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Alweer een trimester
achter ons… Op naar 2023

Traditioneel bij het einde van het jaar 
blikt iedereen toch wel even terug 
op wat voorbij is. Straks zullen we 
ook weer de nieuwsoverzichten zien, 
zowel in de krant als op televisie. Nu 
de coronapandemie wat achter de 
rug is, horen en zien we toch wel blij-
vend veel slecht nieuws: de oorlog 
in Oekraïne, de hoge energieprijzen, 
de economie die een achteruitgang 
kent met bijgevolg meer armoede 
enz. Ik wil hier niet pessimistisch en 
negatief zijn, maar met een positieve 
blik zie ik uit naar de toekomst. 

Graag kijk ik even terug naar het eer-
ste trimester van dit schooljaar. Op 1 
september startten we in VISO met 
1233 leerlingen. Dit zijn maar liefst 
47 leerlingen meer dan vorig school-
jaar, 185 daarvan waren eerstejaars. 
Samen met 146 instromers wandel-
den deze nieuwelingen nieuwsgie-
rig door de schoolpoort. We hebben 
ze hartelijk verwelkomd en vroegen 
aan enkele leerlingen waarom ze 
gestart waren in VISO. Hun antwoor-
den waren gelijklopend. Ze hadden 
gehoord dat VISO een warme school 
is, waar de leerlingen zich kunnen 
ontplooien en hun talenten kunnen 
ontdekken. Deze antwoorden doen 
deugd en zeggen ons eigenlijk ‘Doe 
maar verder…’ En ja, daarvoor doen 
we het. Zoveel jonge mensen, waar 
ze ook vandaan komen, mogen be-
geleiden van lagereschoolkind, pu-
ber naar volwassene. Dat maakt ons 
gelukkig.
Ook onze 18 nieuwe personeels-
leden die nu deel uitmaken van de 
VISO-familie staan vol enthousiasme 
klaar voor deze leerlingen. 

We weten allen dat het niet eenvou-
dig is jongeren op te voeden in deze 
snel veranderende digitale wereld. 
Ze leren heel veel van hun ouders, 
van vrienden, in de vrije tijd, maar 
vooral veel op school. Het volledige 
VISO-team staat dan ook dagelijks 
klaar voor die jongeren die ons toe-
vertrouwd zijn. In eerste instantie 
willen we dat zij gelukkig kunnen 

openbloeien en dat ze zich snel 
thuis voelen. Leerkrachten zetten 
zich samen in om op een boeiende 
en gevarieerde manier les te geven 
met heel veel actieve werkvormen. 
Zo krijgt elke leerling maximale leer-
kansen.

We blijven bekommerd om elke leer-
ling en stellen steeds de vraag: ‘Hoe 
kunnen we blijvend kwaliteitsvol on-
derwijs aanbieden?’ 
Tijdens de pedagogische studiedag 
op 10 november hebben we hier al-
vast bij stilgestaan. 
Leerkrachten werkten rond effectie-
ve leerstrategieën en hoe je leerlin-
gen zowel binnen als buiten de klas 
beter leert studeren. De opvoeders 
werkten rond het thema: ‘Hoe krijg 
je als opvoeder een impact op een 
verbindend schoolklimaat?’
We sloten de pedagogische studie-
dag af met een heuse teambuilding 
voor alle VISO-personeel. In gemixte 
groepen met directie, TAC’s, leer-
krachten, leerlingenbegeleiders en 
opvoeders van beide campussen 
streefden we er allen naar om het 
winning team te worden. Weer deed 
het deugd te mogen ervaren en ho-
ren dat de studiedag geslaagd was 
en dat ook het welbevinden van het 
personeel niet vergeten werd.

Tijdens onze dagdagelijkse werking 
vraagt de modernisering van het on-
derwijs blijvend veel aandacht. On-
dertussen is de vernieuwing gestart 
in het 4de jaar. Dit betekent dat we 
dit schooljaar volop de vernieuwde 
3de graad dienen voor te bereiden. 
Dat dit niet eenvoudig is, kunnen we 
wel zeggen, want door de discus-
sies rond de eindtermen, wachten 
we nog op de info uit Brussel over 
de leerplannen en lessentabellen 
derde graad. Zoals we ook de ver-
nieuwde eerste en de tweede graad 
voorbereid hebben, zullen we op 
dezelfde manier met de betrokken 
personeelsleden en de participatie-
organen de derde graad uitwerken. 
Meer hierover volgt nog in de loop 
van het schooljaar.

Er zijn veel uitdagingen… Zo krijgt 
ook het samenwerkingsproject VISO- 
Barnum meer en meer vorm. In een 
tijdslijn tot de datum van 1 septem-
ber ’27 waarop we effectief één 
school willen vormen, omschrijven 
we concreet wanneer, waar, wat 
dient te gebeuren. De combinatie 
van nieuwbouw en renovatie van de 
gebouwen op de Barnumsite wordt 
stapsgewijs aangepakt.  Zo start het 
capaciteitsdossier van 9 nieuwe lo-
kalen in februari. Het bouwdossier 
voor site Ter Berken en site Palaes-
tra wordt alvast grondig voorbereid. 
Ook hier houden we jullie verder op 
de hoogte.

In dit tijdschrift kan je lezen over de 
verschillende activiteiten en vak-
overschrijdende projecten van het 
eerste trimester. Je zal ervaren dat 
VISO leeft en daar blijven we fier op. 
Samenwerking, vertrouwen geven 
en een licht zijn voor elkaar (Led it 
be, zoals het jaarthema omschrijft) 
willen we ook blijven uitstralen in het 
tweede en derde trimester…

In deze kerstperiode wens ik ieder 
van jullie een vredig en vreugdevol  
Kerstmis en een stralend 2023! 

Patrick Soenen

Directeur 1ste graad



Op het einde van een jaar kijken we vaak 
vol spanning uit naar wat het komende 
jaar ons zal brengen. We hopen dat het 
een jaar wordt zonder tegenslagen, zon-
der pandemieën, zonder stijgende prij-
zen, zonder oorlog, zonder… Mahatma 
Gandhi zei ooit: “Ik geloof in vertrouwen. 
Vertrouwen verwekt vertrouwen. […] Hij 
die vertrouwt, heeft in de wereld nog 
nooit verloren.” Misschien moeten we er 
dus zelfs durven op te vertrouwen dat 
het komende jaar een geslaagd jaar zal 
worden in alle facetten: we moeten er 
durven op rekenen dat het een beter jaar 
wordt zonder dat daar bewijs of garantie 
voor is.

Dit jaar is het pastorale jaarthema “Ver-
trouwen uitstralen – Led it be”. Vertrou-
wen is een hoopvol gegeven: op donke-
re momenten het geloof, het vertrouwen 
bewaren, dat er altijd licht zal zijn, dat na 
een donkere nacht de zon weer opkomt. 
Dit jaar gaan we dan ook op zoek naar 
een antwoord op volgende vragen: hoe 
vertrouw je iemand? Wanneer spreek je 
van vertrouwen? Waar kunnen we het 
vinden? Hoe kunnen we vertrouwen uit-
stralen? Hoe kunnen we licht zijn voor 
iemand? Met die laatste vraag wordt er 
meteen een link gelegd met de onder-
titel: Led it be. In onze startvieringen 
werd uitgelegd dat de ondertitel met 
een knipoog verwijst naar het lied “Let 
it be” van de Beatles. In het lied komt 
naar voor dat je soms de dingen die op 
je afkomen, moet accepteren. Of nog: 
vertrouwen hebben dat het goed komt. 
Vertrouwen uitstralen kan je vergelijken 
met een lichtpunt dat licht uitstraalt. Van-
daar “Led”: verwijzend naar duurzame en 
energiezuinige LED-lampjes. 

Vertrouwen uitstralen is echter niet 
steeds even evident en zeker niet in pe-
riodes van rouw. In onze novembervierin-
gen stonden we dan ook stil bij verlies en 

overlijden. We probeerden om ondanks 
de pijn er toch op te vertrouwen dat onze 
dierbaren verder mogen leven in ons 
hart, onze gedachten en bij God.

Maar ook in de voorbije adventsperiode 
werd duidelijk dat vertrouwen uitstralen 
niet voor alle mensen even makkelijk 
is. Terwijl we leven in een wereld die 
meer en meer gedigitaliseerd wordt, val-
len bepaalde groepen uit deze digitale 
boot. In de campagne van Welzijnszorg 
wordt het als volgt verwoord: “Heel wat 
mensen kunnen niet mee in de snel evo-
luerende wereld en zij krijgen niet wat 
ze nodig hebben, waar ze recht op heb-
ben. Hier klinkt een duidelijke oproep 
om ons in te zetten voor gerechtigheid. 
We trekken niet ten strijde tegen de di-
gitalisering, maar we waken erover dat 
er niemand achterblijft. We zien dat de 
digitale wereld voor veel mensen een 
doolhof is, maar wij laten niemand los. 
We spannen draden, we trekken sporen 

zodat er niemand verloren hoeft te lopen 
en we steeds verbonden zullen blijven 
met mekaar. Natuurlijk verbinden we ons 
ook met Christus en Gods droom voor 
een betere wereld.” Met de soep op de 
stoep-actie op beide campussen pro-
beerden we onze schouders te zetten 
onder deze boodschap.

En toch is ook diezelfde adventsperi-
ode ook een tijd van vertrouwen, zoals 
duidelijk werd in onze adventsvieringen. 
Ieder jaar opnieuw kijken we uit naar de 
geboortedag van Jezus. De figuur van 
Jezus daagt ons immers uit om naar Zijn 
voorbeeld vertrouwen uit te stralen. Om 
naar het voorbeeld van het Licht van de 
wereld ook ons licht te laten stralen en 
zo meer en meer vorm te geven aan een 
wereld waar het goed is voor iedereen.

Een Kerstmis vol van licht en een vertrou-
wensvol Nieuwjaar toegewenst!

Renaat Jonckheere

Vertrouwen uitstralen - Led it be



Cadzand is naar jaarlijkse traditie de 
plaats bij uitstek waar de tweede-
jaars elkaar, maar ook hun titularis 
beter leren kennen. Dit doen ze aan 
de hand van tal van activiteiten, de 
één al wat dynamischer dan de an-
der. Er is voor elke leerling wel een 
activiteit op maat. Tijdens de drie-
daagse wordt er vooral ingezet op 
teambuilding, bezinning en amusan-
te gezelligheid. We kunnen met trots 
zeggen dat ook dit jaar onze trip naar 
de Nederlandse kust een voltreffer 
was. Dit wordt dan ook met veel en-
thousiasme bevestigd door deze leer-
lingen.

2 A op driedaagse teambuilding
naar Cadzand

Lilli Parein (2 ACMWc)
Ik heb mijn klasgenoten, maar ook 
leerlingen uit andere klassen in het 
tweede middelbaar beter leren ken-
nen.

Eline Vandoolaeghe (2 ALMWc)
Ik heb de driedaagse als zeer inten-
sief en plezant ervaren. Ik heb bij ver-
schillende activiteiten mijn grenzen 
verlegd.

Maité Depovere (2 ACMWa)
Het was fijn om te merken dat door-
heen de drie dagen onze vriendschap 
versterkt is.

Elise Roose (2 ALMWb)
Het was de leukste driedaagse die ik 
ooit al heb beleefd! 

Lana Vandaele (2 ALMWa)
Mijn favoriete activiteiten waren de 
speleobox en het hoogteparcours. 
Bij de speleobox moesten we ons 
door kleine ruimtes en bochten wrin-
gen. Ook het hoogteparcours was 
zeer uitdagend.

Luna Tytgat (2 ACSTEM)
Het was een driedaagse vol humor 
en sportiviteit.

Roy Vanhaecke (2 ACSTEM)
Het kampvuur was een erg gezellig 
moment. De marshmallows maakten 
het helemaal af.

Ymke Maes (2 ALMWb)
Ik vond de strandspelen heel leuk. Ze-
ker het piramidespel waarbij we elkaar 
moesten vertrouwen en letterlijk op el-
kaar moesten bouwen was fantastisch!

Bo Beernaert (2 ACMWc)
Het was een groots avontuur om nooit 
meer te vergeten!

Jarryd Spiesschaert
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Dit jaar zijn maar liefst 18 nieuwe leerkrachten en opvoeders gestart in VISO.

We stellen deze gedreven en energieke mensen graag aan jullie voor,

want stuk voor stuk hebben ze boeiende achtergronden en interesses.

Nieuwe leerkrachten en
opvoeders in beeld
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Ons startende team gaat er vol vertrouwen voor!



Energie opslaan met een
STEM-project, dat geeft je energie!
Dat je dagelijks energie verbruikt, 
lijkt vanzelfsprekend: denk maar 
aan je smartphone, pen device, de 
tv... Maar heb je er al eens bij stil 
gestaan dat onze energievoorra-
den beperkt zijn? Daarom is het be-
langrijk om zuinig om te springen 
met energie.

Ben jij een ‘not-my-problem-type’? 
Probeer dan toch maar even stil te 
staan bij je energieverbruik, want 

energie sparen levert naast een beter 
milieu ook winst op! 
Probeer eraan te denken om lichten 
te doven, toestellen uit te schakelen, 
zuinig om te springen met water. Vaak 
vraagt het maar een kleine inspanning 
en brengt het op termijn heel wat op!

Of ben jij een ‘energievriend’? Dan ga 
je heel bewust om met jouw energie-
verbruik, omdat je weet dat dit belang-

rijk is voor ons 
milieu en de toe-
komst.

De leerlingen 
van 5 STEM-TW 
zijn alvast met 
deze problema-
tiek aan de slag 
gegaan in een 
STEM-project 
over energie-
opslag, aan-
geboden door 

de faculteit ingenieurswetenschappen 
van de KULeuven.

Volgende vragen kwamen aan bod 
tijdens het leerproject. Welke energie-
bronnen bestaan er? Welke vormen 
van energie gebruiken we en hoe evo-
lueert ons energieverbruik doorheen 
de tijd? 

Een voorbeeld van een energiedrager 
is de batterij. Daarom vormen batte-
rijen het centrale thema van de expe-
rimenteermodules.

Door hen met dit boeiende en leuke 
project in contact te brengen, hopen 
we interesse op te wekken bij de leer-
lingen, want technologie is leuk en ver-
rijkend!

Ilse Declerck,
Sabine Schramme

en Febe Vandevelde
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Fit in je hoofd,
goed in je vel

We vinden het als school heel belangrijk dat onze leerlingen zich goed in hun vel voelen en weten waar ze terecht 
kunnen wanneer ze zich niet goed voelen. Daarom organiseren we elk jaar het project ‘Fit in je hoofd, goed in je 
vel’. Je mag tonen dat je eens een mindere dag hebt, zodat de anderen om je heen hier ook rekening mee kunnen 
houden. ‘Led it be’, een lichtpuntje zijn voor een ander, is niet voor niets ons pastorale jaarthema. We lanceerden 
ook een filmpje waarin alle richtingen aan bod komen om deze positiviteit te versterken.

Op de startdag op 4 oktober ver-
spreidden we via kleurrijke post-
its positieve boodschappen onder 
het motto: ‘Throw positive vibes 
around like confetti!’

Scan deze code en 
ontdek het feel good-
filmpje van de VISO-
leerlingen

‘Je kan het best met je ouders of 
vrienden praten als je niet goed in 
je vel zit of als er iets gebeurd is. ‘
(Jennifer Gardin, 1Bb)

‘Het is interessant om te horen wat 
een depressie is van iemand die zelf 
ook een depressie heeft meege-
maakt en door therapie werd gehol-
pen. De ervaringsdeskundige maakt 
het onderwerp bespreekbaar.’
(Lune Dujardin, 5 STWa)

‘De yogasessie met Maddy, met 
ademhalings- en relaxatieoefenin-
gen en -bewegingen, zorgde voor 
rust, een ontspannen gevoel. Soms 
viel er zelfs iemand bijna in slaap. 
Maar ook gaven sommige zesdes 
aan dat yoga hen stress gaf, net om-
dat ze zo rustig moesten worden. 
Liever druk bezig zijn.’ (Emmily Cal-
lewaert - leerkracht).

‘Tijdens onze les LO mochten we in 
het project ‘Fit in je hoofd, goed in je 
vel’ een yogales in doeken volgen. 
Dit was zeer ontspannend en toch 
waren we sportief bezig. Het is de 
perfecte combinatie om je hoofd leeg 
te maken op een sportieve manier. 
Zo leerden we in de doeken verschil-
lende poses zoals de vlinder en zelf 
rechtop staan. Aerial yoga is zeker 
een aanrader!’ (Klara Sabbe, 7 HS)

‘Je mag weleens een slechte dag 
hebben, dan moet je gewoon aan 
iets anders denken of iets anders 
doen om je gedachten te verzetten.’ 
(Lieze Ver Eenooghe, 1Bd)

‘Door getuigenissen van andere men-
sen weet je dat je niet alleen bent 
in een bepaalde situatie. Door erva-
ringsdeskundigen word je overtuigd 
om hulp te zoeken als je met iets zit.’ 
(Sofietou Faye, 5 SV)

‘Volgens de veerkrachttest van  
NOKNOK zit ik minder goed in mijn 
vel dan ik zelf dacht. De tip om elke 
avond 3 positieve zaken te noteren, 
die zal ik uitproberen om dit te ver-
beteren!’ (leerling 4 MW)‘Wonder is een heel mooie film, over 

anders-zijn, vriendschap en hoe be-
langrijk het is om je goed te voelen 
op school (leerling 1 A).’

Joke Vanallemeersch
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Leerlingenraad voluit
voor het welbevinden

Tine, waarom wil jij je schouders
onder Winterwarmte zetten?

Ik wil meewerken aan het project, omdat ik het concept heel tof 
vind. Ik hou heel veel van de kerstperiode en het is supergezellig 
met alle lichtjes. Dus ook de perfecte periode om mensen samen 
te brengen. Toen kwam ik met een idee om een marktje te organiseren met 
eten en drinken. Iedereen was direct enthousiast en praktisch is het zeker 
mogelijk. Het voorbereiden was heel leuk en het eindresultaat zal ook zeer 
mooi zijn.

Irene, wat vind je dat de leerlingenraad
allemaal mag doen op school?

We hebben veel inspraak om leuke activiteiten te organiseren 
voor onze medestudenten, aangezien je geen school kan heb-
ben zonder leerlingen. Wij zorgen ervoor om ‘once in a while’ 
met de directie samen te zitten om hen bepaalde zaken voor te leggen. 
We deden dit bv. eerder al in verband met het schoolreglement. Activitei-
ten plannen op school blijft een must vanuit de leerlingenraad. Het is iets 
wat een saaie schooldag kan omzetten in iets waar iedereen plezier kan 
in vinden. Zelf verkopen we ook in het Knabbel- en babbel- huisje om wat 
extra financiële middelen te hebben om die zaken te kunnen organiseren.  
Teambuilding met de leerlingenraad gebeurt ook wel eens, in de vorm van 
sleepovers in school, lasershooten, karaoke, film kijken…

Margo, waarom is de leerlingenraad
zo belangrijk op school?

We luisteren naar de wensen van de leerlingen en leggen deze 
dan voor aan leerkrachten of directie. Zo kunnen bepaalde regels 
waar jongeren zich niet comfortabel bij voelen wegvallen of orga-
niseren we activiteiten die wij echt tof vinden. Onze beste verwezenlijking 
voor mij was de zomerbar. Ik vond het heel leuk om zelfgemaakte mocktails 
te maken en deze te delen met de leerlingen, ouders en leerkrachten om 
hun goed rapport en de zomervakantie te vieren of als troost als het wat 
minder goed was. 
Via de leerlingenraad kan je op een positieve manier werk maken van hoe 
het leven op school verloopt door niet te pessimistisch in het leven te staan 
en de handen uit de mouwen te steken.

Imke, waarom
engageer jij je voor 

onze  leerlingenraad?

Veel leerlingen komen niet graag 
naar school: vroeg opstaan, stil-
zitten, saaie vakken…, maar als 
je dan met de leerlingenraad iets 
kan betekenen door hieraan wat 
te veranderen, door de leerlingen 
te laten bewegen, iets te geven 
om naar uit te kijken tijdens de 
dag, te motiveren door leuke en 
nieuwe projectjes uit te werken… 
Ja, dit maakt het voor mij wel af. 

Bovendien leer ik mijn talenten 
om dingen te organiseren en aan 
te pakken verder ontwikkelen en 
doe ik wat ik graag doe, anderen 
blij maken. Ik was dan ook heel 
tevreden met onze dag van de 
jeugdbeweging dit jaar: lekkere 
‘stutjes met stiereboter’ en heel 
wat dans en muziek, activiteiten 
over de middag waarbij je prijzen 
kon winnen. Wij hebben dat zelf in 
elkaar gestoken en ik vind dat wij 
dat goed hebben gedaan!

Aan de leerlingen van de leerlin-
genraad van de toekomst wil ik 
meegeven dat je echt moet aan-
sluiten als je bereid bent om mee 
te werken aan een belangrijk on-
derdeel van het schoolleven. Het 
is meer dan alleen een trui krijgen, 
je moet die trui ook dragen met 
het idee dat je iets wil en zal be-
tekenen om de school een betere, 
aangenamere plek te maken voor 
alle leerlingen. Die trui staat voor 
jouw stem, die je moet laten horen 
om iets te veranderen en te ver-
wezenlijken, om de dagdagelijkse 
routine van de hele dag stilzitten 
te doorbreken en ook iets leuks 
en actiefs te doen. Alleen zo kun-
nen we proberen van school een 
tweede thuis te maken. Ik hoop 
dan ook dat we een goede opvol-
ging krijgen, zodat er in de toe-
komst nog heel wat moois in VISO 
kan gebeuren voor de leerlingen.

Niet minder dan 4 voorzitters dit jaar telt de leerlingenraad van campus Polenplein. Ieder met een eigen in-
steek, maar allen met het vuur en het enthousiasme om in VISO iets te betekenen voor hun medeleerlingen. 
We schotelden voorzitters Tine Van Hoorde (6 STWa), Irene Decuypere (6 STWa), Imke Decoene (6 GWWa) 
en Margo Defrancq (6 GWWa) elk één vraag voor.

Tom Vandecaveye
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Leerlingenraad Polenplein 3de graad

Leerlingenraad Delbekestraat 4-5-6-7

Boven v.l.n.r.: Irene Decuypere (6 STWa), Haico De Meuleneire(5 GWWb), Zoe Debeuf (5 GWWb)
Midden v.l.n.r.: Eugenie Vande Walle (6 SV), Ymke Verbeke (5 HZa), Kjenta Vanwildemeersch (5 HZa), Caitlin Verackx (5 STWb)
Onderaan: v.l.n.r.: Bieuwke Decock Depoorter (5 HZa), Tine Van Hoorde (6  STWa), Niene Vermeersch (5STWb),
Romy Laruywe (5 STWb), Laura Vandoolaeghe (5 STWb)

Boven v.l.n.r.:  Jolien Vandaele (7 TBZb), Maite Moortgat (6 Va), Karen Deseyne (6 OH), Mevr. Buyse en Dhr. Blomme 
Namen van L naar R midden: Amalia Vandekerckhove (7 TBZb) Emma Vandewalle (6 Va), Angelique Mortaignie (4 ZWc),
Kiki Seelde (4 ZWc) en Axcana Crevits (4 ZWc) . Couvreur, Jolien, Emma, Kato, Kiki, Axcana
Namen van L naar R onder: Mevr. Deman, Mevr. Couvreur, Nele Verlinde (7 TBZa), Thalissa Rommelaere (6 Vb) en
Gooike Langedock (4 ZWc)
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Leerlingenraad voluit
voor het welbevinden

Dag van de leerkracht

De dag van de leerkracht begon al 
vroeg voor de leerlingen van de leer-
lingenraad 2de graad. Omstreeks  
8 uur waren ze al druk in de weer om 
lekkere ontbijtkoeken en versiering te 
voorzien in de leraarskamer. Ze zorg-
den voor ballonnen, slingers, zelfge-
maakte posters… 

Ook de leerlingen van de 1ste graad 
zaten niet stil. Zij zorgden voor een 
leuke attentie. Voor iedere leerkracht 
werd in thema van het pastoraal jaar-
thema een lichtje voorzien in de vorm 
van een sleutelhanger met een leuk 
tekstje erbij.

Daarnaast kreeg elke klas een blad 
met afscheurbare complimentjes om 
doorheen de dag aan de leerkrachten 
uit te delen. Het was hartverwarmend 
voor de leerkrachten om persoonlijke 
complimentjes te krijgen voor al het 
werk dat ze met hart en ziel doen voor 
de leerlingen.

Ellen Rousseau
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Dag van de jeugdbeweging
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Naast de inhoud is het natuurlijk ook 
belangrijk deze vlot te kunnen aan-
brengen in de les. Hiervoor kan blen-
ded learning op zijn beurt een onder-
steuning bieden. Verschillende tools 
werden in de kijker gezet en voor even 
ervaarden we als testleerling hoe deze 
tools hun vruchten kunnen afwerpen. 

Zoals gezegd werd tijdens de interna-
tionale bijscholing:“Knowledge must 
touch the heart so our actions can 
bring around change.”

tonen ze welke vaardigheden ze reeds 
leerden en schaven ze deze bij waar 
nodig. Ook krijgen ze de kans de cultu-
rele verschillen zowel op werkvlak als 
sociaal vlak te ervaren. 

Op 2 oktober stonden we met twee 
leerkrachten, Els Gerryn en ikzelf, Lise 
Pattyn, om 5 uur ’s ochtends paraat om 
te vertrekken richting Paphos. Twee 
enthousiaste collega’s uit onze part-
nerschool Barnum, Katrien Abbeloos 
en Nele Olivier, vergezelden ons. Ge-
durende een week schoolden we ons 
bij in Cyprus aan de hand van work-
shops en schoolbezoeken. Nascholer 
Crystal-Jade Lerios focuste samen met 
ons en 17 andere leerkrachten op bur-
gerschap en blended learning, twee 
thema’s die in onze veranderende 
maatschappij van groot belang zijn.

De sessies rond burgerschap toonden 
hoe we leerlingen actieve burgers kun-
nen maken binnen onze schoolcultuur 
en maatschappij. Hoe kunnen we ge-
zond en evenwichtig leven? Wat zijn 
de kenmerken van duurzame steden? 
Hoe zorgen we voor algemene gelijk-
heid binnen onze maatschappij en 
welke partners kunnen we hiervoor 
aanspreken? Het zijn maar enkele van 
de vragen waar we mee aan de slag 
gingen.

Op 12 oktober was het zover. Verschil-
lende leerlingen uit het 6de en 7de jaar 
(TBZ, KZ, OA, HS, MST, GWW, SV) kon-
den zich kandidaat stellen om stage te 
lopen in het buitenland via een Eras-
musproject.

In september hadden ze zich reeds 
aangemeld en een motivatiebrief ge-
schreven. Nu was het moment aange-
broken waarop ze zich ook mondeling 
moesten verdedigen. Na het lezen van 
de brieven en het evalueren van hun 
gesprek selecteerden de coaches 23 
leerlingen. 

De gelukkigen mogen zich voorberei-
den op een stage in Frankrijk, Finland, 
Ierland of Nederland (Friesland). Gedu-
rende drie weken zullen ze daar aan 
de slag gaan als volwaardig lid van het 
team van de buitenlandse stageplaats. 
Net zoals tijdens hun stage in België 

Nu onze vier Barnum- en VISO-harten 
geraakt werden, zullen we de opge-
dane kennis gebruiken om ook deze 
‘change’ teweeg te brengen binnen 
onze klassen en onze school.

Lise Pattyn

Met heel veel enthousiasme kijken ze 
dan ook uit naar 11 maart, de dag waar-
op het avontuur begint. We houden jul-
lie dan ook heel graag op de hoogte in 
het volgende Contact-nummer!

Lise Pattyn

Erasmusproject Cyprus 

Geselecteerde leerlingen buitenlandse stages stralen!

VISO internationaal
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‘Human Playground’, een speelplaats voor 
oud-leerling Hannelore Vandenbussche

dat ik het gewoon leuk en interessant 
vond. Tijdens mijn eerste reizen (ik was 
toen 19 jaar) kreeg ik al snel het idee 
om reisfotograaf te worden. De we-
reld ontdekken door de lens van een 
camera leek voor mij de ultieme job, 
omdat het me vooral veel vrijheid gaf 
en ik zo de wereld en nieuwe culturen 
kon ontdekken. 

Waarom reisfotografie? Wat trok je 
hierin aan?
Ik ben een adoptiekind uit een gezin 
met drie adoptiekinderen. Als kind 
kreeg ik dus al vrij vroeg te maken met 
verschillende culturen over de hele 
wereld waaronder Chili, waar ik ben 
geboren. Ik had dan ook een enorme 
drang om mijn roots en die van ande-
ren te ontdekken. 

Hoe ben je bij het idee gekomen 
om foto’s te nemen over sportbele-
ving in verschillende culturen, lan-
den...?
Tijdens mijn reizen naar de stammen 
voor het project ‘Before They Pass 
Away’ , zag ik langs de zijlijn wat stam-
men doen qua sport en spel. Dit wa-
ren spellen die ik soms nog nooit eer-
der had gezien en dat intrigeerde mij 
enorm. Toen ik thuiskwam van mijn 
reizen ben ik research gaan doen naar 
die sporten en kwam ik erachter dat 
hier nog helemaal geen boek over be-
stond. Ik besloot dit mijn project te ma-
ken en al snel vond ik nog veel meer 
verhalen over sport en spel; niet alleen 
bij de stammen, maar over de hele we-
reld. Ik ontdekte dat iedereen op deze 
planeet spellen speelt, of je nu rijk of 
arm bent, jong of oud, in vrijheid leeft 
of niet of in welke religie je ook gelooft, 
iedereen speelt op zijn eigen manier. 
Dit wilde ik met de wereld delen en zo 
is het idee ontstaan.

Welke plekken, ervaringen, beel-
den,... binnen deze context zijn je 
vooral bijgebleven? Waarom?
De sporten in Nigeria zijn mij het meest 
bijgebleven. We waren hier om Dambe 
(traditionele bokswedstrijd) en het am-
putee soccer team (amputatie-voetbal) 
te fotograferen. En hoewel ik al veel 
armoede in mijn leven had gezien, had 
ik dit nog nooit meegemaakt. Mensen 
leven echt op vuilnisbelten met open 
riolen en hebben amper een dak bo-
ven hun hoofd. Ik vroeg me af hoe 
mensen onder deze omstandigheden 
kunnen leven. Totdat ik meerdere da-
gen met deze communities doorbracht 
en zag hoe sport en spel vreugde en 
verbinding kunnen brengen, zelfs in 

Onlangs kwam een oud-leerling 
van VISO op een unieke manier in 
de media. Ze maakte als reisfoto-
graaf een fotoboek met de titel ‘Hu-
man Playground – Why we play’.  
Haar prachtige foto’s tonen bijzon-
dere sporten uit de hele wereld en 
hoe die mensen verbinden. Hier-
over werd ook de docuserie Human 
Playground op Netflix gemaakt, te 
zien in bijna 200 landen.
Haar leerkracht Roos Verschaeve, 
van wie ze in 2000 informatica 
kreeg, was nieuwsgierig naar Han-
nelores verhaal achter Human 
Playground...

Welke mooie herinneringen heb je 
aan school?
Mijn vrienden! Ik leefde soms in een 
echte soapserie. Wie is verliefd op wie, 
wie heeft ruzie met wie, wie moet op 
school nablijven, wat zijn de roddels 
van de week... Mijn allerbeste vrien-
den zijn nog steeds die mensen uit die 
soap. Ook al zie ik hen niet zo vaak 
omdat ik in het buitenland woon, onze 
vriendschapsband blijft even sterk.

Welke ervaringen zijn je bijgeble-
ven?
Mijn stage-ervaringen waren voor mij 
heel belangrijk. Daar leerde ik vooral 
wat ik niet (en wel) leuk vond om te 
doen. Het gaf me een perfecte richting 
waar ik naartoe wilde gaan.

Wat heeft de school je meegege-
ven qua (levens)wijsheid?
Leren luisteren naar elkaar. Elkaar waar-
deren, maar ook leren werken naar een 
deadline toe, discipline opbouwen. Le-
ren omgaan met feedback en kritiek en 
de bijhorende zelfreflectie. 

Je bent reisfotografe, hoe ben je te-
recht gekomen in de wereld van de 
fotografie?
Mijn pa was amateur-fotograaf en ik 
speelde als kind met zijn camera’s, om-

de meest erbarmelijke omstandighe-
den. Hoe weinig je soms ook hebt, er is 
altijd een manier om te spelen met el-
kaar. Dit was voor mij het absolute be-
sef wat voor kracht sport heeft en hoe 
mooi de wereld is, zelfs op de meest 
armoedige plekken ter wereld. Ik hoop 
dan ook mensen te kunnen inspireren 
met deze verhalen. Dat we vooral ook 
iets kunnen leren van elkaar en elkaar 
vervolgens beter kunnen begrijpen en 
waarderen. Human Playground laat 
zien dat we allemaal één zijn.

Er is ook een documentaire ‘Hu-
man Playground’ bij Netflix ge-
maakt over dit boek. Hoe is dit tot 
stand gekomen?
Ik wilde dat Human Playground filmisch 
vertaald zou worden en dus ging ik op 
zoek naar een producent die in mijn 
visie geloofde. Toen ik die eenmaal 
had gevonden zijn we samen met de 
regisseur een plan gaan uitwerken en 
al snel konden we na het maken van 1 
aflevering (pilot) ons werk presenteren 
bij Netflix US.

Welke gouden raad zou je onze 
leerlingen vandaag willen mee-
geven met jouw ervaringen in het 
leven? 
Durf te dromen en geloof in jezelf. Laat 
je niet uit het veld slaan als iets niet 
meteen lukt. Fouten die je hebt ge-
maakt, moet je vooral zien als goede 
lessen. Blijf doorzetten als het even 
moeilijker gaat en wees vooral eigen-
wijs. Laat je niet te veel afleiden door 
andere mensen of meningen. Blijf je-
zelf, volg je intuïtie, wees positief en 
werk hard. Dromen zijn er om waar te 
maken!

Roos Verschaeve
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185 eerstejaars in beeld
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Begin oktober werd het startschot gegeven voor het project Auteursresidenties van Literatuur Vlaanderen. Bin-
nen dit project werken de klassen uit 5 Gezondheids- en welzijnswetenschappen samen met de auteur Wim 
Geysen om een eigen voorstelling op poten te zetten. Wim rijkt hen alle nodige handvaten aan om creatief aan 
de slag te gaan met literatuur en poëzie. Tijdens 10 sessies gespreid over trimesters 1 en 2 focussen de leerlin-
gen op een creatieve manier op schrijf- en leesvaardigheid. Dit project geeft hen de mogelijkheid Nederlands 
niet enkel te leren, maar ook te beleven. Wij kijken alvast uit naar het tweede trimester waarin we samen op het 
podium zullen staan om onze creaties met de medeleerlingen te delen.  

Lise Pattyn

Dat kregen de eerste- en derdejaars 
in de loop van het eerste trimester! 
Er stond voor hen namelijk een bibli-
otheekbezoek in ARhus op de plan-
ning. De leerlingen werden wegwijs 
gemaakt doorheen de verschillende 
afdelingen en kwamen op plaatsen die 
voor de dagdagelijkse bezoeker on-
toegankelijk zijn. 

Via het Verzonken Kasteel, d.w.z. de 
polyvalente ruimte van ARhus, waar 
je naast vergaderingen ook boekvoor-
stellingen kan bijwonen en zelfs films 
kan bekijken, bereikten we een eerste 
hoogtepunt: het archief. Daar maak-
ten de leerlingen kennis met boeken 
en kranten van vaak honderden jaren 
oud. Indrukwekkend! Uiteraard was 
verstoppertje spelen tussen de ver-
schillende archiefkasten ook mooi 
meegenomen. 

Tijdens de rondleiding werden ook wat 
geheimen ontrafeld. Wat gebeurt er bij-
voorbeeld met boeken die ingeleverd 
worden? Wel, een volledig automa-
tische boekenlift brengt die boeken te-
rug naar de verdieping waar ze horen. 

De drempel om de bibliotheek te be-
zoeken is vaak groot, daarom werd 
ook vakkundig uitgelegd hoe de leer-
lingen hun favoriete boek kunnen te-
rugvinden en uitlenen. De website van 
de bib en de indeling van de verschil-
lende verdiepingen van het gebouw 
kennen onze eerste- en derdejaars nu 
ook op hun duimpje. 

Om het bezoek af te sluiten, konden ze 
nog even genieten van de skyline van 
Roeselare, te bewonderen vanaf het 
dakterras van ARhus.  

Laurens Guilbert

Auteursproject Literatuur Vlaanderen

Een gouden ticket voor ARhus



We will
remember you

Op 9 november gingen we met de 
zesdejaars tso naar de herdenking 
van slachtoffers van de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog. Die herden-
king werd georganiseerd door de 
British Torch of Remembrance en 
bijgewoond door schepenen van de 
stad Roeselare. 

Citaten uit de voorgelezen teksten:

Achilles Gossaert - 6 STEM/TW
Op de markt werd de openings-
ceremonie gehouden, dit door de 
herdenkingsvlammen aan te ste-
ken. Vervolgens gingen we in een 
paradetocht richting het stedelijk 
kerkhof van Roeselare, waar de her-
denking zelf plaatsvond. Deze werd 
begeleid door sprekers, maar ook 
muzikaal door doedelzakspelers en 
trompettisten. Er werd een gesneu-
velde soldaat herdacht en enkele 
leerlingen van VISO gaven hun visie 
over het belang van herdenken.
Het was een grote eer om dit te mo-
gen bijwonen.

Astrid Deceuninck
leerkracht geschiedenis
Het was een waardevolle en inge-
togen ceremonie, die een grote in-
druk naliet op de leerkrachten en 
de leerlingen. Tijdens de plechtig-
heid mochten 2 leerlingen, Tine Van 
Hoorde en Silke Windels, zelfge-
schreven teksten voorlezen. Direc-
teur Veerle Vanoost en twee leer-
lingen, Anne-Sophie Evenepoel en 
Achilles Gossaert, legden een krans 
neer bij het monument ter ere van de 
overledenen. 

Tine Van Hoorde - 6 STWa
“On a day like this, we are reminded 
even more to value the living, and to 
continue to believe there is hope for 
a brighter tomorrow, a future without 
war.
May you rest in peace. We will re-
member you.”

Silke Windels - 6 STWa
“Wij verzetten ons tegen het idee dat 
internationale geschillen alleen met 
geweld kunnen worden opgelost. 
Door hier samen te staan, staan we 
niet alleen stil bij het verleden, maar 
ook bij het heden en de toekomst.”

19 



   5 Organisatiehulp
makes you move

Dit jaar ging de Week van de beweging door van 23 tot en met 30 oktober met als thema: ’WEEK VAN DE 
BEWEGING … makes you move’. 

Dat we meer moeten bewegen, dat horen we geregeld. Toch geraken veel mensen niet aan de dagelijkse portie be-
weging. Daar wil de Week van de beweging iets aan doen.
De Week van de beweging is een week met actieve workshops, inspirerende activiteiten en aangename beweegmo-
menten. Het divers programma staat garant om op een fijne manier samen in beweging te komen. Dat is niet alleen 
belangrijk voor je fysieke conditie, maar ook voor je mentaal welzijn. 

In het woonzorgcentrum De Waterdam wordt aan deze week ook veel aandacht geschonken. Met ons klasje werden 
we uitgenodigd om samen met de oudere zorgvrager deel te nemen aan een bewegingsactiviteit. Het werd een aan-
gename en leerrijke voormiddag waar BEWEGEN uiteraard centraal stond!. 

Els Vanhove

Lynn, de be-
wegingscoach, 
gaf ons opdracht-

jes op muziek.

Hierbij stimu-
leerden en onder-

steunden we de be-
woners die het wat 

moeilijker hadden.

Zelf deden we 
ook actief mee!
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Na de
inspanning volgde 

de ontspanning. We 
dronken samen met de 

bewoners een lekkere 
kom soep!

De bewoners 
werden door ons 

terug naar de kamer 
begeleid.
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Betrokken oudercomité

Steven Berwaerts  steven.berwaerts@gmail.com,  Lotte Berwaerts  2 ACMWb
Bjorn Crevits   crevits.bjorn@outlook.be   Axcana Crevits  4 ZWc
Bieke Declercq   mail.bieke.declercq@gmail.com   Lune Deconinck  4 MWa
Vincent Decroix   vincent.decroix@telenet.be   Aline Decroix  5 HZb
Sofie Demeyere  sofie.demeyere1985@gmail.com Helena Man 3 HW
Steven De Freyne   steven.de.freyne@telenet.be   Cleo De Freyne  5 STWb 
Sophie Feys   sophie.feys@telenet.be   Aline Decroix   5 HZb
Valerie Houssin   hvenvh@gmail.com   Rhune Vanryckeghem 5 MRV
  Arne Vanryckeghem 6 OH
Anja Leyn  leynanja6@gmail.com  Lilo Steelandt 3 MWWb
Bieke Nuytten   bambieno@hotmail.be   Helena Gorra  6 Vb
Hilde Pattyn   64hilde@gmail.com    Norah Gossart 4 HW en
  Achilles Gossaert  6 STEM/TW
Valery Steelant   valery.steelant@gmail.com   Alexander De Guffroy 3 BWSTEM
Davy Vandorpe   davy.vandorpe@telenet.be   Ellen Vandorpe  4 MWb 
Vicky Van Der Heyden             Teagan Degrave 1 ALb
Eveline Vervaeke  eveline.vervaeke@outlook.be  Naomi Derycke 5 STWb
Eline Terryn  eline.terryn@skynet.be  Irene Decuypere 6 STWa
Justine Cools   justine.cools@sint-michiel.be     opvoeder
Grietje Vandewalle  grietje.vandewalle@sint-michiel.be  opvoeder
Michiel Bardyn  michiel.bardyn@sint-michiel.be  opvoeder 
Joeri Sioen   joeri.sioen@sint-michiel.be   directie 
Patrick Soenen   patrick.soenen@sint-michiel.be    directie 
Veerle Vanoost  veerle.vanoost@sint-michiel.be   directie

Leden

Valerie Houssin, mama van 2 leerlingen uit de 3de 
graad campus Delbekestraat, getuigt:

“Toen ik op de eerste infoavond in september 2018 
aangesproken werd door de directie om mij te enga-
geren in het oudercomité, heb ik sterk getwijfeld. Ik had 
me namelijk al een heel lange tijd ingezet in het oudercomité 
van de basisschool. Het gesprek overtuigde mij om toch eens 
te gaan luisteren.

Al snel merkte ik dat VISO een school is die sterk gelooft in de 
betrokkenheid van de ouders. Er wordt geluisterd en samen 
gezocht naar een oplossing of een compromis.

Ik werd later ook lid van de schoolraad en nu verte-
genwoordig ik de ouders van de school eveneens 
in  het medezeggenschapscollege van de scho-

lengroep. Ook daar is de stem van de ouders zeer 
belangrijk.

Ondertussen zijn we 5 jaar later en mijn enthousiasme is alleen 
maar gegroeid. In de moeilijke coronajaren bleef de directie 
onze mening vragen.  Ze hadden kunnen zeggen: ‘we doen 
ons ding’ en de bijeenkomsten schrappen, maar dat deden ze 
niet. Ook wij gingen digitaal verder. Nogmaals toonde VISO 
dat ze de stem van de ouders heel belangrijk vinden.

Wil je net zoals Valerie ook je stem laten horen bin-
nen de school? Kom dan gerust eens luisteren op 
één van onze bijeenkomsten.

Het oudercomité is vooral een participatieorgaan. 
Het is een samenwerking tussen ouders en directie 
waarbij heel wat thema’s uit het schoolgebeuren de 
agenda passeren, zoals bijv. de fusie met Barnum, het 
schoolreglement, evaluaties van activiteiten… Natuurlijk pro-
beren we ook financieel te helpen. De paaseierenverkoop is 
een actie die we al een aantal jaren organiseren. De winst 
wordt gebruikt ten voordele van de leerlingen.

Om de mening van de ouders zoveel mogelijk te 
kunnen delen met de school, zijn we elk jaar op 
zoek naar nieuwe leden met nieuwe ideeën. 
Hiervoor zoeken we niet enkel bij ouders van nieuw-
komers, ook ouders die VISO al enkele jaren kennen 

zijn steeds welkom!  We komen een drietal keer per 
jaar samen en sinds kort vormen VISO P en D samen 

één oudercomité. 

Of heb je gewoon een vraag of een idee?  Dan mag je dit altijd 
mailen naar iemand van het oudercomite.viso@sint-michiel.be.  
Wij zorgen er dan voor dat je vraag of idee op de volgende 
agenda van het oudercomité wordt geplaatst.

Steven De Freyne

Getuigenissen
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Pop-upondernemingen 7des
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V.l.n.r.: Klara Sabbe, Saher Harb, Julie Gruyaert, Jolien Colombier, Lune Devrome, Sita 
Vanoverschelde en Amey Soenens.

Boven v.l.n.r.: Marthe Bruneel, Nazli Ibra-
him, Femke Olivier
Onder: Imane Absa en Talya Haustrate

Wij zijn haarstilisten en trendwatchers. 
Wij denken graag met jullie mee: volgens 
jouw wensen als het moet, extra gedurfd 
als het mag. 

We bieden je een kwaliteitsvolle service 
aan met de professionele producten van 
de firma JOICO. Deze verzorgende kleur-
producten geven een schitterende glans 
aan je haar en zorgen voor een lange 
houdbaarheid van de kleur. Daarnaast 
gebruiken we ook de 100% vegan afwer-
kingsproducten van het Zweedse merk 
REF. We werken met de shampoos en 
verzorgingen van Lakmé, die vrij zijn van 
parabenen en sulfaten.

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

Droge, doffe of moeilijk onder controle 
te houden haren? Geen nood. Wij bieden 
je een intensief verzorgende keratinebe-
handeling aan. Deze behandeling zorgt 
voor het voeden en herstructureren van 
de haarvezel. Kortom, we maken je haren 
gezond.
Al gedacht aan extensions? Twijfel? Of 
wens je meer info? Kom gerust langs 
voor ons gratis klantgericht advies.

In ons kapsalon kan je ook terecht voor 
de aankoop van de professionele verzor-
gende producten. Je vindt het kapsalon 
op de hoek van het Polenplein en de Al-
fonsiusstraat en je bent er elke donder-
dag welkom. 

Voor een afspraak kan je ons bereiken 
op het nummer 0484 92 16 27 op
maandag- en dinsdagnamiddag
van 13.15 u. tot 16.50 u.,
op woensdag van 8.30 u. tot 12.00 u. en
op donderdag van 8.30 u. tot 16.50 u.)

We staan als team klaar om jullie, dames, 
heren en kinderen, te verwelkomen. 
We kijken uit naar je komst!
Volg ons op de website van VISO, face-
book en instagram.

Beau-Coup(e) 7 even Haarstilist 

Wij, leerlingen van 7 Modespecialisa-
tie en trendstudie, kozen voor de naam 
‘3rd Dimension’. Dit idee ontstond door-
dat we oorspronkelijk met drie leerlingen 
in de klas zaten, al zijn we ondertussen 
met vijf... Dimension kozen we omdat we 
in een nieuwe dimensie willen treden, 
onze klanten een nieuwe kijk op het le-
ven willen bezorgen.

We zijn erg gepassioneerd  door die 
boodschap waarmee we onze klanten 
willen laten kennismaken. We streven 
namelijk naar een  duurzame levens-
stijl. Dit zullen we doen aan de hand van 
onze  kwalitatieve retouches  en  duurza-
mere  mode- en lifestyleartikelen  (tote 
bags, sweaters, T-shirts, koffiemokken…), 
die we met veel plezier bedrukken. Dat 
kan met een  unieke bedrukking of een 
eigen ontwerp.  

De  kwaliteit  en tevredenheid van de 
klant staan bij ons op nummer één!

3rd Dimension - 7 MST
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Olympiades

hadden onze eigen stand met testers van 
producten voor de bezoekers. We heb-
ben ook een aanzienlijke verkoop gehad 
na onze voorstelling. 
Jessica: De voorstelling ging goed. Ik 
had wel enorm veel stress om voor zo’n 
grote groep mensen te spreken. Gelukkig 
verliep alles zoals het hoorde.

Wat heeft Eufouric jullie nu al bijge-
bracht?
Jessica: De pop-up is zeker een leuke en 
leerrijke ervaring. Je leert vooral zelfstan-
dig te zijn en zo heb je ook al een over-
zicht van hoe het eraan toegaat in een 
schoonheidsinstituut. 
Kaat: Het project heeft me vooral bijge-
bracht dat een eigen zaak opstarten een 
mix van gevoelens met zich meebrengt. 
Het is fijn om je eigen idee te kunnen uit-
werken, maar het brengt toch altijd wat 
spanning met zich mee, omdat je hoopt 
op enkel positieve commentaren van de 
klanten. 

Jullie kregen ook elk een rol toegewe-
zen binnen de pop-up. Wat is jullie ver-
antwoordelijkheid?
Fleur: Ik ben hoofdverantwoordelijke 
van de pop-up. Dit brengt toch wel de no-
dige stress met zich mee, maar ik neem 
de taak graag op mij. 
Jessica: Ik ben de stockverantwoordelij-
ke. Ik moet dus voornamelijk de voorraad 
controleren en bijhouden. 
Kaat: Mijn functie is financieel directeur 
en die taak neem ik dan ook zeer ernstig. 
Julie: Ik ben commercieel en administra-
tief verantwoordelijke, samen met Fleur. 
Wij vormen een sterk team.  

Zou je door dit project zelf je schoon-
heidssalon opstarten?
Jessica: Het heeft me wel de aanzet ge-
geven om later mijn eigen instituut op te 

Wanneer je nood hebt aan een 
moment van rust en je wil daar-
bij ook nog eens genieten van de 
schoonheidszorg die 7 Esthetische 
lichaamsverzorging aan je kan ge-
ven, is Eufouric de logische keuze. 
Het viertal staat telkens met passie 
en kennis van zaken voor je klaar 
om je te doen stralen en je zo een 
euforisch gevoel te geven.

Hoe hebben jullie de opstart van de 
pop-up Eufouric beleefd?
Kaat: Ik heb de opstart zeer positief er-
varen. Het was totaal anders dan wat ik 
gewend ben. Het was enorm veel werk, 
maar je krijgt wel een gevoel van belo-
ning, waardoor het toch niet zwaar aan-
voelt.
Fleur: Het was een vlotte opstart, ook 
dankzij alle begeleiding van de leer-
krachten. Soms was het wat overwel-
digend wat er allemaal bij komt kijken, 
maar door onze klasgroep werd dit goed 
opgevangen. 

Welk gevoel had je toen de eerste klant 
binnenstapte?
Julie: Het was aangenaam beginnen, 
gezien onze eerste klanten voornamelijk 
familie waren. We kregen ook de tijd om 
eerst de producten en onze manier van 
werken te tonen. 
Kaat: De eerste klant ontvangen is toch 
spannend. Vooral het feit dat onze agen-
da meteen overvol zat, was indrukwek-
kend om mee te maken.

Jullie hebben ook een officiële opening 
gehad, samen met de andere pop-up-
ondernemingen van VISO. Hoe verliep 
dat?
Julie:: De opening verliep vlot voor ons. 
We hadden ons goed voorbereid. We 

Heel wat leerlingen van VISO nemen dit jaar opnieuw deel aan de olympiades.  
Ondertussen gingen die van geografie en chemie al door. En jawel, er is goed nieuws 
van de Vlaamse Chemie Olympiade!

2605 leerlingen uit diverse scholen deden mee aan deze olympiade. Op basis van 
een selectiepercentage werden er 314 deelnemers geselecteerd voor de tweede 
ronde. Maar liefst 11 leerlingen uit de derde graad STEM/Techniek-wetenschappen 
durfden de uitdaging aan te gaan, waarbij Ali Abumarasa en Thibo Jansoone, res-
pectievelijk uit 6 en 5 STEM/TW, zich plaatsten voor de tweede ronde!

Thibo en Ali ontvingen een mailtje met felicitaties van niemand minder dan Frank 
Deboosere, peter van VONW (Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen)!

Een dikke pluim aan de winnaars, en ook een welverdiende proficiat aan alle andere 
deelnemers voor hun engagement!

In het tweede trimester gaan nog de olympiades door voor biologie, fysica en wis-
kunde. We duimen alvast voor even goede resultaten.

Ilse Declerck

starten. Het zal nog niet voor meteen zijn, 
maar het is wel leuk om een idee voor de 
toekomst op zak te hebben.
Julie: Ik zou zeer graag zelfstandig een 
schoonheidssalon opstarten. Door de 
pop-up merk ik ook echt dat dit helemaal 
mijn ding is om mensen te helpen en ad-
vies te geven. Dankzij de stage heb ik 
ook gemerkt dat werken in een schoon-
heidssalon mij voldoening geeft. Ik vind 
het ook belangrijk om klanten de juiste 
producten aan te raden.

V.l.n.r.: Fleur Van Cappel, Jessica Decoe-
ne, Kaat Bourgeois, Julie Debruyne

Jarryd Spiesschaert

Eufouric, feels pure & authentic -  7 EL
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Als je op donderdagmiddag het muzieklokaal voorbijkomt, kan je ze bezig horen: de leerlingen en leerkrachten van de 
schoolband. Ook dit jaar geven ze weer alles tijdens de repetities om verschillende evenementen op school te voorzien van 
een muzikaal jasje. The Beatles, Olivia Rodrigo, Harry Styles en zelfs Linkin Park laten ze uit de boxen knallen. 

We stellen daarom graag even onze band voor. Op zang twee oude bekenden en één nieuw gezicht. Arsch Gabarkhel  
(6 STWa) en Romy Laruywe (5 STWb) herken je vast nog van vorig jaar. Ze worden vanaf dit jaar bijgestaan door Lente Cneut 
(3 HW). Runa Vandendriessche (4 BWSTEM) is dit jaar pianiste van dienst. De nummers worden van een stevige drumbeat 
voorzien door leerkracht Frederik Vandevyver. Imke Decoene (6 GWWa) zorgt dan weer voor de lage noten met haar bas. 
Dit jaar hoor je twee gitaren in de band: Francesca Bolbozan (4 HW) en leerkracht Laurens Guilbert zorgen daarvoor. En Tine 
Van Hoorde (6 STWa) bespeelt, net als vorig jaar, de ukelele. 

Zij staan te springen om te laten horen wat ze in hun mars hebben, hopelijk jij ook om hen te horen? 
Laurens Guilbert

Vanuit het project ‘zorgzame buur-
ten’ startte het woonzorgnetwerk 
BEN in samenwerking met de stad 
Roeselare het concept ‘SAMEN TA-
FELEN’ op.

Om als woonzorgcentrum een actieve 
rol te spelen in de buurt van ’t Hof van 
‘t Henneken organiseren ze maande-
lijks dit initiatief. Iedere laatste dinsdag 
van de maand kunnen buurtbewoners 
gezellig samen zijn in de parochiezaal 
Don Bosco waar ze een warme maal-
tijd krijgen tegen een democratische 
prijs van 7,5 euro. Lekkere soep, mid-
dagmaal, dessert en koffie worden 
er geserveerd. Via flyers worden de 
buurtbewoners van ’t Hof van ’t Hen-
neken uitgenodigd. Samen eten is een 
geweldige manier om mensen dichter 
bij elkaar te brengen. Het brengt je 
dichter bij je omgeving, het nodigt uit 
tot dialoog.
Inmiddels is dit initiatief al gekend en 
kent dit een succes! Gemiddeld zijn er 
50 mensen vanuit de buurt aanwezig.

Vanuit Woonzorgnetwerk BEN werd 
ons gevraagd of we het haalbaar za-
gen om met de richting Organisatie-
hulp/Organisatie-assistentie het pro-

ject te helpen ondersteunen. En of we 
dit zagen zitten!

Dinsdag 29 november vertrokken de 
leerlingen van 7 Organisatie-assisten-
tie enthousiast richting zaal Don Bosco 
om een handje toe te steken.
Er was een vlotte en leuke samenwer-
king. De leerlingen konden de ken-
nis die op school geleerd wordt in de 
praktijk omzetten tijdens het klaarzet-
ten van de ruimte, het opdienen van de 

maaltijd, het uitschenken van dranken, 
de afwas…
Ze werden uitgedaagd om in team 
te werken, contacten te leggen met 
buurtbewoners en kennis te maken 
met het sociaal netwerk.

De buurtbewoners en begeleiding 
waren heel tevreden over hun inzet 
en het werk dat de leerlingen die dag 
hebben geleverd! 

Els Vanhove

De schoolband, een voorstelling

Samen tafelen
met 7 Organisatie-assistentie



Met ons schoolteam wilden we op 
deze dag vooral werken rond twee 
belangrijke rubrieken uit ons pedago-
gisch project: leerbegeleiding en wel-
bevinden.

Tijdens de voormiddag werd doel-
groepgericht gewerkt. Haast alle 
leerkrachten volgden de lezing van 
Eva Maesen - Thomas Moore Hoge 
school,  ExCEL Expertisecentrum voor 
Effectief Leren - rond het thema ‘Wijze 
lessen’ (leerbegeleiding). Hierbij kreeg 
men niet enkel wetenschappelijke ach-
tergrond rond het leren, maar kreeg 
men ook effectieve leerstrategieën 
voorgeschoteld, waarbij tips en tricks 
gegeven werden over wat werkt in het 
leerproces en wat niet.  De focus lag 
op hoe we leerlingen ook in de klas 
kunnen leren studeren. 

Na een korte pauze werd per vakgroep 
gereflecteerd over welke leerstrate-
gieën al werden aangeleerd in het vak 
en wat men uit de lezing (verder) kon 
toepassen in de lessen.

De opvoeders kregen een workshop 
van Leen de Weirdt (CLB) rond het 
thema ‘Hoe krijg je als opvoeder een 
impact op een verbindend schoolkli-
maat?’ We vinden het welbevinden 
van zowel leerlingen als het personeel 
namelijk zeer belangrijk.

Na een interessante en productieve 
voormiddag konden we smullen van 
de pasta’s van een foodtruck die op 
site Trax langskwam. Daarna volgde 
de teambuildingsnamiddag ‘VISO zon-
der grenzen’, iets waar velen al sinds 
lange tijd naar uitkeken. Telkens wer-
den er twee verschillende ploegen 
uitgedaagd om het tegen elkaar op te 
nemen in zeven gevarieerde en leuke 
opdrachten. 

Dat de leerkrachten en opvoeders zich 
volledig gaven, bewijzen de foto’s!

Daarna kon wie dit wenste nog even 
nagenieten in de ‘VISO-bar’.

Het was alvast een geslaagde dag! 

Elien Debou

Uitdagende pedagogische
studiedag

25 



voet als met de fiets. We pakten dit op 
een aantal manieren aan:

•	De	politie	 controleerde	de	 fietsen	 van	
alle leerlingen. 

•	1	B	ging	op	bezoek	 in	KOERS.	Ze	wer-
den ondergedompeld in de geschiede-
nis van de fietshelm en stonden stil bij 
het dragen van een helm. 

•	De	dode	hoek	werd	via	een	workshop	
met VR-brillen aangebracht voor 1 B en 
2 B. Leerlingen konden ervaren wat een 
vrachtwagenchauffeur ziet vanuit de 
cabine en wat niet. 

•	In	de	les	techniek	stonden	we	stil	bij	de	
gevaarlijke punten in de omgeving van 
de school en in de stad. 

•	In	 de	 les	 LO	 werd	 het	 veilig	 fietsen	 
ingeoefend. 

We beseffen heel goed dat deze activi-
teiten geen garantie zijn voor het vrij blij-
ven van ongelukken. We kunnen alleen 
maar hopen dat de leerlingen zich nu be-
wuster verplaatsen in het verkeer.

Saskia Caes

Safety first in 1 B 

Het aantal doden op de Belgische 
wegen is tijdens de eerste negen 
maanden van dit jaar met meer dan 
16 procent gestegen ten opzichte 
van dezelfde periode vorig jaar. 
Meer dan een kwart van hen was 
een voetganger of fietser. 
 
Dit verscheen, helaas, half november in 
de krant… 

Wij als school vinden het dan ook onze 
taak om in te zetten op zich veilig kun-
nen verplaatsen in het verkeer, zowel te 

26 
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Survival Trophy
Op woensdagnamid-
dag 12 oktober na-
men we met een bus 
vol leerlingen uit Bar-
num en VISO deel 
aan de Survival Trop-
hy in Gent. Dit is een 
obstacle run waarbij 
de leerlingen over 
verschillende hinder-
nissen moeten sprin-
gen, klauteren, krui-
pen of zwemmen. Dit 
terwijl ze 5 km lopen 
rond de Blaarmeer-
sen in Gent. 

Het was een prach-
tige, zonnige na-
middag. We namen 
deel met een 50-tal 
leerlingen en 8 leerkrachten uit VISO en onze partnerschool  
Barnum. De leerlingen waren vol lof over deze sportieve na-
middag die elk jaar opnieuw wordt aangeboden aan de derde 
graad. De geïnteresseerden voor volgend jaar, wees gewaar-
schuwd, want het aantal plaatsen is beperkt! De foto’s spreken 
voor zich, de sfeer was optimaal!! 

Emmily Callewaert

Voetbaltalent in VISO
In de maand november gingen we op zoek naar de grootste voetbaltalenten van VISO. Maar liefst 40 spelers meldden zich 
aan voor de testtrainingen van de minivoetbalploegen.

Leerkrachten Daan Louage en Aariën Lievens gingen elke maandagmiddag voetballen met leerlingen uit de 1ste, 2de en 
3de graad uit beide campussen. Na pittige wedstrijden en hoogstaande technische trainingen werd de crème de la crème 
van onze VISO-voetballers geselecteerd.

Met 3 teams (1 ploeg per graad) gaan we in het 2de trimester de sportieve strijd aan met andere Roeselaarse scholen.  
Nog even de tijd dus om onze teams in te werken en inspiratie op te doen zodat we de pannen van het dak spelen.  
Hopelijk kunnen we dan in splinternieuwe VISO-shirts onze kleuren met trots verdedigen!
Benieuwd wie op de proppen komt met de beste ploegnaam... 

Aariën Lievens
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we in campus Delbekestraat opnieuw erg 
trots zijn met het behaalde bedrag voor 
de actie Mooimakers? De cheque heeft 
alvast een mooie plaats gekregen op 
school!

we ondertussen ons blijvend inzetten 
voor een propere schoolomgeving?

de leerlingen van 2 Bb met interessege-
bied 4 u. mode, ‘de sjaal voor de paal’ 
maakten? Naar aanleiding van het thema 
milieu in de eerste graad maakten ze uit 
oude resten stof of oude versleten kle-
dingstukken een prachtige sjaal.

de leeronderneming ‘3rd Dimension’ tote 
bags verkoopt op concerten van ‘Stap’? 
Per verkochte tote bag gaat 1 euro winst 
naar TEJO.

Isabo Vandendriessche (2 ACMWa) als 
14-jarig meisje met haar saxofoon mee-
speelt in de harmonie met Belle Perez? 

naast het ondertussen jaarlijkse Engels 
toneel, de leerlingen van de tweede 
graad aso en tso samen met leerlingen 
van onze partnerschool Barnum voor het 
eerst naar een Frans concert gingen? Ze 
zongen uit volle borst mee met klassie-
kers als La ballade des gens heureux en 
Au Champs-Elysées… 

5 MRV naar ARhus trok voor ‘de weten-
schap achter games#hackmode’?

VISO en Barnum ook samenwerken met 
partnerscholen in China? Op 29 sep-
tember werden tijdens een online mee-
ting de intentieverklaringen tussen de 
partnerscholen Ningbo Foreing Affaire 
School en Ningbo Yongjiang Vocational 
Senior Middle School uit Zhejiang en 
VISO ondertekend.

de Sint hulp kreeg van heel wat hulp-
sinten en -pieten uit de leerlingenraad 
en ook uit 5 STW? Zij organiseerden 
opnieuw een sinterklaasnamiddag in 
samenwerking met het OCMW van Roe-

selare. Ze toverden een lach op heel 
wat kindergezichtjes met pakjes, lekker 
gebak en leuke activiteiten. Ze haalden 
er zelfs de krant mee. 

oud-leerling Annelies Meseure het beste 
stoofvlees van Roeselare maakt? Zater-
dag 12 november koos een professionele 
jury met Tim Boury, Claudia Allemeersch 
en burgemeester Kris Declercq de aller-
eerste Smaakmaker #VANRSL.  Vijf laure-
aten dongen mee naar de prijs. Annelies 
Meseure kon de jury het meest bekoren 
met haar klassiek stoofvleesgerecht.

we een aantal keer per jaar over de mid-
dag een leesweek organiseren voor al 
wie besmet is met het leesvirus of dit wil 
worden?

de leerlingen van 3 Zorg en welzijn hun 
talent aan elkaar voorstelden in de les-
sen project? Zo leren ze dat iedereen er 
mag zijn en dat we allen uniek zijn.
de leerlingen van 1 ALb in het klassenuur 
kerstkaartjes schreven voor de rusthuis-
bewoners van Kachtem om hen in deze 
tijd van het jaar een mooie boodschap 
mee te geven? 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wist je dat...
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de leerlingen van 6 Haarzorg en 7 Haar-
stilist opnieuw meededen aan de West-
Vlaamse kapperswedstrijd? We hadden 
opnieuw 7 finalisten. Helaas konden ze 
geen podiumplaats bemachtigen, maar ze 
toonden wel stuk voor stuk hun talenten.

de leerlingen van 5 MRV werkplekleren 
deden in de ZARA als voorbereiding op 
hun stage? 

Angelique Mortaigne (4 ZWc) deelnam 
met haar judoclub uit Bavikhove aan de 
Adler Cup in Frankfurt op 29 en 30 okto-
ber? Op dag 2 behaalde ze een mooie 
8ste plaats op 21 deelnemers in haar 
gewichtscategorie. Een mooie ervaring 
en hopelijk volgend jaar een podium-
plaats!

ook leerkrachten en opvoeders hun 
kersttruien bovenhaalden op 8 decem-
ber voor de kersttruiendag van de leer-
lingenraad? Een 10 voor sfeer en gezel-
ligheid! 

de leerlingen van 3 ZWc lekkere kerstbu-
ches maakten? Heerlijk met de feestda-
gen in aantocht…

de Sint ook dit jaar op bezoek kwam in 
campus Delbekestraat? Elke klas mocht 
even op bezoek en bereidde een dansje, 
gedichtje… voor. Dankjewel Sint en ook 
aan de hulppieten van 7 TBZ en 6 Va.

de miniemen meisjesvolleybal zich op 
23 november plaatsten voor de vol-
gende ronde? Ze verloren tegen VMS 
en Lyceum Ieper, maar wonnen dan weer 
overtuigend tegen Barnum!

onze eerstejaars van 1 B al goed aan het 
trainen zijn voor de kangeroewedstrijd?

meer dan 55 leerlingen van 5 STW vijf 
middagen lang peer lezen met leerlingen 
uit 1 A? Als volleerde leescoaches leren 
ze hen de trucjes om een tekst goed en 
vlot te lezen en vragen te beantwoorden. 

onze leerlingen in de WK-periode telkens 
in hun beste Rode Duivels-outfit naar de 
les LO kwamen om onze nationale hel-
den te steunen? De Rode Duivels kwa-
men net iets te kort op dit WK, maar aan 
onze supporterstechnieken zal het niet 
hebben gelegen…

ondertussen de tweede online uitwisse-
ling met onze partnerschool NBFAS in 
China op 7 december succesvol is door-
gegaan? 6 Va was alvast super enthou-
siast!

we op 25 november opnieuw 35 oud-
leerlingen mochten ontvangen op de 
studiekeuzeavond voor onze laatste-
jaars? Het was fantastisch om hen nog 
eens terug te zien en te horen hoe goed 
ze het doen in hun studies. Ze hebben 
onze laatstejaars enthousiast wegwijs 
gemaakt in de vele richtingen die ze na 
ViSO kunnen volgen
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Sportdag

2de jaar teambuilding

6de jaar ski en snowboard

4de jaar quad5de jaar kano

6de jaar suppen

7de jaar bowling

5de jaar boogschieten

7de jaar tweedaagse 
Heuvelland

6de jaar klimparcours

1 A roeien

3de jaar trapauto

4de jaar avonturenparcours

1 B netbal
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Geboorten
WALT op 5 juli 2022, zoon van Han-
nes Van Damme en Anea Monteyne 
- leerkracht

MONTY op 4 september 2022, klein-
dochter van Lieve Swaenepoel - oud-
leerkracht

ANOUK op 29 september 2022, 
kleindochter van Els Gerryn - leer-
kracht

ELOÏSE op 9 oktober 2022, klein-
dochter van Trui Terryn - leerkracht

KAMIEL op 5 november 2022, klein-
zoon van Els Gerryn - leerkracht

MARCEL op 16 november 2022, 
kleinzoon van Trui Terryn - leerkracht.

Proficiat aan de ouders en hun familie! 

Overlijdens
Dhr. Georges Delafontaine op 8 juli 
2022, schoonvader van Sabien Van 
Damme - leerkracht 

Mevr. Blanche Billiet op 18 juli 2022, 
schoonmoeder van Micheline Batail-
lie - leerkracht 

Mevr. Anna Dewulf op 6 augustus 
2022, schoonmoeder van Greta Ver-
mander - oud-collega

Mevr. Jessica Desmet op 23 augus-
tus 2022, oud-leerling 6 Organisatie-
hulp 2004

Dhr. Georges Boone op 8 september 
2022, grootvader van Oliva Boone - 
3 MWd

Mevr. Léa Vanwynsberghe op 13 sep-
tember 2022, moeder van Micheline 
Bataillie - leerkracht

Dhr. Etienne Deceuninck op 15 sep-
tember 2022, grootvader van Liam 
Deceuninck - 4 ZWa

Dhr. Linus De Wever op 26 septem-
ber 2022, vader van Stan De Wever 
- leerkracht

Mevr. Albertina Feys op 9 oktober 
2022, grootmoeder van Xander Cre-
vits - 2 ALMWc+2 ALSTEM

Mevr. Marcella Noppe op 15 oktober 
2022, grootmoeder van Karuna Dou-
chy - 5 Va

Mevr. Noëlla Depuydt op 15 oktober 
2022, grootmoeder van Maya Seys - 
2 ACMWb

Dhr. Karel Van den Bussche op 21 
oktober 2022, overgrootvader van 
Frauke Francoy - 3 WL

Mevr. Maria Beirlaen op 21 oktober 
2022, grootmoeder van Monica Hae-
saert - 2 Ba

Mevr. Agnes Delputte op 21 oktober 
2022, grootmoeder van Lize Compt-
daer - 6 STEM/TW

Mevr. Carine Ver Eecke op 3 novem-
ber 2022, schoonzus van Ingrid De 
Jonghe - leerkracht

Dhr. Ronny Ducasteele op 3 novem-
ber 2022, grootvader van Dieuwke 
Engels - 4 HSVa

Dhr. Noël Debaecke op 6 november 
2022, vader van Lieve Debaecke - 
leerkracht

Mevr. Andrea Desot op 7 novem-
ber 2022, grootmoeder van Laura 
Schapman - 5 STWa

Mevr. Noëlla Beernaert op 7 novem-
ber 2022, moeder van Marleen Lam-
brecht - leerkracht 

Mevr. Maria Roose op 10 novem-
ber 2022, grootmoeder van Ilyana 
Vlieghe - 4 ZWb

Kris Bouden,  op 11 november 2022, 
vader van Amandine Bouden - 4HSVa

Mevr. Marie-Thérèse Peene op 12 
november 2022, schoonmoeder 
van Annemie Vandecappelle - oud-
opvoeder

Mevr. Rosa Dewulf op 12 novem-
ber 2022, grootmoeder van Tatiana 
Adyns - 6 STWa

Mevr. Maria Declercq op 15 novem-
ber 2022, grootmoeder van Peter 
Van Vooren - leerkracht

Dhr. Bjorn Demeulenaere op 20 
november 2022, vader van Jill 
Demeulenaere - 3 HW 

Mevr. Bea Luyckx op 25 november 
2022, moeder van Joke Desimpel 
- leerkracht en  grootmoeder van 
Guust Deprez - 6 STEM/TW

Dhr. Jules Delameilleure op 1 decem-
ber 2022, vader van Dorine Dela-
meilleure - leerkracht en grootvader 
van Ilias Vanhove - leerkracht

Mevr. Andrea Claeys op 3 december 
2022, schoonmoeder van Martien 
Vandewaetere - leerkracht

Mevr. Monique Hoet op 8 decem-
ber 2022, grootmoeder van Helena 
Gorra - 6 Vb 

Mevr. Astrid Berquin op 10 decem-
ber 2022, grootmoeder van Mieke 
Vanaudenaerde - leerkracht

VISO biedt de families haar oprecht 
medeleven aan.

Familiaria
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Huwelijken
Simon Deseure (oud-leerling 6 TW 
2013) en Nele Herreman - (oud-leer-
ling 6 TW 2013) op 16 juli 2022

Maxime Vandekerckhove en Flore 
Capoen op 27 augustus 2022, zoon 
van Nathalie Ghekiere - leerkracht  
en broer van Margaux Vandekerck-
hove - preventie-adviseur en TAC

Vannessa Mattheuws en Kris Labeau 
op 23 september 2022, moeder van 
Kyenta - 1 Ba en Kiara Vandeginste -  
7 TBZa

Wouter De Meulenaere en Bo 
Debruyne op zaterdag 10 september 
- dochter van Martien Vandewaetere 
- leerkracht

Tim Feistead en Ans Debruyne op 
zaterdag 24 september - dochter van 
Martien Vandewaetere - leerkracht

Silas Hantson  en Phaedra Decoe-
nen op 21 oktober 2022, broer van 
Jorieke Hantson - 1 Bd

Domien De Schrijver en Nathalie 
Moerman op donderdag 10 novem-
ber, dochter van Sabine Schramme 
- leerkracht

Proficiat aan het gelukkige paar!

09/02 bezoek aan Europees
 parlement 6 tso P
09/02 bezoek aan Arhus 3 MWa en d P
10/02 China inleefdag
 5-6-7 Mode en 6 V D
10/02 project Valentijn
 met 2de en 3de kleuter 3 MW P
13/02   week tegen pesten
 en voor respect  D + P
13/02 Klikken doet kicken 2 Bd D
13/02 workshop preventiedienst
 politie 2 Bb D
14/02 workshop preventiedienst
 politie 2 Bd D
15/02 workshop preventiedienst
 politie 2 Bc+e D
15/02 bezoek aan ARhus 3 ZWc D
16/02 workshop preventiedienst
 politie 2 Ba D
16/02 bezoek aan ARhus 3 MWWa P
17/02 workshop dans 3-4-5-6 Mode D
20/02 start krokusvakantie D + P
26/02 einde krokusvakantie D + P
27/02 EHBO-sessie levensreddend 

handelen bij baby’s en
 peuters 7 KZ  D
01/03 mondiale dag P
05/03 infovoormiddag 1 A voor
 12-jarigen P
06/03 startersdag
 Coach Roeselare 7 HS P
07/03 infoavond overstap 2 A
 naar 3 aso, tso of bso  P
07/03 bezinning 3de jaar P

09/01 toneel in De Spil  5+6 bso  D + P 
09/01 STEM-project 6 STEM/TW P
10/01 Kronkeldidoe in
 Schiervelde 7 KZ D
11/01 bezoek aan ARhus 1 Ba D
11/01 wiskunde-olympiade  P
12/01 bezoek aan ARhus 1 Bb D
13/01 STEM-project 6 STEM/TW P
13/01 toneel in De Spil 2des D
16/01 STEM-project 6 STEM/TW P
19/01 dag in het werkveld 6 STW P
20/01 STEM-project 6 STEM/TW P
23/01 toneel in De Spil 5 tso P
24/01 dag in het werkveld 6 STW P
24/01 vergadering oudercomité D + P
26/01 bezoek aan ARhus 3 MWc P
26/01 auteurslezing
 Astrid Sercu 1 A en 2 A P
27/01 SID-in beurs D + P
27/01 workshop dans 3-4-5-6 Mode  D
30/01 milieuproject 1ste graad D
31/01 milieuproject 1ste graad D
31/01 tentoonstelling Mirror Mirror
 Antwerpen 3-4-5-6-7 Mode D
01/02 bezoek aan ARhus 1 Bd D
02/02 filmforum 3de graad P
02/02 bezoek aan ARhus 3 MWb P
02/02 IO-ouderavond 5 STW P
06/02 Klikken doet kicken
 2 B (a,b,c,e) D
07/02 gezond ontbijt 3de jaar P
07/02 labodag 6 STEM/TW P
08/02 gezond ontbijt 5de jaar P
08/02 labodag 6 STEM/TW P

07/03 extra stageweek 7 KZ D
09/03 bezoek aan Arhus
 3 ZWa+b en 3 MR D
09/03 incape in de Bremstruik 6 Vc D
10/03 bezinning 5de jaar P
11/03 start buitenlandse stage D + P
13/03 toneel in De Spil  6 tso  P
15/03 Joico Schoolcontest Coach 

Roeselare 7 HS en 7 KSD P
16/03 incape in De Bremstruik 6 Va D
17/03 sober maal D
19/03  infovoormiddag 1 B
 voor 12-jarigen  D
21/03 infoavond 2 B D
22/03 bezinning 4 bso D + P
21/03 start blokstage 7 HS P
23/03 start blokstage
 OH/OA/MRV/MST D
27/03 toneel in De Spil 7 KZ en
 7 TBZ, 6 Vb en 5 Vb D + P
28/03 laatste examendag D + P
30/03 einde blokstage
 OH/OA/MRV/MST/HS D + P
31/03 rapport D + P
01/04 einde buitenlandse stage D + P
03/04 start paasvakantie D + P
16/04 einde paasvakantie D + P
17/04 start derde trimester D + P

D: VISO campus Delbekestraat
P : VISO campus Polenplein

Kalender
Tweede trimester 2022-2023





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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