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Connectie!
Ervaar je het ook zo sterk als ik, het 
lentegevoel dat in de lucht hangt? De 
beloftevolle lente van 2022 zorgt bij 
ons in VISO alvast voor krachtige, po-
sitieve vibes en voor een nieuw elan in 
het zoeken en vinden van connectie. 
De herwonnen energie die de lente 
ons geeft, maakt ons er - na zware co-
ronatijden - meer dan ooit van bewust 
dat we echt niet zonder verbinding 
met anderen kunnen. Dit warme con-
tact van mens tot mens, in de klas én in 
het schoolleven daarbuiten, miste ik in 
elk geval meer dan wat ook tijdens de 
pandemie. In deze lente willen we sa-
men weer intense verbondenheid met 
elkaar voelen, de VISO-connectie op-
nieuw verstevigen, op tal van vlakken.

We bouwen langzaam maar zeker 
de noodgedwongen streaming af en 
haalden in het voorbije trimester alles 
uit de kast om klassikaal afstandson-
derwijs te vermijden. Dit betekent niet 
dat we digitale connecties afzweren, 
integendeel. We maken net dankbaar 
gebruik van de digitalisering als dit 
de kwaliteit van ons onderwijs nog 
versterkt. De ervaringen van de eer-
stes en derdes met hun laptop+pen 
in dit schooltijdschrift getuigen hier in 
elk geval mooi van. Vanaf september 
maken we zelfs een nieuwe digitale 
sprong: dan krijgt elke leerling zijn per-
soonlijke pen device. Dit zien we als 
een extra didactische tool om nog be-
ter te kunnen differentiëren, variëren in 
werkvormen en zorg bieden op maat 
van elke leerling.

De nieuwe wind van de nieuwe of sterk 
vernieuwde richtingen in het derde jaar 
zorgt ook voor die frisse lentesfeer. We 
stellen in dit nummer van Contact onze 
vijf doorstroom- en doorstroom- en ar-
beidsmarktgerichte studierichtingen 
aan jullie voor, zoals onze derdes ze 
zelf ervaren. We delen graag hun be-
leving en enthousiasme met jullie, ze 
voelen duidelijk een ‘klik’, connectie 
met hun gemaakte studiekeuze. De 
schoolkeuze voor het inbouwen van 
geïntegreerd, projectmatig werken in 
bijna alle richtingen verhoogt zicht-
baar de betrokkenheid en de verbon-
denheid tussen leerkrachten en leer-
lingen. Dit zorgt, samen met de nieuwe 
aso-richting Humane wetenschappen 
(met meteen 21 leerlingen in het derde 
jaar), voor een heel boeiend en divers 
studieaanbod in de vernieuwing, van 
sterk theoretisch tot pittig praktisch. 

Ook de leerlingenraad zette het voor-
bije trimester extra in op een verbin-

dend schoolklimaat, met als hoog-
tepunt een leuke, ontspannende 
VISO-editie van The Masked Singer. 
Plezier troef voor de leerlingen in hun 
zoektocht naar de ontmaskering van 
de acht zingende leerkrachten. Mooi 
ook, hoe net in deze periode leer-
lingen hun mondmasker eindelijk (ik 
hoop definitief!) mochten afzetten op 
school. Ik geniet er echt van om letter-
lijk weer lachende gezichten van leer-
lingen te zien… Ook dit zorgt weer voor 
meer connectie! 

Na twee jaar noodgedwongen VISO-
rust op buitenlands vlak, kriebelde het 
meer dan ooit om ook onze internati-
onale banden weer aan te scherpen! 
Naast de E-twinning lopen momenteel 
maar liefst 17 leerlingen een buiten-
landse stage van drie weken in Fin-
land, Frankrijk, Nederland of Ierland. 
Nieuwsgierig? Meer hierover in dit 
nummer van Contact. 
Jawel, ook internationaal blijven we 
ambitieus in het zoeken naar verrij-
kende, nieuwe connecties voor onze 
leerlingen. We willen hen zo ook graag 
meegeven dat het waardevol is dat 
je je verbonden voelt met de wereld, 
met andere culturen. De schrijnende 
oorlog in Oekraïne laat ons beseffen 
dat vrede, verdraagzaamheid en ver-
bondenheid met elkaar, over de lands-
grenzen heen, meer dan ooit belang-
rijk zijn.

In deze tijden van lentekriebels en het 
leggen van connectie, maar ook van 
het afschudden van de koude beper-
kingen door de pandemie en het ver-
bindend steunen van de inwoners van 
Oekraïne, vergeten we gelukkig ook 
op kleine schaal de warme zorg voor 
elkaar niet.
Ik ben de leerkrachten en opvoeders 
bijzonder dankbaar dat ze hier dag in 
dag uit mee hun schouders onder zet-
ten. Ze bleven en blijven zoeken naar 
verbinding, vaak door ‘doodgewone, 
bescheiden dingen’ (een luisterend 
oor, een simpele ‘hoe is ’t’…). Illustra-
ties hiervan verschijnen vaak niet in dit 
schooltijdschrift of op sociale media, 
maar dit zorg dragen voor elkaar on-
derweg, in warme nabijheid voor de 
ander, maakt voor leerlingen en voor 
collega’s absoluut het verschil én zit 
in het DNA van VISO. Dit was ook de 
kernboodschap van psychiater Dirk 
De Wachter op onze pedagogische 
studiedag eind januari: ‘La petite bon-
té’ - de kleine goedheid - doet ertoe, 
een mens is pas mens wanneer hij zich 
verbonden voelt’. In het bijzonder denk 

ik hier aan de vier leerlingenbegelei-
ders, die we in dit nummer wel even in 
de kijker zetten. Zij geven, in een har-
monieuze samenwerking met de leer-
krachten en opvoeders, echt het beste 
van zichzelf om alle leerlingen aan 
boord te houden, leerondersteuning te 
bieden of om hun mentaal welbevin-
den op te krikken nu het coronavirus 
de verbondenheid een flinke deuk gaf. 
In deze zorgzame samenwerking van 
collega’s en in het blijvend aangaan 
van verbinding met elkaar, herken ik 
VISO, het maakt me echt trots op ons 
team!

Wil je komen proeven van deze hoop-
volle lentesfeer, deze goede vibes en 
zelf de VISO-connectie voelen? Je 
bent van harte welkom op onze open 
dag op 24 april en op het veelbelo-
vende VISO-spektakel Uitblinker: ‘Er 
was eens…’, op vrijdagavond 3 juni. Als 
je het mij vraagt: twee gelegenheden 
bij uitstek om de rijke waaier aan di-
verse talenten van onze leerlingen te 
bewonderen.

En of dit alles een mooie vertaling is 
in het dagelijkse schoolleven van ons 
jaarthema ‘de kracht van verbinden’. 
Laat die kracht van verbinden ons blij-
vend inspireren om er allen samen in 
VISO verder voor te gaan. Ik voel hier 
op school in elk geval heel veel West-
Vlaamse goesting om vol bezieling 
verder te schrijven aan dit uitdagende, 
verbindende VISO-verhaal. Op naar 
een nieuw trimester en ook een zomer 
boordevol warme connectie! 

Veerle Vanoost
directeur



Op het moment dat ik dit artikel schrijf, 
zit de krokusvakantie er bijna op. We 
mochten genieten van zonnige dagen. 
In de tuin worden de laatste sneeuw-
klokjes verslagen door de krokussen. De 
paasbloemen staan reeds te dringen om 
een gele gloed te verspreiden tussen de 
bomen en struiken met knoppen die op 
barsten staan. Dit alles doet ons volop 
verlangen naar de lente. De kwetterende 
vogels versterken dit gevoel. Samen met 
de hernieuwde belofte van “het rijk der 
vrijheid”, zorgt dit ervoor dat mensen stil-
aan terug meer plannen maken. Uitge-
stelde feestjes worden opnieuw op de 
agenda geplaatst. Steeds opnieuw ver-
schoven bezoeken worden nu hopelijk 
definitief vastgelegd. Mensen willen op-
nieuw volop contact leggen met elkaar. 
Ze willen zich – om het met de woorden 
van ons jaarthema te zeggen – opnieuw 
verbinden, omdat dit hen kracht geeft.

Je zou – weliswaar met het nodige ge-
voel voor dramatiek – kunnen stellen 
dat de voorbije twee jaar te vergelijken 
is met de veertigdagentijd waarin chris-
tenen zich nu bevinden: hoopvol uitzien 
naar leven, solidair verbinding maken 
met mensen, zich ontdoen van wat niet 
van belang is, terug naar de essentie van 
het leven durven gaan, soms tegen be-
ter weten in kiezen voor het zwakke, het 
weerloze en onderdrukte.

Want ja, er is in onze wereld nog veel 
werk aan de winkel. Het is niet zonder 
reden dat Broederlijk Delen nog elk jaar 
opnieuw actie moet voeren tijdens de 
veertigdagentijd. Want – en ik citeer de 
site van Broederlijk Delen – “Broederlijk 
Delen wil het systeem veranderen. Een 

groots plan dat begint met delen en her-
verdelen. Wij willen werk maken van een 
duurzame wereld zonder ongelijkheid. 
Door samen te werken, overal ter wereld, 
is dat perfect mogelijk. Want wist je dat 
als 25% van de mensen ervoor kiest om 
te delen en herverdelen, dat genoeg is 
om het 100% anders te doen? Zet mee de 
verandering in gang.” Dat delen hoeft niet 
meteen spectaculair te zijn: een choco-
stop, vastenviering en sober maal deden 
onze leerlingen bewuster worden van de 
ongelijkheid in onze wereld. Wanneer we 
delen met elkaar, dan zullen we spontaan 
ook de kracht van die verbinding mogen 
ervaren. Een kracht die moed geeft, die 
aanzet om op te komen voor een mens-
waardig leven voor iedereen.

Zoals ik al zei, is er nog veel werk aan 
de winkel in onze wereld en jammer ge-
noeg komt er nog steeds werk bij. Want 
bij het schrijven van dit artikel, gaat de 
oorlog in Oekraïne haar tweede week in. 
Het lijden, de pijn en het verdriet zit de 
Oekraïners echt wel op hun vel. 

De Franse-Joodse filosoof Emmanuel 
Levinas stelde dat lijden verbindend 
werkt. Deze op het eerste gezicht mis-
schien bevreemdende stelling, kunnen 

we evenwel dagelijks om ons heen zien 
wanneer mensen steun en hulp bieden 
aan anderen die in een lijdenssituatie zit-
ten. Mensen voelen zich verbonden met 
de lijdende en kunnen als het ware niet 
anders dan ingaan op de al dan niet uit-
gesproken vraag om hulp en nabijheid. 
En we zien dan ook dat er banden ge-
smeed worden in Oekraïne: tussen de 
Oekraïners onderling, maar ook elders in 
de wereld voelen mensen zich verbon-
den met de Oekraïners en bieden hen 
hulp en steun.

Misschien zag u ook de video op de soci-
ale media van een Russische soldaat die 
zich had overgegeven. Oekraïners gaven 
hem eten en drinken en lieten hem bel-
len met zijn moeder. Op het moment dat 
hij zijn moeder hoorde, brak de soldaat in 
tranen uit. Wordt hier een stuk zichtbaar 
van wat christenen aanduiden als de op-
standing of de verrijzenis? Namelijk dat 
liefde sterker is dan haat? Dat leven ster-
ker is dan de dood? Door zich met het lot 
van die Russische soldaat te verbinden 
– nota bene hun agressor – slagen die 
Oekraïners erin om vrede te brengen in 
plaats van oorlog. Het is deze kracht die 
ons toelaat te geloven dat het ook écht 
Pasen mag en kan worden in onze we-
reld! Als mensen zich verbinden, dan is 
Pasen niet alleen een misschien moeilijk 
te begrijpen gebeurtenis van 2000 jaar 
geleden, maar ook iets wat zich dagda-
gelijks kan volstrekken onder onze ogen. 

Een verbindend, hoopvol en zalig Pasen 
toegewenst!

Renaat Jonckheere

Op weg naar Pasen dankzij 
de kracht van verbinding



Op 3 februari startten de leerlingen van 
4 STEM/TW met een nieuw STEM-pro-
ject, ‘Ons zonnestelsel’. Aan de hand 
van een tafelplanetarium en een aarde-
maanmodel begonnen we aan onze reis 
in de wondere wereld van het heelal. 
We staken ook onze eigen telescoop in 
elkaar als voorbereiding op een sterren-
kijkavond.

We bleven eerst even in ons eigen zon-
nestelsel om de wetten van Kepler te 
bestuderen. We leerden hierbij dat de 
aarde en andere planeten in een el-
lipsvormige baan rond de zon draaien. 
Daarna bestudeerden we in groepjes 
verschillende kometen die ook in zo’n 

baan rond de zon draaien. Snel kwamen 
de groepjes met de komeet ‘Shoemaker 
Levy’ erachter dat hun komeet eigenlijk 
al een eind geleden op Jupiter neerge-
stort was. Dit hield hen niet tegen om als 
een echte sterrenkundige met de gege-
ven data aan de slag te gaan. 

Op vrijdagavond gingen we op pad naar 
Astrolab Iris in Ieper. We keken met onze 
eigen gemaakte telescoop en met de 
grote telescopen van de sterrenwacht 
naar de maan op zoek naar maankraters. 

Als afsluiter maakten we nog een reis 
buiten ons zonnestelsel. In de cinema-
zaal en met onze 3D-brilletjes in de aan-

STEM’er@work in VIVES 

STEM-project ‘Ons zonnestelsel’

Of je veel opsteekt van een labo-
dag in VIVES Roeselare? Zal wel 
zijn! Wetenschap leer je namelijk 
nog altijd het best al doende.

Voedingsbodem, kiemgetal, antibiotica, 
verdunningen, voedselveiligheid… be-
grippen die een stempel op de wereld 
drukken.  Achter elk experiment doen 
onze altijd goedgemutste 5 STEM/TW-
leerlingen verrassende ontdekkingen 
van micro-organismen in casu bacteriën 
en hun relatie in voeding.   
#scientist@work 

Eiwitprofielen en evolutie worden al lang 
besproken. En niet alleen biologen heb-
ben zich uitgelaten over dit onderwerp: 
ook de leerlingen uit 6 STEM/TW door-
prikken het mysterie achter eiwitten 
waarin ze eiwit isoleren en eiwitelektro-
forese uitvoeren. De leerlingen gaan hun 
gang in DNA-isolatie, PCR en gelelektro-
forese. 
#girlsInSTEM

Mag er ook eens een bijzondere uitda-
ging aan te pas komen? Partijtje tafel-
voetbal tijdens de pauze.
Wat een onvergetelijke dag!
If you can see it, you can be it!
#ontdekjetalenten

Ilse Declerck

slag, zoomden we stap voor stap uit van-
af de aarde naar de rest van het heelal. 
We passeerden vier lichtjaar verder de 
dichtstbijzijnde ster Alfa Centauri, beke-
ken ons melkwegstelsel van buitenaf en 
brachten een bezoek aan het dichtstbij-
zijnde sterrenstelsel Andromeda. Zo gin-
gen we verder tot we de horizon van het 
heelal bereikt hadden.

Met een voldaan gevoel en een grote 
portie extra kennis keerden we terug 
naar onze eigen horizon. Wat lijkt Roe-
selare plots wel heel klein in zo’n groot 
universum...

Jolien Delepierre
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Behind the masks in VISO

De hype van het moment kwam 
ook in VISO campus Polenplein 
langs. De leerlingenraad - met drij-
vende kracht mevrouw Devos - op-
perde het idee om leerkrachten en 
opvoeders warm te maken om ook 
zelf in een pak te kruipen en VISO 
drie weken lang onder te dompelen 
in de sfeer van The Masked Singer. 
Perfecte post-corona ontspanning 
dus! Acht leerkrachten smeerden 
hun stembanden, hulden zich in ge-
heimhouding en kozen zorgvuldig 
hun nummers en kostuums uit.  

Zowel tijdens als na de twee opnamemo-
menten kon het technisch-creatieve ge-
nie van het project, meneer Bardyn, aan 
de slag. Met professionele apparatuur – 
waar wij, de homo abiectus scientcia  nul-
lus oftewel de gewone onwetende mens 
vol bewondering naar opkijken - werden 
de lokalen P302 en P303 in no time om-
getoverd tot een professionele locatie 
waar de VTM-bonzen stikjaloers op zou-
den zijn. Van grote lampen, verschillende 
camera’s, pc’s tot een rookmachine... de 
deelnemende leerkrachten waanden 
zich onmiddellijk echte sterren.

Stap voor stap werd het project geïntro-
duceerd. Affiches met schaduwen ge-
volgd door affiches met de deelnemers 
in hun pak. Zo groeide de interesse bij 
leerlingen en collega’s. Wie zou in die 
pakken zitten? Kunnen ze effectief wel 
zingen? Iedere dag werden twee filmpjes 
via Smartschool gelost. Je voelde de 
gezonde spanning bij alle deelnemers, 
want ze waren plots the talk of the town 
in VISO. Sommigen werden onmiddellijk 
geviseerd, anderen werden nooit ver-
noemd. Het selecte groepje hulde zich 

in stilzwijgen en bewees de vaardigheid 
van geheimhouding serieus onder de 
knie te hebben.

Na een weekje werden de eerste twee 
afvallers ontmaskerd en konden de twee-
de liedjes van de resterende kandidaten 
gereleased worden. Mevrouw Seys haar 
alter ego was Bezige Bij en mevrouw 
Bardyn was een waardige Teletubbie. 
Na een volgende stemronde met als 
afvallers Cookie Monster – mevrouw 
Liefsoens en Funky Monkey – mevrouw 
Sijmkens, gingen we naar de liveshow.

Op donderdag 10 maart stonden de ster-
ren gunstig. Zelfs de weergoden waren 
onze liveshow goed gezind. Alles was 
aanwezig om er een spetterende finale 
van te maken. Iedereen leefde naar de 
climax toe. Moe de Koe, Donald en Daisy 
en Konijntje hadden ’s middags sluipweg-
getjes uitgekozen om zich in de duistere 
krochten van het C-blok te verkleden. 
Om 12.30 u. hadden nieuwsgierige leer-
lingen zich rond het podium opgesteld. 
Presentatrices Tannaz Nourian (6 SV) en 
Tine Van Hoorde (5 STWa) mochten uit-
eindelijk de liveshow aftrappen. De fina-
listen konden live op de speelplaats de 
uitzinnige massa leerlingen trotseren. De 
leerkrachten waren even aandachtige 
toeschouwers vanuit de leraarskamer en 
de lokalen van het B-blok; mooi uit het 
zicht van radende leerlingen. Ze moch-
ten zich uiteraard niet op de speelplaats 
begeven om de nieuwsgierige leerlingen 
niet te veel in de richting van deelnemen-
de collega’s te duwen.

Het werd een spetterende liveshow. De 
zenuwen, die ontegensprekelijk aanwe-
zig waren bij de kandidaten, werden vol-
ledig weggezongen en de enthousiaste 

menigte werd opgezweept. Er werd live 
gestreamd en een drone maakte ge-
weldige beelden. De ontmaskeringen 
werden luidkeels toegejuicht. Moe – me-
vrouw Devos – de Koe werd eervol der-
de, Mevrouw Debel en meneer Vanhove 
behaalden als Donald en Daisy zilver en 
het goud ging naar mevrouw Lambert, 
leerkracht Engels die excelleerde in het 
pak als Konijntje. Ja, zelfs de krant kwam 
op bezoek. Het einde van een zeer ge-
slaagd en leuk evenement dat 3 weken 
lang VISO beroerde. We hebben nu al zin 
in een tweede editie. Bij deze: kandida-
ten gezocht!

Tom Vandecaveye
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Mevrouw Sijmkens: Dat heb ik me tij-
dens het parcours ook enkele keren af-
gevraagd, eerlijk gezegd. Ik werd name-
lijk meteen nadat ik had toegezegd met 
corona geconfronteerd... Gelukkig geen 
al te zware symptomen, maar keelpijn, 
heesheid en hoestbuien speelden me 
parten, waarbij oefenen al moeilijk werd. 
De opnames waren wel gepland binnen 
een heel korte tijdsspanne van 14 dagen, 
dus gebeurde dit direct na mijn qua-
rantaine met een nog steeds verstopte 
neus, keelpastilles en Vics in de hand... 
Toch wilde ik niet terugkrabbelen voor 
dit engagement. Ik ben sowieso geen 

groot zangtalent, maar ben wel ritmisch 
ingesteld en wou ook aantonen dat en-
tertainment voor alle leeftijden mogelijk 
is. Dit kan ik alvast schrappen van mijn 
bucketlist!
Mevrouw Devos: Ik zing heel graag en 
ik zing ook vaak, maar zelden als iemand 
luistert. Toen ik het programma ‘The Mas-
ked Singer’ op tv zag, leek het me heel 
leuk om gewoon te kunnen zingen en 
het beste/zotste van jezelf te kunnen ge-
ven zonder dat iemand weet wie je bent. 
En dan kan je ook luisteren naar wat 
mensen echt van je performance vinden. 
Mevrouw Lambert: Ik stapte mee in dit 
avontuur, omdat ik graag zing en eens 
mijn grenzen wou verleggen. Dit is he-
lemaal uit mijn comfortzone, maar dit 
maakte het net interessanter. Het leek 
me gewoon ook heel leuk om te doen. 
Mevrouw Liefsoens: Het leek me een 
ideale manier om de collega’s eens op 
een andere manier te leren kennen. Daar-
naast sprak het mysterieuze me ook aan, 
niemand die het mocht weten en hopen 
dat ze me niet te snel zouden herkennen, 
want ik kan moeilijk liegen zonder dat ie-
mand het merkt. Blijkbaar was dit bij een 
paar leerlingen en collega’s toch beter 
gelukt dan oorspronkelijk gedacht. De 
belangrijkste reden was de insteek die 
erachter zat: collega’s en leerlingen eens 
over iets anders laten praten dan corona 
en dat is duidelijk gelukt!
Mevrouw Bardijn: Ik deed mee voor de 
fun, omdat ik het leuk vond dat er na 
twee lastige schooljaren weer eens wat 
amusement mogelijk was. 

Meneer Vanhove: Het leek me een fijne 
ervaring en een goeie manier om colle-
ga’s die ik nog niet zo goed kende, beter 
te leren kennen. Daarnaast vind ik het 
ook wel leuk om te zingen.
Mevrouw Debel: Ik heb meegedaan, om-
dat het mij leuk leek.  Wel met gemengde 
gevoelens, toch een beetje schrik. Daar-
om dat ik meneer Vanhove aangespro-
ken heb om mee te doen als duo.

Mevrouw Sijmkens: Het was een bijzon-
der leuke ervaring: het was even afwach-
ten welke collega’s ook zo gek zouden 
zijn om zich in zo’n warm pak te hijsen... 
Tijdens de opnames werd duidelijk dat 
het vooral jongere collega’s waren en 
vooral... dat zij écht goed konden zingen! 
Ik had net Daisy en Donald bezig gezien, 
waarbij je je in een ware musical waan-
de en dan moest ik als ‘Funky monkey’ 
mijn apenkuren bovenhalen... Mijn motto 
‘Can’t sing, but fun is my thing’ was be-
slist geen valse bescheidenheid, maar ik 
probeerde mijn acts wat te pimpen met 
een ludieke noot, zeg maar.
Mevrouw Devos: Het was een fantas-
tisch avontuur! Het was druk, maar ik 
leerde mijn collega’s op een andere ma-
nier kennen en dat vind ik heel fijn. Ik 
startte met werken in VISO in het midden 
van de coronapandemie, dus tot dit eve-
nement had ik weinig kansen gekregen 
om de persoonlijkheden achter de leer-
krachten te leren kennen.

Waarom nam je deel
aan dit avontuur?

Hoe heb je het beleefd?



Mevrouw Lambert: Ik vond het echt ge-
weldig! Ik heb me echt geamuseerd. Het 
was ook wel een beetje stressvol. Het 
zwijgen was soms wel moeilijk, maar het 
was ook heel leuk om de reacties van de 
leerlingen en collega’s te horen. 
Mevrouw Liefsoens: Veel intenser dan ik 
dacht. Ik ging meedoen voor het plezier, 
want zoals gezegd, zingen kan ik niet! 
Dat ik niet kon zingen, bleek al heel snel, 
maar mijn verbazing was des te groter 
toen bleek dat ik toch door mocht naar 
de volgende ronde!
Mevrouw Bardijn: Ik vond het masked 
singer-avontuur heel leuk. De opnames 
waren heel tof en het was vooral tof om 
de collega’s en leerlingen te horen raden 
en speculeren over wie in de pakken zat. 
(ook al hadden de klassen waar ik les aan 
geef en de collega’s mijn stem direct her-
kend).
Meneer Vanhove: Het was zoals gehoopt 
een hele fijne, goed georganiseerde acti-
viteit. We hebben heel wat afgelachen en 
genoten van elk moment.
Mevrouw Debel: Het was lang geleden 
dat ik mij nog zo geamuseerd heb. Dit 
was vooral de ontspanning die ik even 
nodig had. Het moeilijke is dat je vooral 
moet ontkennen dat je daaraan meedoet.  
Want er wordt nogal geraden.  Maar het 
was heeeeeel tof.

Mevrouw Sijmkens: De geslaagde om-
kadering: bij zo’n evenement komt na-
tuurlijk veel kijken, maar dit werd in goe-
de banen geleid door o.a meneer Bardyn 
(technische kant) en mevrouw Devos (al-
les wat niet technisch was). Dikke pluim 
voor al hun extra werk! Ook de collegi-
aliteit: alle kandidaten konden ‘hun ei 
kwijt’ in een ‘beestig geestig’ WhatsApp-
groepje. Er was naar mijn gevoel dan 
ook geen sprake van concurrentie, maar 
eerder een ‘stiekeme verbondenheid’ 
als ‘partners in crime’ waarbij iedereen 
mekaar de overwinning gunde... en de 
beste zangers hebben de finale gehaald: 
welverdiend en zalig!!!   Maar vooral hoe 
dit spektakel ‘leefde’ op school: hoe de 
leerlingen en collega’s speculeerden en 
polsten met vragen als: ‘Durf jij wel eens 
de aap uithangen, mevrouw?’ of ‘Lijkt me 
leuk, zwemmen in Bacardi lemon, maar 
duur zeker, zo’n zwembad vullen?’ En-
fin, het zorgde voor fijn amusement op 
school en diende als plezant opkikkertje 
in hectische tijden... Wellicht werd het 
doel dus niet gemist: fun-tastisch!!!
Mevrouw Devos: Heel veel! Dat Konijn 
zichzelf onderschat heeft, terwijl ze een 
verborgen talentje is. Het moment dat de 
bretellen van Daisy losschoten (hilariteit 
alom). Dat zo’n pak heel warm is. Dat het 
Donaldkostuum stiekem een beetje te 
klein was voor meneer Vanhove. Dat me-
vrouw Sijmkens zichzelf helemaal in het 
avontuur heeft gegooid, met aangepaste 
lyrics en extra accessoires. Dat mevrouw 
Seys op de grond lag van de warmte toen 
ik net na de opnames binnenkwam. Dat 
mevrouw Liefsoens eigenlijk meedeed 
om te lachen, maar echt bijna de finale 
haalde. Dat de dochter van mevrouw 
Bardijn op haar school zei dat haar mama 
meedeed aan ‘The Masked Singer’ en 
dat er kinderen dachten dat ze op tv zou 
komen. De complimentjes die ik kreeg 
van de collega’s over mijn zangkunsten. 
En dat meneer Bardyn niet graag in de 
spotlights staat, maar wel veel verborgen 
talenten heeft en dat het zonder hem 
nooit zo professioneel zou zijn geweest!
Mevrouw Lambert: Ik ga vooral de live-

show onthouden. De leerlingen gaven 
me echt kippenvel door mee te zingen en 
de lampjes van hun gsm aan te steken. 
Mevrouw Liefsoens: Hoe hard ik schrok 
toen ik de andere collega’s hoorde zin-
gen, “alleen onder de douche en in de 
auto” yeah right?! 
Dat ik bij een volgend avontuur niet meer 
de eerste zal zijn om het uit te testen... 
“Ja, de belichting was nog niet helemaal 
goed, we gaan dat nog eens moeten 
doen. Ook de rookmachine moet nog wat 
meer rook geven, we gaan dat nog eens 
opnemen. En dan daarna: ‘We gaan dan 
nu de foto’s nemen’. Kletsnat bezweet en 
volledig buiten adem... Topidee, meneer 
Bardyn!!
Dat het dansen op karaokemuziek echt 
niet zo eenvoudig is! Oplossing: iemand 
anders zingt de tekst mee terwijl de zan-
ger zich geeft in zijn pak om te dansen, 
veel valser dan deze zang zal niet vaak 
voorkomen! 
Dat ik iedereen aanraad om deel te ne-
men bij een volgende editie!!
Mevrouw Bardijn: Ik zal zeker het raden 
en speculeren van collega’s en leerlin-
gen onthouden, maar zeker ook de sa-
menhorigheid onder de collega’s die 
meededen. Het was heel tof om bericht-
jes in onze whatsappgroep te zetten, in 
de aard van: “Hoorde je al wie ze den-
ken dat er in het pak van Cookiemonster 
zit???” Hilarisch soms.
Meneer Vanhove: De eerste opname-
dag was best spannend en dat leidde tot 
enkele grappige momenten tijdens het 
opnemen. Zelfs met de karaokeversie 
voor onze neus durfden we al eens onze 
tekst vergeten!
Mevrouw Debel: Dat ik bij de volgende 
editie opnieuw zal inschrijven, maar sssh-
hht, niet verder vertellen...

Wat ga je onthouden?
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De leerlingen uit 5 Sociale en technische 
wetenschappen kregen de opdracht om 
via chat of mail met een Franstalige leer-
ling uit Luik te corresponderen. Het doel? 
De leerlingen op een leuke manier hun 
kennis van de Franse taal laten gebrui-
ken en doen verbeteren in een echte 
situatie. In het eerste trimester werden 
de duo’s samengesteld op basis van 
gedeelde interesses, hobby’s etc. In ja-
nuari kregen ze een eerste gesprekson-
derwerp. Zowel de Franstalige leerlingen 
als de leerlingen van 5 STW moesten 
toen in de doeltaal spreken. In februari 
daarentegen werd er enkel in het Frans 
gecommuniceerd om zowel de lees- als 
schrijfvaardigheid te oefenen. De leerlin-
gen zijn alvast enthousiast!

E-twinning verbindt 5 STW
met Franstaligen

“Frans spreken en leren in de les is niet zo moeilijk, want je hebt veel tijd om na te denken 
en te oefenen. Maar spontaan Frans spreken in een echt gesprek daarentegen? Dat is een 
stuk moeilijker. Om ons hierbij te helpen, heeft onze leerkracht Frans wel iets uitzonderlijks 
voorzien. We chatten en praten namelijk met Franstalige jongeren. Zij moeten dan weer met 
ons Nederlands spreken, zodat zij hun Nederlands verbeteren. In november kregen we een 
naam toegewezen om dit te doen en we moeten nu samen opdrachtjes uitvoeren om ons 
Frans of Nederlands te verbeteren en spontaan de taal te kunnen spreken. 
Ik heb het tot nu toe als heel positief ervaren! Het is erg fijn om met iets helemaal nieuw bezig 
te zijn. We spreken misschien niet dezelfde taal, maar je merkt wel dat we veel gemeen-
schappelijk hebben. Het helpt me echt vooruit, ik moet al minder lang nadenken om Frans te 
spreken of te schrijven. Leerrijk is het dus zeker! Ook leer je iemand nieuw kennen en moet 
je sociaal zijn met iedereen, wat erg mooi past binnen onze richting Sociale en technische 
wetenschappen.”

“Toen onze leerkracht uitlegde dat we 
met een persoon uit Luik moesten com-
municeren tijdens het hele schooljaar, had 
ik wel wat stress. Ik ben niet goed in Frans, 
dat geef ik toe. Ik was bang dat ze mij niet 
ging begrijpen en dat het awkward zou 
zijn. Ik heb zo lang mogelijk gewacht om 
het gesprek te starten, maar toen moest ik 
er toch maar eens aan beginnen.
Na het eerste bericht, wachtte ik toch in 
spanning af en uiteindelijk 20 minuutjes 
later, had ze al gereageerd. Na de eerste 
berichten ging de rest eigenlijk als vanzelf 
en vond ik het leuk om met haar te praten. 
We hebben allebei wat bijgeleerd zowel 
over de taal, als over elkaar.
Eigenlijk viel het heel goed mee en hoop 
ik dat we in de toekomst misschien wat 
meer contact kunnen leggen. Het is nu 
alvast een enorm leuke ervaring!”

“Het is een leuke interactieve manier om 
Frans te leren. Bij E-twinning hou je niet 
alleen je Frans bij, je leert ook nog eens 
nieuwe mensen kennen. Dit is zeker een 
aanrader :-)”

Silke Allewaert (5 STWb)

Amke De Kestelier (5 STWc)
Céleste Sabbe (5 STWa)

Het voorbije jaar hebben we met 
zijn allen opnieuw de natuur ont-
dekt. Niet zozeer de ver-weg-natuur 
of de hoge-bergen-natuur, maar wel 
de vergeet-me-nietjes-natuur, de 
wandel-je-mee-natuur, de hoeveel-
vlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-natuur, 
de laten-we-samen-over-een-beek-
jespringen-natuur. We hebben het 
avontuur in onze achtertuin heront-
dekt, de schoonheid van onze be-
ken en bossen, vogels die we giste-
ren niet hoorden, eekhoorns die we 
niet meer zagen. We werden weer 
verliefd op onze vierkante meter 
tuin, de geraniums op ons balkon… 

Tijdens de Poëzieweek lieten we 
ons ook in VISO inspireren door lie-
veheersbeestjeswoorden, door slin-
gerplantzinnen en varenverzen. We 
fluisterden gedichten om de dieren te 

verwarmen in hun winterslaap, we lie-
ten onze woorden waaien in de wind. 
Per graad gaven we op een andere 
manier een poëtische invulling aan wat 
we belangrijk vinden en willen bewa-
ren of koesteren. We schreven, creëer-
den, zongen en rapten luid over een 
groene toekomst, over de schoonheid 
van de fauna en flora, over het inten-
se genot dat de natuur ons te bieden 
heeft… Ook nu alles weer wat normaal 
wordt, schreeuwen we onze vrijheid uit 

en herbeleven we intensiever dan ooit 
de wonderen der natuur.
De resultaten van deze creatieve, lyri-
sche opdracht prijkten her en der en-
kele weken in onze gangen, aan onze 
wanden: PUUR NATUUR aan de muur… 
Enkele tweedes pronken natuurlijk 
met hun geslaagde kunstwerkjes, die 
ze bovendien in een filmpje expressief 
hebben voorgedragen of gerapt!

Sonja Sijmkens

Puur natuur



De modernisering startte dit jaar in het 3de jaar met heel wat nieuwe richtingen. Wij wilden wel eens weten wat 
onze leerlingen typisch vinden aan hun richting? En waar moet je interesse en talent voor hebben? Vol enthousi-
asme getuigen de leerlingen uit onze doorstroomrichtingen en doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen 
over hun boeiende en uitdagende richtingen. In juni laten we dan de leerlingen van de arbeidsmarktgerichte 
richtingen aan het woord.

Onze 3des enthousiast
over hun nieuwe richtingen
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Als er één ding is wat de leerlingen 
in BWSTEM met elkaar verbindt, dan 
zijn het de wetenschappen wel. Ze 
zijn heel duidelijk, ze kozen stuk voor 
stuk voor deze richting vanwege de 
uitdaging in de wetenschappelijk vak-
ken zoals fysica, chemie, biologie en 
STEM-lab. 

Runa volgde de talenturen STEM-we-
tenschappen in het eerste jaar en de 
basisoptie Maatschappij en welzijn in 
het tweede jaar. STEM lag haar meer, 
ze zegt hierover: “Experimenteren en 
proefjes uitvoeren liggen mij gewoon 
beter, daar kijk ik naar uit en kan ik me 
op het gebied van interesse het best 
in vinden.”

Thor wilde ook meer weten over de 
verschillende wetenschappen en vindt 
de labo’s dan ook de beste leerschool. 
Jamie vult aan: “Ik deed al twee jaar 
STEM en vind het gewoon leuk om 
hiermee bezig te zijn. Daarom mijn 
keuze.” 

Emilie heeft al een concretere reden 
om te kiezen voor BWSTEM, zij wil na-
melijk laborant worden. 

Thor reageert hierop: “Je kan met 
deze richting heel veel kanten uit, 
zo kan je ook nog verder studeren om 
medische beeldvorming te doen of in-
dustriële wetenschappen of iets in de 
farmacie.”

“We worden zeker voorbereid om ver-
der te studeren. Je krijgt heel veel ken-

nis en vaardigheden mee die bruikbaar 
zijn om verder te studeren,” legt Emilie 
uit. 

Thor pikt in: “We onderzoeken heel 
veel dingen om zo de theorie op te 
bouwen. Dit is typisch aan labo, en dus 
aan onze richting. 
“Zelf uitzoeken hoe dingen werken en 
hoe stoffen op elkaar reageren, hieruit 
besluiten formuleren en zo de onder-
zoeksvraag oplossen, dat is hoe onze 
wetenschapslessen en de opdrachten 
in STEM-lab zijn opgebouwd.”

Zo hebben we zelf een pluviometer 
moeten maken. We informeerden ons 
eerst over de opbouw en de werking. 
Nu zijn we bezig met zelf metingen te 
doen, waardoor we leren dat we moe-
ten rekening houden met de omgeving 
en soms onze opstelling moeten aan-
passen. We zullen de resultaten ook 
beoordelen en deze in grafieken en 
diagrammen leren voorstellen.”
“We gaan soms ook op pad om on-
derzoek te doen. Zo gingen we voor 
een project rond waterzuivering naar 
de Gavers om daar te leren over de 
plaatselijke biodiversiteit en hoe we de 
zuiverheid van het water kunnen vast-
stellen aan de hand van de aanwezige 
organismen,” geeft Jamie mee. 
“We worden ook vaak uitgedaagd in 
onze lessen. Zo hadden de leerkrach-
ten een escaperoom gemaakt van 
ons klaslokaal en moesten we allerlei 
wetenschappelijke proeven doen 
en vraagstukken oplossen voor we 

konden ontsnappen,” vertelt Emilie en-
thousiast. 

Colin vult nog aan dat ze heel vaak con-
crete uitdagingen krijgen. Zo moesten 
ze hun speelplaats opnieuw gaan ont-
werpen om deze duurzamer te maken. 
Hiervoor gingen ze aan de slag met de 
echte bouwplannen en speelden ze 
eerst een spel waarbij ze ecologische 
aspecten op de speelplaats zoals ze nu 
is, moesten onderzoeken.

Op de vraag welke kwaliteiten een 
leerling Biotechnologische STEM-we-
tenschappen moet hebben, hebben ze 
een duidelijk antwoord. Je moet nauw-
keurig kunnen werken, elke onnauw-
keurigheid kan een verkeerd resultaat 
met zich meebrengen. Je moet kunnen 
omgaan met duidelijke afspraken in 
verband met veiligheid en zorg voor 
materiaal, want het materiaal is duur en 
soms ook gevaarlijk. Je mag ook niet 
bang zijn om fouten te maken tijdens 
het experimenteren. “Net uit die fou-
ten kan je heel veel leren, maar je moet 
dan ook rustig kunnen blijven en door-
zettingsvermogen hebben om de proef 
opnieuw te doen,” ondervond Thor al.  

Kortom, het mag duidelijk zijn, leerlin-
gen die kiezen voor BWSTEM, kiezen 
voor een wetenschappelijke uitda-
ging, waarbij interesse in en inzet voor 
fysica, chemie, biologie en wiskunde 
heel belangrijk zijn. Ook de drang om 
te weten hoe technische zaken wer-
ken, de wil om oplossingen te zoeken 
voor uitdagingen, nieuwsgierig zijn 
welke reactie het ene op het andere 
heeft en hoe stoffen op elkaar inwer-
ken, zijn een must! 

Kristel De Duytsche

Biotechnologische STEM-wetenschappen (D-finaliteit)

“Zelf uitzoeken hoe dingen 
werken en hoe stoffen op 
elkaar reageren, hieruit be-
sluiten formuleren en zo de 
onderzoeksvraag oplossen, 
dat is hoe onze wetenschaps-
lessen en de opdrachten in 
STEM-lab zijn opgebouwd.”
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Voor de leerlingen van 3 HW is het sim-
pel: “Wanneer je voor Humane Weten-
schappen kiest, dan kies je voor meer.” 
Je krijgt er onder andere een brede 
basis om je algemene vorming verder 
op te bouwen.

Je leert er veel over het gedrag, de ge-
voelens en de creaties van de mens, 
maar je leert er ook om zelfstandig te 
zijn. De hele klas is het erover eens dat 
het de perfecte richting is voor leerlin-
gen die sociaal en vooral ook nieuws-
gierig zijn! 

Marylin wil later graag in de sociale 
sector aan de slag en koos daarom re-
soluut voor Humane wetenschappen. 
“In het vak sociologie en psychologie 
leren we onder andere over de ontwik-
keling van de mens. Waarom voelt ie-
mand iets op een bepaalde manier aan 
of reageert die persoon op een bepaal-
de manier? Zulke vragen vind ik heel 
interessant”. Ook voor Senne, die zijn 
toekomst in de verpleegkunde ziet, en 
Fran, die ervan droomt om criminologe 
te worden, is dit vak een must. 

Of ze nu filosoof, schrijver of radiopre-
sentatrice wil worden, weet Kika-Luna 
nog niet, maar dat de vakken in 3 HW 

De leerlingen stormen uitgelaten de 
trap af, het valt op: ze zijn enthousiast 
om over hun studierichting Maatschap-
pij en welzijn te vertellen. 

Fien, Sarah, Olivia en Charline zijn over-
tuigd, zij zien zichzelf wel voor de klas 
staan. Vooral lager onderwijs trekt hen 
erg aan. Angel wil ook graag met kin-
deren werken, maar ze weet nog niet 
of dit in het onderwijs zal zijn. Warre 
heeft ook nog twijfels: “Ik weet nog niet 
of ik zou kiezen voor kleuteronderwijs 
of lager onderwijs. Ervaring opdoen 
door met kleuters en lagereschoolkin-
deren te werken, zal mij duidelijkheid 
brengen.”

Matheo vult aan: “Werken met doel-
groepen is voor veel inzichten goed. 
Het interesseert mij enorm om te on-
derzoeken wat er omgaat in het 
hoofd van mensen. Vaak in contact 
komen met verschillende doelgroepen 
is dus een meerwaarde, omdat je dan 
ervaart hoe ze dingen zien en beleven.” 

Sarah sluit zich aan bij Matheo: ook zij 
vindt dat je heel veel leert uit het actief 
omgaan met een bepaalde doelgroep. 
Je past de theorie zo ook toe in de 
praktijk. 

haar liggen, is wel zeker! “In het vak fi-
losofie leer je de wereld op een ande-
re manier bekijken.” “En kritische vra-
gen stellen,” vult Norah aan. “Tijdens 
de filosofische gesprekken leggen we 
elkaar het vuur aan de schenen met 
pittige vragen!” En dat alles hoeft niet 
enkel in het Nederlands te zijn, want in 
HW krijg je een gezonde dosis Engels 
en Frans. “Handig wanneer je naar het 
buitenland gaat!” vult Phebe aan. 

“Eigenlijk worden wij nu al stevig voor-
bereid op verder studeren,” weet Lob-
ke, die graag psychologe zou worden. 
“Humane wetenschappen is een uitda-
gende aso-richting waarin je niet bang 
mag zijn voor een drukke planning. 
De lessen zijn theoretisch en gaan vrij 
snel. Gelukkig maken de leerkrachten 
voldoende tijd vrij om ons een handje 

“Dit schooljaar mochten we al kennis-
maken met kleuters. We moesten sa-
men met hen boekjes lezen of dingen 
knutselen. We hebben ook spelletjes 
uitgelegd en ze daarna gespeeld. In de 
theorielessen hebben we de lichame-
lijke en motorische ontwikkeling van 
deze doelgroep leren kennen. Dit dan 
meteen in de praktijk kunnen ervaren, 
maakte het allemaal heel concreet.”

Olivia reageert: “Binnenkort kunnen we 
dan tijdens ons projectwerk de verge-
lijking maken met kinderen uit het 6de 
leerjaar, zij zijn veel zelfstandiger. We 
begeleiden hen in activiteiten waarbij 
we hen iets willen bijleren, bv. een op-
dracht rond emoties en het geven van 
complimenten, er zit ook een samen-
werkingsopdracht in die ze ‘samen’ 
tot een goed einde moeten brengen. 
Olivia vult nog aan: “We brengen ook 
korte toneeltjes waarbij we hen sociale 
vaardigheden zoals assertiviteit willen 
aanleren. Dit hebben we ook op elkaar 
geoefend, we moeten goed voorbe-
reid zijn!”

Lauren weet te vertellen dat ze nu 
vooral bezig zijn met kinderen, maar 
dat later in hun richting ook nog oude-
ren aan bod zullen komen. Daar is zij 

te helpen wanneer dat nodig is.” 

Wanneer we Wout vragen welke leuke 
activiteiten hij zich zoal voor de geest 
kan halen, is hij bijna niet te stoppen: 
“Voor kunstbeschouwing maakten 
we een wandeling door Roeselare en 
stonden we stil bij de kunst op verbor-
gen en minder verborgen plaatsen. In 
sociologie en psychologie moesten we 
al eens uit de klas ontsnappen tijdens 
een spannende escape room. Tijdens 
de les Engels beeldden we acteurs 
uit en in Nederlands moesten we on-
langs keihard liegen tegen elkaar om 
lichaamstaal te leren lezen. De Kahoots 
in verschillende vakken zorgen regel-
matig ook voor het nodige plezier.”

Je ziet het, als je geïnteresseerd bent 
in dat tikkeltje meer, biedt Humane we-
tenschappen voor elk wat wils. 

Laurens Guilbert 

vooral in geïnteresseerd, want zelf zou 
zij graag bachelor ergotherapie stude-
ren. Ze vindt het trouwens een meer-
waarde dat je in deze richting verder 
kunt studeren om een bachelordiplo-
ma te halen, maar dat je ook na je 6de 
jaar meteen aan de slag kunt bij kinde-
ren of oudere zorgvragers. Zo heb je 
nog alle opties.
Wanneer we hen vragen welke karak-
tereigenschappen je moet bezitten om 
goed te functioneren in deze richting 
is Matheo heel duidelijk: “Zorgzaam 
zijn, want je leert hoe je voor mensen 
moet zorgen, dit zal later zeker een 
onderdeel zijn van je job.” Charline vult 
aan: “Ook kalm en geduldig zijn is een 
pluspunt in onze richting, want in je job 
later, zal je waarschijnlijk vaak dingen 
opnieuw moeten uitleggen of tonen en 
als jij rustig bent, worden mensen ook 
rustig.” Sarah gaat verder: “Je moet ook 
verdraagzaam zijn. Je moet respect 
kunnen tonen voor elk individu.” Warre 
doet een laatste aanvulling: “Durven 

Humane wetenschappen (D-finaliteit)

Maatschappij en welzijn (D+A-finaliteit)

“Eigenlijk worden wij nu al 
stevig voorbereid op verder 
studeren. Humane weten-
schappen is een uitdagende 
aso-richting.”

“Je leert heel veel uit het ac-
tief omgaan met een bepaal-
de doelgroep. Je past de the-
orie zo ook toe in de praktijk.”
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en creatief zijn, is ook wel een must. 
Je verkleden en durven een beetje gek 

Zes pittige meiden zijn trots op het feit 
dat ze de eersten zijn die voor de rich-
ting Wellness en lifestyle konden kie-
zen. Heel bewust kozen ze voor deze 
praktisch-theoretische richting.
 
“Ik wilde een richting doen waar ik iets 
praktisch leer, maar waar ik ook nog 
theoretisch geprikkeld word, zodat ik 
nog de mogelijkheden heb om verder 
te studeren als ik dit wil. Schoonheids-
verzorging interesseert me erg en ik 
wil in de toekomst graag een eigen 
zaak openen.” Tatiana droomde als 
kind al van een job in de schoonheids-
verzorging, ook het beroep kapster 
interesseert haar enorm. Op de vraag 
waarom ze dan niet koos voor de ar-
beidsmarktgerichte richting Haar- en 
schoonheidsverzorging, waarbij beide 
aan bod komen, reageert ze: “Dat is 
zeker een optie geweest, maar mijn 
leerkrachten van het tweede jaar sti-
muleerden me om Wellness en Life-

doen, decoratie maken om een thema 
vorm te geven, het hoort er allemaal 

style te doen, omdat in deze richting 
ook de algemene vakken een uitda-
ging zouden zijn.” Louana voegt er nog 
aan toe dat je deze algemene vakken 
zeker ook nodig hebt, mocht je net als 
zij interesse hebben om ooit leerkracht 
te worden in schoonheidsverzorging. 
Als de dames praten over de vakken 
die specifiek zijn voor hun richting, dan 
valt op dat heel veel gelinkt wordt aan 
het welbevinden van de klant, prak-
tijk aanleren en het juist uitvoeren van 
handelingen door ook de theoretische 
achtergrond van zaken te kennen.
“Als zaakvoerder moet je op een cor-
recte manier omgaan met de klant en 
je personeel. Aan de hand van rollen-
spellen in beautylab leren we hoe we 
ons moeten inleven in concrete situa-
ties.”, legt Emma uit. Axelle voegt hier-
aan toe dat het onderdeel psychologie 
in hun lessen gezondheid, welbevin-
den en ontwikkeling hier een grote 
meerwaarde bij is. Elize pikt verder in: 

bij.” Fien voegt hieraan toe dat je deze 
zaken via rollenspel leert en dat je in 
artistieke vorming hulp krijgt om de 
creatieve zaken uit te werken.

“In onze richting is het ook aangenaam 
dat theorie afgewisseld wordt met 
praktijk,” zegt Angel. “We leren bin-
nenhuistaken, zoals fruitpap maken 
voor baby’s of een gezonde maaltijd 
bereiden voor ouderen, dit behoort 
tot de indirecte zorg voor deze doel-
groepen.” Fien eindigt het interview: 
“We hebben misschien minder uren 
wiskunde, natuurwetenschappen en 
Frans, waardoor de algemene vak-
ken wat minder zwaar zijn, maar in de 
plaats daarvan leer je echt praktische 
zaken die we kunnen gebruiken in het 
dagelijkse leven. Dat vind ik heel be-
langrijk!” 

Kristel De Duytsche

“In het vak trends en evoluties zien we 
ook de culturele en geschiedkundige 
achtergrond van ons vak. Deze ken-
nis nemen we mee als inspiratiebron 
in ons projectvak beautylab, waar al 
onze theorievakken samenkomen in 
praktische toepassingen.”
“Daarnaast hebben we natuurlijk ook 
de echte praktijk: maquillage, mani-
cure, pedicure… Die echte praktijkmo-
menten zijn voor mij de leukste,” deelt 
Tatiana enthousiast mee. En dit wordt 
door iedereen bevestigd.
Louana legt uit wat het nut is van een 
theoretische achtergrond in hun rich-
ting: “In het vak anatomie en fysio-
logie leren we bv. hoe de huid en de 
spieren zijn opgebouwd. Dit is belang-
rijke informatie, want zo weten we nu 
dat je niet tegen de spieren in mag 
masseren of hoe je moet masseren om 
een bepaalde laag in de huid te berei-
ken.”
Ilani vindt het ook interessant dat ze 
in hun richting met externe deskundi-
gen in contact komen. Zo kwamen er 
al enkele sprekers een presentatie en 
demonstratie houden over bepaalde 
producten, bv. gelaatsverzorgings-
producten van Jojoba Care. Tatiana is 
het hiermee eens: “De leerkrachten 
kunnen het heel goed uitleggen, maar 

“Ik wilde een richting doen 
waar ik iets leer, maar waar ik 
ook nog geprikkeld word, zo-
dat ik nog de mogelijkheden 
heb om verder te studeren als 
ik dit wil. Schoonheidsverzor-
ging interesseert me erg en ik 
wil in de toekomst graag een 
eigen zaak openen.”

Wellness en lifestyle (D+A-finaliteit)



11 

mensen die dagelijks met deze pro-
ducten in de weer zijn, weten er echt 
het fijne van. Als we dan zelf ook mo-
gen testen met deze producten onder 
hun begeleiding, is dat toch echt een 
meerwaarde.” 
Ze gaan ook wel eens op stap, zo 
gingen ze naar de sauna. We zien in 
Gezondheid, welbevinden en ontwik-
keling hoe je lichaam verzorgen kan 

Vijf leerlingen van 3 Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen brengen meer 
duidelijkheid over wat deze nieuwe 
richting precies inhoudt. Wat meteen 
opvalt, is dat deze leerlingen een vlotte 
babbel hebben. Sociale mensen, stuk 
voor stuk! 

Jorgo steekt van wal, hij wil graag op-
voeder worden en is ervan overtuigd 
dat de studierichting de ideale voor-
bereiding hiervoor is. Je leert name-
lijk hoe mensen in elkaar zitten, hoe 
een groep werkt en hoe kinderen op-
groeien. “We hadden het al over pes-
ten en wat de gevolgen zijn voor beide 
partijen. Dit kan ik straks gebruiken als 
opvoeder.” 
Lucille neemt het woord over: “Ik zie 
mijn toekomst eerder in de vroedkun-
de, het moet fantastisch zijn om er bij 
de start bij te zijn. Zo’n belangrijk mo-
ment: als het goed gaat, maar ook als 
het fout loopt. Dan moet je goed voor-
bereid zijn en veel weten over de pre-
natale fase maar ook hoe mensen door 
emoties op verschillende manieren re-
ageren. Dit komt aan bod in psycholo-
gie en sociologie. Nu al die kennis op-
doen, dat is een meerwaarde om later 
te studeren voor mijn droomjob.”
Anse wil dan weer leerkracht lager on-
derwijs worden. Ze vindt het dan ook 
de moeite dat ze nu al heel wat leert 
over de ontwikkeling van het kind op 
zowel fysiek, cognitief als emotioneel 
vlak.
Terwijl deze drie leerlingen al zeker zijn 
van hun stuk, zijn Sofie en Jitske nog 
zoekende. Jitske wil nog alle kanten uit 
kunnen. En Sofie kan maar niet kiezen, 
misschien iets met kinderpsychologie 
of criminologie. Één ding is zeker, met 

helpen om je beter te voelen. Dan zelf 
eens mogen ondervinden wat een sau-
na kan doen voor je huid, het ontgiften, 
dat maakt de theorie concreet.”, vertelt 
Emma. 
Naast het feit dat je heel wat vaardig-
heden binnen de schoonheidsverzor-
ging onder de knie moet krijgen en je 
ook heel wat kennis moet opdoen, is 
het ook belangrijk dat je de juiste per-

Maatschappij- en welzijnswetenschap-
pen is nog héél veel mogelijk. 

“In onze richting is theorie heel be-
langrijk. Zowel voor de algemene vak-
ken, als de specifieke vakken. Je moet 
dus zeker de wil hebben om te stude-
ren, anders kom je er niet!” zegt Anse. 

Jorgo bevestigt dit: “Zeker, psycho-
logie en sociologie is een niet te on-
derschatten vak. Gelukkig hebben we 
ook het vak sociolab. Hierin wordt de 
theorie concreet in projecten. We gin-
gen bijvoorbeeld op bezoek bij de or-
ganisatie Tejo, zij zetten zich in voor het 
mentale welzijn van jongeren.” 

Sofie voegt hieraan toe: “Ook leerden 
we hoe we mensen moeten observe-
ren, zodat we hun gedrag kunnen in-
terpreteren en hierop inspelen. Deze 
theorie moesten we daarna toepas-
sen door een kleutertje te observeren. 
Straks gaan we hier nog een stapje ver-
der in. We leren dan hoe kinderen zich 
cognitief en motorisch ontwikkelen en 
in sociolab organiseren we een spel 
waarin deze ontwikkelingsgebieden 
aan bod komen, bv. tellen en vormen 
herkennen. Dan mogen we onze doel-
groep van nabij begeleiden.”

Lucille vindt dat je voor deze richting 
een goed inlevingsvermogen moet 

soonlijkheid hebt. Elize somt de karak-
tereigenschappen mooi op: luisterbe-
reidheid naar de klant toe, zorgzaam 
zijn zodat je opmerkt wat er bij de klant 
leeft en je moet ook bereid zijn om 
vriendelijk en respectvol met mensen 
om te gaan. Ze concludeert: “Als je dit 
alles bezit, dan is Wellness en lifestyle 
echt iets voor jou!” 

Kristel De Duytsche

hebben, omdat je in filosofie, sociolo-
gie en psychologie veel moet praten 
met elkaar en elkaars standpunt moet 
proberen te begrijpen. Zeker tijdens 
de lessen filosofie komt duidelijk aan 
bod hoe je moet reflecteren over het 
nadenken zelf. Dit is niet zo eenvoudig, 
maar wel interessant. Hierdoor leer je 
elkaar heel goed kennen, maar ook je-
zelf, want je moet jezelf ook voor een 
stukje blootgeven. Dit komt de klas-
sfeer ten goede, maar je krijgt er vooral 
een bredere kijk op hoe mensen den-
ken en zijn.  
Jitske zegt dan weer dat je vooral ge-
motiveerd moet zijn, je krijgt namelijk 
heel wat opdrachten en moet goed 
kunnen plannen. Uiteindelijk voegt 
Jorgo er nog aan toe, dat het niet voor 
niets een sociale richting is. Je moet 
vaak met elkaar samenwerken en dan 
is een sociale houding wel belangrijk. 

Sofie vatte de richting Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen mooi samen: 
“Als je interesse hebt in hoe de mens 
is en denkt, hoe een persoon binnen 
een maatschappij functioneert, en als 
je bereid bent om te werken en na het 
middelbaar verder te studeren, om tot 
slot een sociaal beroep uit te oefenen, 
dan is dit de juiste richting voor jou!”  

Kristel De Duytsche

“Als je interesse hebt in hoe de 
mens is en denkt, hoe een per-
soon binnen een maatschap-
pij functioneert, en als je be-
reid bent om te werken en na 
het middelbaar verder te stu-
deren, om tot slot een sociaal 
beroep uit te oefenen, dan is 
dit de juiste richting voor jou!” 

Maatschappij- en welzijnswetenschappen (D-finaliteit)
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In spanning wachtten 17 leerlingen 
dit jaar 12 of 13 maart af. Die dag ver-
trokken ze immers samen met enke-
le medeleerlingen op buitenlandse 
stage. Drie weken lang deden ze 
via Erasmus buitenlandse ervaring 
op in het werkveld van hun studie-
gebied. Dit in vier verschillende lan-
den: Frankrijk, Ierland, Finland en 
Nederland. 8 leerlingen gingen aan 
de slag in woonzorgcentra, 5 in een 
kleuterschool of crèche, 3 in een 
schoonheidsinstituut en 1 leerling in 
een kapsalon. 

Al snel werd duidelijk dat de ervaring 
die ze de voorbije jaren opdeden in 
België verschillend is van de buiten-
landse tegenhanger. Voor vertrek 
waren er dan ook heel wat onbeant-
woorde vragen: Is de werklast groter 
of kleiner? Hoe worden activiteiten 
ingepland? Passen ze nieuwe tech-
nieken toe die wij in België nog niet 
kennen?…

Ook de talenkennis van de leerlin-
gen werd op de proef gesteld. Drie 
weken communiceren in het Frans of 
Engels baarde hen eerst wat zorgen, 
maar heeft zeker zijn vruchten afge-
worpen. Van een voorzichtige ken-
nismaking tot een kort vloeiend ge-
sprekje met een bewoner: het deed 
de leerlingen deugd ook op dit vlak 
vooruitgang te ervaren. En ook het 
Fries in Nederland leek soms een 
vreemde taal.

De terugrit of -vlucht naar België was 
er dan ook één met een dubbel ge-
voel. De leerlingen stonden te pope-
len om hun ervaringen met vrienden 
en familie te delen, maar tegelijker-
tijd had de belevenis soms wat lan-
ger mogen duren. In het derde tri-
mester kijken ze er dan ook naar uit 
om hun ervaringen met medeleer-
lingen in de derde graad tijdens de 
groepspresentaties te delen.

Finland: Liza Prinsier (7 KZ), Lau-
ra Olivier (7 KZ), Manon Maertens 
(7 HS), Fauve France (6 GWWb) en 
Paulien Snoeck (6 GWWb) en Thiana 
Cools (6 SV)

Frankrijk: Lotte Rosez (7 TBZ), Fen 
Velghe (7 OA) en Gaëlle Lattrez 
(6 GWWb)

Nederland: Julie Mayné (7 KZ) en 
Hanne Vandaele (7 KZ)

Ierland: Maud Vandycke (6 GWWb), 
Nimra Crombez (6 SV), Fleur 
Van Cappel (6 SV), Eva Crombez 
(6 GWWb), Amory Van den Dries-
sche (6 GWWb)  en Phebe Mollij 
(6 GWWb) 

Lise Pattyn

Uniek avontuur op
buitenlandse stage

Frankrijk

Finland

Ierland Nederland
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Een klein vraagje, een groots decor
Bij de opstart van het VISO-spek-
takel Uitblinker stelde ik meneer 
Deprez een klein vraagje: ‘Wil jij 
helpen bij het uitwerken van het 
decor?’ Zijn reactie was meteen dat 
dit allesbehalve een klein vraagje 
was...

Je stond niet meteen te springen 
om ‘Ja’ te zeggen op deze vraag. 
Hoe kwam dit?
In mijn carrière in VISO heb ik heel vaak 
het decor voor ons modespektakel ge-
maakt. Ik weet dus wat voor klus dit is. 
Zeker toen ik hoorde wat jullie in ge-
dachten hadden, beloofde het pittig te 
worden. 
Ook mijn vrouw speelde wel een beetje 
een rol, om eerlijk te zijn. Na het laat-
ste modespektakel was ze duidelijk ge-
weest : het was de laatste keer dat ik de 
boel thuis op stelten had gezet!  

Waarom zei je dan toch ‘ja’ op mijn 
vraag om te helpen aan het decor 
van ons spektakel? 
Jouw puppyogen – geen commentaar 
van deze schrijver – en natuurlijk het feit 
dat je vraag en het bijhorende verhaal 
me meteen prikkelden en inspireerden 
om aan de slag te gaan. 

Je vrouw zal het graag gehoord 
hebben… 
Hoe begin je nu aan deze taak?
Om te beginnen heb ik geluisterd naar 
het verhaal. Daaruit heb ik alle elementen 
gehaald die onder de noemer decor val-
len. Bij elk element heb ik gekeken wat 
haalbaar was. Zo wilden jullie graag een 

vliegtuig, maar dit zag ik niet haalbaar. 
Een koets daarentegen, geen probleem!
Als ik een lijstje heb van wat gedaan moet 
worden, dan doe ik wat inspiratie op het 
internet op. Ik bekijk ook welk materiaal 
ik voor handen heb, want een decor voor 
een schooltoneel is met beperkt budget 
en middelen. Daarna ga ik aan de slag en 
zoek ik uit hoe ik dingen kan gaan maken 
en waarmee ik dat zal doen. 
Zo heb ik 5 kroonluchters gemaakt voor 

de balzaal in het stuk. Natuurlijk zijn die 
gemaakt van kristallen, die had ik niet. 
Daarom zocht ik een betaalbaar alterna-
tief. Dit werden de voetjes van een plas-
tic fles, zoals van cola. 

Amai, hoeveel flessen had je dan 
nodig?
Ik denk dat ik een 900 flessen in mijn 
handen heb gehad. De collega’s verza-
melden deze in de lerarenkamer en elke 
avond tijdens het Nieuws werkte ik aan 
de lusters verder. De eerste luster duur-
de het langst, omdat ik toen nog moest 

uitzoeken hoe ik het ging aanpakken, dit 
kostte me 2 maand tijd. 

Dan zal je toch heel wat uren be-
steed hebben aan het decor voor 
Uitblinker?
Ja, heel wat vrije tijd kruipt hierin. Ik be-
gon in de eerste week van september en 
zal werk hebben tot de show begint op 
3 juni. 

Hoever sta je al? 
Veel zaken staan al in de afwerkfase, 
d.w.z. schilderen. Hier begonnen we met 
enkele collega’s deze krokusvakantie 
aan. Van andere dingen is de construc-
tie af, maar moet de aankleding nog 
gebeuren. Hiervoor gebruik ik recupera-
tiemateriaal, bv. van onze partnerschool 
Barnum, waar de  verbouwingswerken 
gestart zijn.

Wat is de grootste uitdaging aan dit 
decor?
Op tijd klaar zijn. De timing in het oog 
houden. Ik doe door, maar ik werk de de-
tails uit volgens de tijd die ik heb. 

Welke talenten moet je hebben om 
deze taak tot een goed einde te vol-
brengen?
Zot zijn, een begripvolle vrouw hebben, 
praktisch inzicht hebben en zien hoe je 
van niets, iets kunt maken. Welk mate-
riaal heb je voor handen en wat en hoe 
kan je er het maximale uit halen. 

Welke voldoening haal je er voor je-
zelf uit?
De leerlingen de mogelijkheid geven om 
te schitteren, ze hebben er zo’n deugd 
van om aan een dergelijk project te kun-
nen meewerken. Hen dan een fantas-
tisch decor kunnen geven, toont hen dat 
wat ze doen, belangrijk is. Ook voor het 
publiek, hun mond doen openvallen. De 
eerste indruk naar de zaal toe, zorgt ook 
voor de verwachtingen. Dit zorgt er ook 
voor dat de leerlingen gemotiveerd zijn, 
het is niet gewoon een decor voor een 
‘schoolvoorstelling’, maar een professio-
neel decor voor een show waarin zij mo-
gen uitblinken. 

Dank je wel meneer Deprez, om ons 
project te helpen vormgeven! 

Kristel De Duytsche



14 

Leerlingenbegeleiders
sterk in verbinden

Hoe ziet de dag van een leerlingen-
begeleider er eigenlijk uit? 
Er zit heel veel afwisseling in elke 
dag! Je kan niet echt spreken van 
afgelijnde taken die dagelijks terug-
keren. 
Wekelijks zitten we samen met het 
volledige team leerlingenbegelei-
ders, de directie en het CLB om leer-
lingen met zorg te bespreken. We 
stellen dan een planning op die we 
in de loop van de week proberen af 
te werken. Op het ‘to-do lijstje’ kan je 
zien wat dat zoal omvat. 
Uiteraard staat niet alles op die plan-
ning, want het meest kenmerkende 
aan onze job, is de onvoorspelbaar-
heid. Elke dag kan iets wat heel drin-
gend is de volledige planning in de 
war sturen: een leerling die nood 
heeft aan een gesprek, een ouder 
die opbelt, noem maar op… Geen en-
kele dag ziet er hetzelfde uit. 

Die flexibiliteit lijkt me niet simpel, 
maar was waarschijnlijk wel heel 
bruikbaar tijdens de coronacrisis. In 
de media kunnen we voortdurend 
lezen over de negatieve invloed 
hiervan op leerlingen, merken jullie 
dit ook in VISO? 
Ja, toch wel. Tijdens de lockdown 
merkten we vooral dat veel leerlin-
gen het moeilijk hadden om voortdu-
rend tussen vier muren te zitten. Plots 
was lessen volgen het enige wat nog 
mocht en dat dan ook nog eens van 
achter een computerscherm! Ook de 
structuur die school biedt, viel weg, 
wat voor sommigen tot heel wat frus-
tratie leidde. Uiteraard stonden wij 
toen wel klaar, maar het werd echt 

hoog tijd dat iedereen terug naar 
school mocht komen. De invloed van 
vrienden en vriendinnen bij wie je 
kan ventileren of een feestje waar je 
jou eens goed kan laten gaan, mag 
niet onderschat worden! Opgekrop-
te emoties zijn nooit goed. 
Na de lockdown merkten we dat 
leerlingen het soms moeilijk had-
den om terug in het schoolse ritme 
te komen en sommigen hebben het 
er nog moeilijk mee. Ook studeren 
blijkt lastiger dan vroeger. Daarom 
is een groot deel van onze taak nu 
om samen met de leerkrachten stu-
diebegeleiding aan te bieden. Het 
motiveren van leerlingen om naar 
school te blijven komen, is ook zeer 
belangrijk op dit moment.    

Wat is het moeilijkste in jullie job? 
Het is lastig om niet altijd voor ie-
dereen klaar te kunnen staan. Soms 
moeten we een keuze maken welke 
leerling het grootste of dringendste 
probleem heeft en dat is helemaal 
niet leuk. Wij willen tijd maken voor 
een babbel met elke leerling - en 
ouder of leerkracht - die daar nood 
aan heeft. Helaas moeten we soms 
te snel een gesprek afbreken of de 
persoon die voor ons zit naar iemand 
anders doorverwijzen. Het feit dat er 
dan ook nog eens ellenlange wacht-
lijsten zijn bij psychologen en andere 
instanties die leerlingen intensie-
ver kunnen helpen, maakt onze job 
soms wel moeilijk.

Wat maakt van iemand een goeie 
leerlingenbegeleider? Is er zoiets 
als een ‘stappenplan’ om de ideale 

Onze leerlingenbegeleiding: wie zijn ze, wat doen ze en waarom? 

Als er iemand is die het schoolmotto ‘sterk in zorg’ hoog in het vaan-
del draagt, dan zijn het onze leerlingbegeleiders wel. Joke Desimpel, 
Reinilde Mol, Joke Vanallemeersch en Carla Van Engelandt geven da-
gelijks het beste van zichzelf opdat de leerlingen op beide campussen 
zich zo goed mogelijk in hun vel voelen. Je moet je immers goed voe-
len voor je je talenten ten volle kan ontplooien en kan leren. Daarom 
vonden wij het hoog tijd om hen eens in de spotlights te plaatsen en 
jullie kennis te laten maken met wie ze zijn, wat ze allemaal doen en 
wat hen drijft.

Joke Vanallemeersch
 Master educatieve studies

14 jaar in VISO
3de graad VISO P

Joke Desimpel
Master in de psychologie

11 jaar op school
1ste en 2de graad VISO D

Carla Van Engelandt
Master in de pedagogische weten-

schappen + 11 jaar  op school
1ste graad VISO P / 3de graad VISO D

Reinilde Mol
Master in de communicatieweten-

schappen + gvso gr2 in de politieke
en sociale wetenschappen

15 jaar in VISO
2de graad VISO P
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om op tijd te komen en hen dat dan 
ook echt zien doen. Een berichtje 
krijgen van een leerkracht dat de 
problemen die ze bij een leerling 
opmerkten, opgelost zijn. De ap-
preciërende woorden van een 
ouder. Leerlingen die in de twee-
de graad rebelleren, maar dan in 
de derde graad openbloeien en 
volwassen worden. Een leerling 
die op het punt staat de school 
te verlaten, toch aan boord hou-
den en die persoon voor een 
doel zien gaan. Oud-leerlingen 
die je op straat nog eens tegen 
het lijf lopen en zeggen dat je 
hen echt geholpen hebt. Die 
lijst met kleine overwinningen 
is eindeloos...

Zonder jullie zou VISO een 
veel minder warme plek 
zijn. Dank jullie wel om elke 
dag verbinding te creëren 
tussen de leerlingen, leer-
krachten, ouders, directie 
en externe organisaties!

Laurens Guilbert

leerlingenbegeleider te worden?
Nee, zo’n stappenplan hebben we 
niet. De ervaring die we doorheen 
de jaren opbouwden, helpt ons vaak. 
We hebben zowat alles gezien en 
meegemaakt. Je kan ons niet snel 
meer van ons stuk brengen! 
Er zijn wel kwaliteiten die belangrijk 
zijn in onze job, zo zijn geduld en 
flexibiliteit twee kernwoorden voor 
iemand die aan leerlingenbegelei-
ding doet. Je moet ook de kracht die 
in iedere persoon zit kunnen zien en 
erin blijven geloven dat een situatie 
opgelost kan worden. 
Leerlingenbegeleider ben je ook niet 
alleen, we zijn een heel hecht team. 
Een goed gesprek met elkaar helpt 
om zaken in een ander licht te zien, 
nieuwe oplossingen voor een be-
paald probleem te ontdekken en om 
situaties die onder je vel kruipen los 
te kunnen laten. 

Waarom is leerlingenbegeleider zo’n 
mooie job?
Het zit hem vooral in de kleine din-
gen en het gevoel dat wat we doen, 
waardevol is. Laatkomers motiveren 



De pen device,
vernieuwend en uitdagend 
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September 2021, de komst van de pen devices in ons eerste en derde jaar is zowel voor leerlingen als leer-
krachten een grote uitdaging. Volgend schooljaar zal trouwens elke leerling een toestel hebben.
Wat is de meerwaarde van een laptop in de klas? Enkele leerkrachten getuigen over hoe de laptop+pen 
ingezet wordt. Je zal meteen merken dat de mogelijkheden zeer divers zijn en dat de pen device een grote 
troef is, zowel voor de vakken zelf als voor de ict-vaardigheden van leerlingen en leerkrachten. De komende 
jaren beloven heel boeiend te worden op ict-vlak!

Mijn ervaring als leerkracht in 1 B? Leerlingen moeten elke dag hun toestel bij hebben, opgeladen. Niet eenvoudig, 
maar eigenlijk loopt dit vrij goed. Ook wij, de leerkrachten, worden elke dag uitgedaagd om op een creatieve manier 
aan de slag te gaan met de pen device. Dat dit wat tijd in beslag neemt, is logisch denk ik. Maar we zijn goed gestart. 
Dit bewijzen de foto’s en de gesprekjes met onze leerlingen.
De pen device wordt volgens de 1 B-leerlingen al heel veel gebruikt voor het opzoeken van informatie, het bekijken 
van filmpjes, het maken van herhalingsoefeningen…  Maar ook andere opdrachtjes scoren heel goed bij de leerlin-
gen. Zo losten ze al enkele escaperooms op in de les wiskunde en maakten ze in Word mooie elfjes in de les Neder-
lands. In de les godsdienst wordt het opzoeken in de bijbel nu ingeoefend aan de hand van een Bookwidget. Leuker 
dan op papier toch? De leerstof herhalen met een Kahootquiz is bij onze leerlingen ook een topper. En wist je dat ze 
in de les techniek de evolutie van hun gezaaide bloemetjes digitaal bijhouden? 
Ik was zelf al getuige van enkele mooi uitgewerkte opdrachten in verschillende vakken. Ik ben er zeker van dat wij als 
leerkracht de komende maanden nog heel veel zullen groeien en leren van elkaar en zo onze leerlingen nog meer 
gaan uitdagen. Win – win voor iedereen! 

Saskia Caes, leerkracht 1 B

In het 3de jaar Maatschappij- en welzijnswetenschappen en Maatschappij 
en welzijn maken we dankbaar gebruik van de vele mogelijkheden. Veel 
cursussen staan online. Zo kunnen leerlingen altijd volgen als ze hun cur-
sus vergaten of oefeningen opnieuw maken. Via Bookwidgets en online 
oefeningen kunnen leerlingen zowel op school als thuis leerstof inoefenen 
en kunnen we op maat werken. Voor spreekoefeningen gebruiken we ook 
de opnameknop in PowerPoint. In socio-lab maakten de leerlingen heel 
mooie affiches ter preventie van de gevaren op sociale media.  Voor soci-
ologie en psychologie deden ze ook al persoonlijkheidstestjes en maken 
ze nu een online levensloopboek. 
De mogelijkheden zijn schier eindeloos, laat ons maar verder ontdekken! 

Mieke Vanaudenaerde en Eline Hoorne, leerkrachten 3de jaar

Ook in 3 Haar- en schoonheids-
verzorging is de pen device 
zeer bruikbaar. De leerlingen 
kunnen tijdens de praktijk in-
structiefilmpjes, hulpfiches en 
mindmaps gebruiken. Er zijn 
ook digitale checklists om aan 
zelfcontrole te doen. Toetsen en 
taken worden online gemaakt 
via Bookwidgets of Onenote 
en de cursus staat ook online. 
Je merkt het, het toestel wordt 
heel veel gebruik!

Ine Deprez, leerkracht 3 HSV
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In 1 A is de laptop+pen zeker een meerwaarde, zowel in de gewone lessen als in de talenturen. In Maatschappij en 
welzijn werken we er veel mee. Leerlingen gebruikten bijvoorbeeld al Whiteboard om een tekst doorheen het trimes-
ter aan te vullen, via Socrative deden we al een stellingenspel en Kahoot wordt ingezet om leerstof te herhalen. Bij 
groepswerk en bij het opzoeken van oefeningen is de pen device zeker ook heel handig! Als titularis merkte ik al dat 
het toestel steeds vaker gebruikt wordt in veel vakken. 
Ook de insluitende lezer wordt gesmaakt bij onze leerlingen. Een lange tekst lezen is voor sommigen tijdrovend. De 
insluitende lezer komt ook daar zeker van pas. In de examens gebruiken we de pen device daar ook voor.
Je merkt dat zowel de leerlingen als wij als leerkracht steeds meer kunnen met het toestel. De ict-vaardigheden stij-
gen snel, wat zeker een goede zaak is. 

Martine Lezy,  leerkracht 1 A

Joeri Sioen

Badmintontalenten halen 4 medailles binnen
(4 STWb) maar liefst 6 wedstrijden spe-
len. Hij verloor enkel zijn 1ste wedstrijd, 
maar zijn comeback was zoet, want in de 
finale kwam hij terug uit tegen deze spe-
ler en haalde keihard uit. Deze wedstrijd 
won hij dan ook overtuigend en pakte zo 
de gouden plak! 
In de 3de leeftijdscategorie domineer-
de VISO het deelnemersveld en dit re-

Op woensdag 16 februari staken we het 
Polenplein over naar de sporthal van het 
VTI met een delegatie van 5 badminton-
helden om deel te nemen aan het badmin-
tontornooi van de Roeselaarse scholen.
In de 1ste categorie vertegenwoordigde 
Andrei Ungureanu (1 Bb) ons en eindigde 
op een felbevochten 4de plaats.
In de 2de categorie moest Gilles Berten 

sulteerde in een heus VISO-podium! 
Vic Berten (6 GWWa), Rune Deleye  
(6 GWWa) en Kobe Vandevivere (4 VVc) 
haalden de drie medailles binnen.

Zo doen we het beter dan de Belgische 
delegatie op de olympische winterspelen 
met maar liefst 4 medailles. Proficiat aan 
alle deelnemers! 

Aariën Lievens
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Vier op een rij !

Alle 4 voor het eerst gestart als leerkracht of opvoeder in VISO.
Alle 4 oud-leerlingen van onze school van de richting Techniek-wetenschappen

en alle 4 frisse enthousiastelingen!
Reden genoeg om hen in de kijker te zetten. We stelden de volgende vragen aan

opvoeder meneer Bardyn en leerkrachten mevr. Herreman, mevr. Vandevelde en mevr. Ide.
Hun eerlijke respons getuigt van gedrevenheid en goesting!

Terug IN De TIJD als VIsO-leerlINg

Michiel Bardyn Nele Herreman Febe Vandevelde Karen Ide

1 Je bent oud-leerling van onze 
school: welke richting(en) volg-
de je eigenlijk en hoe voelde je 
je bij ons op school?

M. Bardyn: Mijn gehele middelbare 
schoolloopbaan bracht ik door in VISO. 
Ik heb vier jaar Techniek-wetenschappen 
(nu Biotechnologische STEM-weten-
schappen) gevolgd en daarna twee jaar 
Gezondheids- en welzijnswetenschap-
pen. Ik genoot in die richting van de sta-
ges en daar heb ik mijn inspiratie opge-
daan: ik wou leraar worden!

N. Herreman: Ik heb de richting Tech-
niek-wetenschappen gedaan vanaf het 
4de middelbaar. Ik voelde me supergoed 
op school. Ik werd hier warm onthaald, ik 
had een hechte klasgroep, de leerkrach-
ten stonden altijd klaar om te helpen...  
Ik heb echt graag in het VISO schoolge-
lopen!

F. Vandevelde: Ik volgde dan weer de 
volledige 6 jaar Techniek-wetenschap-
pen. Ik voelde mij op mijn gemak, de 
richting paste perfect bij mij. 

K. Ide: Ook ik volgde Techniek-weten-
schappen. Ik vond het heel leuk op onze 
school, alles ging vlot. Het 1ste en 2de 
jaar was ik trouwens intern, daarna niet 
meer.

2 Welke hoogtepunten herinner 
je je nog van je schoolleventje in  
VISO? 

M. Bardyn: Ik herinner me nog de vele 
leuke themadagen op school zoals Dag 
van de kleur. Dit was iets waar ik elk 
jaar naar uitkeek, evenals het leerlin-
genfeest. Als leerling was je een heel 

schooljaar bezig om alles voor te berei-
den en scripts uit het hoofd te leren. Ik 
was echt trots wanneer ik op het einde 
van het schooljaar al mijn werk kon tonen 
aan mijn medeleerlingen. Ik deed elk jaar 
mee en was zelfs enkele keren presen-
tator.

N. Herreman: Mijn ultieme hoogtepunt 
was misschien wel dat ik sinds het 5de 
middelbaar een relatie ben begonnen 
met iemand uit mijn toenmalige klas (Si-
mon Deseure). Ondertussen zijn we 10 
jaar samen en zijn we zelfs getrouwd. 
Verder was ik ook lid van de leerlingen-
raad, daar was het hoogtepunt de orga-
nisatie van het festival TMF Stressfactor 
(waar dan ook meteen ‘Dag van de kleur’ 
in het leven werd geroepen), maar ook 
het starten van het Knabbel- en babbel-
huisje. Ik kom dus uit de generatie oud-
leerlingen voor meneer Bardyn. Maar de 
mooiste herinneringen met mijn klas heb 
ik natuurlijk aan de 100-dagen en een uit-
wisselingsproject met een Duitse school. 
Ook Parijs en London waren twee top-
pers!

F. Vandevelde: Voor mij was dat ook 
TMF Stressfactor op het Polenplein dat 
VISO organiseerde. Toen kregen we een 
kleur per jaar en stond er een frietkraam 
op de speelplaats, tof!

K. Ide: Ik herinner me nog dat we een vrij 
podium deden in de turnzaal en alles van 
de 100-dagen blijft me ook zeker bij!

3. Welke keuze heb je gemaakt 
na VISO en waarom? Hoe heb je 
die tijd ervaren?

M. Bardyn: Door de stage-uren in Ge-
zondheids- en welzijnswetenschappen 
wist ik vrij snel dat ik in het onderwijs 

wou. Daarom begon ik mijn studies als 
leerkracht lager onderwijs, maar na twee 
jaar maakte ik de switch naar leerkracht 
secundair onderwijs (met de vakken PAV 
en biologie).  

N. Herreman: Na VISO heb ik bache-
lor lager onderwijs gestudeerd. Ik wist 
niet goed wat ik precies wilde worden, 
maar sowieso dat ik met kinderen/jon-
geren wilde werken. Na mijn opleiding 
lager onderwijs deed ik nog de opleiding 
master pedagogische wetenschappen 
met afstudeerrichting onderwijskunde. 
Ik heb 6 jaar lang kunnen genieten van 
een prachtige studententijd: ontspan-
ning afwisselen met inspanning. Met 
motivatie kan je ver geraken! Per toeval 
na mijn studies zag ik een vacature in 
het secundair onderwijs om cultuur en 
gedragswetenschappen te geven in het 
BuSO type 9 OV4 (Gent).   Daar was ik 
helemaal verkocht aan het lesgeven in 
het middelbaar. Het jaar erop was ik in 
diezelfde school leerlingenbegeleidster. 
Aangezien wij toen terug verhuisd zijn 
naar West-Vlaanderen, heb ik ook beslist 
om een job dichter bij huis te zoeken. Ik 
dacht meteen aan mijn roots in mijn ei-
gen middelbare school VISO... en het is 
me gelukt!

F. Vandevelde: Ik had/heb een grote in-
teresse in biologie. Ik bekeek veel series 
zoals Bones, Criminal Minds, CSI… ik wil-
de graag iets doen rond het forensisch 
aspect. Daarom koos ik voor Biomedi-
sche wetenschappen, afstudeerrichting 
forensische geneeskunde. De studies 
gingen vrij makkelijk, waarschijnlijk om-
dat het echt mijn ding was/is. Ik heb heel 
veel geleerd tijdens mijn masterjaren. Ik 
mocht dan ook op plaats delicten komen 
tijdens mijn stage en voor mijn master-
proef. Na deze opleiding behaalde ik nog 
mijn educatieve master in de biologie en 
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gezondheidswetenschappen. Vorig jaar 
studeerde ik af. Het was een pittig jaar, 
toen werkte ik al parttime in VISO en 
deed ik deze opleiding in 1 jaar tijd. Niet 
evident!

K. Ide: Ik koos voor een Master in de in-
dustriële wetenschappen, optie chemie. 
Ik heb dit gekozen, omdat je heel veel 
kon doen met deze richting. Ik was er 
iedere keer door met onderscheiding, 
maar moest hiervoor wel het hele jaar 
door studeren. Ik vond de overgang van 
6de middelbaar naar 1ste jaar hoger wel 
moeilijk. Het was voor mij overweldi-
gend. Ik ben enorm geschrokken van de 
dikke cursussen en van het feit dat je hier 
zelf mee aan de slag moest. Ik heb toen 
echt moeten doorzetten. Maar eenmaal 
ik mijn draai hierin gevonden had, was ik 
vertrokken.

4. Welke functie heb je nu op onze 
school: welke vakken/jaren/enga-
gement? Hoe zie je jezelf in deze 
job evolueren: welke eventuele 
ambities of dromen heb je nog?

M. Bardyn: Ik werk in het VISO (en een 
deeltje in Barnum) fulltime als opvoeder. 
Ik zit ook in de leerlingenraad en mon-
teer of film af en toe filmpjes voor school 
(zoals voor VISO Masked Singer). Ik werk 
sowieso ook graag met media en tech-
nologie. Als VISO iemand nodig heeft die 
kennis heeft van monteren/camerawerk 
etc, dan stel ik me graag kandidaat! 

N. Herreman: Momenteel geef ik psy-
chologie en sociologie in het 3de jaar 
Maatschappij en welzijn en in het 5de 
jaar Verzorging geef ik communicatie en 
omgangskunde. Ik hoop dat ik volgend 
jaar deze vakken zal mogen blijven ge-
ven, de leerstof sluit enorm aan bij mijn 
interesses. Verder geef ik ook nog en-
kele uren Bijsprong, om leerlingen met 
een leerachterstand bij te werken. Op dit 
moment blijf ik nog realistisch en hoop 
ik vooral dat ik volgend schooljaar mag 
blijven lesgeven in VISO. Ik vind het fan-
tastisch om nu alles vanuit het ander per-
spectief mee te maken. 

F. Vandevelde: Ik geef les in de derde 
graad en in 3 Humane wetenschappen. 

Ik geef verschillende vakken zoals biolo-
gie, chemie, natuurwetenschappen, toe-
gepaste wetenschappen…

K. Ide: Ik ben leerkracht natuurweten-
schappen, anatomie en fysiologie. Dit is 
mijn eerste jaar als leerkracht en dus wil 
ik vooral ervaring opdoen in het lesge-
ven en klasmanagement. Dat is een re-
alistische visie op de toekomst, denk ik.

Bedankt voor de spontane en eerlijke 
respons, heel veel succes met jullie ver-
dere schoolloopbaan alvast!

Sonja Sijmkens

Kappersscharen zien, voelen, testen… 
De leerlingen kregen tips mee die be-
langrijk zijn bij de aankoop van zo’n kap-
persschaar. 

Na een uitgebreide toelichting van de 
gepassioneerde spreker konden de leer-
lingen kennismaken met verschillende 
soorten kwalitatieve en ergonomische 
kappersscharen die vereist en aange-
past zijn aan bepaalde kapperstechnie-
ken. Ze konden de scharen hanteren en 
uittesten.

Met deze demonstratie werd het nut 
van een efficiënte, ergonomische schaar 

Joël Vertommen van ‘Line Scissors’ 
kwam langs bij de leerlingen van 6 Haar-
zorg met boeiende info over kappers-
scharen, want een schaar is niet zomaar 
een schaar!

Er werd uitgelegd hoe een professio-
nele kappersschaar met de hand ver-
vaardigd en vakkundig geslepen wordt. 
De handgemaakte kappersscharen van 
‘Line Scissors’ uit hoogwaardige Japanse 
staalsoorten doorlopen meer dan 180 
productiefasen. 
De prijs van een schaar is afhankelijk van 
de gebruikte staalsoort.

voor het creëren van verschillende soor-
ten coupes duidelijk gemaakt. 

Dorine Delameilleure

Ik vond de demo super interessant. 
Ik heb er echt van genoten en veel 
bijgeleerd. Je kreeg de kans om een 
schaar te kopen met grote korting en 
je kon de schaar een beetje perso-
naliseren.  Ik vond het ook leuk dat 
we de scharen mochten uittesten en 
zo konden voelen of de schaar ons in 
de hand lag of niet.

Het was een zeer interessante demo. 
Volgend jaar zou ik zeker nog eens 
willen luisteren om te weten of er 
veel vernieuwingen zijn!

Ik vond het een zeer leuke en leer-
rijke ervaring. Ik heb veel bijgeleerd 
over verschillende soorten scharen. 

Elviera Lernous

Sita Vanoverschelde

Jolien Colombier



Leerlingenraad vol energie
Hallo, ik ben Thalissa Commeyne uit 6 Vc. Hier zijn we met een aantal leden van de 
leerlingenraad 4, 5, 6, en 7 van VISO campus Delbekstraat. Weet je wat wij allemaal 
doen?  Wij zorgen ervoor dat er vaak leuke activiteiten worden georganiseerd. Jammer 
genoeg konden we dit jaar niet veel organiseren door corona. Niet alleen de leerlingen 
zetten wij graag in de bloemetjes, maar ook de leerkrachten op de ‘Dag van de leer-
kracht’. Samen maken we iets leuks van de ‘Dag van de jeugdbeweging’.  De ‘Dag van 
de kleur’ komt nog. Wordt vervolgd dus… We verkopen lekkere, warme chocolademelk 
als het koud is. We vieren Valentijn en kijken al uit naar de editie van volgend jaar, om 
niet alleen de liefde maar ook vele vriendschappen te vieren. Onze bedoeling is dat 
wij van een gewone schooldag een superleuke dag maken. Naast dit alles proberen 
we ook de stem te zijn van de leerlingen. We vertegenwoordigen hen bij de directie en 
Kobe Vandevivere, onze voorzitter, is ook lid van de schoolraad. 

Wij zijn Jolien Vandaele en Amalia Vande-
kerckhove uit 6 Vc. Wij zijn sinds dit jaar lid 
van de leerlingenraad en zijn blij dat we hier 
aan mogen deelnemen! Eerst was ik (Amalia) 
nog niet zo zeker of ik dit avontuur zag zitten. 
Door de overtuiging van Jolien en de leuke 
verhalen van de leerlingenraad maakte ik de 
keuze om hieraan deel te nemen. Hier heb ik 
geen spijt van!
Wij vinden de leerlingenraad een plek waar 
je jezelf kan zijn en waar je al je leuke ideeën 
voor de school kan naar voor brengen. Een 
zeer leuke ervaring dus.

Hallo, ik ben Karuna Douchy uit 4 VVb en 
ben al 4 jaar actief in de leerlingenraad. 
Het is tof om met andere leerlingen samen 
te zitten en te denken hoe we de school 
op een creatieve manier kunnen verster-
ken met onze groep. We organiseren leuke 
activiteiten om de school samen top te ma-
ken. Zin om ook na te denken en andere 
leerlingen te ontmoeten? Word dan zeker 
volgend jaar lid van de leerlingenraad!

Hallo, ik ben Kiara Lycke 
uit 4 MRP. Ik zit sinds dit 
jaar in de leerlingenraad 
omdat het me leuk leek 
om dingen te organiseren 
voor leerlingen en leer-
krachten. Ik ben blij dat je 
je eigen ideeën kan delen 
met je medeleerlingen, 
dat je je eigen mening kan 
geven en extra dingen 
toevoegen aan ideeën 
van anderen. Het is een 
superervaring die ik dit 
jaar mag meemaken!

Ik, Michelle Viaene uit 5 Vc, ben in de 
leerlingenraad gegaan omdat ik wou we-
ten wat het was. Ik vind dit een heel toffe 
ervaring omdat je mag brainstormen over 
de activiteiten op school en hoe we het 
leuk kunnen maken voor iedereen. In de 
leerlingenraad kun je al je creatieve idee-
en aan bod laten komen en 
weet je dat er rekening mee 
gehouden wordt. Ik vind het 
ook goed dat er niemand je 
mening zal veroordelen.

Hallo, wij zijn de mevrouw M’en (toevallig 
beginnen onze voornamen allemaal met 
een M) van de leerlingenraad. Wij begelei-
den de leerlingen van de leerlingenraad. 
Dit jaar zijn we gestart met een grote groep 
enthousiastelingen. Helaas werd ons en-
thousiasme weer getemperd door het 
welbekende coronavirus, maar we hopen 
binnenkort weer op volle toeren te kunnen 
werken met onze leden. 
Postcorona, here we come!
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Ook op radio en TV werkte men voor het 
eerst samen om met de stip-it actie tegen 
pesten kinderen, jongeren en volwasse-
nen te bereiken. Want pesten stop je niet 
alleen en actie blijft nodig!
De nieuwe Stip-it-actie werd massaal 
opgepikt door jong en oud. Ook het the-
malied Diamant van Camille hoorde je 
overal en weerklonk ook verscheidene 
keren op school.

Een greep uit de activiteiten op school:
•	1ste	jaars	begonnen	in	die	week	de	

dag met een goeiemorgen en hielden 
een dag van de beleefdheid; 

•	Sessie	weerbaarheidstraining
 (2de jaar);
•	Workshop	met	de	politie	over
 cyberpesten en privacy op de
 smartphone (2de jaar);
•	Een	film	waarin	een	jongen	een
 pakkende getuigenis geeft over
 pesterijen (3de jaar);
•	Een	film	waarin	een	meisje	goede	

cijfers behaalt op school en hierdoor 
lastig gevallen wordt (4de jaar);

•	Een	reportage	over	racisme:
 ‘het leven in kleur’ (5de jaar);

Het hele schooljaar door besteden we 
in VISO aandacht aan pesten en respect 
voor elkaar. Dit vinden we belangrijk, ze-
ker in deze coronatijden, waarin het wel-
bevinden van iedereen extra op de proef 
wordt gesteld. 
Tijdens de 17de Vlaamse week tegen 
pesten, van 18 februari tot en met 25 fe-
bruari 2022, richtten we onze blik op het 
omgaan met gelijkenissen en verschillen. 
We weten allemaal dat iedereen anders 
is en dat je jezelf moet kunnen zijn om 
gelukkig te zijn. En toch is anders zijn 
een risico...

In VISO zetten we in op een cultuur van 
verbinding en respect en daarom orga-
niseerden we voor elk jaar een activiteit 
die bijdraagt tot het elkaar beter leren 
kennen, die samenspel en samenwer-
king bevordert, die de jongeren het ge-
voel geven erbij te horen, een stem te 
krijgen en van betekenis te zijn. 
Het thema voor deze week ‘Iedereen is 
anders, iedereen hoort erbij!’ stemde ie-
dereen tot nadenken.

•	Werken	met	stellingen	rond
 ‘racisme en diversiteit’ (6de jaar);
•	Workshop	‘vluchtelingen	in	Europa’	

(6de jaar);
•	Workshop	‘pesten	op	de	werkvloer’	

(7de jaar).
•	Actie	complimentjes	geven	(iedereen);

Laten we blijvend actie voeren tegen 
pesten en voor respect en laten we stre-
ven naar een wereld waarin iedereen, 
van jong tot oud, er volop bij hoort!

Patrick Soenen

VISO-week tegen pesten
en voor respect
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Op speeddate met de toekomst

4 STW moesten hen doorheen alle 
stapjes loodsen en daarna uitleg ge-
ven bij het besluit.  

Er kwamen ook verschillende sprekers 
naar de school, zij kwamen vertellen 
over hun job. De sociale sector, de ge-
zondheidssector en de onderwijssector 
stonden centraal. Dit zijn de 3 sectoren 
waar de meeste van onze STW-leerlin-
gen later in terecht komen. Een zorgjuf 
kwam uitleg geven over haar job als 
leerkracht in het lager onderwijs en hoe 
het is om kinderen met extra noden te 
begeleiden. Een collega uit Gezond-
heids- en welzijnswetenschappen en 
Maatschappij en welzijn kwam uitleg 
geven over het beroep van verpleger. 
Zelf heeft ze jarenlang gewerkt als ver-
pleegster in een woonzorgcentrum. Ze 
deed ook ervaring op als verpleegster 
in het ziekenhuis en kon dus mooi het 
verschil uitleggen. Nu is zij leerkracht 
om leerlingen de start van het vak te 
leren en hen te inspireren. De derde 
spreekster die onze leerlingen wist 
te boeien, is werkzaam in een zorgin-
stelling voor jongeren met sociale en 
emotionele moeilijkheden. De gesloten 
instelling biedt deze jongeren opnieuw 
structuur aan om hen een nieuwe kans 
te geven in de toekomst. 

Een juiste keuze maken naar de toe-
komst toe is al het halve werk om 
te slagen. Om deze keuze zo door-
dacht mogelijk te kunnen maken, 
boden we de leerlingen van 4 So-
ciale en technische wetenschap-
pen een reeks van activiteiten aan 
tijdens de lessen integrale opdrach-
ten om een duidelijk beeld te vor-
men van hoe zij hun toekomst zien.  

Per drie of vier kregen ze een doel-
groep toegewezen; dit konden kinde-
ren van 6 tot 8 jaar zijn, maar ook kinde-
ren van 9 tot 12 jaar. Daarna gingen ze 
brainstormen over wat deze doelgroep 
interesseert en wat zij allemaal al kun-
nen. Na dit overleg startte de echte 
uitdaging. Ze moesten een televisie-
programma maken waarin ze verschil-
lende activiteiten voor hun doelgroep 
binnen een bepaald thema uitleggen. 
Dit natuurlijk met het gepaste decor, 
de kostumering, de nodige attributen 
en een stap-voor-stap uitgelegde acti-
viteit op maat van hun kijkers. 
Naast leuke, grappige en creatieve 
resultaten om te bekijken, kregen de 
leerlingen vooral inzicht of bijv. lesge-
ven iets voor hen zou zijn, of werken 
in functie van kinderen hen zou liggen. 
Ze leerden tegelijk dat goed overleg-
gen en voorbereiden belangrijk is, 
maar ook dat werken in groep niet al-
tijd eenvoudig is. De grote meerwaar-
de ervaar je als iedereen zijn of haar 
talenten goed inzet. 

Daarnaast kwamen er ook leerlingen 
van het 6de leerjaar langs om samen 
natuurwetenschappelijke experimen-
ten uit te voeren. De leerlingen van 

De leerlingen deden ook onderzoek 
naar de verschillen tussen enkele rich-
tingen binnen de sociale sector op het 
gebied van het lessenpakket en de 
richtingen die de logische vervolgop-
leidingen zijn. Dit toetsten ze dan aan 
hun eigen ervaringen, capaciteiten en 
interesses om een keuze te maken 
naar de toekomst toe. 

Als laatste activiteit organiseerden 
we een speeddate met leerlingen uit 
de derde graad. Er gaat niets boven 
babbelen met leeftijdsgenoten die net 
iets verder staan en hierdoor ervaring 
hebben met een bepaalde richting. Zij 
kunnen namelijk precies vertellen wat 
een richting inhoudt, hoe de lessen 
worden aangepakt, wat moeilijk en 
wat makkelijk is, waarom zij die keuze 
maakten en wat zij voor ogen hebben 
op het gebied van hun droomjob. De 
4de jaars konden al hun vragen stellen 
aan leerlingen uit 6 GWW, 6 STW en 
6 Verzorging. Na 5 minuten kregen ze 
telkens een nieuwe ‘partner’ voor zich. 
Voor sommigen voelde dit wat onwen-
nig aan, voor anderen dan weer niet.  
Het feit dat ze info kregen van ‘erva-
ringsdeskundigen’ maakte de speed-
date een unieke ervaring.

Kristel De Duytsche

“Eerst had ik wel wat schrik om met 
leerlingen uit de derde graad te spre-
ken tijdens de speeddate, maar een-
maal bezig viel het heel goed mee en 
heb ik al mijn vragen kunnen stellen 
over de verschillende studierichtin-
gen. Uiteindelijk werd dit dus wel een 
leerrijk moment.”

“Ik vond de opdracht STW-tv heel 
leuk en grappig. Het was goed dat 
we dit mochten doen als vervangop-
dracht. Door corona kon het bezoek-
je van de lagereschoolkinderen niet 
doorgaan. Ik vind het leuk om te wer-
ken met/voor die leeftijdsgroep.”

“Het was verrassend om te zien hoe-
veel sommige kinderen al wisten over 
de microscoop tijdens hun bezoek.”

“Het was boeiend om met 12-jarigen 
een hologram te maken. Ze waren 
heel enthousiast.”Boo Vanhaverbeke (4 STWb)

Melinda Mehmetaj (4 STWd):

Fien Debals  ( 4STWd):

Nina Speleers (4 STWc):
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Gevaren ontdekken in het reuzenhuis

ven van twee interessegebieden gaan ze 
nu voor de richting waar hun hart ligt.

We proberen ze natuurlijk te helpen bij 
het nemen van die beslissing. Een me-
dewerkster van het CLB kwam uitleg ge-
ven over de opbouw van ons secundair 
onderwijs. In de basisoptie bekeken ze 
de uurroosters van de richtingen Zorg 
en welzijn, Moderealisatie en textielver-
werking en Haar- en schoonheidsverzor-
ging. Ook het invullen van de ‘I like test’ 
leverde nuttige en soms wel verrassende 
info op.  

Maar uiteindelijk leer je het meest door 
effectief op bezoek te gaan naar onze 
richtingen. De leerlingen konden aan de 
hand van kleine praktijkoefeningen ken-
nismaken met leerlingen en leerkrachten 
uit die hogere jaren. Ideaal!

En nu… even alles laten bezinken om dan 
op het einde van het jaar samen met de 
ouders de juiste keuze te maken. 
Veel succes!

Saskia Caes

We leerden de verschillende kamers in 
het huis kennen en de gevaren die hier-
bij horen. Zoals hier bij dit hoge bed. Als 
je het kind alleen laat, kan het er gemak-
kelijk uitvallen. 
Bij deze zoektocht kregen we ook een 
afstandsbediening met een tablet waar-
mee je codes kon scannen en zo kreeg 
je uitleg over de kamers. 

Wat eten we, spaghetti of macaroni? Kent 
u dat, een moeilijke keuze moeten ma-
ken? Onze leerlingen van 2 B moeten 
zeker een belangrijke beslissing nemen. 
Op het einde van dit jaar kiezen zij hun 
verdere studierichting. Na een jaar proe-

In de richting Kinderzorg gingen we tij-
dens de lessen geïntegreerd werken 
naar het ‘Reuzenhuis’ in Kortrijk. Het Reu-
zenhuis is een huis waarin je in de wereld 
stapt van kleine kinderen. 
Ze tonen alles door de ogen van kleine 
kinderen, wat betekent dat de voorwer-
pen in het Reuzenhuis 3 keer zo groot 
zijn. De bedoeling is om de gevaren voor 
kleine kinderen aan te tonen aan ouders 
en kinderbegeleiders. 

Hier zie je dat we ‘opgesloten’ zitten in 
een speelbox. Voor een kind kan een 
speelbox dreigend overkomen en voor 
ons voelde dit ook zo. 

Ten slotte hadden we ook de kans om 
met een VR-bril door de ogen van een 
kind te kijken in verschillende ruimtes in 
het huis. Zo zagen we de gevaren in huis. 
We begrepen zo hoe kinderen fantase-
ren over wat ze in de realiteit zien.
We konden ook een fire escape room 
doen. Wij hadden natuurlijk de snelste 
tijd om buiten te komen. 

De leerlingen van 7 Kinderzorg

2 B proeft van de 2de graad
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De leerlingen van het zesde jaar Gezondheids- en welzijnswetenschappen en Sociale 
en technische wetenschappen namen dit schooljaar opnieuw deel aan de wedstrijd 
Junior Journalist georganiseerd door het Davidsfonds. De grootste schrijfwedstrijd 
voor jongeren in Vlaanderen daagde hen deze keer uit om een opiniestuk te schrijven 
rond het thema ‘De wereld na 2030’. Vier leerlingen vielen in de prijzen en mochten 
een uitgebreid boekenpakket ontvangen: Thisbe Vandevyver (6 STWc), Hanne De-
wagtere (6 GWWa), Noor Muylle (6 STWc) en Mattice De Loof (6 STWb). Samen met 
hun ouders werden ze op 23 januari 2022 uitgenodigd op de 12e editie van Toast 
Literair in zaal O.C.A.R. in Rumbeke. Daar konden ze de prijzen in ontvangst nemen en 
genieten van optredens van de leerlingen Woord van STAP Roeselare. Ze maakten er 
kennis met de schrijfsels van andere winnaars en de Roeselaarse stadsdichter Edward 
Hoornaert gaf er een inspirerende bloemlezing uit eigen werk. Hieronder vinden jul-
lie een aantal fragmenten uit de winnende opstellen van onze getalenteerde VISO-
leerlingen. De toekomst ziet er rooskleurig uit… of toch niet?

Wedstrijd Junior Journalist 2022

Er zijn ook wel dingen die positief zullen evolueren zo-
als de behandeling van ziektes. Nu zijn ze, zoals ik al 
zei, met de behandeling voor terminale tumoren bezig. 
Ik hoop dat ze tegen dan voor zeldzame ziektes zoals 
bepaalde kankers behandelingen vinden. Er zijn heel 
veel ziektes waar men geen behandeling voor heeft en 
ik vind het zonde om deze mensen te zien lijden en er 
niets te kunnen aan doen. Op vlak van opvoeding denk 
ik ook dat het positief zal evolueren. Men zal volgens 
mij veel minder zwart-wit denken. Ik denk dat men meer 
gebruik zal maken van een genderneutrale opvoeding. 
Hieronder versta ik dat men het kind zelf zal laten kie-
zen waarmee het speelt.

De natuur en de mens beïnvloeden elkaar enorm. Zo 
zal de natuur de mens beïnvloeden door bijvoorbeeld 
natuurrampen waaraan de mens gevolg moet geven. 
Denk maar aan epidemieën die grote gebieden be-
smetten, of bosbranden door droogte van de natuur 
waardoor de mens in een leefomgeving komt met erg 
slechte en ongezonde lucht. Maar omgekeerd heeft de 
mens ook een grote invloed op de natuur. Denk maar 
aan alle eerder vernoemde zaken zoals uitstoot van 
CO2 of het rondzwieren van afval. Om een perfecte 
wereldbol te verkrijgen, moeten de mens en de natuur 
in harmonie leven. 

De manier van lesgeven op de scholen zal er ook an-
ders aan toe gaan, ik vermoed dat alles digitaal en van-
op afstand zal gebeuren. De kinderen zullen van thuis 
uit les krijgen via hun computer uit vrees voor allerlei 
virussen.  Dit zal misschien wel nog niet het geval zijn 
binnen 10 jaar, maar binnen 30 jaar lijkt me dit meer en 
meer een realiteit. Hierdoor zullen de sociale contacten 
verminderen, zullen we minder vrienden maken… Maar 
er zit natuurlijk ook een kans in dat dit niet zal gebeuren 
en dat ik nu wat te pessimistisch ben, want de scholen 
vinden het welzijn van de kinderen ook heel belangrijk. 

In de toekomst zal er ook meer aan-
dacht besteed worden aan duurza-
me voeding. Nu hoor je al vaak dat 
we met klimaatproblemen zitten. We 
zullen minder voedsel uit het buiten-
land halen en meer lokaal gaan pro-
duceren. Op vlak van voeding zullen 
de mensen van de toekomst over 
het algemeen vegetariër of flexitariër 
worden. Ook de woonsituatie van 
mensen in 2030 zal sterk verschillen 
met de woonsituatie van mensen in 
2020. Zo denk ik dat we veel meer 
appartementen zullen bouwen, want 
dat is voordeliger. Als je op eenzelf-
de grondoppervlakte een apparte-
ment bouwt, kan je hierin veel meer 
mensen huisvesten dan wanneer je 
één huis bouwt, waarin slechts één 
gezin kan wonen. De grond wordt 
ook schaars en ook cohousing en 
verschillende generaties die samen-
wonen onder één dak zal het nieuwe 
normaal worden. 

Thisbe Vandevyver, 6 STWc

Hanne Dewagtere, 6 GWWa

Mattice De Loof, 6 STWb

Noor Muylle, 6 STWc

Peter Desmet
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Op het ritme van de schoolband

sturen wij als leerkrachten bij, vooral 
meneer Vandevyver heeft hier heel wat 
ervaring mee, omdat hij zelf ook in een 
band speelt en optredens doet. 

Wat is er leuk aan het spelen in een 
schoolband?
Kort gezegd: het is gewoon leuker om 
met mensen samen te spelen. Het brengt 
ook inzichten door de correcties die je el-
kaar geeft. Het is verfrissend om te leren 
van de input van anderen. Voor mij per-
soonlijk is het ook leuk dat ik kan leren 
van de leerlingen. Zo is Lars een enorme 
troef in de schoolband, want hij kan heel 
snel horen wie welk akkoord waar kan 
spelen. Dat is een fantastisch talent!

Hoe zorg je voor de juiste mensen in de 
schoolband?
We hebben bij het begin van het school-
jaar een oproep gedaan. Daarna hiel-
den we audities en bekeken we welke 
muzikanten we konden inzetten. Het is 
vooral de motivatie die een belangrijke 
rol speelt. Je moet de passie hebben om 
elke week te repeteren en ook de num-
mers keer op keer te oefenen. De leerlin-
gen die we nu in de schoolband hebben, 
hebben echt wel ‘liefde voor muziek’. 

Hoe bepalen jullie de nummerkeuze?
De keuze van onze playlist komt vooral 
vanuit de leerlingen. Dit is net het leuke 
aan de schoolband, leerkrachten en leerlin-
gen zijn beiden een deel van de band. Dus 
we zijn geen autoritaire figuren waarnaar 
geluisterd moet worden. Iedereen heeft 
evenveel zeggingskracht. Er is overleg!

Welke impact heeft ‘uitblinker’ op de 
schoolband?
Uitblinker is deels de reden waarom de 
schoolband opnieuw werd opgericht. En-
kele jaren geleden was er al een band 
onder leiding van meneer Vandevyver, 
maar dit viel toen stil. Toen hij hoorde 
dat er een mooie kans kwam in de vorm 
van Uitblinker om het muzikaal talent 
van onze leerlingen te tonen in De Spil 
en hij hulp kon verwachten van mij, was 
het meteen duidelijk dat we deze kans 
om uit te blinken in muziek niet mochten 
laten liggen. Het is dan ook vanzelfspre-
kend dat de nummers die noodzakelijk 
zijn om Uitblinker muzikaal vorm te ge-

Een school zonder schoolband is als een 
musical zonder muziek. Onze school-
band zorgt straks voor het muzikale ge-
deelte in het VISO-spektakel ‘Uitblinker’ 
en dat is toch wel een grote meerwaar-
de! Dit jaar stapten Bastijn Bonte, Tine 
Van Hoorde, Arsch Gabarkhel, Romy La-
ruywe, Rosebella Desmet en Lars Roe-
landt samen met meneer Vandevyver, 
meneer Guilbert en meneer Vanhove in 
het avontuur van de schoolband. Elke 
maandagmiddag gaan ze aan de slag 
om nummers onder de knie te krijgen. 
Meneer Guilbert beantwoordde graag 
wat vragen over hun band voor ons 
schooltijdschrift.  

Hoe verloopt een repetitie? 
Een oefensessie begint altijd met het 
spelen van de nummers die we reeds re-
peteerden. Deze kennen we het best en 
zetten de juiste toon. Elke week bepaalt 
iemand anders de volgorde. Daarna spe-
len we nog een verzoeknummertje. Over 
het algemeen duurt het 3 oefenmomen-
ten vooraleer we een deftige versie van 
een nummer kunnen spelen. Soms lukt 
dit al in 1 of 2 keer, maar soms moeten we 
wat langer sleutelen om de juiste toon-
hoogte te vinden, te bepalen wie wat 
wanneer speelt of zingt…

Hebben de leerlingen veel ervaring?  
De leerlingen die een instrument bespe-
len, zijn alvast goed in wat ze doen. Na-
tuurlijk is spelen in een band nog wat an-
ders dan individueel spelen. Als je alleen 
speelt, dan is dit altijd een afgezwakte 
versie van het originele nummer om-
dat de andere instrumenten ontbreken. 
Wanneer je met een band speelt, klinkt 
het echter, maar moet je ook rekening 
houden met elkaar. Door elkaar beter te 
leren kennen, door de capaciteiten van 
de anderen te appreciëren en vooral 
door naar elkaar te luisteren, geraak je 
op elkaar ingespeeld. Door héél veel te 
repeteren, zorg je ervoor dat de timing 
onderling goed zit en dit komt het eind-
resultaat ten goede. Tijdens de repetitie 

“Ik vond het altijd al leuk om te zin-
gen en dansen. Ik probeerde in het 
verleden al mee te doen aan het leer-
lingenfeest, maar dit lukte me niet. 
Daarom waagde ik dit jaar opnieuw 
mijn kans om auditie te doen voor 
de schoolband. Mijn vrienden steun-
den mij hier enorm in. Toen ik hoorde 
dat ik erbij was, was ik in de wolken. 
De schoolband is een plaats waar je 
jezelf kan zijn. Je maakt kennis met 
andere leerlingen uit verschillende 
jaren en dat is ook sociaal heel goed.”

“Na het oproepingsfilmpje van Uitblin-
ker was ik meteen enthousiast, alleen 
twijfelde ik nog naar de haalbaarheid 
om deel te nemen in alle drukte van 
het 6de jaar, maar ik dacht: ‘Ik doe mee 
aan de auditie en ik zie wel!’. Ik ben 
klassiek geschoold op het gebied van 
muziek, die popwereld is me nog niet 
zo bekend. Daarom is het een leuke uit-
daging om dit te ontdekken in de vorm 
van een pop/rock-band. Het gevoel van 
samen te horen als groep en de sfeer 
is echt wel tof! Soms is het eens moei-
lijk om op elkaar af te stemmen, maar 
dat maakt het een avontuur. Iedereen 
heeft zijn eigen talent en dat gebrui-
ken we ook! Verlegen zijn, is totaal 
niet nodig, iedereen is er gelijk. Ook 
de leerkrachten die meespelen zijn er 
om te helpen, maar zijn ook zoekende. 
Samen met hen is het heel aangenaam 
werken. Dus als je graag muziek speelt, 
de schoolband is zeker een mooi idee.”

Romy Laruywe 4 STWb, zang:

Lars Roelandt 6 STEM/TW, piano/trompet:

ven verwerkt zitten in ons repertoire en 
repetitieschema.  

Wat zou je zeggen aan de muzikale le-
zers om hen warm te maken om volgend 
jaar mee te doen aan de schoolband?
Ben jij ook een slaapkamermuzikant die 
zijn talent aan de wijde wereld wil laten 
zien of al een ervaren lid van een band/
orkest die een nieuwe uitdaging zoekt, 
doe dan zeker volgend jaar auditie, want 
wij willen jou in de band!

Kristel De Duytsche
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6des en 7des
kraken de incaperoom

Vanuit de lessen godsdienst trokken 
we met de zesdes en de zevendes 
naar de Bremstruik in de Arme Kla-
renstraat 35. Daar hebben 13 gods-
dienstleerkrachten uit 6 verschillende 
Roeselaarse secundaire scholen een 
incape-room gemaakt. Geen escape-
room, want je wordt niet opgesloten 
en je moet nergens uitbreken. Wel 
een incaperoom, want door puzzels 
op te lossen moet men proberen ‘de 
deur van gedeelde waarheid’ op het 
einde open te krijgen. In de slaapka-
mertjes van het klooster werden puz-
zels gemaakt rond 9 verschillende ge-
loofsovertuigingen. Pas nadat die 70 
puzzels opgelost zijn, hebben de leer-
lingen voldoende tips gekregen om 
de einddeur open te krijgen. Op die 
manier leren de leerlingen al spelend 
over de gebruiken bij verschillende le-
vensbeschouwingen. Tijdens de nabe-
spreking in de klas, werden de speelse 
elementen verder geduid en werd nog 
meer duidelijk waarom elke puzzel 
juist gespeeld werd in die kamer.

Wij waren niet de eersten die mochten 
komen spelen en leren. Tal van andere 
scholen, ook van buiten Roeselare, 
gingen ons al voor. Zelfs de universi-
teit van Leuven kwam naar de incape-
room kijken en ze maakten er zelfs een 
hele pagina over op hun site:
Thomas Podcast, episode 5: Een interlevens-
beschouwelijke incaperoom - Thomas - Gods-
dienstonderwijs.be (kuleuven.be).

Het is allemaal heel mooi in elkaar 
gestoken. Sommige vragen waren 
moeilijk op te lossen, maar het was 
wel telkens een waw-effect als we 
het vonden.

We begonnen aan de puzzels en ik 
wou geen pauze nemen omdat we 
toen als groep goed bezig waren. 
Je moest wel als team samenwerken 
om de oplossingen te vinden. 

Vooral de betekenis van wat er ach-
ter elke puzzel schuilt, vind ik knap.

Ik heb bijgeleerd dat elke godsdienst 
start vanuit de gedachte dat je het 
goede doet voor een ander.

We leerden dat elke godsdienst an-
ders is (met andere regels en goden), 
maar toch lijken ze ook hard op elkaar.

Ik vond het super goed gedaan en 
origineel. Het was leuk om te leren 
over de verschillende godsdiensten 
op een andere manier dan een ge-
wone les.

 Priscilla Bortier, 7 OA

Thaila Deven, 7 TBZ
Febe Naert, 7 TBZ

Manon Bruggeman, 6 Va

Sander Samyn, 7 TBZ

Fienne Blomme, 6 Va

 Bart Deprez
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Auteurslezing De knikkers van Qadir

Het internaat als een brug
tussen school en thuis

rond werkten in het kader van de week 
voor respect. Het is het verhaal van een 
man die zijn verleden en zijn toekomst in 
Afghanistan achterliet door de dreiging 
van de Taliban. Samen met zijn vrouw en 
twee jonge dochtertjes ondernam hij een 
vlucht die uiteindelijk drie maanden zou 
duren. Verhalen die we kennen uit het 
journaal krijgen plots een gezicht. Het 
zijn Qadir en zijn gezin die door mensen-
smokkelaars uitgebuit worden, zij die in 
een rubberbootje een woelige zee over-
steken, zij die meerdere keren uitgewe-
zen worden door ‘de ongeloofwaardig-
heid van hun verhaal’. 

Gelukkig liep Qadir Leo Bormans tegen 
het lijf. Hij hielp Qadir om zijn levens-
verhaal onder woorden te brengen. Dat 
doen ze aan de hand van acht knikkers. 
Deze knikkers vormen voor Qadir sinds 
zijn kindertijd zijn dierbaarste bezit. Naar-
mate het verhaal vordert, krijgt elke knik-
ker een naam. De naam van een dierbare 
die hij verloor. 

Nadat de zesdejaars in de lessen Neder-
lands kennis hadden gemaakt met dit 

verhaal, was het een bijzondere ervaring 
om Qadir met de rugzak waarmee hij 
vluchtte het podium op te zien lopen. Het 
werd muisstil toen hij uit die rugzak de 
jurkjes van zijn dochtertjes haalde, en de 
knikkers die de samenvatting van zijn le-
ven vormen. Zijn woorden brachten een 
gruwelijke ver-van-mijn-bed-show even 
heel dichtbij, maar gaven ook een hoop-
volle boodschap. Hoe lastig het leven 
ook lijkt, er is altijd een reden om door 
te zetten.

Laurens Guilbert

Het komt niet vaak voor dat je de auteur 
én het hoofdpersonage van een boek 
ontmoet, maar op donderdag 17 maart 
kregen de zesdejaars van campus Polen-
plein toch die kans. Toen zakten Qadir 
Nadery en Leo Bormans van Leopolds-
burg naar Roeselare af om het beklijven-
de verhaal van deze papa op de vlucht 
te vertellen.

Het startpunt van dit alles was het boek 
De knikkers van Qadir, waar de zesdes 

•	help	je,	steun	je,	stimuleer	je	elkaar	tij-
dens het studeren;

•	ontdek	 je	 een	 positieve	 leeromgeving	
met coachende studiebegeleiding;

•	heb	je	tijd	voor	ontspanning	en	boeien-
de activiteiten om je talenten te ontdek-
ken en te ontwikkelen. Op woensdag-
namiddag zijn er tal van ontspannende 
activiteiten voorzien;

•	krijg	 je	 een	 eigen	 kamer	 met	 respect	
voor je privacy en rust;

•	geniet	 je	van	 ’s	morgens	tot	 ’s	avonds	
structuur door het vast dagschema

Internaat Noord, iets voor jou?
Neem dan even contact met ons.

kathy.deman@sint-michiel.be
www.internaatnoord.be

Wie op internaat Noord verblijft, wordt 
door de begeleiders en de leeftijdsge-
noten met open armen ontvangen. Het 
internaat, op de site van partnerschool 
Barnum, staat open voor meisjes en jon-
gens van VISO en Barnum.
Kiezen voor het internaat Noord is kiezen 
voor een harmonie tussen thuiskomen 
en zelf je weg vinden. Studie en ontspan-
ning deel je met de hechte vrienden-
groep, terwijl de opvoeders je zorg en 
persoonlijk alle aandacht geven.

Op internaat Noord:
•	groei	 je	samen	met	leeftijdsgenoten	in	

persoonlijkheid, karakter en interesse;

Ook Pauline Carpentier uit 1 Ax mag 

vooral zichzelf zijn. Ze heeft haar 

eigen mooie kamer en houdt van 

gezelschapsspelletjes spelen in het 

ontspanningslokaal.

Monica Hasaert uit 1 ACc vindt het 

leuk op internaat, vooral de vele toffe 

activiteiten. Ze maakt er veel vrien-

den en zegt dat iedereen klaar staat 

om haar te helpen wanneer nodig.
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een leerkracht van Ic Dien de leerlingen 
van het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg 
onderdompelde in een les hanterings-
technieken?  

Nora Goethals uit 1 ALa mee deed aan 
de 1ste provinciale voorronde trampoline 
springen? Nora mag doorgaan naar het 
Vlaams kampioenschap! We supporteren 
voor Nora!

heel wat leerlingen van 1 B en 2 B lek-
kere groentjes meebrachten naar school 
tijdens de gezonde week? Wie de code 
ontcijferde van de gezonde kist kreeg 
een beloning… een zak vol gezond lek-
kers natuurlijk!

VISO een engagementsverklaring ‘ope-
ratie proper’ heeft ondertekend? Zo ver-
klaren wij als school ons uiterste best te 
doen om onze doelstelling van een net-
tere school en schoolomgeving te beha-
len.

de leerlingenraad in VISO P de ramen 
opfleurde met vriendschappelijke bood-
schappen om de feel good vibe te ver-
spreiden en zo valentijn liet neerdalen?

 

5 en 6 STEM/TW zich geheel in William 
Kentridge-stijl uitleefden op een oude 
cursus chemie?

de leerlingen van 5+6 Mode en 5 Vc 
meewerken aan een internationaal pro-
ject met twee scholen uit Zhejiang, onze 
zusterprovincie in China? In het juni-num-
mer vertellen we je graag meer hierover.

een pingpongbal even snel valt als 
een bowlingbal? De 6 TW’ers wisten 
dat reeds uit de lessen fysica. Dat Lars 
Roelandt de titel van beste tafeltennis-
ser mag opeisen, dat weten we nu ook 
na het Krokuskampioenschap. “Hij vuurt 
pingpongballen af die aanvoelen als 
onhoudbare bowlingballen”, aldus een 
(in de eer gekrenkte) deelnemer die 
verder anoniem wenst te blijven. Tristan 

Vanantwerpen hoopt evenwel revanche 
te kunnen nemen tijdens het Zomerkam-
pioenschap. Ook Kobe Segaert, Ewald 
Deblaere en Arne Wyffels dingen straks 
opnieuw mee naar de titel. Place your 
bets!

Kenji Guillemyn uit 1 Bd, DJ ambities 
heeft? Hij waagt zich regelmatig aan een 
plaatje draaien.

we zo blij zijn dat we opnieuw activiteiten 
mogen organiseren buiten de school? De 
leerlingen van het 5de jaar Organisatie-
hulp begeleidden met veel plezier een 
valentijnsnamiddag in het woonzorgcen-
trum De Waterdam. 

de leerlingen van de 1ste graad het zeker 
ook zien zitten om de handen uit de mou-
wen te steken om de schoolomgeving op 
te ruimen? 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wist je dat...
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lize Vanquathem uit 1 ALb niet alleen 
actrice is in het VISO-spektakel Uitblinker 
op onze school, maar ook geselecteerd 
is voor de musical Oliver in oktober in de 
Stadsschouwburg in Kortrijk?

opvoeder Maarten Veys in zijn vrije tijd 
een heuse inline skater is? De blutsen en 
builen neemt hij er graag bij.

Emilia  Nyffels uit 1 AX 1ste werd van onze 
school op de STEM-Olympiade en 4des 
van over heel Vlaanderen? 

Yori Decuypere (6 GWWb) in april mee-
doet aan het landentoernooi rolstoelhoc-
key?

er een zetduiveltje sloop in het artikel 
over waterzuivering door 3 BWSTEM in 
het vorige nummer van Contact? Het dui-
veltje maakte van een d een b... zodat 
het woord adsorptie verkeerdelijk werd 
benoemd als absorptie...

bij de STEM-olympiade voor de twee-
des plaats 1 naar Louna Deweerdt (2 
ACMWb+2 ACSTEM) gaat? Ze wint een 
jaarabonnement op EOS. Plaats 2 en 
3 is een gedeelde plaats voor Ivonatha 
Patrick (2 ACMWb+2 ACSTEM) en Karel 
Bourgeois (2 AXMW+2 AXSTEM)

mevrouw Pieters papierverspilling in haar 
klas niet tolereert? Ze maakte Kiefer - die 
2 losse, ongebruikte velletjes papier 
wilde weggooien omdat ze niet meer 
vast zaten in zijn cursusblok – er attent 
op dat je ook die blaadjes nog moet 
gebruiken. Ze nam ze mee naar huis en 
liet haar kinderen er een mooie tekening 
op maken, die ze dan terug bezorgde 
aan Kiefer. Hij was er op zijn beurt heel 
blij mee!

de leerlingen van  4 BE in de lessen plas-
tische opvoeding hun ontwerp voor een 
dia de los muertos masker ook effectief 
op elkaar hebben mogen grimeren?

interieur- en linnenzorg in 4 VV helemaal 
niet saai is? Deze keer stond het reinigen 
en onderhouden van lederen schoenen 
op het programma. 

de leerlingen op 14 februari leuke kiekjes 
konden maken in de ‘Valentijn kissing-

booth’ met een knipoog naar ons pas-
toraal jaarthema? Zelfs in de voedings-
les werden er hartjes in briochedeeg 
gemaakt.

Er in campus Polenplein 1024 en in cam-
pus Delbekestraat 509 dozen met paas-
eitjes verkocht werden door het ouderco-
mité? Na corona opnieuw een meer dan 
geslaagde én gesmaakte actie! In cam-
pus Polenplein was de bestverkopende 
leerlinge Romy Vanelslander uit 3 MWc 
en de best verkopende klas 1 ACc. In 
campus Delbekestraat waren dat  1 Bb 
en Angelique Mortaignie uit 3 ZWa. Zij 
werden beloond met een lekkere atten-
tie van de paashaas. Ook de 9 volgende 
beste verkopers per campus kregen nog 
een attentie. Dankjewel aan alle kopers 
en natuurlijk ook aan het oudercomité! 
De opbrengst gaat opnieuw naar de leer-
lingenraad die onder andere een extra 
drankfonteintje en banken zou willen 
aankopen. 

dit jaar, na een coronapauze, eindelijk de 
10de editie van de Kwistet-quiz doorging? 
Meneer Soubry en mevrouw Vanderbeke 
zijn de vaste quizmasters van dienst. 48 
leerkrachten en opvoeders namen het in 
12 teams opnieuw tegen elkaar op. De 
opbrengst van de quiz gaat naar de MS-
liga.
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Geboorten
MARTIN op 3 december 2021, klein-
zoon van Martien Vandewaetere - leer-
kracht

ESMEE en NOEMIE op 19 december 
2021, dochters van Anneleen Demey-
ere - oud-leerling,  kleindochters van 
Mieke Deceuninck - oud-directie en 
nichtjes van Kyra Kerckhof - leerkracht

LARA op 6 januari 2022, kleindochter 
van Hilde Michiels - leerkracht

JULIETTE op 1 februari 2022, dochter 
van Matthys Samyn -  lid schoolraad en 
oud-leerling

MAURICE op 16 februari 2022, zoon 
van Pieter-Jan Dumolein en Emmily 
Callewaert - leerkracht 

JOSIP op 22 februari 2022, zoon van 
Frank Vanrobaeys en Anouck Van-
ruymbeke - leerkracht

JACQUELINE op 7 maart 2022, klein-
dochter van Marijke Kesteloot - TAC

DAAN op 18 maart 2022, dochter van 
Simon Geldof en Jolien Delepierre - 
leerkracht

NAÏLA op 18 maart 2022, zusje van 
Amber Huyghebaert - 2 Be

Proficiat aan de ouders en hun familie! 

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

Mevr. Rita Stragier op 25 december 
2021, schoonmoeder van Josiane Cro-
kaert - leerkracht

Dhr. Frans Kwinten op 27 december 
2021, grootvader van Noah Kwinten -  
4 VVb 

Mevr. Rosa Six op 4 januari 2022, groot-
moeder van Ona Vuylsteke - 4 STWc

Mevr. Brigitta Dedene op 7 januari 
2022, grootmoeder van Kyona Vande-
verre - 2 ACMWc

Mevr. Georgette Calmeyn op 8 janu-
ari 2022, grootmoeder van Kseniyah 
Deprez - 2 Be

Dhr. Donald Vangeersdaele op 11 janu-
ari 2022, grootvader van Anaïs Van-
geersdaele - 4 STWb

Dhr. Gilbert Doom op 14 januari 2022, 
vader van Saskia Doom - onderhouds-
personeel

Mevr. Tangata Boucken op 16 januari 
2022, schoonmoeder van Mirjam Char-
kaoui  - onderhoudspersoneel

Mevr. Annie Vermeulen op 20 januari 
2022, grootmoeder van Laura Olivier - 
7 KZ

Mevr. Josyane Leroy op 20 januari 
2022, grootmoeder van Febe Vanbelle 
- 2 ACMWa

Dhr. Jarne Parmentier op 25 januari 2022, 
plusbroer van Michelle Viaene - 2 Be

Mevr. Rosa Geeraerd op 30 januari 
2022, moeder van Leen Verfaillie - 
leerkracht

Dhr. Klich Ryszard op 1 februari 2022, 
grootvader van Klara Wegrzyn - 4 HZc

Mevr. Celine Lambrecht op 4 februari 
2022, overgrootmoeder van Thibaut 
Vanoverbeke - 2 ACMWb 

Dhr. Maurits Debeuf op 8 februari 
2022, grootvader van Febe Bataillie -  
1 ACa en Yana Bataillie - 3 HW

Mevr. Irène Haerens op 11 februari 
2022, grootmoeder van Jill Platteeuw 
- 4 STWa

Dhr. Lorenzo Vandierendonck op 12 
februari 2022, vader van Paulien Van-
dierendonck - 2 ALMWb

Dhr. Rafaël Debals op 14 februari 2022, 
grootvader van Nell Debals - 2 ALMWa 
en Fien Debals - 4 STWd

Mevr. Laura Plancqueel op 14 febru-
ari 2022, grootmoeder van Nathalie 
Dochy - leerkracht

Dhr. Ronny Ingels op 18 februari 2022, 
echtgenoot van Rosa Cracco - oud- 
onderhoudspersoneel en grootvader 
van Maïthé Lafere - 6 OH

Dhr. Marcel Dejonckheere op 25 febru-
ari 2022, echtgenoot van Marie-José 
Demeulenaere - oud-leerkracht

Dhr. Charles Everaert op 4 maart 2022, 
grootvader van Frieke Despierre -  
5 SV

Mevr. Jeanneke Carlier op 9 maart 
2022, grootmoeder van Lana Theys -  
3 ZWb

Mevr. Noëlla Declerck op 13 maart 
2022, grootmoeder van Ine Soenen -  
4 STWd

Dhr. Cedric Baekeland op 15 maart 
2022, oud-leerling 7 TBZ 2012

Mevr. Georgette Deceuninck op 18 
maart 2022, grootmoeder van Caitlyn 
Vermaut - 4 VVa

Het VISO-team biedt de families haar 
oprecht medeleven aan.

Familiaria
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10/05 proeftuincentrum 1 A met talent-

uur STEM-wetenschappen  P

11/05 start driedaagse Keulen

 5de jaar P

11/05 start driedaagse Parijs 6de jaar P

11/05 start driedaagse Amsterdam

 6de jaar D

11/05 start driedaagse Parijs 7de jaar D

11/05 operatie ‘Mooimakers’ 2 Bd D

12/05 start tweedaagse Amsterdam

 5de jaar D

13/05 schoolreizen 1-2-3-4 P

13/05 schoolreizen 2-3-4 D

16/05 Engels toneel 3 WL +

 3 BWSTEM + 3 MWW +

 3 HW + 6de jaar P

17/05 gip 6 SV P

17/05 Engels toneels 2 AL + 2 

ACMWa-b + 2 ACSTEM +

 3 HSV + 5de jaar P

17/05 Engels toneel

 4 MRP + 4 VV + 3 MW D + P

17/05 voorstelling ‘Odyssee’

 4de jaar P

19/05 start tweedaagse

 De Panne 1 B D

19/05 ouderavond voor lln en

 ouders buitenlandse stage D + P

20/05 dag van de kleur D + P

20/05 inhaalconsult CLB 3de jaar P

20/05 gip 6 SV P

20/05 huurdersbond (thema Startbaan) 

7 OA + 7 TBZ + 7 KZ D

23/05 vaccinatie 1ste jaar P

24/05 projectdag ‘seks en rel’

 4de jaar D

24/05 voorstelling ‘Terminator too’ 3de 

+ 4de jaar D

25/05 gip 6 STEM/TW P

25/05 projectdag ‘seks en rel’

 3de jaar D

19/04 start thema ‘Met mijn hoofd in de 

wolken’ 2 B D

20/04 start driedaagse Aken 7 EL P

22/04 ‘klikken doet kicken’ 

 1 ALb + d, 1 ACa + b P

22/04 CLB Trikant en welzijnshuis 

(thema Startbaan)

 7 OA + 7 TBZ + 7 KZ D

22/04 huurdersbond

 (thema Startbaan) 6 V D

24/04 open dag D + P

25/04 opleiding extensions

 7 HS en 7 KSD P

25/04 voorstelling ‘Beat it’

 2 A en 2 B D + P

25/04 incaperoom 4 BE + 4 STEM P

25/04 huurdersbond

 (thema startbaan) 6 OH D

26/04 bezinning 2 A P

26/04 gezond ontbijt 3de jaar P

26/04 incaperoom 4 STWc P

27/04 gezond ontbijt 5de jaar P

27/04 operatie ‘Mooimakers’ 2 Bc D

27/04 medewerking week van

 valpreventie in De Waterdam

 5 Va+b D

28/04 STEM-ondernemer

 5-6 STEM/TW P

29/04 50-dagen 6de jaar D + P

29/04 ACV (thema Startbaan)

 7 OA + 7 TBZ + 7 KZ D

01/05 Feest van de Arbeid D + P

02/05 welzijnshuis (thema Startbaan)

 6 OH+MRV D

03/05 incaperoom 4 STWd P

05/05 gip externe jury 7 HS P

06/05 ‘klikken doet kicken’ 

 1 ALc+a+1ACc+1AX P

06/05 bezoek aan Thermen R 6 SV P

06/05 CM (thema Startbaan)

 7 OA + 7 TBZ + 7 KZ D

26/05 Hemelvaartdag (vrije dag) D + P

27/05 vrije dag D + P

30/05 daguitstap

 integrale opdrachten 5 STW P

31/05 vaccinatie 1ste jaar D

01/06 operatie ‘Mooimakers’ 2 Be D

03/06 VIsO-spektakel

 ‘uitblinker’ D + P

05/06 Pinksteren D + P

06/06 pinkstermaandag

 (vrije dag) D + P

09/06 gip 6 STW P

09/06 IO-avond 4 STW P

10/06 gip 7 TBZ D

13/06 activiteit begeleiden in WZC

 De Waterdam 5 OH D

16/06 start blokstage 3de graad 

OH-OA-MRV D

23/06 laatste examendag

 3de graad D + P

24/06 laatste examendag

 1ste en 2de graad D + P

24/06 proclamatie 6de en 7de jaar P

27/06 proclamatie 7de jaar D

29/06 oudercontact D + P

30/06  rapportafhaling  D + P

22/08 bijkomende proeven D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

Kalender
Derde trimester 2021 - 2022
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VISO nodigt je uit
Open dag

Vernieuwend voor eerste graad
Van sterk theoretisch tot pittig praktisch
Algemene vorming op alle leerniveaus:
1 en 2 A Algemeen, Accent en Extra en 1 en 2 B.
Hierdoor vindt elke leerling in VISO wat bij hem past!

100% voor jouw talent
Heel ruime keuze aan talenturen (1ste en 2de jaar) en
basisopties om je maximaal uit te dagen en te laten proeven
van richtingen in de 2de en 3de graad.

Aanbod talenturen in het 1ste jaar:
Maatschappij en welzijn, STEM-wetenschappen,
Voeding en gezondheid, Artistieke vorming, Woord en expressie,
Nederlands+ en Frans+, ICT en media, Wiskunde+,
Economie en ondernemen

Basisopties in het 2de jaar:
Maatschappij en welzijn, STEM-wetenschappen

Welkom op onze open dag
zondag 24 april 2022 van 13.30 u. tot 17.30 u.
Ontdek tijdens onze open dag het boeiende schoolleven
in de 2 campussen van VISO:

• persoonlijke rondleidingen op maat voor toekomstige leerlingen en hun ouders;

• info over alle studierichtingen en over onze school;

• concrete kennismaking met de vele talenturen in onze vernieuwde 1ste graad
 en de basisopties in het 2de jaar (Maatschappij en welzijn,
 STEM-wetenschappen);

• bezoek aan de lokalen van het 1ste jaar, leskeukens, labo’s,
 schoonheids- en kapsalons, lokalen verzorging en mode, projectklassen...
 Onze leerlingen tonen er graag hun talenten;

• leuke doe-activiteiten in de lokalen en op de speelplaats om te proeven van
 onze richtingen; 

• info over onze uitgebreide zorg voor alle leerlingen;

• info over het internaat;

• mogelijkheid om in te schrijven.

 

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

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

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

Jij  zal  kunnen  kiezen  uit  ons  nieuw
studieaanbod  (afstudeerrichtingen)





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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