd’, proberen 
we ze actief te laten beseffen dat er 
mogelijkheden zijn om je terug goed 
in je vel te voelen.  In de les mens en 
samenleving moedigen we de leer-
lingen aan om ervoor open te staan 
die tien stappen eens aandachtig te 
lezen en te onderzoeken welke tips 
hen zouden kunnen helpen in moei-
lijke momenten. We zetten de leer-
lingen ertoe aan eens diep in zich-
zelf te graven en te geloven dat er 
voor alles een uitweg bestaat.

Tine Van Hoorde, 5 STWa
De quote die ik onthouden heb van 
de ervaringsdeskundige die kwam 
spreken, was: “Luister naar wat je 
lichaam wil en niet naar wat je vrien-
den willen van je.”

Noor Cherkaoui en Elena Helden-
bergh, 1Ba
De CHILL-pot was heel leuk want 
daar mochten we op een stokje 
schrijven wat we doen om te ont-
spannen… en dat staken we dan 
in een bokaal. Ook complimentjes 
schrijven op pluimen vonden we 
heel tof. Die mochten we dan versie-
ren en aan elkaar vertellen. Mevrouw 
heeft die uitgehangen in de klas.
Ook het uiten van onze gevoelens in 
de hartjesronde vonden we wel leuk 
omdat we dan heel open konden 
spreken over hoe we ons voelen. 

Marie Nosseda, 1Bb
Het is een leuke manier om anderen 
beter te leren kennen. Je hebt ook 
meer respect voor andere leerlingen 
van de klas, zo weet je wat er in hen 
omgaat. Je begrijpt het wanneer ze 
het even moeilijk hebben.

Noor, Kyra en Yluna uit 2 Bd
Dit was een leuke en interessante ac-
tiviteit. Zo leer je ontdekken naar wie 
je kan gaan als je het moeilijk hebt. 
Je leert ook je klas beter kennen.

Elmedina, Yinthe en Yelena uit 2 Ba
Door ‘Rots en water’ krijgt een beter 
vertrouwen in onze klasgenoten en 
in jezelf, en je leert er ook je grenzen 
verleggen. Je verstand op nul zetten 
en ervoor leren gaan.

Delphine Rommel, leerkracht
Het project is elk jaar zo belangrijk 
om te doen met de leerlingen. We 
willen hen duidelijk maken dat weer-
baarheid én veerkracht zo belangrijk 
zijn om fit in je hoofd te blijven. We 
merken allemaal dat het niet altijd 
evident is om hulp te zoeken wan-
neer het even moeilijk gaat of om 
hierover te spreken. Met de project-
dagen van ‘Fit in je hoofd, goed in 
je vel’ willen we hier nog eens extra 
aandacht aan besteden.

Femke Vandenameele, 7 EL
Ik vond de yogasessie zo interes-
sant, omdat dit te maken had met 
ons vak. In Schoonheidsverzorging 
zijn we veel bezig over het welzijn 
van ons lichaam en onze geest. Ik 
heb vooral onthouden dat je heel 
goed op je ademhaling moet let-
ten. Dit doen we ook in de praktijk 
bij mensen en dit brengt hen echt tot 
rust!

Bart Deprez, leerkracht
Doorheen de strip van Emma leer-
den de leerlingen dat vriendschap 
geen brandende kaars is, maar een 
kandelaar met 5 kaarsen. Als er 
ééntje even uitdooft, is de vriend-
schap daarom niet voorbij, alleen dat 
aspect van vriendschap staat even 
op pauze.Fit in je hoofd, goed in je vel
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Ook in het kader van Rode Neuzen Dag, 
droeg VISO zijn steentje bij! Verschillen-
de klassen uit het 6de en 7de jaar werk-
ten een actie uit om geld in te zamelen 
voor dit goeie doel. In de laatste week 
van november waren er elke dag acti-
viteiten om het welbevinden van onze 
leerlingen een boost te geven en het be-
lang van je goed in je vel te voelen nog 
eens onder de aandacht te brengen. 

•	Op	 maandag	 22	 november	 en	 dins-
dag 23 november organiseerden we 
de VISO bike-challenge. Zo zetten we 
het thema bewegen in het kader van 
mentaal welbevinden in de kijker. Leer-
lingen en leerkrachten konden elkaar 
uitdagen voor een wedstrijdje op de 
rollen ten voordele van Rode Neuzen 
Dag.

•	Dinsdag	23	november	stond	 in	het	 te-
ken van #ShareYourSong. In deze co-
ronatijden kunnen we allemaal wel wat 
positieve vibes gebruiken. Muziek is 
vaak dé manier bij uitstek om woorden 
te geven aan onze gevoelens en onze 
emoties te uiten. Leerlingen en leer-
krachten stuurden liedjes door waar ze 
kracht uit putten, een lied met een po-
sitieve boodschap... In de pauzes lieten 
we deze liedjes horen.

•	Kleine (en warme) gelukjes, daar 
draaide het om op donderdag 25 no-
vember. We verkochten chocolademelk 
ten voordele van Rode Neuzen Dag. 
Samen genieten van een kop warme 
choco, niets zo verbindend als dit!

•	Op	 vrijdag	 26	 november	 was	 er	 over	
de middag een gladiator-evenement. 
Leerlingen en leerkrachten gingen op 
het gladiator-springkasteel het duel aan 
om elkaar van de sokkel te duwen. Dit 
verwijzend naar het belang van ‘kee-
ping balance’ en zoeken naar manieren 
om dat evenwicht vast te houden, ook 
als het even moeilijk gaat!

Die middag volgde ook de apotheose 
van de week. We maakten met de hele 
school een (coronaproof) levende rode 
neus die het ingezamelde bedrag voor 
Rode Neuzen Dag onthulde. VISO za-
melde maar liefst € 1 700 in voor Rode 
Neuzen Dag! Klas 6 Va van campus Del-
bekestraat (€ 1014) en klas 7 EL (€ 410) 

We merken dat heel wat jongeren en vol-
wassenen het door Corona mentaal niet 
gemakkelijk hebben en wilden daarom 
tijdens deze tiendaagse positiviteit en 
geluk extra in de kijker zetten. Hoe meer 
je immers focust op de positieve zaken, 
hoe meer veerkracht je ook hebt om met 
tegenslagen om te gaan. Klas- en school-
overstijgend lanceerden we daarom dit 
jaar twee extra initiatieven tijdens deze 
tiendaagse:

Geluksstenen:
Bij de start van het project op vrijdag 1 ok-
tober kreeg elke leerling, leerkracht, op-
voeder... een gelukssteen bij het binnen-
komen van de school. Tijdens de lessen 
PO/Beeld werkten verschillende leerlin-
gen deze steen uit tot een echt kunstwerk. 
Over de middag kregen leerlingen en leer-
krachten met ondersteuning van de leer-
lingenraad ook de kans om deze steen te 
versieren. Het werden geluksstenen vol 
happiness door een positieve boodschap, 
mooie tekening... Daarna werd de steen 
verspreid door hem aan een vriend(in), 
collega, ouder, leerkracht... te geven of 
te verstoppen buiten de school. Zo ver-
spreidden we het geluk ook buiten VISO.

Focus op ‘kleine gelukskes’:
Leerlingen, leerkrachten, opvoeders wer-
den uitgedaagd om hun ‘kleine geluks-
kes’ van de dag te delen. Elke dag werd 
een gelukzak van de dag gekozen die 
erin geslaagd was om uit iets kleins ener-
gie te halen of het positieve te zien in iets 
kleins. Deze persoon kreeg dan ook een 
passend geschenkje om hem te stimule-
ren verder positief door het leven te gaan.

Deze initiatieven zorgden voor een golf 
aan positiviteit binnen VISO en ver daar-
buiten!

van campus Polenplein zamelden het 
meeste geld in. Zij worden in het 2de tri-
mester verwend met een gezond ontbijt.

In deze coronatijden beseffen we eens te 
meer hoe belangrijk het is om als school 
in te zetten op welbevinden. We regis-
treerden ons dan ook als Rode Neuzen-
school, waardoor we van Stad Roeselare 
nog een extra duwtje in de rug kregen. 
We zullen deze financiële ondersteuning 
opnieuw gebruiken om activiteiten te 
organiseren om leerlingen een goed ge-
voel te geven op school. We blijven hier 
dus zeker verder op inzetten!

Samen naar meer veerkracht!

Rode Neuzen Dag

Schepen Michèle Hostekint overhandig-
de de cheque aan de geëngageerde ver-
tegenwoordigers van de leerlingenraad.

Joke Vanallemeersch
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Erasmus Days

Innovation lab
energieopslag in 5 STEM/TW

de hand van vier verschillende quizzen 
leerden ze enkele traditionele sporten, 
gerechten of leuke weetjes kennen 
van Finland, Frankrijk, Nederland en 
Ierland. 

Uit onze 61 deelnemers konden we 
acht winnaars selecteren: 
Julie Mayne (7 KZ), Liza Prinsier (7 KZ), 
Arthur Noppe (4 VVa), Rhune Van-

De uitdaging
Via een Innovation Lab project, in samen-
werking met de faculteit ingenieurswe-
tenschappen van de KU Leuven, worden 
de leerlingen uit 5 STEM/TW warm ge-
maakt voor technologie. Ze krijgen een 
bijzonder boeiende wetenschappelijke 
uitdaging voorgeschoteld. 

De leerlingen maken batterijen en brand-
stofcellen en ontrafelen de chemie er-
van. Ze onderzoeken op een experi-

Op 14, 15 en 16 oktober waaide er even 
een buitenlandse wind in de gangen 
van VISO. Tijdens de Erasmus Days 
konden de leerlingen kennis maken 
met de verschillende landen waar we 
als school mee samenwerken voor 
het Erasmus+ project. Jaarlijks kunnen 
meer dan 20 leerlingen uit 6 en 7 op 
buitenlandse stage om zo hun kennis 
internationaal te toetsen en unieke 
ervaringen op te doen. Duimen maar 
dat Corona dit jaar opnieuw geen roet 
gooit in onze internationale plannen!

Ook de jongere jaren en andere leer-
lingen kunnen meegenieten. Na de 
buitenlandse stageperiodes in maart 
en april zijn er foto’s en filmpjes en nu 
kregen ze ook de kans om de landen 
zelf wat van dichterbij te bekijken. Aan 

Energiedebat
De reserves  aan fossiele brandstoffen 
zijn beperkt en kernenergie staat ter dis-
cussie. Hernieuwbare energiebronnen 
zoals water, wind en zonne-energie zijn 
milieuvriendelijke alternatieven voor de 
toekomst. Ze hebben echter als nadeel 
dat de energiebron niet continu beschik-
baar is. Energieopslag is dus nodig. Dit 
kan door gebruik van batterijen, brand-
stofcellen, capaciteiten…

ryckeghem (4 MRP), Aurélie Crabbe 
(2 AX), Lore Vanderstraete (2 AX), Fran 
Boersma (3 HW) en het duo Phebe 
Mollij en Britt Vanden Abeele (6 GWW).

Om de ontdekking van de landen daar 
niet te laten stoppen, kunnen de 8 win-
naars zich nu amuseren tijdens enkele 
uren puzzelplezier. 

Lise Pattyn

mentele manier welke parameters hierbij 
van belang zijn. In dit project combineren 
we leerstof van chemie (redox...) en fysi-
ca (stroom, spanning, weerstandsdeling). 

Via dit Innovation Lab project worden 
onze 5 STEM/TW’ers niet alleen kundige 
wetenschappers die mee kunnen zor-
gen voor een duurzame toekomst, maar 
ontdekken ze ook hoe leuk en boeiend 
technologie is! 

Ilse Declerck
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dere studenten deden soms beroep op 
een handige papa om dingen in elkaar te 
knutselen, ik deed het allemaal zelf. Zor-
gen dat alles op tijd klaar was, was soms 
moeilijk, zeker omdat ik ook nog regel-
matig moest studeren.

Wat nam je mee vanuit je opleiding tot 
kinderverzorgster?
Ik nam heel veel mee! In de richting Kin-
derzorg had ik al heel wat methodes en 
pedagogen zien passeren in de cursus-
sen, dit was een goede basis om de ver-
dieping van deze theorie in VIVES sneller 
te verwerken.
Daarnaast kreeg ik ook vrijstelling voor 
alles van EHBO, omdat ik dit attest al be-
haalde in VISO. 
Door mijn stages in kinderdagverblijven, 
had ik al een beter idee hoe het is om 
voor kinderen te zorgen. Ik wist dus al 
hoe ik in een team moest meedraaien en 
gebruikte ook een deel van mijn geïnte-
greerde proef. Ook met een stagedos-
sier aanleggen had ik al ervaring.
Daarnaast merkte ik zeker ook een ver-
schil in ervaring met medestudenten 
in de omgang met peuters en kleuters. 
Bijvoorbeeld bij klassikale activiteiten, 
waarbij het belangrijk is om veel expres-
sie te gebruiken zoals poppenkast en 
vertelmomenten, had ik het makkelijker. 
De leerkrachten in VISO stuurden mij 
hier op een positieve manier in bij, om 
wat ik al goed deed, nog te verbeteren. 
Hierdoor was ik uitbundiger en expres-
siever dan veel van mijn klasgenoten in 
VIVES. Zij moesten nog ondervinden dat 
je eerst positieve energie moet geven 
voor je ze terugkrijgt van kinderen. 

Je staat nu voor het tweede jaar in het 
werkveld. Is dit nu je droomjob?
Ja! Zeker en vast. Dit is de job die ik de 
rest van mijn leven wil blijven doen. 

Wat trekt je dan zo aan in de job?
Om te beginnen kan ik er mijn creativiteit 
in kwijt. Thema’s uitwerken via leuke op-
drachtjes en visuele middelen voor in de 
klas, vind ik heel erg tof om te doen.
Een tweede belangrijk punt is de reactie 
van de kinderen op mijn werk. Die beves-
tiging van blije gezichtjes, verwondering 
en bewondering zien in hun oogjes, de 
vele knuffels en complimentjes, daar doe 
ik het keer op keer voor! 
Ook het feit dat elke dag iets anders 
brengt, de mogelijkheid om te groeien 
en jezelf te leren kennen en steeds je 
eigen uitdaging aan te gaan, vind ik een 
meerwaarde aan de job. 

Wat is het grote verschil tussen kleuter-
juf en kinderverzorgster?
Voor mij is dat de aanpak. In een kinder-
opvang hang je vast aan de structuur die 
daar voorzien is. Dit is overal anders en 
is meer vrijblijvend. Dus je hebt niet echt 

Leonie Castelein studeerde af in 
juni 2017 als kinderverzorgster in 
VISO. Een zelfreflectiemoment tij-
dens haar stage opende haar ogen 
en na 3 jaar hard werken tijdens 
haar studies kleuteronderwijs, is zij 
nu aan de slag als kleuterleidster in 
de scholengemeenschap Staho. 

Hoe zag jouw schoolcarrière eruit? 
Ik begon in VISO in het jaar 2010 in 1B. 
Daarna volgde ik BVL verzorging en 
mode, om in het derde jaar te kiezen 
voor Verzorging-voeding. In het 5de jaar 
ging ik verder in Verzorging en ik beëin-
digde in juni 2017 mijn middelbaar in de 
richting 7 Kinderzorg. 

Je hebt een mooi parcours doorlopen in 
VISO, welke herinneringen heb je aan 
de school?
Vooral veel goede herinneringen. Ik had 
een heel leuke klasgroep en de goede 
band met de leerkrachten, hun vriende-
lijkheid, hun luisterend oor… zullen me 
zeker nog lang bijblijven. Dit neem ik in 
ieder geval mee in de job die ik nu doe. 

Je bent nu kleuterleidster. Vertel, hoe 
ben je in deze job terechtgekomen?
Na mijn 7de jaar ben ik gestart in de VI-
VES Hogeschool in Kortrijk om bachelor 
kleuteronderwijs te volgen. Na 3 jaar - en 
dat zonder herexamens! - ben ik afgestu-
deerd en nu ben ik bezig met mijn 2de 
schooljaar als kleuterjuf. Ik hoop snel 
mijn eigen klasje te krijgen, maar voorlo-
pig doe ik veel ervaring op. Zo stond ik 
al in een graadklas van het 2de en 3de 
kleuter waarbij de voorbereiding op het 
1ste leerjaar centraal staat en mocht ik 
ook al bij de peutertjes staan, waar dan 
vooral concreet, zintuigelijk materiaal be-
langrijk is. 

Wat een mooie prestatie. Je mag hier 
terecht trots op zijn!  Veel leerlingen die 
hun 7de jaar bso doen, stappen meteen 
het werkveld in. Hoe komt het dat jij be-
sliste om nog verder te studeren?
Tijdens mijn eindstage kreeg ik vaak 
de opmerking van de begeleidsters dat 
mijn opdrachtjes te moeilijk waren voor 
de leeftijd van de kinderen. Ik wilde hen 
echter zo graag dingen bijbrengen, maar 
het niveau waarop ik graag wilde wer-
ken, was te hoog voor de peuters. 
Dit kwam regelmatig terug en door hier-
over te reflecteren, kwam ik tot de con-
clusie dat lesgeven in het kleuteronder-
wijs mijn droomjob zou kunnen zijn. 

Wat waren de uitdagingen voor jou in 
de opleiding?
Er waren heel veel opdrachten. Grote 
opdrachten die over een lange tijd lie-
pen en daartussen heel wat kleintjes. Die 
moest je op eigen houtje aanpakken. An-

zo’n concrete doelen om naartoe te wer-
ken als kinderverzorgster, behalve zorg 
geven aan de kindjes natuurlijk. 
Als kleuterjuf moet je wel (leer)doelen 
halen, hierdoor leer je de kindjes veel 
meer. Voor mij is dat toch wel het groot-
ste verschil en net in dat verschil zit voor 
mij persoonlijk de voldoening.

We hebben het tot nu toe vooral gehad 
over de positieve zaken aan de job, zijn 
er ook moeilijke uitdagingen? 
Een klasje van 18 kindjes is ideaal, meer 
dan dat is zwaar. Zeker als je rekening 
moet houden met heel wat zorgnoden bij 
de kindjes. Het ene kindje moet een kop-
telefoon op, het andere heeft een speci-
aal kussentje. Dan weer is er een kindje 
dat door autisme moeilijk om kan met 
prikkels en het andere is hoogbegaafd 
en heeft net meer stimuli nodig.
Naast veel organisatie in de klas, brengt 
dit veel werk met zich mee op het gebied 
van administratie en overleg, wat de job 
wel zwaar maakt. Soms vraag ik me af of 
een kind nog zichzelf mag zijn? Er wordt 
soms te snel gegrepen naar hulpmidde-
len om uitdagingen voor hen op te los-
sen i.p.v. ermee te leren omgaan. 
Zelf was ik als kind heel erg speels en 
hierdoor kon ik me niet goed concentre-
ren en was ik niet altijd goed mee in klas. 
Uiteindelijk had ik wat langer tijd nodig, 
maar ik sta nu ook waar ik moet staan. 
Daarom geloof ik in elk kind en laat het 
zoveel mogelijk zichzelf zijn!

Heb je nog wijze raad voor leerlingen 
die ook deze opleiding willen volgen na 
7 Kinderzorg?
Denk goed na over hoe je jouw toekomst 
ziet. Als je bereid bent om veel en hard te 
werken en om tijd te investeren in kinde-
ren, dan moet je ervoor gaan! In ruil daar-
voor krijg je een publiek dat je elke dag 
dankbaar is en je de bevestiging geeft 
dat je goed bezig bent. 

Dank je wel Leonie voor dit interview!

Kristel De Duytsche

Oud-leerling Leonie Castelein,
na 7 Kinderzorg nu voor de klas
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Uitblinker, twee talenten
aan het woord

Verschillende mensen hebben me ook 
gezegd dat ik dit zeker eens moet pro-
beren, dus vandaar…

Lize: Ik volg dictie en deed in het lager 
onderwijs mee aan onze schoolmu-
sical. Ik weet dus wat het inhoudt en 
waaraan ik begin. Ik vond het toen heel 
erg leuk, dus ik waagde mijn kans!

Hoe heb je je voorbereid op de audi-
tie? 
Amke: Ik heb mij stapsgewijs voorbe-
reid. Ik ben begonnen met de tekst 
gewoon eens te lezen en daarna te 
studeren. Hierna ben ik beginnen ex-
perimenteren met hoe ik op verschil-
lende manieren mijn rol kan spelen. 
Eenmaal beslist hoe ik de tekst het 
beste kon brengen, ben ik begonnen 
met oefenen voor de spiegel. Hierna 
kwam mijn mama aan de beurt en 
daarna mijn meest kritische publiek, 
namelijk mijn hond. Die blafte enthou-
siast! Toen wist ik dat ik er klaar voor 
was. 

Lize: Ik ben ook begonnen met de 
tekst te lezen en daarna nog eens en 
nog eens en nog eens. Uiteindelijk ben 
ik ook voor de spiegel gaan oefenen 
en heb ik mama gevraagd om te luis-
teren en te kijken. Ik had me zo goed 
voorbereid, met kleren en alles. Ik was 
wel een beetje kwaad op mezelf dat ik 
ze de dag van de auditie ben vergeten. 

Waarvoor had je vooraf schrik?
Amke: Ik had toch het meeste schrik 
om mijn tekst kwijt te raken en ook wel 
een beetje dat ik niet goed in het ka-
rakter zou komen. 

Lize: Ja, ook ik was, ondanks het vele 
oefenen, vooral bang om mijn tekst te 
vergeten.

Hoe verliep de auditie? 
Amke: Mijn auditie zelf vond ik wat min-
der gaan. Ik vond niet dat ik de juiste 
houding had aangenomen van het 
personage dat ik moest spelen. Het 
was ook wat stijfjes, er had wat meer 
beweging in gemogen. De stress op 
het moment zelf zal me zeker parten 
gespeeld hebben. De tekst ging goed, 
die kwam er wel vloeiend uit. Daar ben 
ik tevreden over. 

Lize: Mijn schrik om mijn tekst te verge-
ten was niet geheel onterecht, want ik 
was een stukje vergeten te studeren. 
Dus een gouden tip: scroll het hele do-
cument door zodat je niets vergeet in 
je voorbereiding!

Op 3 juni 2022 staat in De Spil het 
VISO-spektakel ‘Uitblinker’ op het 
programma. Wij gingen voor jul-
lie in gesprek met 2 leerlingen die 
meedoen aan dit spektakel vol ta-
lenten van onze leerlingen. Amke 
De Kestelier uit 5 STWc krijgt de 
hoofdrol van de bediende Knoop en 
Lize Vanquathem uit 1 ALb speelt 
straks Lipa, één van de boze stief-
zussen in dit te gekke sprookje. 

Waarom heb je je ingeschreven om 
auditie te doen voor Uitblinker? 
Amke: Ik heb zelf geen ervaring met ac-
teren, maar doe het wel enorm graag. 
Ik bedenk zelf scenario’s en speel ze 
dan in mijn kamer. 
Ik heb mij ingeschreven omdat ik in 
dit project de kans zag om toch eens 
te proeven van echt acteren. Ik speel 
namelijk volleybal en heb geen tijd om 
toneel als tweede hobby te nemen. 

Na de rolverdeling en de 
eerste repetitie...

De eerste repetities zijn al begonnen. 
Hoe verlopen ze? Wat is je ervaring 
nu met een rol aanleren? Wat is een 
uitdaging?
Amke: Voor mij lopen de repetities wel 
redelijk goed. Ik vind het ook enorm 
leuk om te doen. Ik merk dat mijn 
personage twee kanten heeft. Tegen 
zijn tegenspelers, bv. de baron, doet 
Knoop redelijk deftig en dan richt hij 
zich ook tot het publiek. Dit moet dan 
losser, speelser. Ik moet er dus voor 
zorgen dat ik dit niet omwissel. Dat is 
een uitdaging!

Lize: De eerste repetitie was een beet-
je onwennig. Iedereen was nog stil. Ik 
was vooral bang om mijn tekst te ver-
geten. Uiteindelijk waren die zenuwen 
niet nodig, we vlogen door de tekst! 

Waar kijk je nu nog naar uit?
Amke: Ik kijk vooral uit naar het geheel, 
om eens alles na elkaar te kunnen spe-
len met alle acteurs. 

Lize: Ik ben heel erg gelukkig met mijn 
rol. Ik wil het graag aan de hele wereld 
vertellen. Dus ik kijk zeker uit naar het 
mogen tonen van wat ik kan. 

Knoop, Lipa…ik bedoel Amke en Lize, 
veel succes nog met het repeteren en 
dank je wel voor dit interview.

Kristel De Duytsche

Lize

Amke



Proeven van unieke mode in
Antwerpse shops en het MoMu

werpers, creatieve talenten en Antwerp-
se shops kwam er naar aanleiding van de 
heropening van het MoMu dat bijna drie 
jaar gesloten was voor renovatie. 

De leerlingen van 6 Mode leidden hun 
medeleerlingen en leerkrachten door 
de straten van Antwerpen langs deze 
verschillende creaties. Bij de creaties 
kregen we ook uitleg over het concept 
en de samenwerking met de shop. Om 
het nog beter te zien, stapten we ook 
binnen in enkele winkels om de creatie 
van dichtbij te bewonderen. Enkele leer-
lingen kochten zelfs een uniek stuk aan. 

Na een korte middagpauze werden we 
verwacht in het MoMu. Verdeeld in twee 
groepen bezochten we de tentoonstel-
ling “E/Motion, Mode in transitie” bege-
leid door twee zeer deskundige gidsen.
 
“Hoe geeft mode uitdrukking aan emo-
ties die leven in de samenleving, zoals 
angst of verlangen? Hoe kan de mode-
industrie zich heruitvinden en welke rol 
spelen ontwerpers daarbij? E/Motion 
blikt terug op de sociale, politieke en 
psychologische omwentelingen van de 
voorbije drie decennia en de impact die 
ze hadden op mode.”  

Doorheen de verschillende ruimtes kwa-
men verschillende emoties en ontwer-
pers aan bod. Het gaf ons een duidelijk 
beeld van hoe mode sterk kan worden 
beïnvloed door gebeurtenissen in onze 
samenleving. 

De leerlingen van de modeafdeling 
dompelden zich op 9 november een 
dagje volledig onder in mode, eta-
lages, kunst… 

Wie het nieuws volgde, hoorde wellicht 
al dat het pas gerenoveerde Modemu-
seum in Antwerpen alweer dicht moet 
na problemen met de klimaatregeling. 
Gelukkig konden we net op de valreep 
toch nog de tentoonstelling bezoeken in 
het MoMu. 

Voorafgaand aan het museumbezoek 
maakten we eerst een modewandeling. 
Deze werd voorbereid door de leerlin-
gen van 6 Moderealisatie en -verkoop. 
De tijdelijke tentoonstelling A/part was 
hiervoor hun leidraad. 

A/part was te bezichtigen van 4 tot en 
met 20 november. Er werden 20 unieke 
creaties getoond in 20 Antwerpse shops. 
Deze unieke samenwerking tussen ont-

Nog een korte wandeling langs winkels 
en de Meir leidde ons richting Centraal 
station om na deze geslaagde uitstap te-
rug huiswaarts te keren.

Veerle Vandamme
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Ondernemende leerlingen 7 Haarstilist
en 7 Esthetische lichaamsverzorging

Op donderdagavond 28 oktober wer-
den de leerondernemingen in samen-
werking met UNIZO  officieel geopend.

De leerlingen van 7 Haarstilist en 7 Es-
thetische lichaamsverzorging stelden 
aan de hand van een overzichtelijke 
PowerPoint met trots hun leeronder-
neming voor aan ouders, leerkrachten, 
aandeelhouders en stageplaatsen.

Via de leeronderneming worden de 
leerlingen ondergedompeld in het 
zelfstandig ondernemen.
Ze ervaren welke voorwaarden essen-
tieel zijn om te slagen: ondernemers-

zin, doorzettingsvermogen, enthou-
siasme, commerciële vaardigheden, 
gedrevenheid, creativiteit, probleem-
oplossend denken, klantgericht han-
delen…

Zo ontwikkelen de leerlingen compe-
tenties voor het ondernemerschap en 
hun vakgebied.
De leerlingen zoeken zelf leveranciers 
voor hun producten, zorgen voor de 
stockopvolging en de bestellingen.
Ze zijn ook verantwoordelijk voor de 
klantenafspraken en - niet te verge-
ten - ook het financiële luik nemen ze 
voor hun rekening. Voor het bijhouden 

van het administratief gedeelte en de 
boekhouding worden ze met raad en 
daad bijgestaan door leerkracht on-
dernemend project Josiane Crokaert.

De leeronderneming zorgt ervoor dat 
de leerlingen eigen verantwoordelijk-
heid krijgen en nemen. Ze krijgen de 
kans al doende te leren en kunnen 
zich zo een reëel beeld vormen van 
wat een ondernemer is en doet. 

Een goede ervaring als voorbereiding 
op de arbeidsmarkt!

Dorine Delameilleure

Opening van de leerondernemingen
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De leerlingen uit 7 Esthetische 
lichaamsverzorging gaan ook dit 
jaar weer aan de slag met een eigen 
pop-up instituut. Ze zijn dan ook heel 
trots om het aan jullie voor te stellen.

Wij zijn haarstilisten en trendwatchers die 
willen meedenken over hoe jouw look er 
uit kan zien. Volgens jouw wensen als het 
moet, extra gedurfd als het mag. 

We bieden je een kwaliteitsvolle service 
aan met de professionele producten van 
de firma JOICO. Deze verzorgende kleur-
producten geven een schitterende glans 
aan je haar en zorgen voor een lange 
houdbaarheid van de kleur. Daarnaast 
gebruiken we ook de 100% vegan pro-

ducten van het Zweedse merk REF, vrij 
van parabenen en sulfaten.

Ben je klaar voor een nieuwe look? Of wil 
je je huidig kapsel naar een hoger niveau 
tillen? Denk je aan een trendy snit, een 
ontspannende hoofdhuidmassage, een 
gepersonaliseerde brushing, een crea-
tieve kleuring of eigenzinnige lokken? 
Wij zijn er helemaal klaar voor!

Droge, doffe, moeilijk onder controle te 
houden haren? Geen nood. Wij bieden 
je een intensief verzorgende keratinebe-
handeling aan. Deze behandeling zorgt 
voor het voeden en herstructureren van 
de haarvezel, kortom we maken je haren 
gezond.

Al nagedacht over de mogelijkheden van 
extensions? Twijfel je? Of wens je meer 
info voor je je hieraan waagt? Kom gerust 
langs voor gratis klantgericht advies.

We staan als team klaar om jullie allemaal 
- dames, heren en kinderen - te verwel-
komen. 

We kijken uit naar jullie komst!

Volg ons op de website van VISO
Facebook en Instagram.

Alexia Belderbos, Tammin Demoen,
Manon Maertens en Sandrien Vandenbroucke

Onze coaches:
mevr. Vanhaelemeersch en mevr. Delameilleure

Laat je verwennen in pop-up schoonheidsinstituut

Wij zijn pop-up instituut ‘La Différence’ 
en onze naam verraadt het al : we willen 
een verschil maken bij onze klanten. Bij 
ons kan je niet enkel langskomen om 
volledig te ontspannen en te relaxen. We 
focussen eveneens op jouw welzijn door 
onze behandelingen zoals epilaties, ge-
laatsverzorging, massage, pedicure en 
manicure steeds aan te passen aan jouw 
persoonlijke noden en wensen. Daar-
door kunnen we je ook helpen bij het 
verzachten van onzekerheden. 

In het door ons ontworpen logo zie je 
een takje met vijf blaadjes, die verwijzen 
naar ons team. Wij zijn vier leerlingen die 
een pop-up schoonheidssalon zijn ge-
start met behulp van onze coach mevr. 
Cloet. We zijn allemaal verschillend, maar 
toch vormen we 1 team!

Emeline Declerck,
Jana Dewilde,

Aline Dujardin en
Femke Vandenameele

Blossom, pop - up kapsalon 7de Haarstilist
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Op VIPweek in de Ardennen 

Om de drie jaar organiseren enthousiaste 
leerkrachten die lesgeven in 5 OH, 6 OH 
en 7 OA een inleefweek. VIP staat voor 
Vijfdaagse InleefPeriode. Met z’n allen 
(leerkrachten en VIPS) trekken we naar 
Wiesme, een dorpje bij Beauraing. We le-
ven er een hele week samen in La Laiterie. 
Samen eten, schoonmaken, boodschap-
pen doen, klussen, koken… Maar vooral 
ook samen veel leuke activiteiten doen.

De modderende dag
Om acht uur zijn we vertrokken naar 
het station. We zijn met de trein naar 
Brussel-Zuid geweest en van daar-
uit naar Namen. Daar hadden we 
vertraging en konden Chanaia en 
ik naar de Starbucks. Na de vertra-
ging moesten we nog een uurtje op 
de trein zitten tot in Houyet. Daarna 
hebben we drie uur gewandeld in de 
middle of nowhere. Ik ben bijna door 
het moeras gezakt, maar het was 
een heerlijke wandeling. Eenmaal 
bij ons huis hebben we gedoucht 
en spaghetti gegeten. Daarna was 
er een gezellig kampvuur en gingen 
we naar ons bedje.

Indira Dewulf (6 OH)

De grasmaaidag
We hebben ons eerste werkmoment 
gehad vandaag. We hebben deze 
middag een leuk spel gespeeld in 
groepjes. We hebben ook een leuke 
film gezien. Maar het tofste was dat 
ik het gras heb mogen maaien.

Malik Fazli (6 OH)

De ‘bezige bij’-dag
Opstaan was echt de hel vandaag. 
Met twee bananen is dat geen pretje.
Het luxeontbijt kon beter, er ontbrak 
nog een koffiekoek. Grapje. Het 
werkmoment was leuk en het eten 
was lekker. Jammer dat de rijst wat 
droog was. Of is dat altijd zo? Het 
spel was superleuk. Zeker omdat we 
gewonnen hebben. Ik zit in een goe-
de werkgroep. En nu de film, hopelijk 
is hij een beetje mooi.

Fen Velghe (7 OA)

Balletjes in tomatensaus-dag
We zijn de dag begonnen met wentel-
teefjes voor ontbijt. Ik had koken deze 
morgen. We hebben balletjes in toma-
tensaus met puree gegeten. Lekker 
hoor. Daarna zijn we naar Beauraing 
geweest. Très beau. Nu nog lasers-
hooten.

Keano Plas (5 OH)

De thuiskom-dag
Na het ontbijt maakten we onze va-
lies klaar. Daarna hebben we allemaal 
een taak gekregen bij de opkuis. 
Rond 10.30 u. vertrokken we naar 
het station. We zijn drie keer moeten 
overstappen. Toen we in Roeselare 
aankwamen, stond mijn vriendinne-
tje mij op te wachten. We zijn te voet 
naar school gegaan en kregen de 
eerste foto’s van onze week te zien. 
Het was een supertoffe week. Zeker 
voor herhaling vatbaar.

Vico Vansteenkiste (6 OH)

De lastige werkdag
Het was zeer plezant wakker wor-
den met 2 bananen. Very funny.
Goed ontbeten voor we aan de zwa-
re werken moesten beginnen (viel 
wel mee hoor).

Deze middag aten we vol-au-vent 
met rijst.

Oh ja, ik heb ook gedweild met Ju-
nior, tof!

Thrudy Alderweireld (7 OA)

De tapbiljart-dag
Ik heb met 5-0 gewonnen in het bil-
jarten van Keano. Ik heb leuke foto’s 
gemaakt met Indira, Qiënta en Elcy. Ik 
heb ook met de drilboor mogen wer-
ken deze morgen. Ook superleuk om 
met de leerkrachten mee te mogen 
in de auto op uitstap naar Beauraing. 
Maar ondanks al die leuke dingen, is 
nu toch de dag gekomen dat ik mijn 
vriendje mis.

Chanaia Wynthein (6 OH)

De dag met het feestje
Deze morgen werden we wakker 
gemaakt door een koffiemadam. In 
de voormiddag moesten de vampie-
ren koken. We maakten hutsepot. Ik 
vond het heel lekker. Om 14 u. heb-
ben we baseball gespeeld. Het was 
super. Ik heb een homerun geslagen. 
’s Avonds hebben we ons verkleed 
en hapjes gegeten. We hebben ook 
wat gedanst. Ik vond het leuk.
Morgen naar huis..

Francesco-Mariano Gradincia (5 OH)

Dries Lamaire
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3BW/STEM op survival tijdens 
STEM-lab: zelf water zuiveren

‘Omdat we de opstelling niet stevig ge-
noeg bouwden, viel ze om. Onze opstel-
ling was ook niet lekdicht.
Positief was wel dat we uitein-
delijk enkele druppels gezui-
verd water hadden!
Jammer dat we tijdens de bi-
ologische test niet steriel ge-
noeg werkten, want uitein-
delijk bleek het water toch 
niet zo zuiver te zijn…’

Runa Vandendriessche en 
Emmelie Van Dorpe be-
dachten een filtreeropstel-
ling en werkten met actie-
ve kool.
‘Door actieve kool (af-
komstig van houts-
kool) in het mengel 
te gieten, te roeren 
en daarna te filtre-
ren willen we zuiver 
water bekomen. Je 
hebt echt niet veel 
materiaal nodig om 
een opstelling te bou-
wen op survival om zui-
ver water te bekomen. Wat 
je nodig hebt, is: actieve kool 
om te absorberen, een fles met 
het water dat je wilt zuiveren, een stuk 
stof (bv. van je kleren), een zakmes, een 
roerstaaf (stok) en twee plastic flessen. 
Door dit te herhalen kregen we snel
een behoorlijk resultaat.’

Het hele project was zeer
interessant, we hebben
veel bijgeleerd! 

Els Gerryn

Water is heel belangrijk in ons le-
ven! Je hebt het immers nodig voor 
veel verschillende dingen: om te 
drinken, om te koken, om te was-
sen, enz. 
Maar hoe zuiver je nu eigenlijk wa-
ter? Dit doe je aan de hand van 
een duidelijk stappenplan en ge-
noeg tijd. Kan je vuil water dan echt 
drinkbaar maken? Welk water op 
aarde is voor de mens bruikbaar 
om te overleven?

In STEM-lab werkten we met 3 BW/STEM 
rond het thema ‘water zuiveren’. We ont-
dekten dat er veel verschillende soorten 
water zijn: afvalwater, zeewater, rivierwa-
ter, chloorwater… Ook zijn er heel veel 
verschillende manieren om het water te 
zuiveren: door actieve kool, door destil-
latie…

De eerste les gingen we op uitstap naar 
de Gavers. De gids gaf ons uitleg en we 
gingen zelf aan de slag. We namen een 
waterstaal en onderzochten onder an-
dere met een microscoop of er insecten 
aanwezig waren. We bepaalden zo de 
biologische waterkwaliteit. Er zaten veel 
diertjes in het water die wijzen op ge-
zond water zitten!

Tijdens de volgende lessen kregen we 
de taak om beekwater te zuiveren. We 
maakten gebruik van de basiskennis van 
de lessen chemie, fysica en biologie. We 
bedachten twee verschillende metho-
des.

Thor Malfait en Jamie Borlé bedachten 
een destillatieopstelling. Ze maakten 
een schets, stelden de materialenlijst op 
en gingen aan de slag om de opstelling 
te bouwen. We waren benieuwd naar de 
resultaten. Dit was echter eerder teleur-
stellend…
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VISO is ambassadeurschool
voor Think Pink

Survival Trophy 

staart moet minimum 30 cm zijn, omdat 
de vraag naar pruiken met halflange ha-
ren het grootst is. 

Hoe werkt het? We wassen en drogen 
je haren. Daarna wordt een staart ge-
maakt en die wordt geknipt. We maken 
de staart mooi vast, pakken die netjes in 
en bezorgen die aan Think Pink. Als be-
loning geven we jou gratis een nieuwe 
korte coupe en werken je nieuwe look af 
volgens jouw wens.

Wist je trouwen dat je ook als je haren 
gekleurd en gezond zijn, kan doneren? 
Vaak wordt verkeerdelijk gedacht dat de 
haren nog natuurlijk moeten zijn om die 
te kunnen schenken.

Eens we samen de coronacijfers kunnen 
temperen, voeren we in VISO nog meer 
gerichte acties om Think Pink in de kijker 
te zetten! Je hoort zeker nog van ons.

Marijke Kesteloot

Het begon allemaal met een idee van 
Rhune Vanryckeghem, leerling uit  
4 Moderealisatie en –presentatie. Zij 
doneerde vorig jaar zelf haar lange 
haren. Zij vond het belangrijk dat 
vrouwen met borstkanker een pruik 
kunnen kiezen van natuurlijke haren. 
Ze kwam met het voorstel om hier als 
school iets mee te doen, en daar kon-
den we ons meteen in vinden. 

We namen contact op met Think Pink. Dit 
is de nationale borstkankerorganisatie 
die zichzelf 4 doelstellingen stelt:

•	informeren	en	sensibiliseren;
•	patiëntenrechten	verdedigen;
•	financieren	 van	 wetenschappelijk	 on-

derzoek;
•	ondersteunen	van	zorg	en	nazorg.

Voor deze laatste doelstelling richtten zij 
het ‘geef om haar’-fonds op. Dat fonds 
helpt mensen die hun haren verliezen 
door kankerbehandeling bij de aankoop 
van een pruik of een trendy mutsje. Sinds 
november kan je VISO terugvinden op 
de site van Think Pink als ‘geef om haar’-
ambassadeur.

Je kan in onze kapsalons je lange ha-
ren (lange paardenstaart) laten knippen 
om te doneren voor het maken van een 
pruik via Think Pink. De lengte van de 

Op woensdagmiddag 13 oktober namen we met een bus vol leerlingen, samen met leerlingen van Barnum, deel 
aan de Survivalrun in Gent. Dit is een obstacle run waarbij de deelnemers over verschillende hindernissen moeten 
springen, klauteren, kruipen of zwemmen. Dit alles terwijl ze 5 kilometer lopen rond de Blaarmeersen in Gent. We 
hadden geluk, want het was een prachtige, zonnige namiddag. We namen deel met 42 leerlingen en 10 leerkrachten 
van VISO en Barnum samen. De leerlingen waren vol lof over deze sportieve activiteit die elk jaar opnieuw wordt 
aangeboden aan de derde graad. Geïnteresseerden voor volgend jaar, wees gewaarschuwd, want het aantal plaat-
sen is beperkt. De sfeer en sportiviteit waren optimaal!!

Emmily Callewaert
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Sportdag

2 B glow-in-the-dark minigolf

1 B bosspel
7de jaar go cart

4de jaar hoogteparcours

6de jaar avonturenparcours

3de jaar klimmen

4de jaar vlottentocht

5de jaar paintball

6de jaar obstakelparcours

3de jaar team challenge

5de jaar golfsurfen

1 A rafting
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de leerlingen van 2 B een weerbaar-
heidstraining kregen door externe 
begeleiders van het CAW, gesteund 
op de methodiek van ‘Rots en water’? 
Tijdens een vier uur durende training 
lag de focus op het versterken van 
het zelfvertrouwen, zelfrespect en 
weerbaarheid. 

de leerlingen van 3 MRT hun steen-
tje bijdragen om zorg te dragen voor 
onze wereld? Ze creëerden een 
draagtas en willen zich zo engage-
ren om geen plasticzakken meer te 
gebruiken.

er in het project ‘bevende bruggen 
en trillende torens’ heel wat geëxpe-
rimenteerd werd in 6 STEM/TW?

de leerkrachten van VISO ook graag 
lezen? En dat ze dat wilden duidelijk 
maken met een wedstrijdje op de 
speelplaats: welke kaft en voorwerp 
passen bij welke leesgrage leer-
kracht? 7 leerlingen vulden het ant-
woordstrookje correct in en wonnen 
dus een leuke 3D-bladwijzer.

ook dit jaar operatie ‘Mooimakers’ 
van start is gegaan? In een beurtrol-
systeem blijven de leerlingen van 1 
en 2 B zich inzetten voor een pro-
pere schoolomgeving. 

de leerlingen van 4 Haarzorg uitblin-
ken in artistiek en creatief talent? Ze 
lieten zich tijdens de lessen plasti-
sche opvoeding inspireren door de 
werken van Ingrid Paulussen voor 
eigen persoonlijke varianten... De 
beelden spreken voor zich!

de leerlingen van 1 B via een leuk spel 
hun meter of peter van het tweede 
jaar konden kiezen?

er 15 leerlingen uit 5 en 6 STEM/TW 
de uitdaging van de Chemie Olym-
piade aangingen? 

godsdienstleerkracht Bart Deprez de 
bezieler is van het project ‘interle-
vensbeschouwelijke incaperoom’ in 
Roeselare? Samen met dertien gods-
dienstleerkrachten uit zes verschil-
lende scholen binnen onze scholen-
groep Sint-Michiel brachten ze hun 
talenten samen. 

maar liefst 30 oud-leerlingen via 
Smartschool Live aan onze laatste-
jaars bijzonder boeiende info gaven 
over de richting die ze nu verder stu-
deren? Voor ons was het schitterend 
om te horen hoe goed ze het stellen 
en hoe enthousiast ze over hun stu-
dies zijn ! 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wist je dat...
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de leerlingen van 6 tso op 10 novem-
ber de plechtige herdenking van 
oorlogsslachtoffers meemaakten op 
uitnodiging van de British Torch of 
Remembrance Belgian Branch op de 
oude stedelijke begraafplaats? Na de 
ceremonie met verschillende hym-
nes volgde nog een toespraak van 
de Roeselaarse schepen van Cultuur.

de sfeer opperbest was op de sport-
teamtweedaagse van de 7de jaars? 
Ze trokken met de fiets richting Heu-
velland om er hun tent op te slaan.

leerlingen van 1 B en 2 A meehielpen 
aan een groenere omgeving? Ze 
plantten elk één van de 7500 boom-
pjes op de site van Roularta, samen 
met nog andere leerlingen van onze 
scholengroep Sint-Michiel.

de chemieles in de derde graad 
STEM/TW helemaal ondergedom-

peld werd in de kerstsfeer? Het was 
de HO HO HOogste tijd was voor 
een chemquiz in 5 STEM/TW. Cato 
werd de winnaar. 

ook in het 6de jaar de organic che-
mists alkynes of fun hadden? Oh che-
mistry, oh chemist tree… 

VISO alle eerstes aanmoedigt om 
goed zichtbaar te zijn in het verkeer? 
We deelden meer dan 150 rugzak-
covers uit en dragen zo bij aan meer 
verkeersveiligheid.

de politie ook dit jaar langs kwam om 
de fietsen te controleren? De leerlin-
gen leren hier uit dat ze veilig in het 
verkeer moeten fietsen. Zijn de lich-
ten goed? Werken de remmen? Ben 
ikzelf voldoende zichtbaar...?

1 B en 2 B getrakteerd werd door de 
leerkrachten op een gezond tussen-
doortje? Nu worden zij uitgedaagd 
om voortaan een groente als gezond 
tussendoortje mee te brengen.

er opnieuw 6 leerlingen van 6 Haar-
zorg en 7 Haarstilist mochten deel-
nemen aan de finale van de Provin-
ciale Kapperswedstrijd tijdens de 
jaarbeurs in de Expohallen van Roe-

selare? Onze kapper/kapsters-in-spé 
gaven het beste van zichzelf, maar 
konden helaas geen podiumplaats 
bemachtigen. Toch deden ze het 
stuk voor stuk schitterend!

een les natuur en ruimte niet altijd in 
het klaslokaal doorgaat? Voor de bio-
toopstudie trok 1B naar Park Vande 
Walle.

Radio ‘t Huzeke ten voordele van Wel-
zijnszorg € 123,09 heeft opgebracht? 
De leerlingen konden over de middag 
een liedje aanvragen. Dank je wel aan 
iedereen die een ‘plaatje’ heeft aange-
vraagd!
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Geboorten
ELOUISE op 20 juni 2021, kleindochter 
van Jean-Marie Debackere - oud-leer-
kracht

TORE op 7 juli 2021, kleinzoon van 
Marijke Kesteloot - TAC

CAMILLE op 23 juli 2021, dochter van 
Eline Hoorne en Nils Vercaigne - leer-
krachten

GUST op 25 juli 2021, zoon van Sander 
Depovere en Leen van Grinsven - leer-
kracht

NEL en MANON op 6 augustus 2021, 
dochters van Jeroen Wybaillie en Lisa 
Tytgat - leerkracht

AMELIE op 26 augustus 2021, klein-
dochter van Greta Gheeraert -  leer-
kracht

KOBE op 4 september 2021, kleinzoon 
van Marleen Lambrecht - leerkracht

ROSIE ELODIE op 9 september 2021, 
kleindochter van Rosa Vandenbulcke - 
oud-leerkracht

FINN op 23 september 2021, kleinzoon 
van Marianka Boudewyn - leerkracht

SEPPE op 27 september 2021, klein-
zoon van Philip Bruwier - leerkracht

RENÉE op 8 oktober 2021, dochter van 
Sam Van Hulle en Lieselot Longueville 
- leerkracht

JEF op 24 oktober 2021, kleinzoon van 
Greta Gheeraert - leerkracht

RENÉE op 30 oktober 2021, kleindoch-
ter van Chantal Cloet - leerkracht en 
nicht van Alexander Blomme - leerkracht

MANON op 24 november 2021, klein-
dochter van Martien Vandewaetere - 
leerkracht

EZRA op 1 december 2021, zoon van 
Ines Maet - leerkracht

NIO op 16 december 2021, kleindoch-
ter van Lieve Swaenepoel - oud-leer-
kracht.

Proficiat aan de ouders en hun familie! 

Overlijdens
Mevr. Kristine Jaques op 29 juni 2021, 
moeder van Barbara Lema - leerkracht

Mevr. Maria Rapol op 6 juli 2021, 
schoonmoeder van Sabine Schramme 
- leerkracht, grootmoeder van Maarten 
Veys - opvoeder, overgrootmoeder van 
Mattias van Colen - 3 MWa

Mevr. Jacqueline Deforche op 14 
augustus 2021 - oud-leerkracht 

Mevr. Marcella Debackere op 31 augus-
tus 2021, grootmoeder van Bieuwke 
Decock - Depoorter - 4 HZa

Mevr. Rita Denturck op 1 september 
2021 - grootmoeder van Qiënta Claeys 
- 6 OH 

Mevr. Daphné Demey op 2 september 
2021, schoonzus van Femke Chielens 
- leerkracht

Marc D’hondt op 12 september 2021, 
schoonvader van Sarah Vanhoorewe-
der - ondersteuner

Dhr. Egon Vanhooren op 27 september 
2021, grootvader van Timaya Vanhoo-
ren - 4 VVa

Dhr. Dario Verhulst op 27 september 
2021, vader van Silke Brulez - oud-ll 
7TBZ 17-18

Mevr. Marie-José Mauro op 27 septem-
ber 2021- oud-leerkracht

Dhr. Gerard Vanacker op 29 september 
2021, grootvader van de partner van 
Justine Deraeve - leerkracht

Mevr. Maria Vandorpe op 6 oktober 
2021, grootmoeder van Thore Van-
houtte - 2 ACMWc

Dhr. Michaël Couvreur op 11 oktober 
2021, grootvader van Ewout Van Den 
Broucke - 3 ZWb, Margo Van Den 
Broucke - 6 Va en Marlies Couvreur - 6 
Va

Dhr. Jean-Paul Degryse op 17 oktober 
2021, grootvader van Mona Declercq - 
2 ACMWc

Dhr. Charles Lems op 20 oktober 2021, 
grootvader van de partner van Lynn 
Segaert - leerkracht 

Mevr. Heidi Vercampt, op 28 oktober 
2021, moeder van Hailey Withouck - 4 
STWa 

Dhr. Lucien Vercoutere op 7 november 
2021, grootvader van de partner van 
Renaat Jonckheere - leerkracht

Dhr. Willy Olivier op 8 november 2021, 
grootvader van Femke Olivier - 6 MRV

Dhr. Daniel Baudoncq op 9 november 
2021, grootvader van Sienna Verkest - 
2ALMWb.

Dhr. Daniel Spruytte op 14 november 
2021, grootvader van Maaike Spruytte 
- 6 Vb

Dhr. Luc Elias op 24 november 2021, 
grootvader van Tijl Himpe - 4 STEM/TW

Mevr. Leonia Van Den Bergh op 29 
november 2021, grootmoeder van Eve-
lien Trio - opvoeder 

Dhr. Willy Hovaere op 4 december 
2021, grootvader van Irena Vandaele 
- 3 ZWb

Dhr. Ali Yusmen op 7 december 2021, 
neef van Yusmen Nevin - 5 MRV

Dhr. Marc Vandenbossche op 9 decem-
ber 2021, schoon(plus)vader van Peter 
Van Vooren - leerkracht

Mevr. Mieke Vantieghem op 9 decem-
ber 2021, schoonzus van Marijke 
Kesteloot - TAC

Dhr. Cyriel Vercaemer op 13 december 
2021, grootvader van Jana Vercaemer 
- 5 GWWa

Mevr. Rika Himbrecht op 18 december 
2021, moeder van Jurgen Vandenbos-
sche - onderhoudswerkman

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan.

Familiaria
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Huwelijken
Ruben Vanhauwaert en Emma Poel-
voorde - leerkracht op 9 juli 2021

Frederik Geerardyn, zoon van Hilde 
Michiels - leerkracht en Elien Cherlet 
op 31 juli 2021

Aariën Lievens - leerkracht en Sara 
Verhulst op 20 augustus 2021

Mirjam Sanders, dochter van Simonne 
Van Hool - leerkracht en Emily Sanders 
op 27 augustus 2021, 

Kurt Deblauwe en Griet Vanhaelewyn - 
leerkracht op 28 augustus 2021

Pieter-Jan Dumolein en Emmily Cal-
lewaert - leerkracht op 18 september 
2021

Henri Hoet en Béatrice Moeneclaey 
op 2 oktober 2021, dochter van Hilde 
Detavernier - leerkracht

Simon Deseure - oud-leerling en Nele 
Herreman - leerkracht en oud-leerling 
op 17 december 2021

Proficiat aan de gelukkigen en de 
ouders!

14/02 startersdag 6 HZ en 7 HS P
14/02 toneel ‘Losers get lost’ 

Kopergietery 6de jaar P
14/02 activiteit begeleiden
 WZC Waterdam 5 OH D
17/02 incaperoom 7 TBZ D
18/02 hanteringstechnieken
 door  Ic Dien 7 TBZ D
18/02 toneel 1B in De Spil
 (De jongen van de glasfabriek) D 
18/02 workshop ‘boost je social
 skills’ 3 MW P
21/02 start Vlaamse week
 tegen pesten D + P
21/02 medisch consult CLB 3 WL P
21/02 schrijver in de klas 6de jaar P
22/02 medisch consult CLB
 3 ZWa + 3 ZWb (helft) D
22/02 infoavond overstap van 2 A
 naar 3 aso, tso of bso om 19 u.  P
22/02  infoavond overstap van
 4 aso, tso naar 5 OH, V,
 STW en GWW om 19.45 u. P
23/02 medisch consult CLB
 3 ZWc + 3 ZWb (helft) D
23/02 Junior Olympiade 4 STEM/TW P
24/02 Rollebolle in Schiervelde 6 Vb D
24/02 vaccinaties derde jaar P
28/02 start krokusvakantie D + P
06/03 einde krokusvakantie D + P
07/03 medisch consult CLB
 3 MRP + afwezige lln D
07/03 medisch consult CLB
 afwezige lln 3de jaar P
08/03 incaperoom 6 Vc D
08/03 infoavond voor ouders en
 leerlingen van 4 VV en 4 MRP 

naar 5 bso om 19 u. D
09/03 onderzoek naar het verkeer
 in de schoolomgeving
 3 MRT + 3 ZWa D

Omwille van de overheidsmaatrege-
len om het coronavirus te bestrijden, 
kunnen we momenteel heel moeilijk 
bepalen welke geplande activiteiten in 
het tweede trimester al dan niet zullen 
doorgaan. Daarom verwijzen we naar 
de kalender op Smartschool.

10/01 Toneel in De Spil 3 en 4 bso  
(Terminator too) D

14/01 Voorstelling
 ‘Rosa - TG Vagevuur’ 5de jaar P
17/01 EHBO bij jonge kinderen en 

baby’s 7 KZ D
17/01 studiebezoek
 WZC Rustenhove 5 V D
17/01 activiteit begeleiden
 WZC Waterdam 5 OH D
17/01 operatie ‘Mooimakers’ 1 Bc D
18/01 bezinning 1A P
19/01 Vlaamse Olympiade wiskunde 

(eerste ronde) P
20/01 Sid-in beurs voor 6 STW, SV, 

STEM/TW (digitaal) P
21/01 Sid-in beurs voor 6 GWW en 

7des (digitaal) D + P
26/01 incaperoom 6 Va D
26/01 Vlaamse Olympiade fysica
 (eerste ronde)  P
27/01 creatief met kleurplaatsing 7 HS P
31/01 pedagogische studiedag
 (vrije dag voor lln) D + P
01/02 geïntegreerde proef 6 SV P
01/02 incaperoom 7 OA + 7 KZ D
01/02 workshop ‘boost je social
 skills’ 3 MW P
02/02 Vlaamse Olympiade biologie 

(eerste ronde) P
08/02 operatie ‘Mooimakers’ 2 Ba D
11/02 sterrenkijkavond in sterrenwacht 

Astrolab Iris 4 STEM/TW P

10/03 Joico School Contest 7 HS P
10/03 infoavond 1A voor kandidaat-

leerlingen en hun ouders P
14/03 start buitenlandse stage D + P
14/03 ouderavond integrale
 opdrachten 5 STW               P
14/03 operatie ‘Mooimakers’ 2 Bb D
14/03 toneel in De Spil 5de jaar
 (Loving is allowed) D 
15/03 labodag 5 en 6 STEM/TW
 in VIVES P
17/03 sobermaal P
17/03 infoavond 1 B voor
 kandidaat-leerlingen en hun 

ouders om 19 u. D
18/03 sobermaal D
21/03 toneel in De Spil
 6 Va+c, 6 OH, 7 OA en 7 KZ 
 (Geef mijn hand terug) D
22/03 infoavond 2 B naar
 3 bso om 19 u. D
23/03 projecttweedaagse WO II
 6de jaar D
24/03 Dossinkazerne Breendonk
 6de jaar + 7 TBZ D
24/03 start blokstage 5+6 MRV,
 5+6 OH en 7 OA D 
25/03 bezoek aan Ic Dien 7 TBZ D
29/03 laatste examendag D + P
31/03 einde blokstage
 5+6 MRV, 5+6 OH en 7 OA D
01/04 einde buitenlandse stage D + P
04/04 start paasvakantie D + P
17/04 Pasen  D + P
18/04 paasmaandag (vrije dag) D + P
19/04   start derde trimester   D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

Kalender
Tweede trimester 2021-2022
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Oudercomité

Justine Cools justine.cools@sint-michiel.be opvoeder
Bjorn Crevits crevits.bjorn@outlook.be Axcana Crevits 3 ZWa
Bieke Declercq mail.bieke.declercq@gmail.com Lune Deconinck 3 MWb
Vincent Decroix vincent.decroix@telenet.be Aline Decroix 4 HZb
Steven De Freyne steven.de.freyne@telenet.be Cleo De Freyne 4 STWa
Sophie Feys sophie.feys@telenet.be Aline Decroix 4 HZb
Valerie Houssin hvenvh@gmail.com Rhune Vanryckeghem 4 MRP
Anja Leyn leynanja6@gmail.com Lilo Steelandt 2 ACMWb + 2 ACSTEM
Bieke Nuytten bambieno@hotmail.be Helena Gorra 5 GWWb
Hilde Pattyn 64hilde@gmail.com Achilles Gossaert 5 STEM/TW
  Norah Gossaert 3 HW
Patricia Temperman patriciatemperman@hotmail.com Amber Vierstraete 2 Be
Joeri Sioen joeri.sioen@sint-michiel.be directie
Patrick Soenen patrick.soenen@sint-michiel.be directie
Annelore Vandamme annelore.vandamme@skynet.be Kobe Vandenberghe 4 STEM/TW
Grietje Vandewalle grietje.vandewalle@sint-michiel.be opvoeder
Davy Vandorpe davy.vandorpe@telenet.be Ellen Vandorpe 3 MWa
Veerle Vanoost veerle.vanoost@sint-michiel.be directie
Eveline Vervaeke eveline.vervaeke@outlook.be Naomi Derycke 4 STWa

Hallo

Het eerste trimester van het nieuwe schooljaar zit er alweer op. Die eerste voorzichtige pasjes in de grote 
VISO-familie, die een aantal onder jullie (leerlingen, ouders en/of personeel) deden op 1 september, lijken 
ondertussen een ver verleden. De laatstejaars kijken al reikhalzend uit naar de ondertussen 50-dagen-
feesten en natuurlijk ook naar het moment waarop ze voor de laatste keer de school uitstappen, klaarge-
stoomd voor een nieuwe stap in hun leven.

Bij het oudercomité zien we een gelijkaardig beeld: ouders die nieuwsgierig de eerste vergadering binnenstappen… terwijl we ook 
elk jaar afscheid moeten nemen van een aantal onder ons. Ouders die samen met hun kroost meestappen in een nieuw avontuur. 
Ik wil die ouders nogmaals bedanken voor hun jarenlange inzet!

Het oudercomité van VISO is vooral een participatieorgaan. Een duur woord om te zeggen dat we samenwerken met directie, 
leerkrachten en opvoeders om bij het schoolgebeuren de visie en mening van ouders en hun kinderen op de tafel te leggen. 
Eén van de belangrijkste onderwerpen die we de laatste jaren (en ook wel de komende) op de agenda zien voorbijkomen, is de 
samensmelting van VISO en Barnum. 

Ook proberen we de leerlingen te sponsoren. Dit doen we al een aantal jaren met de paaseierenverkoop. Jammer genoeg kon die 
vorig jaar niet doorgaan door de welgekende reden, Covid-19. Hopelijk lukt het ons dit schooljaar wel terug!

Om het oudercomité zo breed mogelijk uit te bouwen, zijn we elk jaar op zoek naar nieuwe leden die nieuwe ideeën met zich 
meebrengen. Hiervoor zoeken we niet enkel bij ouders van nieuwkomers. Ook ouders die VISO al enkele jaren kennen, zijn zeker 
welkom. Normaal gezien komen we een 3-tal keer per jaar samen en sinds vorig jaar doen VISO P en D dit samen. 

Heb je als ouder gewoon een vraag, een bezorgdheid of een idee, dan mag je deze altijd mailen naar oudercomite.viso@sint-
michiel.be. Wij zorgen er dan voor dat je inbreng op de volgende agenda van de ouderraad wordt geplaatst. Je mag uiteraard ook 
altijd een individueel lid van het oudercomité mailen of persoonlijk aanspreken! We horen graag wat er bij jou als ouder leeft… 
Altijd welkom!

Steven De Freyne

Nieuwe voorzitter van het oudercomité aan het woord

Leden
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We hebben tal van tools en devices,
om te connecteren met elkaar.

Achterover leunend kunnen we zeggen:
‘ik ben verbonden, beschikbaar!’

De echte waarde van connec�e voel je pas
als je elkaar in levende lijve ontmoet, inspireert,

ttroost, knuffelt, verzorgt en amuseert.

Ga voor echte verbinding in het nieuwe jaar
en maak van elke ontmoe�ng iets wonderbaar.

 Het VISO-team wenst je
een vreugdevolle Kerstmis

en een geconnecteerd 2022! 



Sterk in de zachte sector

VISO

Campus Dr. Delbekestraat
Dr. Delbekestraat 24 – 8800 Roeselare

tel.: 051 20 88 77

Campus Polenplein
Polenplein 23 – 8800 Roeselare

tel.: 051 20 14 57

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

www.facebook.com/visoroeselare
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