PB-PP

België(n)-Belgique

VTST-nieuws
Jaargang 29 nummer 1

Schooljaar 2014 -2015

Tweemaal per semester

tALENt
tECHNIEK
Vrije technische Scholen van turnhout

tOEKOMSt

Achter de schermen

De poetsploeg van de VTST !
Vanaf de ochtendbel treffen we elke dag een proper klaslokaal aan
met een schoongeveegd bord. De stoelen en tafels staan in rechte rijen,
de gangen zijn geschuurd, kortom : het is kraaknet in onze klassen.
Dat gebeurt niet vanzelf. We staan er niet bij stil, maar als de lesdag
voor de leerkrachten en leerlingen eindigt dan schieten onze poetsdames in gang.
Gewapend met emmers en sponzen gaan ze het krijt en het stof te lijf.
We vonden het hoog tijd om “de poetsploeg” eens te interviewen
over de gang van zaken na de schoolbel! We vroegen hen hoe wij hun werk
kunnen vergemakkelijken. De tips kregen we er gratis bij.

Carine Geudens (52 jaar)
Ik poets de G-blok sinds 2012. Het zou
fijn zijn als iedereen hielp met het
sorteren van papier en restafval.
De computers uitzetten en de kasten
dichtdoen mag ook.

Esther Heyns (54 jaar)
Ik poets sinds 2005 en ben de
vaste collega van Marina, dus mij
vind je ook in de B- en C-blok.
Ik zie liever geen frisdrank op de
grond en de inktvullingen mogen
ineens in de vuilnisbak.

Ria Leysen (57 jaar)
Sinds 2004 werk ik in de VTST. Ik ben
verantwoordelijk voor het poetspersoneel en de
keukendames. Ik poets overal een beetje,
ook in de bureaus en ik val in als er iemand
ziek is. Leerkrachten mogen streng optreden
tegen eten en drinken in de klaslokalen.
En leerlingen laten oprapen wat ze op de
grond gooien ! Ook in de refter vind ik dat je
eerst moet opruimen wat je vuil maakte en dan
pas buiten mag gaan ontspannen.

Marina Keersmaekers
(56 jaar)
Ik poets liefst de B-blok
en de C-blok, want dat
doe ik als sinds 2011
en dat is mijn vaste
stek.
Propere tip : geen afval
tussen de verwarming
proppen alsjeblieft!

Betty Dufraing (40 jaar)
Sinds 2009 zet ik alles
klaar voor de kleine
pauzes en de
middagrefter. Zowel voor
leerlingen als voor
leerkrachten zorg ik dat
alles in orde is. Ik kom
met veel mensen in
contact en dat is fijn.
Het zou prettig zijn als
iedereen alles netjes
achterliet voor vertrek.
Daarmee toon je respect
voor ieder zijn job.
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André Goris (52 jaar)
Ik werk 2 dagen per
week op school en doe
alles graag want ik kom
graag onder de mensen.
Als we het samen een
beetje proper houden
dan helpt dat ons zeker.

Brigitte Claessens
(54 jaar)
Mijn vaste poetsklus is
de G-blok en ik werk al
19 jaar in de VTST. Ik
zie jassen en turnzakken
liever aan de
kapstokken dan op de
grond.

Ilse Van Tilborg (50 jaar)
Ik vind het fijn dat ik contact heb
met leerlingen, leerkrachten en
ander personeel.
Sinds 2010 kan je me in de VTST
vinden. Ik vind respect belangrijk,
voor mensen, maar ook voor
schoolmateriaal !

Nathalie De Donker
(27 jaar)
Ik werk 6 jaar in onze
school.
Propere tip : zet zware
dingen of schoenen in
de rekken. En de ramen
sluiten aan het einde van
de les helpt ons ook.

Greet Van Beek (55 jaar)
Ik poets overal in de school even
graag en doe dit al sinds
augustus 2009.
Spuwen ? Liever niet op de
trappen !
Als jullie 's avonds de ramen
sluiten, dan zou dat ons helpen.

Oud-leerling

Interview Dimitri Noyen
Wanneer heb je afscheid genomen van de VTST ?
In juni 2006.

Welke richting heb je op de VTST gevolgd ?
De richting Elektriciteit-elektronica, de F-klas zoals ze zeggen.

Welke studie heb je na de VTST gevolgd ?
Eerst volgde ik de driejarige professionele bacheloropleiding in de
MCT (Multimedia, Communicatie & Technologie) in de Karel de
Grote Hogeschool in Antwerpen. Na deze studies koos ik voor een
opleiding Academische Bachelor en Master in de
Handelswetenschappen, de vroegere TEW. Zo draag ik nu de titel
Handelsingenieur in de Beleidsinformatica (HIB).

Schets eens kort je loopbaan ?
Na de opleiding Elektronica op de VTST deed ik weekendwerk bij
Geronika Elektro. Hier bleef ik werken tot na mijn studies. Als
bachelor ben ik afgestudeerd in de keuzerichting webproducties.
Sindsdien ben ik zelfstandig webdeveloper in bijberoep.
Sinds 1 september 2014 werk ik bij Avanade, het internationaal
consultancy-bedrijf op het vlak van IT.

Hoe zie je je job in de toekomst evolueren of ben je
tevreden met datgene wat je nu bereikt hebt ?
Ook al heb je gestudeerd, daarmee houdt het niet op.
Zoals bij elk gewaardeerd bedrijf start een afgestudeerde student
eerst met een degelijke opleiding. Hiervoor moet je minstens weer
een aantal maanden in de boeken vliegen. Je krijgt internationale
opleidingen in het begin van je carrière en lang daarna. Zoals voor
iedereen bij Avanade krijg ik ook jaarlijkse objectieven om mijn
professionele bijdrage en capaciteiten te ontwikkelen.
Hiermee krijgen we de kans om onszelf te ontwikkelen, maar ook
een meerwaarde te zijn voor het bedrijf. Hier hangen uiteraard
mooie beloningen en voorwaarden aan vast.
Ik zie mijn job dus als de start van mijn carrière en ik ben hier
zeer tevreden mee.
De voorwaarden zijn zeer mooi, maar we blijven steeds
aan de volgende stap werken.

Had je genoeg basiskennis opgedaan in de school
om je job uit te oefenen ?
Voor bepaalde jobs heb je aan de theoretisch-technische richting
Elektronica een zeer stevige basis, meer zelfs dan ASO.
Bovendien laat de richting toe om verder te studeren voor een
ingenieursrichting. In deze economische
samenleving is dit steeds aangeraden om een
gevarieerdere jobkeuze en een duurzamer
carrièrepad te verkrijgen.
Houd er ook rekening mee dat talen in ons land
steeds belangrijk zijn, ondanks dat het op het
eerste gezicht niet zo interessant lijkt te zijn als je
jong bent.

Ken je nog anekdotes uit je schooltijd ?
Zoals elke jongere, kunnen we ons wel eens
verveeld voelen om elke dag opnieuw naar
school te gaan. Dag in, dag uit. Als ik m’n dag
weer eens niet had, zei m’n moeder altijd : „Het is
maar tot je 18, zoon.” Natuurlijk kon ik daar
toen niet mee lachen, maar achteraf besloot ik
dan toch zelf om nog 8 jaar verder te studeren.
We weten nooit hoe het gaat, maar leren moet
je nu eenmaal blijven doen.

Waaruit bestaat je beroepsbezigheid ?
Avanade werkt exclusief aan de implementatie van Microsofttechnologieën. De firma gebruikt hiervoor de methodologie van
haar moederbedrijven Accenture & Microsoft, maar ook haar eigen
bewezen „Avanade Connected Methods”. Ikzelf startte als analist in
de technologietak Microsoft Dynamix AX, kortweg MS DAX. MS
DAX is één van de grootste en meest flexibele ERP-pakketten ter
wereld. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. ERP heeft tot
doel om de productiviteit van organisaties te maximaliseren, kosten
te beheersen en optimaal te voldoen aan klantwensen. In een ERPsysteem komen dus alle bedrijfsprocessen samen.
Een ‘business analist’, zoals ik, houdt zich vooral bezig met het
analyseren van de business- en applicatievereisten op maat van de
klant.

Heb je misschien een goede raad voor de leerlingen
die in jouw richting nog op de schoolbanken zitten ?
In de middelbare school is het voor de meesten moeilijk om te
weten wat hun droomjob zou zijn. Het is echter zo dat hoe sneller
en hoe grondiger je dit weet, hoe vlotter je tot jouw droom komt.
Je kan niet alles voorspellen, maar mijn tip is : „Hou vooral
rekening met wat je graag doet en durf na te denken en zelf te
beslissen over je toekomst !”.
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Krachtmeting

Vechten in de VTST
Ondanks het mannelijke testosterongehalte in de VTST wordt er zelden
een vuist gebruikt! Onze school telt echter wel heel wat beoefenaars
van gevechtssporten, judoka’s, enkele beoefenaars van jiu-jitsu,
maar ook karateka’s. Anders dan bij judo ligt de nadruk bij karate
op stoot-, trap- en afweertechnieken.
Deze drie gevechtssporten kennen hun oorsprong in Japan.
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Jef Van Steenbergen
D61
Jiu-jitsu
Yawara Retie
oranje gordel
4 jaar
Wij doen geen competitie.
Over 4 jaar wil ik mijn zwarte 		
gordel behalen.
Jiu-jitsu is een keigrave sport.
We leren klemmen, grepen, 		
wurgingen, zwaardtechnieken…
Judo komt hieruit voort, omdat 		
men onze sport te moeilijk vond.
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Stefanie Meulemans
E41
karate
Okinawa Goju Ryu Karate 		
		 Arendonk
¨ Oranje gordel
1 6 jaar
Ik heb zes nieuwelingen op één 		
les een kata aangeleerd.
L Ik wil verder blijven trainen, 		
		 deelnemen aan een nationale 		
		 wedstrijd en ook de nieuwe 		
		 leerlingen iets leren over karate.
? Ik leerde de sport kennen via een
		 vriendin en wou het wel eens 		
		 proberen. Ook koos ik de sport
		 omdat ik zo mijn conditie op pijl
		 kan houden.

4

VTST-nieuws

J
à
4
)

¨
1

X

		

L
?

Maarten Heyns
H51
judo
judoclub Vosselaar
eerste kyu, bruine gordel
5 jaar
zilver op Belgisch kampioenschap,
-81 kg
zwarte band en trainersattest
Het leek me een uitdaging.
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Naam
Klas
Sport
Club
¨ Kleur band
1 Aantal jare
n ervaring
X Beste resulta
at
L Ambitie
? Waarom ko
os je deze sp
ort?
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Gerben Kerremans
E41
Jiu-jitsu
Wabi Kasterlee
bruine gordel
9 jaar
geen competitie
paarse band
Ik ben geïnteresseerd in de 		
Japanse gevechtskunde.

Senne Demuynck
H51
judo
JC Samurai Eindhout
zwarte gordel
12 jaar
derde plaats op Belgisch 		
kampioenschap
eerste plaats op wedstrijd met 		
andere landen januari 2015 en
een eerste plaats provinciale 		
kampioenschap 2015
Ik ben ermee opgegroeid.
Toen ik jong was, heb ik een 		
aantal andere sporten 		
geprobeerd, maar ik heb 		
uiteindelijk gekozen om voltijds 		
judo te doen.

Krachtmeting
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Timo van Litsenborg
1W1
karate
Ikan
Groene gordel met rood streepje
7 jaar
twee keer zilveren medailles op 		
provinciaal kampioenschap
Ik zou graag mijn zwarte gordel
behalen.
Het leek me leuk.
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Brent De Busser
E31
karate
Asahi dojo
Blauwe gordel met drie strepen
7 jaar
het behalen van mijn blauwe 		
gordel
een zwarte gordel behalen
om krachtiger te worden en meer
zelfvertrouwen te krijgen
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Arno Branders

¨

blauwe gordel

De Japanse tiener Jigoro Kano werd
gepest op school, maar durfde
omwille van zijn tengere gestalte
niet te reageren. Toen hij hoorde
van de jiu-jitsuschool waar een
kleinere van een grotere en sterkere
kon winnen, schreef hij er zich op
16-jarige leeftijd in. Slaan met de
vuisten, trappen met de benen en
steken met de vingers … het mocht
allemaal. Het was zwaar, zo zwaar
dat hij naar iets anders op zoek
ging. Hij vond het in ‘Kodokan judo’
: veiliger om te beoefenen en
prettiger om te trainen. Een fysieke
ontwikkeling ging volgens hem ook
hand in hand met een spirituele
evolutie. Door een doorgedreven
training word je een beter en
sympathieker mens.

H61
judo
Waza-ryu Lille

1 7 jaa
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ippon op kampioenschap

?

Ik wou mezelf kunnen verdedigen.
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Laurens Verschueren

¨

oranje gordel

M12
karate
Asahi Dojo

1 1 jaar

X
L

gewoon als hobby

?

voor mijn zelfvertrouwen
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Marnik Sels
M22
judo
judoclub Vosselaar
oranje gordel
4 jaar
tweede van poule
Ik zou graag mijn zwarte gordel
behalen.
zelfvertrouwen verhogen

Glenn Eeckels
H31
karate
Asahi dojo
Groene gordel
8 jaar
meer dan 20 bekers
een zwarte gordel behalen
teamspirit, conditie en 		
zelfverdediging
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Blikopener

Bezoek aan de rechtbank
Na de theorie over ons Belgisch rechtssysteem tijdens de lessen
Maatschappelijke vorming zijn we ook eens ter plaatse gaan kijken.
Een hele voormiddag mochten we rechtszaken gaan volgen
in de correctionele rechtbank van Turnhout,
beter bekend als “het Kasteeltje”.
Inbraken en drugsfeiten waren er de orde van de dag.
En dit vonden onze leerlingen van 6 BSO ervan :

De beklaagden

Het gebouw

- De beklaagden waren nogal “vaag”,
sommigen probeerden intimiderende
blikken te geven, anderen zaten precies in
een zware afkick.

- Binnen stonden er
veel houten
beelden met mooi
snijwerk.

- Sommigen zagen er zenuwachtig uit.
Er waren er ook die niet goed durfden
te antwoorden.

- De architectuur
aan de buitenkant
is mooi. Het
binnenplein is
gezellig. De
oudere kunst
binnen is ook
mooi.

- Iemand had een trainingspak aan.
Als je voor de rechter moet komen,
is dat nogal raar.
- Bepaalde beklaagden hadden al iets
verkeerd gedaan en waren toch nog
onbeleefd tegen de rechter.
- De meeste beklaagden waren stiller dan
ik had gedacht. Ik verwachtte meer
agressie, maar dat komt misschien door
de films.

- Houten plafonds!
Dat zie je niet
dikwijls meer.
- Er is nog veel eik gebruikt binnen.
Dat is een oude stijl, maar het past wel
bij het gebouw.

- Aan de meeste mensen kan je
niet zien dat ze iets verkeerds
hebben gedaan.

- De rechter zei eigenlijk heel
weinig. Maar ja, de advocaten
waren de hele tijd aan het
woord. Als de rechter iets zei,
dan was hij wel kordaat.

- De rechter reageerde enorm droog,
hij schrok van geen enkele situatie.
- Ik dacht dat hij een houten hamer zou
hebben zoals in de films.
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- Sommige advocaten kwamen wat
agressief over. Het leeftijdsverschil was
groot : er stonden heel jonge advocaten
vooraan en ook heel oude.
- Er was een advocaat die echt zijn gelijk
wilde hebben. Ik werd er zenuwachtig
van. De rechter niet.

De rechter

- Een mevrouw moet nog een
heel pak geld terugbetalen aan
een firma en ze was nog niet
begonnen met afbetalen. Daar werd de
rechter heel slechtgezind van.

De advocaten

- Een advocate was niet akkoord met wat
de rechter zei en ze rolde met haar ogen.
Dat vond ik onbeleefd.
- Die advocaten zijn allemaal enorm vlot
en ook enorm met elkaar bezig. Ze
konden ook buiten gaan bijpraten in
plaats van in het zaaltje.
- Dat grachtje rond het kasteel is echt de
max.
- Ze moeten toch iets doen aan die
vochtplekken in de cafetaria, want dat
komt niet goed over.
- Waarom staan er microfoons voor hun
neus die niet aangesloten zijn ?
Door het gebabbel van de advocaten
konden we niet goed volgen wat er
gebeurde. We stellen ons kandidaat om
ze aan te sluiten.

- Onder hun toga hebben ze dure kleren
aan, dat kon je gewoon zien.
- De handtasjes van sommige vrouwelijke
advocaten gingen er echt over en ze zijn
ook mega geschminkt !
- Van de oude advocaten is die toga dus
echt versleten hè !
- Sommige advocaten zijn heel de tijd op
hun smartphone aan het tokkelen.

Blikopener

No credit,
game over
Met behulp van de nodige digitale media dienden
onze zevendejaarsleerlingen zich een weg te banen
door de financiële schuldenberg van een fictief
personage. Ze moesten bij verschillende Turnhoutse
instanties, zoals het JAC en de VDAB, praktische
oplossingen zoeken om hun “alter ego” schuldenvrij
te krijgen.

Croescontrole
Onze jonge chauffeurs en hun passagiers lopen soms
gevaar in het verkeer, vooral tijdens het weekend.
Voor wat meer tekst en uitleg trokken we met de zesde
jaren BSO naar Croescontrole. Tijdens de workshops
konden de leerlingen oefenen in het verwittigen van de
hulpdiensten. Geïnteresseerden konden ook eens
wandelen met de promille-bril voor een dronken effect.
Tijdens de lessen maatschappelijke vorming werd er
nadien aandacht besteed aan veilig uitgaan met de auto.
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De fakkel

Op zoek naar het vuur in de VTST
Drie leerkrachten beantwoorden enkele vraagjes
en geven telkens de fakkel door zodat we in elke afdeling kunnen terechtkomen.
De fakkel zal eeuwig blijven branden.

Johan Kums
leerlingbegeleider

Wilfried Terweduwe
leraar automechanica

Bob Willems
leraar elektriciteit

Wat wilde je worden
toen je klein was ?

Mijn ouders stonden allebei in het
onderwijs. Met mijn broers en zussen
speelden we schooltje tijdens de
vakanties. Mijn droom, om leraar te
worden, is thuis met de paplepel
ingegeven.

Ik heb examens meegedaan om
piloot te worden, maar mijn verstand
was iets te klein.
Gelukkig was mijn schoonvader
piloot en heb ik nog verschillende
keren kunnen meevliegen.

Dit is lang onduidelijk geweest, maar
zeker geen leerkracht. Ik wilde wel
absoluut in het buitenland gaan
werken.

Naar wie kijk je op ?

Naar mensen met een groot gevoel
voor rechtvaardigheid. Vooral Nelson
Mandela springt er voor mij uit.
Hij heeft in Zuid-Afrika, na een
jarenlange gevangenisstraf, de
fundamenten gelegd voor een nieuw
democratisch Zuid-Afrika, zonder
apartheid.

Naar alle mensen die iets bijdragen
aan de maatschappij en dan
hoofdzakelijk vrijwilligers.
Bijvoorbeeld mensen die naar
rampgebieden gaan, echt petje af
voor hen.

Naar mensen die de moed niet
opgeven. Zo is er de pas
afgestudeerde laborante Gisele die
van Kinshasa 1 000 km verder, in
een broussestad is gaan werken voor
50 dollar per maand. Ik respecteer
ook de vele mensen die de
dagelijkse sleur en zorgen dragen
om hun leven en dat van anderen
meer kleur te geven.

Wat herinner je je nog
van je begin in de VTST ?

Ik vond het een heel grote school :
zoveel jonge mensen in een doolhof
van gangen en klassen. Ook de
beleefdheid van leerlingen viel mij
op ; het is prettig om samen te
werken met jonge mensen die zich
fijn gedragen.

Ik kwam uit de moderne
garagewereld met moderne
apparatuur, dat was wel een
tegenvaller in de school.
Gelukkig zijn we nu up-to-date.

Druk, druk, druk in de lerarenkamer.

Welke hobby’s
vullen je vrije tijd ?

Bij mooi weer ga ik fietsen.
Het ‘fietsknooppuntennetwerk’ is een
zalige manier om nieuwe streken te
ontdekken. Ook hebben we een
grote tuin die wel wat tijd vraagt.

Van het leven genieten met mijn
vrouw, op weekend en op vakantie
gaan. Maar als hobby ben ik nog
altijd gepassioneerd motorrijder, ik
ski graag en ik sport enkele uren per
week.

Surf eens naar www.7dewereld.be,
verder ben ik actief in de parochie,
ik zet me in voor Broederlijk Delen,
ik ben bezig met workshops over fairtradeproducten, we fietsen graag, en
we hebben veel plezier met onze
kleinkinderen uiteraard.

Welke reis zou je
graag eens maken ?

Een citytrip naar Rome, Berlijn,
Amsterdam, … sla ik nooit af.
Bovenaan mijn lijstje staat ZuidAfrika : rondtrekken in dit
wondermooie land moet
onvergetelijk zijn !

Ik wou samen met mijn schoonvader
de Route 66 gaan rijden in Amerika
met een Harley-Davidson, maar hij is
spijtig genoeg te vroeg overleden.
Deze reis wil ik dus nog wel maken. Of
ik zou eens graag met een terreinmotor
richting Siberië willen rijden.

Een reis met de Transsiberische
Express of met de Oriënt Express.
Met de juiste literatuur, muziek, en
met fijn gezelschap… moet dat een
onvergetelijke reis zijn.

Naar welke muziek
luister je graag ?

Ik luister graag naar kleinkunst uit de
jaren '70, '80 en '90. Ook de
populaire muziek uit die tijd vind ik
nog steeds aangenaam.

Ik hou enorm van muziek en ik luister
naar alles wat goed gemaakt is, van
dance tot klassiek. Maar ik heb een
voorkeur voor de muziek uit de jaren
‘70-‘80, waaronder Pink Floyd,
Simple Minds, U2, Led Zeppelin en
ik ben een ABBA-fan.

Van Chopin tot Johnny Rotten : allen
kunnen ze me bekoren. Maar als je
naar mijn lp-verzameling kijkt, vind je
toch veel Franse chansons (Edith Piaf,
Gilbert Bécaud)
en Engelstalige balladezangers
(Johnny Cash, Don McLean) terug.
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De fakkel
Johan Kums
leerlingbegeleider

Wilfried Terweduwe
leraar automechanica

Bob Willems
leraar elektriciteit
De absolute toppers onder de Belgische
muzikanten zijn Kris De Bruyne en Dani
Klein van Vaya con Dios.

Welke overtuiging
of ideaal heb je ?

Ik droom ervan dat mensen
respectvol (volgens de evangelische
waarden) met elkaar samenleven.
Niet alleen op wereldvlak, maar ook
vlakbij. We zijn allemaal verschillend
en deze verschillen kunnen een
rijkdom zijn.

Dat men op karakter alle hoge
bergen kan overwinnen. Een mens
kan meer dan hij zelf beseft, het
moet er alleen uit komen.

Onze welvaart en ons welzijn staan
of vallen met de mate waarin we een
solidaire bijdrage leveren aan de
maatschappij. Ook de wil en
mogelijkheid creëren om correct met
elkaar te communiceren zijn van
groot belang.

Wat is het leukste
dat je ooit deed (en dat
je ons wil vertellen) ?

Rondreizen in Noorwegen.
Het is een fantastisch land, met een
ongeschonden natuurpracht en zeer
vriendelijke mensen.
Als je van natuur en rust houdt en je
kan tegen regen, dan is Noorwegen
een aanrader !

Ik heb verschillende avontuurlijke
reizen in Europa gemaakt.
Mijn motorreizen waren zeer mooi,
over bijna alle bergpassen van
Oostenrijk, Zwitserland, Italië en ook
langs de wondermooie fjorden van
Noorwegen. Ik ben niet gemaakt om
ergens op een strand te gaan liggen.

Het is moeilijk om te kiezen maar de
momenten waarop je je
geapprecieerd weet in je familie, in
je vrije tijd of op je werk, dat zijn
steeds topmomenten.

Met wie zou je
eens graag een
goed gesprek voeren ?

Paus Franciscus is een wijs man die
met zijn twee voeten in de wereld
staat. Met hem eens van gedachten
wisselen zou zeker verrijkend kunnen
zijn.

Met iedereen die een gezond en
verstandig gesprek kan voeren.
Het moet geen belangrijke of
bekende persoon zijn.

Jean Paul Van Bendegem,
Nicole Kidman en John Cleese.
Als het kan alledrie samen.

Wie krijgt
van jou een pluim ?

Er zijn zoveel mensen die ik graag
een pluim zou willen geven en ik
vind het erg moeilijk om er iemand
uit te pikken.

Ze worden dikwijls vergeten, de
helden die voor onze vrijheid
gevochten hebben. Jonge mensen
die als vrijwilliger of beroeps het
leven gelaten hebben tijdens de
wereldoorlogen.

De afgevaardigden van onze
vakbond COC.
Ze verrichten puik werk.

Wat maakt je boos ?

Allerlei vormen van onrecht, waarbij
mensen gekwetst worden. Het minste
wat we kunnen doen is onrecht
blijven afkeuren en erop letten dat
we anderen niet kwetsen.

Egoïsme, mensen die denken dat ze
het beter weten maar er uiteindelijk
niets van kennen.

Arrogantie. Dit maakt mensen blind,
dom en doof. Spijtig genoeg niet
stom.

Waarvan heb je spijt ?

Zou ik niet weten. Ik heb het geluk
dat ik rondom mij vele mensen heb
waar ik me heel goed bij voel. Ook
van de keuzes die ik heb gemaakt in
mijn leven, heb ik zeker geen spijt.

Als ik professioneel ergens spijt van
heb dan is het de beslissing om niet
bij te tekenen bij het Belgisch leger.
Of dat ik niet ben gaan werken in
een school dichter bij mijn
woonplaats.

Dat mijn muzikale vaardigheden
beperkt blijven tot het spelen van
‘Altijd is kortjakje ziek’ op de
blokfluit.

Welke les in de VTST zou
je graag eens bijwonen ?

Wat mij boeit is de 3D-printer; ik
vind het fascinerend hoe men,
vertrekkend vanuit een tekening een
werkstuk of voorwerp kan printen in
3D. Ik denk dat we hier het laatste
nog niet van hebben gezien.

Een les elektronica.

Een les lichamelijke opvoeding.
Misschien hebben deze lessen wel de
grootste evolutie gemaakt in
vergelijking met de lessen uit mijn
jeugdjaren.

Wat kan je niet,
maar zou je wel graag
leren of kunnen ?

Er zijn zoveel dingen die ik niet kan,
teveel om op te noemen. Als ik in de
werkhuizen kom ben ik jaloers op al
die jonge mensen die met machines en
materialen mooie werkstukken maken.

Ik zou graag piano of keyboard
willen spelen, misschien als ik met
pensioen ben. Ik heb enorm veel
respect voor goede muzikanten en ik
kan echt van muziek genieten.

Met een sportvliegtuigje de lucht in
gaan.

Aan wie
geef je de fakkel door ?

Ik geef de fakkel door aan onze
Ik geef graag de fakkel door aan
Elisa Sels, een jonge, enthousiaste en gedreven collega Gert Van Loy.
gedreven collega.

Ik geef de fakkel door
aan onze enige muziekleerkracht
Robert Rommes.
Ik wil zijn muziek wel eens horen.
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Bedrijvig

Stageverslagen zevende jaren
Zevende jaar Computergestuurde werktuigmachines
Bij Daub in het Nederlands Goirle heb ik nieuwe
technieken en bewerkingen geleerd en lag de nadruk
op zelfstandig werken. Mijn taken bestonden vooral
uit machines mee opstellen en helpen programmeren.
Ik leerde ook hoe je sneller en efficiënter kan werken
wanneer je zelfstandig aan een machine staat.
We werkten er met hardmetalen frezen en beitels.
Mijn stagebegeleider nam geregeld de tijd om mij iets
uit te leggen. Door die persoonlijke benadering heeft
hij ook een realistisch beeld van mij als werknemer
gekregen. Ook de werksfeer droeg bij aan het
positieve gevoel dat ik aan de stage heb
overgehouden.
Stef Vermeiren

Zevende jaar Industriële elektriciteit
Q-lite in Baarle-Hertog maakt LED-borden voor
allerlei toepassingen. Tijdens de week dat ik er stage
liep, moest ik er vooral LED-prijzenborden voor
tankstations maken. Daarnaast werkte ik ook aan een
LED-klok met tijds- en temperatuursaanduiding en
een groot optisch LED-bord voor ergens in Amerika.
Tijdens dit proces leerde ik hoe ze storingen
neutraliseren en hoe ze de stuurplaten maken.
De aangename werksfeer en het vertrouwen dat ze in
mij hadden, stelden me op mijn gemak.
Dit motiveerde me om nog beter mijn best te doen.
Het was ook fijn om oud-VTST’ers te horen praten
over de leerkrachten en hun tijd op onze school.
Collin Smolderen

Zevende jaar Fotolassen
Na een korte rondleiding bij Metallo Chimique kreeg
ik de opdracht om een afvoerbak van twee m³
volledig af te lassen. Ik had nog nooit zo’n grote en
lange stukken afgelast. Tegelijk leerde ik ook heel wat
bij over de lasvolgorde bij een dergelijk project.
Uit onze persoonlijke gesprekken kon ik opmaken dat
mijn stagementor apprecieerde dat ik mijn best deed
om kwalitatief werk af te leveren. Ik was best blij met
dat compliment. Tijdens de stage heb ik kunnen
toepassen wat ik op school inoefende, maar heb ik
toch ook heel wat nieuwe dingen geleerd en ervaren.
Het was een absolute meevaller !
Rian Deboeure
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Zevende jaar Bouw en renovatie
Bij Hydrosec in Herentals houden ze zich bezig met
waterdichting, vochtproblemen en duurzame
bescherming van metselwerk en beton.
Tijdens mijn stage kreeg ik verschillende taken : mortel
maken, gaten boren, injecteren tegen opstijgend
vocht, bepleisteren van wanden, een hechtingslaag
op keldermuur spuiten, snijden van netten en
Plast-O-Mat op de vloer smeren.
De stage is 100% meegevallen en voldeed volledig
aan wat ik vooraf gehoopt had : veel bijleren en een
toffe werksfeer.
Michael Vanderstraeten

Zevende jaar Koeltechnische installaties
Mijn stage bij Teveco, een bedrijf van Katoen Natie,
was interessant, leerrijk en vernieuwend.
Ik leerde er o.a. nieuwe technieken voor het testen
van koelmiddel. Daarnaast bestond mijn opdracht uit
het meten van de stromen van alle elektrische
componenten en het testdraaien van alle containers
en elektronische regelaars. Mijn begeleider nam de
tijd om verschillende zaken aan mij uit te leggen,
maar gaf me ook de mogelijkheid om mezelf te
bewijzen. De werkomstandigheden in de haven
verschillen wel met die van de school, want er zijn
veel meer potentieel gevaarlijke situaties dan bij ons
in de praktijk.
Jens Oudermans

Zevende jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies
Aangezien Jan Borgmans gespecialiseerd is in
meubelmakerij verwachtte ik me aan een weekje
precisiewerk.
Ik heb moeten helpen bij het maken van luiken en
keukenkasten. Daarbij heb ik nieuwe technieken
geleerd om verbindingen snel en eenvoudig te
maken. Mijn stagementor nam geregeld de tijd om
me iets bij te leren of om iets uit te leggen.
Het was vooral de vrijheid om zelfstandig te mogen
werken waardoor ik veel kon bijleren.
Ik zal ook de grappige gesprekken die werden
gevoerd tijdens de middagpauzes niet snel vergeten.
Jorre Dockx
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Blikopener

Pedagogische studiedag

‘Zorg voor elke leerling’
De pedagogische studiedag van dit
schooljaar gaf een kijk op het zorgbeleid
van de VTST.
Vanuit situatieschetsen gaven de
leerkrachten in negen gespreksgroepen
een concrete invulling aan de zorg voor
onze leerlingen. Het ondersteunend
personeel en het middenkader verruimden
hun blik over crisiscommunicatie.
Nadien werd vanuit het M-decreet het
systeem van integrale zorg toegelicht. Zo
werd voor iedereen duidelijk welke rol hij
heeft in het zorgcontinuüm.
Na een smakelijke winterbarbecue was er tijd voor teambuilding in diverse
doeactiviteiten.
De leerkrachten LOP zorgden voor een VTST-teamchallenge, een aantal
collega’s gingen geocachen, een groep bezocht het Nationaal Museum van
de Speelkaart. Een grote groep leerkrachten nam deel aan een doesessie in
de diverse praktijklokalen en labo’s. Zo konden ze hun technisch vernuft
tonen bij het maken van een behendigheidsspel, een muismat of een
kastalarm. Ook het tekenpakket Inventor, de 3D-printer en de lasersnijder
zorgden voor boeiende momenten waarover grondig werd nagepraat bij
een glas om de goedgevulde dag gepast af te sluiten.
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Prijsbeest

Wie zoekt die vindt
Stef Van der Spiegel, 1W1, en Gevany Wintermans, 5HA, stuurden
als juiste oplossing ‘WIWETE’ (onze nieuwe richting in het eerste jaar) binnen
en zijn de winnaars van onze vorige wedstrijd. Proficiat !

A

B

C

D

F
E

G

H
Plaats de volgende detailfoto’s
op de juiste plaats van de
schoolplattegrond.
Noteer de letter van de foto
bij het juiste cijfer en je wordt
het volgende prijsbeest.

I

J

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

A
Uw oplossing :

B

C

D

E

F

G

H

I

J
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Techniek

MAS en bouw- en renovatiebeurs
Door de overvloedige regenval
vielen de geplande werfbezoeken in
het water. Gelukkig zijn ‘de mannen
van het zevende jaar Bouw en
renovatie’ flexibel en trokken ze naar
het MAS (Museum aan de Stroom)
om er kennis te maken met wat de
stad Antwerpen betekent en te
bieden heeft. Op de Bouw- en
renovatiebeurs in Antwerp Expo
kregen ze in de namiddag tips,
ideeën en informatie over bouwen
en verbouwen.

Bezoek brandweer E71
Op maandag 2 februari brachten de leerlingen van het zevende jaar
Stuur- en beveiligingstechnieken een bezoek aan de
brandweerkazerne van Arendonk voor een basisopleiding kleine
blusmiddelen.
Commandant Patrick Deboel startte de opleiding met een theoretische
uiteenzetting over de branddriehoek en de verschijnselen brand en
vuur. Aan de hand van verschillende indrukwekkende filmpjes kwamen
de oorzaken en gevolgen van brand uitgebreid aan bod. Daarna
kwamen de brandklassen aan de beurt. Commandant Deboel
motiveerde welk blusmiddel voor welke brand (vaste stoffen,
vloeistoffen, gassen en metaal) gebruikt kan worden.
Op de foto zie je de ’ijswolk’ van een CO² -blustoestel.
Oefencoördinator Guy Meulemans kwam uitleg geven over de
uitrusting. Liefst 30 kilogram weegt de bepakking van de
brandweerman in volle actie (zie foto) ! Sergeant Meulemans,
oud-leerling van onze school trouwens, is vrijwilliger bij het corps.
Ten slotte kregen de leerlingen de kans om het wagenpark te bezoeken. Ze stonden versteld van het uitgebreide gamma
aan materiaal dat vervoerd werd. Brandslangen, hydraulische plaatscharen, thermische camera’s en drukmatten zijn
maar een fractie van het materiaal dat bij een interventie van belang kan zijn.
Op de foto tonen de leerlingen een schaar waarmee metaal van meer dan twee centimeter doorgeknipt kan worden.
Deze uiteenzetting was een fijne aanvulling bij de lessen die de leerlingen hier op school krijgen !
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Coca Cola
De leerlingen van het derde jaar theoretisch-technisch werden ondergedompeld
in de techniek van Coca Cola in Wilrijk. Ze zagen in het begin hoe de glazen
flesjes binnenkomen, gekeurd worden op kwaliteit en gewassen worden.
De colabakken worden ook doorheen een speciale sensor gestuurd om ze op
grootte en hoeveelheid te sorteren en nadien weer te vullen.
De kwaliteitscontrole liet een goede indruk na omdat bijna elk proces in de
bottelarijafdeling nagekeken wordt. Er worden ook om het kwartier stalen
genomen van de geproduceerde producten. In de petflesblazerij komen kleine,
gespoten preformen over een ophanging doorheen een soort oven waarin ze
worden opgewarmd tot 125°C. De combinatie van het inblazen van perslucht in
de preform en het
uitrekken van de
preform met een
rekstang
transformeert de
preform in de
matrijs tot petfles.
Fascinerend om te
zien hoeveel
technologie er komt
kijken bij een flesje
cola!

Brugtest
Naar jaarlijkse gewoonte bouwen de
leerlingen van het vijfde jaar Bouw- en
houtkunde tijdens de lessen
stabiliteitsstudie en -tekenen een brug
zodat ze de theoretische kennis van dit vak
eens in de praktijk kunnen toepassen.
Het doel is een brug te ontwerpen waarbij
ze tijdens en na het bouwen de technische
details vastleggen. Het is de kunst om een
zo licht mogelijke brug te maken, die zo
veel mogelijk gewicht kan dragen.

Bezoek Aro,
leverancier van de interieurbouwer
Hoewel ze nog maar in het vierde jaar zitten, is het voor de leerlingen van BSO
Hout en TSO Houttechnieken belangrijk om af en toe stil te staan bij hun
toekomstige professionele carrière. Het bezoek aan Aro in Malle gaf hen de
kans om de leerstof van de lessen constructie te toetsen aan de nieuwste
technieken binnen
de houtbewerking.
Aro biedt de
interieurbouwer
maatwerk in massief
hout aan, gaande
van keuken-, kasten binnendeuren tot
tafels, stoelen,
banken en massieve
werkbladen.
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Living Tomorrow en Coca Cola
Living Tomorrow is een innovatieplatform waarin topbedrijven hun diensten
en producten combineren tot een uniek project. Het huis in Vilvoorde is al
het vierde in de rij. Voor onze leerlingen van de tweede graad
Elektrotechnieken was dit in het bijzonder interessant omdat het huis
gestuurd wordt door domotica. Met het oog op veiligheid, comfort,
tijdwinst en gezondheid worden alle systemen in huis geregeld via pc’s,
laptops en tablets.
Het tweede gedeelte van de dag
bestond uit een bedrijfsbezoek aan
Coca Cola in Wilrijk.
In een nagemaakt basketbalstadion
begonnen de leerlingen aan een quiz
over de geschiedenis van Coca Cola.
Daarna volgde een interactieve
zoektocht met de iPad.

Tot slot werden de leerlingen doorheen de verschillende hallen geleid
zodat ze een overzicht kregen van het productieproces. Van het maken van
plastic flessen en het spoelen en reinigen van glazen flessen tot het vullen
en etiketteren, alles gebeurt op de plaatselijke site. Hier kwamen de
leerlingen van Mechanische technieken dan weer tot hun recht. De
transportbanden, de recyclageprocessen en de
automatiseringstoepassingen kregen hier een praktische invulling.

Speelkaartenmuseum
Op weg naar het speelkaartenmuseum in de stad focusten de leerlingen van tweede jaar BSO op veiligheid in het
verkeer. Ze letten vooral op de verschillende verkeersborden en welke
verkeersregels wel en welke niet worden nageleefd. In het museum zelf kregen
ze onder
begeleiding van
een gids o.a. een
oude
stoommachine te
zien en ontdekten
ze hoeveel kracht
een paard heeft.
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Kranten in de klas
Dit trimester werd er in de tweede en derde graad
TSO deelgenomen aan het project Kranten in de
Klas (KiK). Door dit initiatief van de Vlaamse
Nieuwsmedia konden de leerlingen gratis in de
diverse dagverse kranten duiken. In het derde jaar
probeerden ze in een groepswerk samen een kijk
te krijgen op de soorten kranten met hun functies
en rubrieken. Ze doorgrondden cartoons,
krantenkoppen en sportkrachttermen en sleutelden
hun krantenjargon bij. Dat leverde een stevige
portie ‘leesplezier’ op !

IOK Beerse
Naar aanleiding van het thema ‘In de knoei
met de groei’ bezochten de leerlingen van het
derde jaar BSO het IOK van Beerse dat
gespecialiseerd is in het composteren van GFT.
Daarnaast kregen ze ook een rondleiding in
het containerpark om te zien hoe we het best
recycleren.

Blikopener

Tetristornooi
Tijdens de middagspeeltijd organiseerde de leerlingenraad
een Tetristornooi, zeg maar een spelletje Blokken,
maar dan zonder de vragen en Ben Crabbé !
In de finale op vrijdagmiddag speelden de winnaars van
elk jaar tegen elkaar.
De winnaar kwam uit het eerste jaar
en behaalde een monsterscore !
Een dikke proficiat voor de Tetriskampioen
Cliff Schaerlaeken van klas M12 !

VTST-nieuws

17

Tweetjes

vtst@vtst

vtst@vtst

Stef Lemmens (H61) stond op de planken als kunstschilder
Henri. Hij trad op in een cabaretvoorstelling met
toneelvereniging Het Heidebloempje. #breakaleg

De leerlingen van 21H bouwden ter voorbereiding van het
bamboeproject van de leerlingenraad een constructie
onder leiding van hun titularis Willy Geudens. #creatief
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lll

H 19

lll

vtst@vtst

vtst@vtst

Tijdens een doe-sessie kunnen OKAN-leerlingen proeven
van het schoolleven in de VTST. Zo ervaren ze welke
studierichting aansluit bij hun talenten. #toekomstgericht

Het lichtbord op de speelplaats waarschuwt onze jonge
fietsers voor roekeloos gedrag in het verkeer.
#bettersafethansorry
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H 18
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lll

H 21

lll

vtst@vtst

vtst@vtst

De leerlingen van D21 ontwerpen een eigen website over
alle oefeningen die ze maken tijdens de lessen praktijk.
Surf naar www.vtst-d21.weebly.com. #vaknieuws

In opdracht van de Stad Turnhout maakten de leerlingen
van de houtbwerking een stevige bolderkar die wordt
gebruikt voor zomers straattheater. #artistiek
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Hartslag

Verrijzen
In de morgen zit elke dag de kans om een ander pad
te bewandelen dan voorgeschreven, voorbestemd,
voorgekauwd. Ja, de dag ligt voor je, wacht op je !
Je hoeft dus geen tijd te winnen en je kan hem
ook niet verliezen. Ook al wil de beschaving
van de gejaagde westerling je dit graag doen geloven
zodat leven alleen nog overleven is in een jungle
van stress. Het is een moordend ritme dat elke dag
om slachtoffers vraagt, in het verkeer, in het hart,
in het hoofd. Volgen of je verliest de kudde.
Bijbenen of je staat alleen.
Hoeveel verborgen smeekbedes hoor je niet
als je echt luistert, stille kreten om begrepen te worden
als eeuwige wandelaars rond de vijver
van verdronken verlangens ?
Zelfs als je denkt wat houvast te vinden, kan je
opnieuw verdwalen in de meeste mensen.
En dan is er een nieuwe dag waarin je opstaat
om jezelf opnieuw te vinden en uit te vinden,
te herpakken in het pakken van mooie momenten.
Succes is niet voor niets één keer meer
opstaan dan vallen.
Verrijzen doe je elke dag ! ( zeker als je naar school gaat ! )

Hartslag

Hebben ons verlaten:
E.H. Frans Kerstens
meewerkend parochiepriester
O.L.V.-Middelares Turnhout
op 14 november 2014
An Van Gool
schoonmoeder van Martin Smulders
ondersteunend personeel
op 19 november 2014
Liesje Bax
moeder van Jacqueline Verwimp
leerlingbegeleidster
op 5 december 2014
Hilde De Neve
moeder van Sieben Van den
Akkerveken (5HA)
op 10 december 2014
Jef Das
vader van Ivo Das
technisch adviseur coördinator
op 16 december 2014

Pierre Heylen
vader van Koen Heylen
leraar Beveiligingstechnieken
schoonvader van Hilde Van Beek
secretariaatsmedewerkster
grootvader van Francis Hoet (E41)
op 21 december 2014
René De Beukeleer
vader van Els De Beukeleer
lerares koeltechnieken
op 28 januari 2015

Wij verwelkomen:
Julie
tweede dochtertje van Dieter Van Saet
leraar techniek
op 26 december 2014
Amaryllis
dochtertje van Jenthe Van Genechten
lerares wiskunde
op 24 januari 2015

Josephus der Weduwe
schoonvader van Hilde Claes
lerares maatschappelijke vorming
op 18 februari 2015
Lucien Schalck
schoonvader van Viviane Raeves
lerares lichamelijke opvoeding
op 23 februari 2015
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Leerlingen en leerkrachten van de studierichting
Grafische communicatie en media, Grafische media
en Printmedia realiseerden deze uitgave;
zij verzorgden de lay-out, druk en afwerking.

Contact: Vrije Technische Scholen van Turnhout
Zandstraat 101
2300 Turnhout
014 41 69 51
www.vtst.be | vrije.technische.scholen@telenet.be
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