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Techniek
Zoals elk jaar tonen we ook in dit nummer weer de meesterwerkjes die
de jongens van 1B in de praktijklessen gemaakt hebben.

Te Het meesterwerk zit in de details
Ook de jongens van 13M tonen vol trots de werkjes
die ze dit schooljaar gemaakt hebben.

De jongens van 11M tonen vol trots hun meesterwerkjes.
Senne Mols is bezig met de
takken van de boom naast
de spiegel uit te zagen.
Daarvoor heeft hij de
afgetekende takken vastgezet
in de bankschroef. Zo kan hij
ze mooi uitzagen zonder dat
ze wegschuiven. Nadien zal
hij ze opschuren en verven
zodat hij met houtlijm de
boom naast de spiegel kan
creëren.

Zoals je aan zijn handen
kan zien is Senne Stickers in
het verflokaal de
onderdelen van de uil aan
het verven. Hij heeft de
takken groen en de stam
bruin geverfd. De oogjes
van de uil zijn rood; de uil
heeft gele voetjes en een
blauwe buik. Later zal Senne
de uil nog een zwarte snavel
en zwarte pupillen geven.

Jack Yenboontam toont ons hoe hij de deurklopper aan het maken
is. Hij heeft eerst met een mal de figuur afgetekend op het hout.
Dan heeft hij de figuur die moet uitgezaagd worden, ingespannen.
Zo kan hij nu de figuur met
een figuurzaag uitzagen.
Daarna gaat hij ze nog
opschuren zodat de randjes
mooi glad en afgewerkt zijn.
Anton Hufkens is terecht
trots op zijn zuiltje waarop
een mooie kamerplant kan
gezet worden. Voor het
middenstuk heeft Anton de
stof moeten draperen, d.w.z.
dat hij kleine plooitjes zoals
in een gordijn heeft moeten
leggen. Met de
sponstechniek (een bekende
schildertechniek) heeft hij
daarna het zuiltje bewerkt
zodat het nu een
‘antieklook’ heeft.
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Techniek
Te Leerlingen bedrukken T-shirt

Te Tuinhuis (zesde jaar Ruwbouw)
Onze metselaars uit het zesde jaar zijn fier op het tuinhuis
dat ze zetten in Arendonk. Van uitzetten tot
funderingsmetselwerk en van opgaand metselwerk tot
voegwerk, bijna alle aspecten kwamen aan bod. Als
beloning werden ze de laatste dag getrakteerd op
spaghetti.

Dat leerlingen van de afdeling Grafische
communicatie & media (D21) heel creatieve dingen
ontwerpen, weten we al langer. Deze ontwerpen
worden echter steeds gemaakt met papier en karton.
Een nieuwe oefening zorgt ervoor dat de leerlingen
nu elk hun eigen T-shirt kunnen bedrukken. Dat ze dit
op een creatieve manier deden, is duidelijk te zien op
de foto.
Een andere oefening van deze leerlingen is het
maken van een eigen website. Hierop staan ongeveer
alle oefeningen die de leerlingen dit schooljaar
hebben gemaakt met de nodige uitleg en foto’s. Elke
leerling maakt zijn eigen pagina’s waarop hij uitlegt
hoe hij heeft gewerkt aan een bepaalde oefening.
Het loont beslist de moeite om een bezoek te
brengen aan www.vtst-d21.weebly.com.

Inschrijvingen
Tijdens de opendeur op 24 en 25 mei 2014 van 13.30 tot 17 uur
Tijdens de kantooruren van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
(met uitzondering van 7 t.e.m. 31 juli)
Ook op zaterdag 28 juni, zaterdag 5 juli én alle zaterdagen in augustus van 9 tot 13 uur

Techniek
Talent
Toekomst

Liefst inschrijven vóór 25 augustus a.u.b.

www.vtst.be
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Techniek
Gips4Vips is een scholenwedstrijd die georganiseerd wordt door o.m. het FTMA
(Sectorfonds Metaal Antwerpen) en RTC (Regionaal Technologisch Centrum) Antwerpen.
Leerlingen kunnen met hun bestaande geïntegreerde proef (GIP of eindwerk) deelnemen
aan de wedstrijd.
In de loop van het schooljaar komt een jury van professionals naar de klas
om het deelnemende GIP-project te toetsen aan de eisen van het bedrijfsleven.
Ook dit jaar nemen we als school opnieuw deel aan deze prestigieuze scholenwedstrijd.

Te Gips4Vips
De leerlingen Steven
Vreijs (6EA), Michael
Dierckx (6EA), Robin
Klijsen (7MA), Jens
Van Ballaer (7MA),
Sander Wouters
(7MA), Wout Snoeckx
(7LA) en Mattias
Jacobin (7LA) zijn
samen met enkele
leerkrachten bij dit
project betrokken.
Samen zetten zij hun
schouders onder een
origineel én actueel
project: een buggy (go-kart) met elektrische trapondersteuning.
Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Het principe
hiervan is vrij eenvoudig: van zodra je trapt, drijft een batterijpack via een
elektrische motor de trappers aan, waardoor de fietser een enorm fietsgemak
ondervindt…
Dit principe werd als basisconcept genomen, maar werd overgezet op een
buggy of go-kart. En dat dit de leerlingen aansprak, is wel duidelijk! De
leerlingen van het zevende jaar Computergestuurde werktuigmachines en
Fotolassen ontwierpen en bouwden samen met hun leerkrachten tijdens lessen
technisch tekenen en praktijk een heuse ‘kart’. Voor het elektrisch gedeelte zijn
twee leerlingen van Elektrische installaties ingeschakeld. Het mooie aan dit
project is alweer de klasoverschrijdende samenwerking. Tal van onderwerpen
zoals tandwieloverbrengingen, stuurwielaandrijving, vering, elektromotoren en
batterijen komen aan bod.
En ook al is er nog heel wat werk, het
tussenresultaat mag er zijn hoor!

De verwachtingen zullen bijgevolg hooggespannen
staan wanneer ze het eindproduct zullen presenteren
tijdens het slotevent in het Antwerps technologiecentrum
ANTTEC op vrijdag 23 mei. Maar voor het zo ver is,
moet er nog heel wat gebeuren!
Wat het resultaat ook mag zijn, we kijken ernaar uit om
op de opendeurdagen de ‘VTST-bolide’ te zien rijden!
Knap werk, jongens! Doe zo voort! En ook veel dank
aan de begeleidende leerkrachten voor hun zeer
enthousiaste bijdrage!

Te Muurrenovatie

Woensdag 26 februari kregen onze
leerlingen een tussentijdse evaluatie van een
externe jury van specialisten uit het
bedrijfsleven. De leerlingen zetten hun beste
beentje voor en presenteerden trots en met
kennis van zaken hun geïntegreerde proef.
De jury was onder de indruk en sprak met
veel bewondering over het project.
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(zevende jaar Renovatie Bouw)

In het specialisatiejaar dat volgt op het vijfde en zesde leerjaar BSO Ruwbouw
ligt de klemtoon op het inoefenen van renoverende werkzaamheden.
De confrontatie met een bestaand bouwwerk maakt de werken minder
voorspelbaar dan bij een
nieuwbouw. De activiteit
zal hier onder meer
bestaan uit eenvoudig
sloopwerk, het
demonteren en
recupereren van
bouwmaterialen en
voorgevelrenovatie. Op
volgende foto zie je de
leerlingen en leerkrachten
van 7BA trots bij de muur
die ze met oog voor het
rustieke aspect
gerenoveerd hebben.

Techniek
Te Solar Olympics
Retienaar Rik Raeymaekers startte 18 maanden geleden met de
heropbouw van het landbouwproject Mooto, genoemd naar een
dorp ten noorden van Kinshasa in Congo. Doel is de
cacaoproductie nieuw leven in te blazen. Met de oprichting van de
vzw Mooto & Bikoro kwamen tal van steun- en
sympathiebetuigingen binnen. Door het succes hiervan houdt de
vzw het niet enkel bij het landbouwproject, maar komen ook
humanitaire projecten aan bod. En hier begint het verhaal van het
project van 5F1…

De leerlingen van 5de jaar Elektriciteitelektronica helpen vzw Mooto & Bikoro

pt om hulp :

Dokter Jean Beleli van Mooto roe

gekozen om te
"Als Congolese dokter heb ik ervoor
gaan werken in de brousse.
en ver weg van
Ik wil mensen helpen in de kleine dorp
de ziekenhuizen in de steden.
hun eigen
De inwoners van Mooto hebben zelf
r mijn gezin
ziekenhuis en een kleine woning voo
gebouwd.
we echter geen
Voor een degelijke uitrusting hebben
onze geregelde
middelen meer. Daarom hebben we
ons te helpen
bezoekers vanuit Retie gevraagd om
kunnen
zodat we het hoognodige materiaal
aanschaffen.
en zorgen.
Zij hebben me beloofd hiervoor te zull
ONZE DANK HIERVOOR.”

Ergens in
september
kwam Rik
Raeymaekers
ons
informeren
over de vzw
waarvan hij
afgevaardigd
bestuurder is
met de vraag
of we onze
technische
kennis
konden aanwenden om hierbij te helpen. Voor ons was dit een
ideaal project om mee te doen aan de wedstrijd Solar Olympics,
een wedstrijd georganiseerd door de Leuvense Hogeschool Group
T en IMEC. Als opdracht wordt gevraagd een gadget te ontwerpen
dat werkt op zonne-energie met behulp van een zonnepaneeltje
van 7,5 watt.
We besloten een verlichtingsarmatuur te maken voor de
operatietafel in het plaatselijke ziekenhuis. Bedoeling is dat een
batterij overdag door het zonnepaneel wordt opgeladen en dan
’s avonds en ’s nachts spanning kan leveren aan de operatietafel.
Als lamp maken we gebruik van beschadigde LED-armaturen van
Philips, die we kunnen recycleren. Met enkele aanpassingen aan de
LED-strips, na wat soldeerwerk en met gebruik van een
spanningsverdubbelaar zijn deze power-LED’s klaar om aangesloten
te worden op een batterij. We gebruiken oude lampenkappen met
een goede reflectie zodat het licht maximaal op de operatietafel
valt.
Op 7 mei, de finaledag van de wedstrijd werd de lamp in Leuven
ludiek voorgesteld aan de jury en aan het publiek. We grepen net
naast de prijs van duurzaamheid. Maar het feit dat onze lamp over
de operatietafel in Mooto zal hangen, telt voor ons als overwinning!
In september 2014 wordt onze lamp immers meegenomen naar
Mooto. Er werd ons zelfs gevraagd om mee te gaan…
We willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft, zoals de lasen mechanica-afdeling en de mensen die de printen geëtst hebben.
De leerlingen van het vijfde jaar Elektriciteit-elektronica

Te Demo cellenbeton
In de bouwhal van onze school maakten
de leerlingen van 31B en 41B tijdens een
demo over cellenbeton kennis met nieuwe
materialen. Ze leerden over het inbinden,
verankeren, verstevigen en verlijmen van
cellenbetonblokken (Ytong).
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Blikopener
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Voor onze leerlingen van het zesde jaar BSO is het rijbewijs
een hot item. Velen onder hen rijden al rond, voor anderen is
het nabije toekomst. Feit is dat jonge chauffeurs helaas vaak
bij (weekend)ongevallen betrokken zijn. De preventiedienst
van de Turnhoutse politie organiseert hiervoor een uitgebreide
infosessie, waarbij jongeren worden gewezen op de gevaren
van het nachtelijk verkeer. Na afloop bespraken we deze
informatievoormiddag tijdens de lessen maatschappelijke vorming.

We zagen een film
pje over een jonge
man die een
weekendongeval
heeft overleefd. Hi
j is nu verlamd en
kwam hard aan.
dat
Zijn leven is zo dr
astisch veranderd
kon er zelf niks aa
en hij
n doen. Dat is ge
woon verschrikkeli
jk.
Rian Deboeure
– 6LA

De uitleg was
duidelijk en go
ed
gebracht. Dat
na een ongeva
l het stuur
van een auto
zo kan vervorm
en, wist ik
niet. Het zal m
e altijd bijblijve
n.
Tom Van de
Poel – 6EA

t ik moet doen en
Ik heb geleerd wa
2 moet bellen.
zeggen als ik de 11
, maar
t niet direct nodig
Hopelijk heb ik he
aan denken.
ik zal er dan wel
Poel – 6LA
Seppe Van de
welk alcoholpercentage
Interessant: we leerden berekenen
dat medicijnen gevaarlijk
je in je bloed hebt. Ik heb geleerd
ik nog niet.
kunnen reageren op alcohol, dat wist
Kevin Goncear – 6EA
Als je in het echt in een wagen zit
die overkop gaat, dan
weet je volgens mij helemaal niet wat
je meemaakt.
Nick van den Bergh – 6KA
Ik was verbaasd dat toch veel men
sen het normaal
vinden om op de achterbank geen
gordel te dragen.
De agent legde uit dat je zonder riem
, ook achteraan in
de auto, zwaargewond kan geraken
bij een ongeluk.
Cedric Coursier – 6EA

“

We moesten een BOB kiezen, maa
r alle personen die werden
voorgesteld hadden iets gedronken.
Eigenlijk kan je dus best
een taxi bellen of iemand die je kom
t halen als je het niet weet.
Koen Wijnants – 6MA

Ik heb er nooi
t bij stilgestaan
dat er zoveel
oriëntatiepunten
zijn die je kunn
en helpen als
ongeval hebt
je een
op een onbeke
nde plaats. Je
naar een kape
kan kijken
lletje, of aand
uidingen van de
gasleidingen.
Maarten Ve
rheyen – 6LA

Hidrodoe en
Turnhout en omgeving

”

In de voormiddag van 14 maart verkenden onze eerstejaarsleerlingen
TSO de stad Turnhout en omgeving. Ze bestudeerden de bebouwing,
de verkeersinfrastructuur, de landbouw en de functies van Oud-Turnhout.
In de namiddag bezochten ze het interactieve doecentrum over water
‘Hidrodoe’ (zie foto). Een plons in het zwembad van het Netepark sloot de
studietrip op een sportieve manier af.
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Blikopener

Londenreis 2014

Op zaterdagochtend 1 maart vertrokken 28
enthousiaste leerlingen mee naar Londen.
Na de ochtendlijke bus- en bootreis
kwamen we rond 13u plaatselijke tijd aan
in Dover. Wat verderop hielden we al onze
eerste stop om Dover Castle te
bezoeken. Daarna gingen we
rechtstreeks naar Londen waar
een fotozoektocht ons langs de
mooiste parken en plekjes van
het oude stadscentrum leidde.
De leerlingen werden opgedeeld
in vijf groepjes en moesten aan
de hand van de korte beschrijving
en een kaartje de weg vinden
langs allerlei monumenten en
belangrijke plaatsen. Tegelijk
moesten ze ook foto's nemen en
vragen beantwoorden, multitasken
was dus de boodschap. Tijdens
deze wandeling maakten de
leerlingen al heel snel kennis met
het drukke leven in hartje Londen
en voor de winnaars was er
uiteraard een beloning, lekkere cake
die ze 's avonds konden opeten bij een
fris drankje in de lobby van ons hotel.
Zondagmorgen konden we proeven van
een echt Engels ontbijt, er waren cornflakes
en toast, spek met eieren maar ook
worstjes, pensen en bonen in tomatensaus.

“

”

Daarna hadden we een dagje vol cultuur,
we hebben een aantal musea bezocht
waaronder National History Museum en
Science Museum. Later op de avond zijn we
gaan wandelen langs de

steegjes waar Jack
The Ripper lang geleden ook actief was. De
leerlingen luisterden met veel aandacht
naar de lugubere verhalen die hierbij
verteld werden.
Op maandag hebben we de moderne kant
van Londen bezocht, te beginnen bij Tate

IOK Beerse

Modern waar de leerlingen ook genoten
hebben van het geweldige uitzicht over de
Thames en van St. Pauls Cathedral op de
zesde verdieping van het museum.
's Middags mochten de
leerlingen eens vrij rondlopen
in Covent Garden waar ze dan
ook veel souvenirs gekocht
hebben en daarna hebben ze
ook nog Harrods bezocht. Het
hoogtepunt van deze
laatstejaarsreis was de musical
'We Will Rock You' die we die
avond gingen bekijken. Het
spektakel en de muziek van
Queen kon vele leerlingen
bekoren.

Op de laatste dag van onze
reis hebben we het grootste
gebouwencomplex in
Londen bezocht, de Tower.
Het is een belangrijke
toeristische attractie vanwege de
kroonjuwelen en de fraaie verzameling
harnassen en wapentuig. Ook de legende,
die zegt dat er een aantal raven op het
terrein moeten gehouden worden, sprak de
leerlingen wel aan. Nog een laatste foto
aan de Tower Bridge en weg waren we,
terug richting huis na een zeer geslaagde
citytrip!

”

In het kader van de lessen maatschappelijke vorming en meer bepaald het
thema ‘afval en grondstof’ fietsten de leerlingen van 4BSO naar IOK in
Beerse. IOK Afvalbeheer zorgt voor een geïntegreerde afvalbehandeling in
29 Kempense
gemeenten. De
focus ligt op afval
voorkomen en een
duurzaam
materialenbeheer en
is gespecialiseerd in
het composteren van
GFT. Op die manier
levert het een niet te
onderschatten
bijdrage in het
recyclagegebeuren. Onze leerlingen merkten dat het recyclageproces heel
wat kennis en inspanning vergt.
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Oud-leerlingen

“

Studieresultaten oud-leerlingen

Academiejaar 2012-2013

”

Naam
Gevolgde studierichting VTST
		

Opleiding(MA=Master, Ba=Bachelor,
A=Academische, P=Professionele)

Hogeschool/universiteit

Adriaenssen Gillian
Allaerts Jeroen
Allaerts Marijn
Baelemans Bart
Bax Jochem
Bertels Kevin
Boonen Stef
Branders Robin
Buyckx Quinten
Buyens Rob
Caers Filip
Canters Levi
Carpentier Lenn
Claessens Jeroen
Damen Kevin
De Backker Michiel
De Koninck Kevin
Dehouwer Jasper
Dielis Jeff
Dijckmans Lorenz
Dijckmans Timo
Dresselaerts Cedric
Eykens Jason
Geentjens Filip
Geerts Anton
Geudens Pieter-Jan
Ghoos Adriaan
Gilis Kilian
Godecharle Wim
Goossens Maarten
Gorremans Floris
Hapers Jenthe
Heirman Dieter
Hendrickx Brecht
Hendrickx Seppe
Hermans Michiel
Hogewoning Thomas
Iordache Danut
Jacobs Jens
Jacobs Jeroen
Jacobs Mathias
Jacobs Niek
Jansen Quinten
Janssens Koen
Janssens Laurens
Kivit Toke
Lam Sheun-He
Lamghari Jamal
Lauvrys Jonas
Lauwereys Pieter
Leemans Luk
Leys Sim
Leysen Christiaan
Leyten Yorick
Liekens Jellen
Looymans Quinten
Luyten Sven
Maerien Michiel
Maes Pieter
Mahieu Joris
Marinus Jens
Melis Jelle
Mertens Frederik
Michiels Anthony
Moers Cédric
Mostmans Mathias
Nuyts Erland
Pauwels Lorenz
Pluijm Johnny
Poels Michel
Raeymaekers Quinten
Ronsse Jo
Smits Kerensa
Sprengers Maarten
Stessens Yoeri
Stoffels Stijn
Tegethoff Wouter
Thys Jente

PBA elektromechanica
PBA elektronica-ICT
PBA elektromechanica
PBA grafische en digitale media
PBA elektromechanica
PBA elektromechanica
ABA industriële wetenschappen
PBA elektromechanica
1e studiejaar industrieel ingenieur
PBA bouw
ABA industriële wetenschappen
1e studiejaar industrieel ingenieur
1eBa industriële wetenschappen: elektronica-ICT
1eBa industriële wetenschappen
PBA onderwijs: lager onderwijs
MA industriële wetenschappen: elektronica-ICT
PBA elektronica-ICT
PBA elektromechanica
7e jaar renovatie bouw
PBA office management
PBA elektromechanica
PBA elektronica-ICT
PBA grafische en digitale media
PBA elektromechanica
PBA elektronica-ICT
schakelprogramma: industiële wetenschappen en technologie
PBA bouw
PBA onderwijs: lager onderwijs
PBA grafische en digitale media
PBA bouw
ABA industriële wetenschappen
MA ingenieurswetenschappen: architectuur
PBA elektromechanica
PBA autotechnologie
7de jaar renovatie bouw
ABA biowetenschappen
PBA bedrijfsmanagement
2e lic. communicatiewetenschappen
PBA bouw
PBA onderwijs: secundair onderwijs
PBA houttechnologie
7de jaar renovatie bouw
PBA grafische en digitale media
PBA energietechnologie
7e jaar verwarmingsinstallaties
PBA bouw
PBA interieurvormgeving
PBA elektromechanica
ABA beeldende kunsten
PBA elektromechanica
PBA elektromechanica
1eBa elektronica-ICT
MA ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
PBA elektronica-ICT
PBA elektromechanica
1eBa industriële wetenschappen
PBA elektromechanica
PBA elektromechanica
PBA energietechnologie
PBA elektromechanica
PBA elektromechanica
PBA bedrijfsmanagement
PBA elektromechanica
PBA interieurvormgeving
PBA elektromechanica
PBA bouw
PBA energietechnologie
PBA bedrijfsmanagement
MA industriële wetenschappen: energie
Ba ingenieurswetenschappen: bouwkunde
PBA grafische en digitale media
PBA toegepaste informatica
2e studiejaar Elektromechanica (3j)
PBA elektromechanica
PBA toegepaste informatica
1eBa industriële wetenschappen
2e studiejaar Elektromechanica (3j)
PBA elektromechanica

Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen
Artesis Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Artesis Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen
Sint-Jozef Instituut Geel
Katholieke Hogeschool Limburg
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Artesis Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Artesis Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Katholieke Universiteit Leuven
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Sint-Jozef instituut Geel
Thomas More Kempen
Hogeschool Gent
Universiteit Antwerpen
Thomas More Kempen
Artesis Hogeschool Antwerpen
Hogeschool Gent
Sint-Jozef Instituut Geel
Artesis Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Technisch Instituut Sint-Paulus, Mol
Thomas More Kempen
Hogeschool Gent
Hogeschool Gent
Hogeschool Gent
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Artesis Hogeschool Antwerpen
Katholieke Universiteit Leuven
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Thomas More Kempen
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Oud-leerlingen
Tritsmans Maarten
Van Beurden Jeroen
Van Bruggen Wouter
Van de Paer Yves
Van de Vliet Jonas
Van de Water Laurens
van den Abbeelen Thomas
Van den Ackerbroeck Kristof
Van Den Heuvel Kevin
Van den Heuvel Kristof
Van den Heuvel Thomas
van Dongen Sander
Van Dyck Dennis
Van Dyck Niels
Van Eyck Toon
Van Gestel Ben
Van Gestel Dries
Van Gestel Kevin
Van Gestel Seppe
Van Ginneken Brent
Van Gool Jonas
Van Haesbroeck Geert
Van Heertum Niels
Van Heertum Wouter
Van Hemeldonck Mattias
Van Herck Joren
Van Hoek Laurens
Van Lommel Nick
Van Loock Gert
Van Mechelen Ken
Van Menxel Jorne
Van Nyen Michiel
Van Offenwert Nick
Van Rooy Raf
Vandermeulen Hans
Vanderstraeten Ben
Vanfrachem Pieter
Vangoidsenhoven Diërt
Vanleuven Maxim
Verloy Dries
Vermeiren Alexander
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Vissers Gilbert
Vlemincx Lothar
Wauters Tim
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Wouters Sam
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Voor een werkgever is het belangrijk te weten
dat z’n werknemers op de hoogte zijn van geldende
veiligheidsmaatregelen en verantwoord met machines
en materiaal kunnen omgaan.
Het bezitten van een veiligheidscertificaat of VCA-attest
is hierbij een stap in de goede richting.

Te VCA-opleiding
Na vier weken van geïntegreerde lessen
over veiligheid hebben de leerlingen van
het vijfde jaar Bouw- en houtkunde, het
vijfde jaar praktisch-technisch en het vijfde
jaar BSO op 28 februari het examen VCA
basisveiligheid afgelegd. Dankzij de goede
voorbereiding op dit examen heeft 84
procent van de leerlingen hun kans
gegrepen om dit bijkomende certificaat te
behalen. Proficiat, we zijn er zeker van dat
dit certificaat een belangrijke troef zal zijn in

je latere beroepsleven!
Ook onze leerkrachten praktijk
en labo zijn een belangrijke spil
in het veiligheidsgebeuren. Zij
geven immers de geïntegreerde lessen
veiligheid aan de leerlingen! Op woensdag
23 april kwamen zij aan de beurt om het
examen af te leggen. In tegenstelling tot de
leerlingen gaat het hier over VOL-VCA, of
de VCA voor leidinggevenden. De materie
gaat iets verder in op wetgeving en

reglementering. Het examen bestaat uit 70
meerkeuzevragen in plaats van 40 vragen
voor de leerlingen, waarbij de deelnemers
70% moeten behalen om geslaagd te zijn.
We zijn dan ook bijzonder trots te kunnen
melden dat alle 30 deelnemende
leerkrachten het certificaat behaald hebben!
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Broederlijk Delen

”

Dit jaar is de Senegalese Ibrahim Dione het gezicht van de campagne “Plant de toekomst”
waarmee Broederlijk Delen aandacht vraagt voor de moeizame omstandigheden
van de boeren. Tijdens de vastenvieringen, georganiseerd door de godsdienstleerkrachten,
werden onze leerlingen gesensibiliseerd.
Daarna gingen er in onze school tal van activiteiten door om geld in het laatje te brengen.

Zo waren er de (h)eerlijke chocostop, een comedy-middag en een loop-en fietsparcours
voor de sportievelingen. Ook de muziekliefhebbers bleven niet op hun honger zitten.
Huisdj’s van dienst waren dit schooljaar Cedric en Kevin uit 6EA die hun beats door de
boxen stuurden. We4U, de unieke band die
muzikale leerlingen en leerkrachten samen op
het podium brengt, gaf een knallend
middagconcert en verzorgde later ook het
voorprogramma van de VTST-rockgroep “Moet
Kunnen”. Er waren ook enkele klasactiviteiten
zoals de verkoop van cupcakes in het derde
jaar Houtbewerking en een bowlingwedstrijd
tussen leerlingen en leerkrachten van het
zevende jaar Koelinstallaties.

Run & Bike to Dakar
De Run & Bike to Dakar werd georganiseerd
voor de jaarlijkse actie ‘Broederlijk Delen’.
Elke klas van de eerste graad zorgde voor
minstens vier deelnemers en de nodige
sponsoring. In deze aflossingsrace werden er
heel wat ‘Kilometers voor het Zuiden’ bij
elkaar gelopen en gereden tussen de diverse
obstakels.

Tot slot bracht een Senegalese medewerker van Broederlijk Delen een bezoek aan
onze school. Philippe Sambou bezocht onze werkhuizen en nam de tijd om met de
leerlingen te praten over de toekomst van zijn land.

In totaal verzamelden we samen in de VTST maar liefst 3 359,12 euro
ten voordele van de Senegalese boeren.

10
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“

100 dagen

“

Milieu op School

”

Op 14 maart vierden de leerlingen hun laatste 100 dagen en werd de school
overspoeld door een kleurrijke bende. Asterix en Obelix, de Daltons, een Belgisch
en Amerikaans legerpeloton, een klas ruige bikers, een vijver lieve krokodillen, een
troep vrolijke Schotten… poseerden ’s morgens op het verwelkomingspodium. In
zaal De Gilden werden de festiviteiten verdergezet met een film en een feestelijk
middagmaal. Nadien volgde er nog een gevarieerd programma voor en door de
leerlingen. Het einde van de VTST-opleiding is in zicht!

Vorig schooljaar deed onze werkgroep MOS
(Milieuzorg op School) een testmeting met een
CO2-meter. CO2 wordt gebruikt als maat voor de
verluchting. Dit schooljaar beslisten we om
gedurende twee weken de metingen te herhalen
om er conclusies uit te trekken voor al onze
leerlingen. Onderzoek heeft aangetoond dat een
goede luchtkwaliteit belangrijk is voor de
concentratie. Muffe lokalen herbergen prikkelbare
leerlingen die met moeite hun aandacht bij de les
houden en zich onrustig voelen. We hebben
uitvoerig en zorgvuldig de luchtkwaliteit in
verschillende klaslokalen getest. Vergelijking van
de resultaten leerde ons dat een deur op een kier
of een open klapraampje gedurende het lesuur
nauwelijks voor frisse lucht zorgt. Efficiënter is een
korte en intensieve verluchting met de deur en het
raam wagenwijd open. Het meettoestel toont dan
een acute daling van de CO2. Kleinere
klasgroepen beschikken langer over een fris
leslokaal dan klassen met meer leerlingen. MOS
gaat de andere leraren en langs deze weg ook al
onze leerlingen informeren over een efficiënte
verluchting van de klaslokalen. Wordt vervolgd.
Op de grafiek staan de meetresultaten van lokaal
G103, waar M13 zat met 19 leerlingen. Na het
verluchten daalde de CO2 in het klaslokaal
opvallend, zonder dat de temperatuur daarom
spectaculair kelderde. De gevoelstemperatuur
bleef dezelfde maar de luchtkwaliteit verbeterde.

”
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Krachtmeting
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Krachtmeting
Klassportdag
Heel wat klassen van de tweede en derde graad organiseerden
zelf een sportieve dag in overleg met hun klastitularis.
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“

Overlevensdagen 6BSO

“

Themaweek Gezonde voeding

Vlak voor de paasvakantie vertrokken onze leerlingen van het
zesde jaar BSO naar Herentals, voor drie intensieve “overlevensdagen”. Onder begeleiding van hun klastitularissen en van de
leraren
godsdienst en
lichamelijke
opvoeding werd
hen een
gevarieerde
driedaagse
aangeboden.
Onze sportieve
leerlingen konden
zich uitleven in
het groen tijdens
de hockeymatch, het strategospel of het zaksleuren.
Binnen werd er gezaalvoetbald en konden de
sterksten zich met elkaar meten tijdens het
armworstelen.
Uiteraard was er ook een inhoudelijk programma
voorzien. Er kwam iemand van het ACV uitleggen
wat een vakbond zoal kan betekenen voor de
werknemers. Een andere genodigde getuigde over
de verwoestende impact van een alcoholverslaving.
Een aids-patiënt sprak openlijk over zijn leven met
deze ziekte en de taboes die er nog steeds op rusten.
Ten slotte was er een blinde man uitgenodigd die

Tijdens de week van 24 februari werkten we in het eerste jaar rond het thema ‘gezonde voeding’.
Elk vak bekeek ‘voeding’ vanuit zijn invalshoek.
- de voedingsdriehoek
- eten en eetgewoontes in de oudheid
- spreekwoorden en uitdrukkingen rond eten
- de spijsvertering
- wat bezorgt ons energie, bouwstoffen?
- gemiddelde voedingswaarden, percentages op verpakkingen
- …
Als slotactiviteit organiseerden we op vrijdagmorgen tijdens de eerste twee lesuren
‘een gezond ontbijt’ om het thema op een aangename manier af te sluiten.

14
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zelfstandig
woont en
uitlegde hoe hij
met zijn
braillecomputer
en aangepast
horloge tracht
een zo normaal
mogelijk leven te
leiden. Er was
natuurlijk ook
tijd voor
ontspannende momenten zoals een nachtelijk kampvuur. Tijdens
de muzikale quiz werden de leerlingen getest op hun swingende
kennis en er werd een ware Mister VTST-verkiezing gehouden. De
trofee werd in ontvangst
genomen door Sam Declercq
van 6HA. De leerlingen
vonden het eten lekker. Dat ze
daarna zelf moesten afruimen
en de zaal terug in orde
brengen, namen ze er graag
bij. Na deze onvergetelijke
driedaagse keerden de
leerlingen (en hun
leerkrachten) moe maar
tevreden terug.

”

Techniek
Te De waterkrachtcentrale van Coo
De leerlingen van het vijfde jaar Elektromechanica, Elektriciteitelektronica, Industriële wetenschappen, Elektrotechnieken en
Elektrische installaties
toerden naar de
omgeving van TroisPonts om de
elektrische centrale
van Coo te
bezichtigen.
België kan slechts
een klein deel van
zijn elektriciteit uit
waterkracht halen.
Toch vormt de
waterkrachtcentrale
van Coo een onmisbare schakel in onze nationale
elektriciteitsvoorziening. Dat komt omdat Coo een bijzonder type
waterkrachtcentrale is: een “spaarbekkencentrale” met groot
vermogen. Coo beantwoordt snel en rendabel aan de piekvragen
naar elektriciteit.
De spaarbekkencentrale onderscheidt zich van wat wij doorgaans
verstaan onder “waterkrachtcentrale”. In bergstreken zorgen
afsmeltende gletsjers en wintersneeuw voor een massa water dat zo
snel mogelijk naar beneden wil. Als men dat water hoog op de
bergwand opvangt en via pijpleidingen naar het dal voert, bekomt
men goedkope elektriciteit. Het water heeft immers voldoende druk
om de schoepen van de turbine aan het draaien te brengen. De
turbine is op haar beurt gekoppeld aan een alternator, die de

beweging omzet in elektrische stroom. In België zijn er geen
bergrivieren met een debiet dat groot genoeg is voor een centrale
van enig formaat. Grote hoogteverschillen, die voor de nodige
potentiële energie zorgen, zijn er evenmin. Er bevinden zich in de
Ardennen een aantal, meestal oudere, waterkrachtcentrales, maar
hun vermogen is erg bescheiden.
Toch wordt in België het principe van de hydraulische energie op
vrij grote schaal toegepast door de bouw van “kunstmatige”
waterkrachtcentrales. De centrale van Coo is de grootste dergelijke
“spaarbekkencentrale”. Daarbij wordt heel economisch gebruik
gemaakt van
goedkope
elektriciteit om water
van een lager naar
een hoger gelegen
bekken te pompen
tijdens de
zogenaamde
daluren, vooral
’s nachts dus. Als
overdag de vraag
naar elektriciteit
plots toeneemt, laat
men het water weer naar beneden stromen om zo de turboalternatoren aan te drijven.
Als Coo op volle capaciteit draait, kan ze gedurende 6 uur een
vermogen van 1 000 MW leveren. Dat is evenveel als één eenheid
van de kerncentrale van Doel of Tihange.

Te Voordracht organische zonnecellen
De leerlingen van de derde graad Elektriciteit-elektronica
werden getrakteerd op een voordracht over organische
zonnecellen gegeven door Jan Gilot. Jan, zoon van onze oudcollega Jos, is een wereldautoriteit op gebied van deze
organische zonnecellen en heeft hierin ook een doctoraat
behaald met zijn proefschrift "Polymer Tandem Solar Cells".

Organisch materiaal is qua vorm zeer flexibel en kan
aangebracht worden op vrijwel elk oppervlak. De technologie
staat nog in zijn kinderschoenen, maar de toekomst hiervan is
enorm. Denk maar aan een energie-opwekkende tent waarin je
kan koken, kleding waarmee je mobiel iets kan opladen, een
auto die zichzelf oplaadt of ramen die elektriciteit opwekken.
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Campus Vesta

Jaarlijks ontstaan er in ons land meer dan 10 000 ongewenste branden.
Een brandende kaars die omvalt, een defect verwarmingstoestel, een achteloos achtergelaten sigaret,
er is niet veel nodig om een klein brandje te starten dat uitgroeit tot een grote uitslaande brand
met heel wat menselijke en materiële schade.
Om branden te leren bestrijden en om hulp te kunnen verlenen aan slachtoffers organiseert
opleidingscentrum Campus Vesta te Emblem tal van cursussen op maat.
De leerlingen van het zevende jaar Stuur- en beveiligingstechnieken kregen de unieke kans
om Campus Vesta te bezoeken en volgden er de opleiding ‘kleine blusmiddelen’.

“

Wij zijn bij de brandweer !

In het kader van hun opleiding tot installateur en onderhoudstechnicus van inbraak- en
brandbeveiliging krijgen de leerlingen van E71 tal van informatie te verwerken. Dat gaat van
theoretische kennis over de branddriehoek en de wetgeving omtrent brandveiligheid tot het
voorkomen en bestrijden van branden met brandcentrales en blusapparaten. Die kennis werd
op vrijdag 21 maart in de praktijk omgezet tijdens een dagopleiding in Campus Vesta.

”

Campus Vesta is een provinciaal opleidingscentrum dat zich richt naar
brandweer, dringende geneeskundige hulpverlening en politie.
Veiligheidspersoneel van zowel de publieke als private sector kan hier
terecht. Het uitgestrekte domein heeft een gevarieerde infrastructuur met
treinwagons, appartementsgebouwen en zelfs een vliegtuig voor het houden
van praktische trainingen.
In de voormiddag gaf brandweerinstructeur Jan Boets theoretische uitleg
over het ontstaan, de ontwikkeling en het bestrijden van brand. Kleine
proefjes over stofexplosies en vuurversnellers maakten het spectaculair!
Tijdens de namiddag mochten de leerlingen gecontroleerde brandhaarden
bestrijden. Er werd begonnen met het blussen van een brandende friteuse
met een vochtige keukenhanddoek. Daarna kwamen de brandblusapparaten
aan de beurt. Met diverse blustoestellen (CO2, poeder en schuim) gingen de
leerlingen de branden te lijf. ‘Niet simpel!’ was een reactie die regelmatig te
horen was… En inderdaad, na afloop moest iedereen volmondig toegeven
dat het werk van een brandweerman helemaal niet eenvoudig is.

met de brandblusser…

Als kers op de taart kregen de leerlingen na afloop
van de opleiding een brevet opleidingsattest
basisvorming blussen van kleine branden.
fritketeltje blussen!

moe maar voldaan na het werk…
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“

Blikopener
Vlaamse Wiskunde Olympiade
Heel wat leerlingen uit de
theoretisch-technische
richtingen van het derde tot
en met het zesde jaar
offerden hun vrije
woensdagnamiddag op om
zich te buigen over een
aantal wiskundige
problemen.

“

Technopolis en
			 het fort van Breendonk

We hebben in Technopolis o.a. mogen fietsen op een kabel, liggen op een
spijkerbed, met een rolstoel een hindernissenparcours afleggen, zelf een
weerbericht presenteren, met een slavenboot van de Romeinen roeien, met
water spelen en nog zo veel meer.

”

”

In de namiddag kregen we een interessante rondleiding van onze gidsen in
Breendonk. Wat we daar gezien hebben, gaan we nooit vergeten! Een pleintje
waar de gevangen verhangen of doodgeschoten werden, donkere isoleercellen,
slechte slaapplaatsen, een fort met dikke muren met een gracht rond, een
folterkamer… De gruwel die ze de mensen daar aandeden, is onmenselijk maar
waar.
De leerlingen van 11M (het eerste jaar B)
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Bedrijvig
Be Betoncentrale Van Gorp
Om meer inzicht te krijgen over hoe ‘beton’ tot stand
komt, begaven de leerlingen van het vijfde en het zesde
jaar Ruwbouw zich naar Van Gorp Beton in Turnhout.
Het bedrijf startte effectief de centrale op zodat de
leerlingen de granulaten konden volgen tot ze in de
vrachtwagen
zaten. Tijdens het
werfbezoek zagen
ze hoe beton op
grote schaal
verwerkt wordt.
Dit wil zeggen
zo’n 3 000 m³
beton of ruim
driehonderd
vrachtwagens.

Be Stageverslagen
Zesde jaar Houttechnieken
De eerste helft van mijn stageweek bij Ronny Kok Interieur
besteedden we voornamelijk aan de renovatie van een supermarkt.
Het verwijderen van de oude kasten en bakken vereiste veel
schroefwerk. Pas daarna konden we starten met de heropbouw
door o.a. de plaatsing van een tegelplafond en een wand die we
met behulp van een opdeelzaag (een nieuwe machine voor mij) en
afplakker in het atelier
maakten. Er mochten
geen schroeven of
nagels in het zicht
zitten dus waren we
genoodzaakt met
plaksilicone en
spiegelplakband te
werken. We
voltooiden de
renovatie met de
plaatsing van een
hoekkast uit melamine
en een aantal
broodschabben. De rest van de week focusten we ons op een
drietal andere projecten, te beginnen met een zware, brandwerende
deur voor een appartementsblok. Donderdag was mijn persoonlijke
topdag omdat we kasten mochten plaatsen en mijn voorkeur gaat
uit naar meubels. Diezelfde dag assisteerde ik ook nog met het
leggen van halfmassieve parket. De laatste dag werkte ik vooral
met de opdeelzaag, de CNC en de elektronische paneelzaag in het
werkhuis. Er was ook nog tijd voor een persoonlijke primeur: ik heb
voor het eerst, helemaal alleen, een sokkel in elkaar gestoken.
Michiel Emonds

Zesde jaar Elektrotechnieken

Be Janssen Pharmaceutica
Het doel van deze uitstap van E61 (zesde jaar Elektrische
installatietechnieken) was om inzicht te krijgen in de
werking en de opbouw van de elektriciteitsverdeling
binnen Janssen Pharmaceutica. De leerlingen bezochten
o.a. de hoogspanningscabine en het geautomatiseerde
magazijn met de nieuwste technologie.
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Na een rondleiding doorheen de verschillende fabrieken kon het
eigenlijke werk beginnen. Hierna volgt een greep uit de activiteiten
die ik in de loop van de week uitvoerde. Mijn eerste opdracht was
het resetten van een frequentieregelaar. We plaatsten ook
stopcontacten voor
het opladen van
hoogtewerkers. We
vervingen
hulpcontacten van
een relais dat op
hoogspanning werkte.
Diezelfde dag hebben
we machines die de
korrels vervoeren en
doseren open
gemaakt,
gecontroleerd op
schade en proper
gemaakt met perslucht. De volgende dag hebben we een
aangekalkt verwarmingselement afgeschuurd en opnieuw
geïnstalleerd. De laatste dag plaatsten we een sensor aan een
kipmachine die blokken plastic omkiepert op een band. We kregen
ook nog een error binnen van een machine die druk verloor ergens
rondom vier silo’s. We vonden dit lek met een hoogtewerker en
sloten het tijdelijk af. Ik leerde vooral praktische zaken bij: hoe je
sneller te werk kan gaan en wat je moet doen in bepaalde situaties.
Jonas Canters

Bedrijvig
Be Thermoco
Thermoco begon als bedrijf dat zich specialiseerde in koeltechnieken, maar
breidde zich intussen uit met HVAC (heating, ventilation and air conditioning)
en sinds een aantal jaren ook met sanitair. Wij kregen er met onze klas, het
zevende jaar Koeltechnische installaties, een workshop rond klimatisering en
ijswaterproductie. We kregen ook uitleg over de koeling van de bureaus
door middel van een chiller, over hoe het water wordt gekoeld door een
platenwarmtewisselaar en hoe er met het koelsysteem warmte wordt
onttrokken aan het water.
Stef Goris 7KA (zevende jaar Koeltechnische installaties)

Be MIKO en Uncle Ben's
De leerlingen van het vierde jaar Bouw- en houtkunde,
Elektromechanica, Industriële wetenschappen en
Elektriciteit-elektronica brachten een bezoek aan Uncle
Ben’s (groep Mars) in Olen en Miko in Turnhout. Bij
Miko konden we niet alleen proeven van de heerlijke
koffie en het brandproces dat ermee gepaard gaat,
maar ook het volledig automatisch produceren van
plastieken dozen is meer dan het bekijken waard.
Bij Uncle Ben’s kregen we een algemene voorstelling
van de groep Mars. We leerden dat ze binnen deze
groep niet alleen veel snoepgoed (M&M’s, Snickers,
Bounty…) maken, maar dat ze ook actief zijn op het
vlak van dierenvoeding en de verwerking van rijst tot
een eindproduct. Nadien kregen we een rondleiding in

de productie. Hier zagen we dat de rijst
per boot binnenkomt, nadien razendsnel
wordt gesorteerd om daarna te worden
verwerkt tot één van Uncle Ben’s
eindproducten. Op het einde van deze

rondleiding kregen we nog enkele pakjes
rijst mee om thuis te proberen. Lekker!
Zowel bij Miko en Uncle Ben’s werden
we zeer goed ontvangen en zagen we dat
veel mensen hun job graag doen.
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Kritisch
Filmforum eerste graad Moonrise Kingdom
De leerlingen van de eerste graad bekeken een
aparte, boeiende film van de Amerikaanse regisseur
Wes Anderson. De film Moonrise Kingdom speelt zich
af in de jaren 60.
Sam Shakusky is een jongen die geen vrienden heeft.
Op scoutskamp wordt hij gepest. Maar tijdens een
toneelvoorstelling ontmoet hij een meisje, Suzy Bishop,
op wie hij verliefd wordt. De geliefden worden echter
van elkaar gescheiden. Daar vinden ze wel wat op.
Ze lopen samen weg en leven met twee in een tentje.
Die schuilplaats noemen ze ‘Moonrise Kingdom’. Ze
worden echter ontdekt en opnieuw van elkaar gescheiden.
en Suzy
Een nieuwe ontsnappingspoging mislukt, maar de liefde tussen Sam
houden.
elkaar
met
contact
stiekem
blijven
ze
en
ssen
overwint alle hinderni
Sam en Suzy
Bij de verwerking speelden de leerlingen voor interviewer. Zij legden
gedaan!
Knap
bij.
den
antwoor
de
heel wat vragen voor en soms gaven ze er zelf

Filmforum tweede graad The Prestig
e
De tweede graad koos voor The Pres
tige. Deze film gaat over de ongezon
de tweestrijd tussen
twee goochelaars. Alfred Borden en
Robert Angier waren ooit assistente
n van één en
dezelfde goochelaar, maar na een
incident op het podium scheidden
hun wegen. Ze worden
verbeten concurrenten en brengen
elk een variant van dezelfde basistruc
op het toneel. Hun
obsessie richt zich op het ontmaske
ren van het geheim achter de truc
van hun rivaal. The
Prestige is zeker geen gemakkelijke
film. De kijker wordt immers voortdur
end uitgedaagd om
mee te zoeken achter het geheim van
de truc(s). Pas op het einde vallen
de puzzelstukjes in
elkaar. Hieronder geven we graag
het oordeel van onze filmrecensent
.
The Prestige is een film over goochel
aars en natuurlijk zitten er dan ook
heel wat mooie,
originele tovertrucs in de film. The
Prestige is een goede thriller en dram
afilm. De film is
spannend omdat er ook actie in voor
komt. Die spanning komt er ook doo
rdat men gebruik
maakt van flashbacks en flashforw
ards. Heel knap is dat je al in het
begin van de film weet
hoe de film afloopt en dat je toch
pas op het einde van de film die scèn
es echt kan
begrijpen. Straf! Daarom is The Pres
tige echt een aanrader om te gaan
bekijken.
Niels Maes H31 (derde jaar Hou
ttechnieken)
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Kritisch
Toneel tweede jaren De stelling va
nA
De leerlingen van de tweede jaren
woonden het toneelstuk ‘De
stelling van A’ bij in zaal De Gilden.
Jongeren misbruiken het internet
soms om leeftijdsgenoten te bespotten
of te pesten. Onze leerlingen
kregen de kans om na te denken over
de gevolgen van cyberpesten
en hoe ze erop kunnen reageren.

Toneel derde graad Soldaat Peaceful
De leerlingen van de derde graad kregen
dit jaar een toneelvoorstelling te zien in
de Warande. Het stuk Soldaat Peaceful
kaderde bijzonder goed in het thema
‘100 jaar Wereldoorlog I’. Ze zagen hoe
Erik Burke op overtuigende wijze in de
huid van een veel te jonge Britse soldaat
kroop. Deze soldaat Peaceful wil niet
vergeten wat hij en zijn broer tijdens die
Eerste Wereldoorlog aan het Belgische

front meemaakten. De voorstelling werd
geen geschiedenisles waarin alle
belangrijke feiten en gebeurtenissen
werden opgesomd en beschreven. Het
was wel een persoonlijk verhaal waarin
broederliefde en opoffering centraal
stonden. Het pleit voor het acteertalent
van Erik Burke dat hij dit verhaal zo
magistraal wist te brengen, dat het
anderhalf uur kon boeien.

Engels toneel Not One Of Us
Naar jaarlijkse gewoonte was er ook
Engels toneel voor de
leerlingen van twee, drie en vier TSO
. In het vierde jaar deed
het ETC (English Theatre Company)
ons dit jaar nadenken
over onze houding ten opzichte van
mensen die anders zijn
dan wij. Jack is anders gekleed, Jack
denkt anders, Jack heeft
van thuis uit andere waarden meegekr
egen… maar is Jack
daarom minderwaardig? De leerlinge
n van 4TSO werden
uitgedaagd om zichzelf in vraag te
stellen en om mee te
spelen in het toneelstuk.
En wat vonden de leerlingen er zelf
van?
Deze reacties sprokkelden we acht
eraf.
The performance of ETC was very
good and funny.
It was also good that the audience
was involved in the play.
Jurian and Lennert acted very well,
just like the professional actors.
The situations were easy to recogniz
e, you can see this every day.
I hope ETC comes back to our scho
ol next year.
It was a great play!
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VTST in de pers
VT Jumpinghindernissen
Onze leerlingen van het vierde jaar maakten tijdens hun
praktijklessen vijf volledige sets jumpinghindernissen uit
hout voor de manege Dena Stables.
Dat deden ze op vraag van eigenaar Marc Dergent, die
ze zaI gebruiken op een jumping. "Hun werk moet zeker
niet onderdoen voor dat van professionelen. Ze hebben er
zelfs aan gedacht om de poten af te werken met kunststof,
want het hout rot snel in vochtige grond", vindt hij.

VT Nieuwe Zandstraat
Op donderdag 20
maart kwamen de
burgemeester van
Turnhout, de heer Vos
en het bijna voltallige
schepencollege naar
onze school om een
cadeautje in ontvangst
te nemen. De
leerlingenraad had hen
uitgenodigd om hen te
bedanken voor de heraanleg van de Zandstraat. Arnaut Debaene
(6C1), voorzitter leerlingenraad, speechte voor het gezelschap.
Yenthe Wouters (5BA) bezorgde het bureaustuk aan de huidige
burgemeester Vos en de
vroegere burgemeester
de heer Stijnen. Ook
RTV was van de partij.
In het bijzijn van een
30-tal leerlingen van de
leerlingenraden eerste
graad, tweede graad en
derde graad werd een
receptie gehouden.

Bl Schoolverlaterstocht
Binnen een aantal maanden storten we ons op de
arbeidsmarkt en gaan we (massa’s) geld verdienen.
Spijtig genoeg gaat hier ook een uitgebreide
papierwinkel mee samen. Tijdens deze tocht kregen
we een antwoord op de vraag: “Wat moet ik doen als
schoolverlater?” We vonden klaar en duidelijke
antwoorden door een bezoek aan de volgende
diensten: ACV, CM, VDAB en t-interim. Op al deze
plaatsen kregen we een uitvoerige en praktische
uitleg.
De leerlingen van het zevende jaar
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Hartslag
Hebben ons verlaten :
Rik Goris
vader van André Goris
medewerker van het
keukenpersoneel
op 3 april 2014
Jaak Vandenberk
oud-leraar mechanica
op 9 april 2014
Lisa Van Ginneken
moeder van André Goris
medewerker van het
keukenpersoneel
op 22 april 2014

Wij verwelkomen :

Frans Bolckmans
vader van Peter Bolckmans
leraar Grafische media
op 2 mei 2014

Jule
dochtertje van Karen Van Nueten
lerares godsdienst
op 2 juni 2014

Annie Hermans
weduwe van Valère Van Leemput
oud-leraar Nederlands
en wiskunde
op 8 mei 2014
Adriana Martens
moeder van Jos Lauryssen
schoonmoeder van Jos Calders
oud-leraren elektriciteit
op 18 mei 2014

Emiel Mertens
grootvader van Koen Entbroeckx
leraar wiskunde en informatica
vader van Greet Mertens
oud-medewerkster
van het secretariaat
op 24 april 2014

“

Prijsbeest

”

Tom Willems uit E41 en Wouter Segers uit W61 zijn de winnaars van onze vorige wedstrijd.
Word jij ons volgende prijsbeest?
Zoek dan in de artikels van dit nummer naar de antwoorden op volgende vragen en puzzel
met de letters uit de gekleurde vakjes een woord bij elkaar om de slogan van de VTST te vervolledigen.

TECHNIEK

TOEKOMST

Hoe heet het opleidingscentrum dat in Emblem
voor de training van brandweer en politiediensten zorgt?

Hoe heet de opleiding die de leerlingen van het vijfde jaar
Bouw- en houtkunde, het vijfde jaar praktisch technisch
en het vijfde jaar beroeps krijgen met als doel de leerlingen
attent te maken op veiligheid?

-

In welke zaal heeft het feestelijk middagmaal
van de viering van de laatste 100 dagen plaats?

Hoe heet de machine die beweging omzet in elektrische stroom?
Hoe heet de wedstrijd die georganiseerd wordt door de Leuvense
Hogeschool Group T en IMEC waarbij gevraagd wordt
een gadget te ontwerpen dat werkt op zonne-energie
met behulp van een zonnepaneeltje van 7,5 watt?

Hoe heet het toneelstuk dat in de eerste jaren
wordt gebruikt om het thema pesten bespreekbaar te maken?

Antwoordstrookje (Binnenbrengen bij uw titularis)
Naam : ..................................................................................................... Klas : ................ Nr. : ................
Uw oplossing:

TECHNIEK

TOEKOMST
nieuws
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Leerlingen en leerkrachten van de studierichting Grafische communicatie en media,
Printmedia realiseerden deze uitgave;
zij verzorgden de lay-out, druk en afwerking.

www.vtst.be
Vrije Technische Scholen van Turnhout
Zandstraat 101
2300 Turnhout
Tel. 014 41 69 51
Fax 014 41 50 51

Verantwoordelijke uitgever: L. Wens - Zandstraat 101 - 2300 Turnhout
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