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Woensdagnamiddag en wifi op school
Beste meneer Smekens, wat 
gaf de doorslag dat u de 
woensdagnamiddag lesvrij hebt 
gemaakt?
Wij proberen vanaf het begin 

dat ik adjunct-directeur was op 

VISO de woensdagnamiddag vrij 

te maken omwille van sport en 

andere engagementen die leerlingen 

uitoefenen. Nu konden er een aantal 

wijzigingen worden doorgevoerd, onze 

bepalende partner was De Lijn. 

Wat gebeurt er met de weggevallen 
lesuren?
We moeten rekening houden met een 

vast leerplan, maar daarnaast hebben 

we vakken die we zelf kunnen invullen. 

Het inperken van vakken gebeurde 

niet zonder slag of stoot. Vakken zoals 

informatica worden ingeperkt omdat 

de nieuwe generatie al behoorlijk veel 

kennis heeft van multimedia.

Waarom is er op 
woensdagnamiddag een 5de lesuur?
Daar speelt De Lijn een bepalende 

factor in, het is niet mogelijk om alle 

leerlingen om 12:15 met de bus naar 

huis te laten gaan. 

Zijn er specifieke plannen met het 
wifi-netwerk in de school?
 Wel, wij hebben bevragingen 

gedaan naar leerlingen toe. Daar zijn 

zeer nuttige zaken van leerlingen 

uitgekomen en deze komen overeen 

met de vragen van de leerkrachten. 

Leerlingen willen bijvoorbeeld zelf 

zaken in de digitale agenda kunnen 

toevoegen. Dit is momenteel geen 

prioriteit, maar zou in de toekomst 

mogelijk moeten zijn. Het wifi-netwerk 

heeft ook nog andere voordelen. 

Dankzij het wifi-netwerk kunnen de 

leerlingen zeer snel iets opzoeken 

dat besproken wordt in de les, met 

toestemming van de leerkracht. Ze 

kunnen ook gebruik maken van nieuwe 

middelen zoals Kahoot en andere 

apps.

Een tip van de adjunct-directeur: 
‘Raadpleeg dagelijks de digitale 
agenda en je mailbox!’
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GENT

Woensdag 10 mei:
Het weer schommelt vandaag tussen de 18 en de 
20 graden Celsius. Er is weinig kans op neerslag 
en de zachte bries brengt verkoeling op deze 
zwoele dag.

Mij spreekt de blomme een tale,
Mij is het kruid beleefd,

mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft.

(Guido Gezelle)
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Zaterdag 22 mei is het zo ver. 

De leerlingen uit de richting Creatie en 

Mode van VISO Mariakerke organiseren 

hun eigen modeshow onder het thema 

‘On the move’.

Wij spraken met enkele meisjes uit het 

vijfde jaar.

Het thema van jullie modeshow is 

On the move, hoe begin je aan zo’n 

ontwerp?

Als inspiratiebron gebruiken we vooral 

pinterest. Niet alleen het internet is 

een goede bron maar ook modebladen 

of het bekijken van modeshows. Vaak 

maken we ook een moodboard in de 

klas waarbij we al onze ideeën, met 

de stof die we willen gebruiken, op 

prikbord plakken of in ons eigen boek.

Een kledingstuk maken komt niet 

zomaar de lucht uit gevallen, hoe gaat 

dit in zijn werk?

In het creatie leren we tekenen, ons 

ontwerp visueel voorstellen. De juiste 

stof kiezen en de maten opnemen 

hoort er natuurlijk ook bij. Eens dat 

proces is afgelopen, kunnen we aan 

de slag met calico. Dit is een katoenen 

stof waarbij we ons stuk in vorm 

brengen. We voeren precies deze 

stap eerst uit omdat we bij dit proces 

nog eventuele aanpassingen kunnen 

maken. Als ons ontwerp in calico 

afgewerkt is, nemen we een een stukje 

van de stof die we gebruiken en naaien 

dit aan elkaar om te controleren of het 

goed vast zit, geen lussen etc. Na het 

hele procédé kunnen we eindelijk ons 

werk in realiteit maken.

Even over de modeshow zelf, wie zal 

met jullie werken over de catwalk 

lopen?

We tonen elk twee verschillende 

werken: een daarvan dragen we zelf en 

de andere door een leerling van VISO.

Wat mogen we van de show 

verwachten?

Het is een show die bestaat uit de 

hele moderichting van onze school, 

waarvan de vijfdes verantwoordelijk 

zijn deze in elkaar te steken. Elke 

leerling zal dus twee werken tonen 

binnen ons jaarthema. Ik kan je 

verzekeren dat het zeer spectaculair 

zal zijn en de moeite waard! 

Kom supporteren en bewonderen!

Colofon
 
Redactie

Charlotte Pynckels 
Radoslav Petrov 
Leonie De Boevere 
Zee Labarque 
Ine Nachtergaele

Fotografie 
 
Jossip Wille 
Meron Janssens 
Jaan De Bock 
Tybo Vandenbulcke 
Pieter-Jan Timmermans

Opmaak

Jonathan Ilegems 
Radoslav Petrov 
Yolan Goedertier 
Charlotte Pynckels 
Hilde Vercauteren

Grafische school organiseert eigen  
modeshow onder de stadshal

Verloren  
voorwerpen
 

Bruine portefeuille

Op maandag 10 Mei verloor Hanne 

Demarcke uit 5TFOa haar portefeuille 

tijdens de middagspeeltijd. De 

portefeuille is een langwerpig model 

dat voorzien is van een ingegraveerd 

bruin bloemetjesmotief. Indien je 

verdere tips hebt omtrent deze 

verdwijning, meld dit dan zo snel 

mogelijk aan een opvoeder van het 

secretariaat.

VISO agenda

Al sinds het begin van september is 

Zee Labarque al zijn VISO-agenda 

kwijt. Hoogst waarschijnlijk ligt deze 

in de papierbak. Indien gevonden mag 

je dit geven aan een opvoeder uit het 

secretariaat.

Barkie jas en Samson en Gert skibril

Jonas Mestdag is sedert vorige week 

maandag zijn geliefde barkie jas en 

skibril kwijt. De barkie jas is zeer 

kleurrijk (Paars, rood, groen,...) en in 

een binnenzak van deze jas zou een 

skibril zitten met Samson-print.
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Stiftgedicht
Oud papier wordt omgetoverd tot 
poëtische pareltjes. Met zwarte handjes 
komen we buiten, onze ziel is weer wat 
lichter na deze uitingen

Radio VISO:
een Nederlandstalige playlist 
samenstellen, een nieuwsuitzending 
voorlezen… Echte radiokwaliteiten 
waren er nodig om de 
middagpauze om te toveren tot een 
volledige uitzending.
En er is al vraag naar meer!

Scrabble in de buitenlucht
Letters overbrengen, maar vooral 
ook proberen te bemachtigen van 
de tegenpartij… dat is het opzet. 
Wij met zoveel mogelijk letters, zij 
met zo weinig mogelijk eindigen 
en dan het langste woord en de 
hoogste score behalen! Wie wordt 
scrabblekampioen? Dat horen we bij 
de prijsuitreiking...
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Graffiti

Ontwerpen, tekenen, voorbereiden, 

uiteindelijk spuiten. Prachtige panelen 

zijn het resultaat van deze dag. 

Mijnheer Bossuyt kon zijn eigen 

leerlingen niet in de steek laten en gaf 

de fakkel door aan een vriend, Niels Van 

Neer. Deze kerel bracht ons verder dan 

we hadden kunnen denken.

Taalgezellig

Rond de tafel, rond een 

spelbord. Gezelligheid troef! Soms 

spannend, soms hilarisch, de meest 

ontspannen workshop van de dag! Soms 

een beetje druk, maar met een gepast 

muziekje bleef alles onder controle.

Neem nog een koekje!

Wat smerig!!!
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Macron laat in  
zijn kaarten kijken

Het is nu al een aantal dagen dat 

de 25ste president van Frankrijk 

bekend is. En tijdens de lange en 

harde campagne werd al ongeveer 

duidelijk welke koers Frankrijk nu in 

zal slaan. Wij geven u een overzicht 

van de perspectieven en plannen van 

Emmanuel Macron.

Macron wacht nu geen gemakkelijke 

taak. Hij moet namelijk een diep 

verdeeld land terug verenigen, en 

het geloof in Europa en de Unie 

terugbrengen. Maar voor hij het geloof 

in Europa herstelt, moet hij eerst 

Frankrijk achter zich krijgen. Want 

veel van zijn kiezers hebben op hem 

gestemd om Le Pen tegen te houden. 

Volgens velen is Macron te liberaal en 

is hij de politieke zoon van afgetreden 

president Hollande.

De terreurdreiging vanuit Syrië en Irak 

blijft natuurlijk ook nog altijd bestaan. 

Terreurbestrijding is voor Macron een 

prioriteit. En hij pleit voor een harde 

aanpak van de terroristen. Hiervoor 

komt hij met twee verkiezingsbeloften: 

de inlichtendiensten versterken en 

ervoor zorgen dat die rechtstreeks 

onder bevel van het Champs 

Elysée zouden opereren. Macron 

pleit ook voor het oprichten van 

deradicaliseringcentra overal in 

Frankrijk.

Een andere doorn in het oog van 

Emmanuel Macron is de economie. 

Met een jaarlijkse economische groei 

van 1,3% is Frankrijk één van de 

minst groeiende landen van Europa. 

Dan moet hij ook nog rekening 

houden met het feit dat 10% van 

de Franse bevolking werkloos is en 

dat de overheidsschuld 96% van het 

bruto binnenlands product (bbp) 

bedraagt. Tegenstand kan Macron 

ook al verwachten op vlak van werk. 

De vakbonden staan al met ontblote 

tanden te wachten op de voorstellen 

die de werknemer flexibeler moeten 

maken.

Frankrijk moet ook op Europees 

niveau verbeteren volgens Macron. 

Daarvoor heeft hij nog geen concrete 

plannen maar hij wil sowieso het 

Franse gewicht binnen het Europees 

Parlement vergroten. Maar dit kan 

alleen door de economische prestaties 

van de Republiek de hoogte in te 

duwen.

Emmanuel Macron heeft duidelijk nog 

veel werk om af te maken tijdens zijn 

vijf jaar op het Elysée. Maar als hij 

bij de parlementsverkiezingen later 

dit jaar een coalitie achter zich kan 

scharen, zal Macrons to-do lijst met 

grote snelheid krimpen. 

Wat kijken we 
deze avond?
Echte Verhalen:  
De Buurtpolitie

Als je graag iets luchtig wil kijken 

zodat je na een zware dag werken 

thuis op je gemak kan zijn. Raden we 

je ‘echte verhalen: De buurtpolitie’ 

zeker aan. 

Kort samengevat: 

Een vrouw komt langs op kantoor. 

Ze is er zeker van dat haar zoontje 

verwisseld is na de geboorte. Koen 

en Tineke brengen een bezoekje 

aan het ziekenhuis waar de vrouw 

beviel. Robin en Femke voeren 

snelheidscontroles uit en krijgen de 

meest uiteenlopende excuses te horen.

Thuis

Voor de mensen die dan weer graag 

elke dag hun vaste serie willen kijken 

prefereren we ‘Thuis’. Maar als je dit 

nu pas begint te kijken is het toch 

beter om een paar seizoenen terug 

te gaan zodat je mee bent met de 

verhaallijn.

Kort samengevat:

Nancy zoekt Geert op. Frank probeert 

Peggy te behoeden voor een 

stommiteit. Tim belandt in een zwart 

gat. Er komt nieuws vanuit Portugal. 

Waldek krijgt hulp uit onverwachte 

hoek. Paulien polst bij Lowie naar de 

kamers in zijn huis.

Dagelijkse kost

En als je een van de mensen bent 

die graag leert koken of ideeën wil 

opdoen terwijl hij naar TV kijkt is dit 

programma geschikt voor jou.

Kort samengevat:

Een echte glazuur cake met een salade 

van aardbei en yoghurt.
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Op 24 juni is er van 10u tot 18u een 

tentoonstelling doorheen de hele 

school waarbij je leerlingen bezig zal 

Gisteren trokken we naar Eeklo 

waar we in de mooie setting van de 

Herbakker achterover konden leunen 

en onze ogen en oren de kost geven.

Een volledig koninkrijk met 

verschillende werelden tot leven 

wekken lijkt niet echt een heel 

uitdagende opdracht. Maar als ik je nu 

vertel dat dit enkel door één persoon 

gebeurt, dan gaan sommige mensen 

de wenkbrauwen fronsen.

Voor Jelle Marteel is dit een fluitje 

van een cent. Door het gebruik van 

zelfgemaakte houten stoelen kan 

hij ieder personage in het verhaal 

op een adembenemende wijze tot 

leven wekken. Midzomernachtsdroom 

is een verhaal over verboden en 

hopeloze liefde. De slogan ‘liefde, een 

onmogelijk verlangen.’ doet al denken 

aan een Romeo-en-Julia-achtig toneel. 

Integendeel, Midzomernachtsdroom is 

een ontstpannende komedie voor jong 

en oud die zeker het bekijken waard 

is.

Het voorbije jaar heeft Mevrouw 
Vanneste al meerdere functies 
gehad binnen VISO, wij hadden de 
gelegenheid om een interview af 
te leggen met de meest “flexibele” 
vrouw van VISO.

Hoe voelt het om de meest flexibele 

vrouw van VISO te zijn?

Fantastisch! *lacht* Het voelt net alsof 

ik een “superhero” ben.  Maar ik ben 

uiteraard niet de enige die flexibel is, 

mijn collega’s zijn dat ook.

Welke functies heeft u uitgevoerd het 

voorbije jaar?

Directeur, leerlingenbegeleidster, 

graadcoördinator en leerkracht. 

Welke functie vond u de leukste?

Ik vond alle functies wel leuk maar 

leerkracht was veruit de leukste. Als 

leerkracht kan je buiten de lijntjes 

kleuren, je hebt meer vrijheid.

Zou u deze “extra” jobs nog eens 

willen doen?

Zeker, maar liefst voor korte periodes. 

Het helpt zeker en vast om wat 

afwisseling te hebben want te lang 

dezelfde functie hebben wordt saai.

Opendeurdag 
Viso Mariakerke

zien. Je ziet daar ook werk van 

medeleerlingen of misschien zelfs van 

jezelf!  

Een marktje met onder andere eet-

en drankstandjes zorgt voor een 

aangename lunch of pauze. 

(Her)inschrijven kan ook in de grote 

vakantie. Dit kan op weekdagen van 

10u-12u 14u-18u en zelfs op zaterdag 

tot 16u. Van 9 juli-6 augustus en op 

zondagen is de school is gesloten.
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Mega Vanneste,
de flexibele vrouw

Toneel 
Midzomer-
nachtsdroom


