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Food From Spirulina, klasexperiment 2W1
Het Europese Ruimtevaartagentschap ESA voert samen met
SCK-CEN onderzoek naar biologische oplossingen om via
recyclage levensnoodzakelijke stoffen te produceren.
Voor lange ruimtevluchten, zoals toekomstige missies naar
Mars, kan immers onvoldoende drinkwater, zuurstof en
voedsel meegenomen worden in een ruimteschip.
Het project MELiSSA ontwikkelt hoogtechnologische
afvalrecyclagesystemen waarbij verschillende bacteriën
gebruikt worden om door fotosynthese zuurstof te maken.
Onze school werd door ESA geselecteerd om hieraan mee te
werken. De leerlingen van het tweede jaar WIWETE (2W1)
hebben in een labo een kweek met de cyanobacterie
Arthospira of Spirulina opgezet. Gedurende een tweetal weken
wordt de geproduceerde zuurstof opgevangen en dagelijks
gemeten. Van de resultaten wordt een grafiek gemaakt die
opgestuurd wordt naar ESA. Daar zal
samen met de resultaten van andere
scholen een totaalbeeld gemaakt
worden van het zuurstofproducerend
vermogend van Spirulina.
In het vak natuurkunde behandelen de
leerlingen van 2W1 de fotosynthese in
theorie.
Maar dat de leerlingen geweldig fier
zijn dat ze de theorie in praktijk kunnen
brengen, zie je op de foto !

Kazerne Dossin Mechelen
58 leerlingen van het zevende jaar BSO bezochten de Kazerne Dossin
in een zonovergoten Mechelen. Het museum gaat in op de vervolging
van de Joden en zigeuners in België, maar bestudeert ook de oorzaken
en gevolgen van massageweld, genocide en mensenrechten.
In de namiddag interviewden onze leerlingen iemand van allochtone
origine om inzicht te krijgen in diens achtergrond en geschiedenis.

2

VTST-nieuws

Blikopener

Excursie aardrijkskunde en Technopolis
Op de excursie hebben we veel geleerd over de dichtheid
van de bebouwing en ook over landschappen.
We namen even een pauze in een weiland.
In Technopolis kregen we eerst uitleg en daarna hebben
we verschillende proefjes gedaan.
De proefjes waren heel interessant en leerzaam.
Het was een leuke dag!
Brent Vannes 1W1

De excursie van aardrijkskunde was leerrijk.
Van sommige zaken die we in de klas geleerd hebben,
wist ik niet goed hoe ze er in het echt zouden uitzien
maar nu dus wel.
De uitstap naar Technopolis was leuk.
Je kan daar echt veel leuke dingen doen zoals met een
vliegtuig vliegen en op de maan wandelen.
Stef Van der Spiegel 1W1

Door buiten ons leslokaal te gaan en in het echt naar het
landschap te kijken, onthoud ik het beter.
De wandeling door het dorp was leerzaam.
In Technopolis was het leerrijk en leuk.
Het leukste was de autosimulator.
Xander Vloemans 1W1
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Broederlijk Delen
“Marco is een boer. En wil dat blijven.” Met deze slogan vraagt Broederlijk Delen
dit jaar aandacht voor het lot van de arme boeren in het Andesgebergte.
Het gebied is rijk aan mineralen zoals koper en zink en de Peruviaanse regering
heeft grote delen land in concessie gegeven aan de mijnbouwbedrijven.
Door agressieve mijnontginning komen waterbronnen droog te staan of worden
ze vervuild. Dat is nefast voor de landbouw in de streek. Broederlijk Delen
steunt organisaties die de belangen van de plaatselijke boeren verdedigen.
Tijdens de lessen godsdienst werd het levensverhaal van Marco met alle leerlingen
gedeeld. Deze bewustwordingscampagne was het startschot voor de initiatieven in onze
school om geld in het laatje te brengen.

Bekende Vlaming
Zo kwam er een Bekende Vlaming, Herman “Herre” Cambré, een gesmaakte druminitiatie
geven. Hij is één van de vaste muzikanten bij Clouseau.

Huisdj’s
Onze eigen huisdj's, Jordi Lambregts (6HA) en Robin Van Kruisselbergen (5B1), zorgden
tijdens de middagpauze voor een tijdelijk fuifgevoel.

Chocostop
De jaarlijkse Chocostop was weer een feit waarbij onze leerlingen voor de bescheiden prijs
van 50 eurocent een (h)eerlijke chocomelk konden drinken.

Mondi-halve dagen
Maar er was meer : alle leerlingen werden ondergedompeld in een mondiaal project. Het
was een erg compleet programma, voor alle graden en alle jaren, in elkaar gestoken door
de godsdienstleerkrachten. Er kwam een heuse sponsorwandeling, een BD-Bingo, een
reisverslag en een estafettespel.
In de eerste graad maakten de leerlingen tijdens deze mondi-halve dag een reis rond Peru
in de turnzaal, quizten in de refter, kregen ze een infoles en deden ze een estafettespel op
de speelplaats met de boer Marco als centrale figuur. Op de foto zie je twee leerlingen van
H21, Joran en Bram, bezig met een
wedstrijdje aardappelschillen. Joran heeft
zijn eigen techniek... met heel veel geduld
en inzicht behaalde hij de tweede plaats
met een aardappelschil van 54 cm lang.
Zayd van 22M zette een uitstekende
prestatie neer met een aardappelschil van
84 cm!!!!
Onder een stralende zon vertrokken op
woensdag 4 maart de leerlingen van de
2de graad op vastenvoettocht in de
omgeving van Turnhout. Onderweg
dienden ze per klas enkele proeven af te
leggen in het kader van de Broederlijk
Delen-campagne rond mijnbouw,
gsm-en watergebruik.
Winnaar van de dag was klas 31E.
Proficiat ! Ondertussen ontvingen ze reeds
een leuk gadget : een zaklampje op
zonne-energie. Een leuke formule: al
spelend en stappend één en ander
opsteken over wereldproblemen,
hier en in het Zuiden !
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Baksteendrukken
Het zesde jaar Ruwbouw 6BA hield ten voordele van Broederlijk Delen een wedstrijdje
"baksteendrukken". Er waren uiteindelijk vier winnaars (lees ‘Basic Fitters’) die telkens 13
bakstenen omhooghielden. Ja, toegegeven, de leerkracht moest zijn meerdere erkennen...

Music for BD
Sinds september repeteert onze leerlingenband We4U en na de generale repetitie tijdens
de middag betrad de groep met succes het podium van de Djoelen in Oud-Turnhout. Er
volgde nog een spetterend concert van Moet Kunnen, de lerarenband die dit jaar zijn
25-jarig bestaan viert.

‘Moet Kunnen’ kan het nog!
De VTST-rockband ‘Moet kunnen’ speelde weer een stevige streep muziek
tijdens de jubileumeditie in de Djoelen.
Ze spelen al 25 jaar ten voordele van Broederlijk Delen.
Hun rijke geschiedenis kan je lezen in het persartikel.
Ook tijd om eens terug te blikken op foto’s uit de oude doos
toen ze nog een boys’ band waren.
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Londenreis 2015
De leerlingen en de begeleiders hadden er heel vroeg al veel zin in.
Eens de plaatsen gekozen in de bus konden we vertrekken.
De overzet op de ferry was ook heel tof (en gelukkig werd er
niemand zeeziek).
Aangekomen op het Engelse eiland reden we direct door naar hartje Londen
waar de leerlingen de stad konden verkennen in een fotowandeling.
De sfeer zat er meteen in en is er ook alleen maar beter op geworden:
de rugbymatch, de 'Jack The Ripper-walk' en de 'Big Ben' waren de
hoogtepunten !
Zo vlogen de vier dagen in Londen voorbij en zijn we thuisgekomen
met mooie herinneringen aan een onvergetelijke reis.
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Gezond
ontbijt
In het kader van de themaweek
rond gezonde voeding
organiseerden de leerkrachten
een ontbijt voor alle eerstejaars.
De leerlingen namen een meer
dan gezonde start van de dag
en hopelijk ook van hun andere
gezonde voornemens !

Oud-leerlingen

Interview Dimitri Jonckers
Wanneer heb je afscheid genomen van de VTST ?

Waaruit bestaat je beroepsbezigheid ?

In 2004 heb ik de VTST verlaten.

Welke richting heb je op de VTST gevolgd ?
Ik koos voor Elektriciteit-elektronica. Van kleins af aan was ik
gefascineerd door alles wat met computers en elektronica te maken
had.

Hoe zie je je job in de toekomst evolueren
of ben je tevreden met wat je nu bereikt hebt  ?

Welke studie heb je na de VTST gevolgd ?
Na de VTST koos ik voor een professionele bachelor ElektronicaICT aan de Karel de Grote Hogeschool in Hoboken. Na het eerste
jaar koos ik voor de afstudeerrichting Telecommunicatie. Met een
totaal van maar zes studenten was deze richting niet erg populair.
Twee jaar nadat ik ben afgestudeerd, heeft men deze richting
afgeschaft. Erg jammer vermits heel onze samenleving rond
communicatie draait. Denk maar aan allerlei toepassingen zoals
radio, tv, gsm, wifi, 4G -internet, satelliet …

Schets eens kort je loopbaan ?
Tijdens mijn laatste academiejaar heb ik stage gelopen bij VTM
op de dienst satellietverbindingen. Zo heb ik contacten kunnen
leggen in de sector. Twee maanden voor ik afstudeerde, tekende
ik een contract bij Headline NFP. Dit is een bedrijf gelegen in
Brussel dat technische faciliteiten verleent voor televisie. Zo werk
ik voor Belgische klanten als VRT, VTM, RTL en RTBF, maar ook
voor internationale zenders als CNN, Al Jazeera, BBC en TF1.

Kort samengevat verzend ik videobeelden via satelliet. Dit
gebeurt met een speciaal ingerichte satellietwagen met op het
dak een grote schotelantenne die verbinding maakt met de
satelliet. Binnenin staat er allerlei transmissie- en
videoapparatuur. Deze wagens worden bijvoorbeeld ingezet
voor de dagelijkse nieuwsuitzendingen of om de
voetbalmatchen uit de Champions League live in de huiskamer
te brengen. Ik reis voor mijn job door heel Europa.
Zo was ik onlangs nog in
Schotland voor het
onafhankelijksreferendum.
Enige tijd geleden was ik in
Normandië voor de
herdenking van D-Day, het
einde van de Tweede
Wereldoorlog. Deze
herdenking werd
bijgewoond door een
twintigtal staatsleiders,
waaronder president
Obama. Ons signaal werd
toen wereldwijd opgepikt
door meer dan 100
televisiezenders.

Mijn huidige job is zeker niet "nine to five". Zo werk ik dikwijls tot
laat in de avond of in de weekends. Zolang je jong bent, is dit
geen probleem. Maar er gaat waarschijnlijk een tijd komen dat je
wat meer regelmaat wil. Misschien maak ik dan wel de overstap
naar het onderwijs.

Had je genoeg basiskennis opgedaan in de school
om je job uit te oefenen ?
Elektriciteit-elektronica was een goede voorbereiding op hogere
studies. Zo merkte ik dat wij op technisch vlak een duidelijke
voorsprong hadden ten opzichte van leerlingen die uit het ASO
kwamen. De labolessen geven je praktisch inzicht en leren je
probleemoplossend denken.

Ken je nog anekdotes
uit je schooltijd ?
Wat me altijd zal bijblijven
is de laatste sportdag. Toen
hebben we met heel de
klas gebarbecued bij onze
klastitularis. Die barbecue
is toen zo hard uitgelopen
dat er niet veel meer
gesport is.

Heb je misschien een
goede raad voor de leerlingen die in jouw richting
nog op de schoolbanken zitten ?
W

Kies voor een richting die je graag doet. Je zal er meer dan 40 jaar je
job van moeten maken.
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Topografie
Op 21 april 2015 organiseerde de opleiding ‘Bachelor in de bouw’ van het
departement Technologie Geel in samenwerking met het ‘RTC Antwerpen’ het
project "Topografie" voor leerlingen van het laatste jaar TSO of ASO van het
secundair onderwijs.
Samen in een overvolle bus én met prachtig lenteweer trokken de leerlingen van
het laatste jaar Bouw- en houtkunde met een volle emmer moed en
nieuwsgierigheid naar de hogeschool in Geel.
Eerst werd de theoretische kennis van dit vak afgetast. Hier bleek dat de leerlingen
de docent konden laten zien dat ze al heel wat kennis achter de kiezen hadden.
Zo konden ze vrij snel beginnen met de praktische kant van deze dag nl. een
kleine woning correct opmeten en uitzetten op een grasveld.
De sessie in openlucht begon met het opstellen van een totaalstation en met het
uitvoeren van enkele eenvoudige metingen. Vervolgens konden de leerlingen een
meetkundige grondslag uitvoeren. Ze hebben het totaalstation opgesteld op een
gekend punt en vanuit dit punt allerlei omgevingselementen zoals gevels,
afsluitingen, boordstenen… opgemeten.
Na een lunchpauze werd deze opmeting omgezet naar een AutoCAD-bestand zodat een grondplan
kon getekend worden van wat ze hadden opgemeten. Dan werd er een gebouw ingepland op deze
tekening. De gegevens werden teruggekoppeld naar het totaalstation en zo konden ze met behulp
van jalons de hoeken van het gebouw uitzetten. Een jalon is een ronde rood-witte stok met stalen
punt, gebruikt bij het landmeten.
Na het uitzetten van de jalons werden er piketten in
de grond geslagen waarop met behulp van een
niveaumeter de juiste pas werd overgezet.
Bouwplanken werden genageld, koorden werden
gespannen en een controle werd uitgevoerd.
Deze controle bestond erin dat de diagonalen van
de uitgezette rechthoek werden opgemeten.
Er werd een verschil van minder dan 1,5 cm
waargenomen, wat binnen het tolerantiegebied ligt.
Zo werd uiteindelijk de dag moe maar voldaan
afgesloten.

Uitzetoefening
De leerlingen van het zesde jaar Ruwbouw kregen een
uitzetoefening voorgeschoteld op een terrein buiten de
school. Ze moesten met touwen een gebouw uitzetten.
Precisie, een teamspeler zijn en de nodige
zelfstandigheid, zijn de belangrijkste eigenschappen om
deze oefening tot een goed einde te brengen.
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Werfbezoek Ruwbouw
Het vijfde en zesde jaar Ruwbouw bezochten een werf van Concrete House.
De woning bestaat volledig uit beton. Geprefabriceerde "sandwichpanelen"
worden met een grote kraan geplaatst. Later worden deze panelen ter plaatse
opgegoten met beton. Het plaatsen van een betonnen trap, het stellen van
muren, het storten van keldermuren waren maar een paar van de activiteiten die
we konden bewonderen.

Verheyen beton
Het zesde jaar Ruwbouw
bezocht Verheyen beton in
Arendonk. Dit bedrijf maakt
o.a. terrassen en
sandwichpanelen in hoog
afgewerkt beton, ook wel
architectonisch beton
genoemd. Van plan tot
eindproduct, alle stappen
kregen ze uitvoerig te zien.
Vooral de verschillende
afwerkingsmogelijkheden zijn
indrukwekkend.

Werfbezoek funderingstechniek
De jongens van het vijfde jaar
Ruwbouw 5BA bezochten een werf van
de firma FST Funderingstechniek uit
Oud-Turnhout waar er een palenwand
werd geboord.
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Historische Drukkerij en VDAB
De leerlingen van het 2de jaar Grafische communicatie en media TSO
gingen op studiebezoek naar de Historische Drukkerij in Turnhout.
Ze zagen er machines in werking zoals er 150 jaar geleden werd
gedrukt. Ze moesten hierbij ook zelf de handen uit de mouwen steken.
Daarna gingen ze naar de zeer moderne drukkerij van het
opleidingscentrum van de VDAB in Turnhout.
In deze drukkerij zullen zij ook mogen werken als ze in D61 zitten.
Het verschil met de vorige drukkerij was enorm.

Smulders Projects
en Ivens Construction
Onze jongens van de lasafdeling gingen op bedrijfsbezoek
naar Smulders Projects en Ivens Construction in Antwerpen.
Ze waren vooral onder de indruk van de grootte van beide
bedrijven : machtige kranen, dikke buizen, werkstukken van
meer dan 150 meter lang, diepe tanks en krachtige
drukvaten.
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Poppenkar
Op woensdag 22 april werd de poppenkar van Propop
officieel ingewandeld. Onze leerlingen van de houtafdeling
maakten deze kar in overleg met de verantwoordelijken van
poppentheater Propop en de toeristische dienst Turnhout.
De acteurs van Propop wandelen met kinderen van 6 tot 12
jaar door Turnhout met deze kar. Op verschillende plaatsen
beluisteren en bekijken de kinderen het poppenspel met o.a.
burgemeester Dufour, Margaretha van Oostenrijk, de
‘8-urenmoejer’ en andere heksen. Meer info bij de toeristische
dienst van de stad. Knap werk van onze leerlingen !

Techniek

Q-Lite

New Security

Leerlingen van het
vierde jaar
theoretisch-technisch
trokken naar Q-Lite,
gelegen in BaarleHertog-Nassau op de
grens van België en
Nederland.

Op vrijdag 27 februari
brachten de leerlingen van
het zevende jaar Stuur- en
beveiligingstechnieken een
bezoek aan de
beveiligingsbeurs New
Security in de Brabanthallen
te Leuven. Deze beurs is
volledig gewijd aan
beveiligingstechnieken, van
beveiliging met hek- en
sluitwerk tot de meest
geavanceerde
camerabewakingssystemen.
Eén van de blikvangers op
de beurs is de 'bandit’, een
systeem dat in een mum van
tijd een ruimte kan vullen
met rook om inbrekers te
desoriënteren. ‘Je ziet geen
hand voor de ogen !’,
getuigen de leerlingen.
Het bezoeken van de beurs
biedt de leerlingen twee
grote voordelen. Ten eerste
zien ze wat er op de markt
te krijgen is en worden de
theorielessen duidelijker. Ten
tweede maken de leerlingen van de gelegenheid gebruik om
specialisten terzake advies te vragen bij het uitwerken van hun
kwalificatieproef. Het is namelijk zo dat voor het behalen van het
certificaat ‘installatie en onderhoud van beveiligingssystemen’ voor
Binnenlandse Zaken een examen moet afgelegd worden.
Ter voorbereiding hiervan moet een heuse beveiligingsstudie
worden opgesteld. Gewapend met een plan van het te beveiligen
pand stapten de leerlingen naar beveiligingsfirma’s toe om
richtlijnen in te winnen.

Het is een veelzijdig,
vernieuwend en
grensverleggend
bedrijf,
gespecialiseerd in de
ontwikkeling,
productie en verkoop
van elektronische
informatiesystemen.
Zo biedt het
lichtkranten voor
indoor- en
outdoortoepassingen,
tijd- en
temperatuurdisplays,
single-line en multiline panelen,
scoreborden,
grafische displays, full
color LED-displays en
videowalls, parkingen verkeerssignalisatie, prijsaanduidings-borden voor
benzinestations…
In de unieke Visual Experience Centre kan je zelf kiezen
wat je op de schermen wil laten zien zodat de
verschillen duidelijk zichtbaar zijn.
Dit gebeurt met behulp van een groot touchscreen met
een ruime database.

Bedrijfsbezoek Masterfoods
Leerlingen van 4TSO trokken
naar Masterfoods in Olen.
Daar wordt alle Uncle Ben’s® rijst
gereinigd, verwerkt, verpakt en
verscheept over heel Europa,
goed voor meer dan 90 000 ton
per jaar.
De rijst ondergaat vanaf het
planten in de rijstvelden tot aan
de levering maar liefst
215 strenge testen op
14 controlemomenten.
Ook is er een belangrijke
Research & Development afdeling
waar reeds talrijke innovaties werden ontwikkeld. Niet enkel kwaliteit is belangrijk, maar ook de
aanpak op het gebied van milieu en duurzaamheid (afvalwaterbehandeling, energiebesparing,
aanvoer met boten…). Deze aspecten kwamen tijdens het bezoek aan de productie-eenheid
uitgebreid aan bod.
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Een greep uit de werkstukken van de leerlingen van het eerste jaar

Meesterwerkjes
Daan Schellekens heeft een helikopter gemaakt
die beweegt op zonne-energie. Hij vond het
solderen met koperdraad en elektriciteitsdraden
het leukst. Volgend jaar wil Daan graag de
richting Elektriciteit en Metaal volgen omdat hij
graag als beroep elektriciteit wil leggen in huizen.
Daan werkt graag met zijn handen en thuis helpt
hij zijn papa bij het werken aan een go-cart.
Deze helikopter krijgt een plaatsje op zijn kamer.

Dylan Gijsemans heeft een potverwarmer gemaakt uit
metaal. De handvatten zijn van hout zodat ze niet warm
worden. Hij vond het plooien van de metalen platen en
het puntlassen van de theelichthouder heel fijn om te
doen. Dylan werkt graag met zijn handen. Dit schooljaar
heeft hij ook een behendigheidsspel gemaakt en sindsdien
vindt hij elektriciteit het leukst. Dylan droomt ervan om
later elektriciteit te leggen in huizen.

Juul Govaerts wil graag schrijnwerker worden. Het zit in de
familie want zijn grootvader heeft een houten kast met
schuiven gemaakt en dat wil Juul ook graag kunnen.
Van alle werkstukken die ze dit schooljaar gemaakt hebben,
vindt hij hout het fijnste materiaal om mee te werken. Het
uitzagen en vijlen vond hij tof om te doen dus volgend jaar
kiest hij voor de richting Bouw en Hout.

Elian Van Steen en Xyrus Contreras laten hun houder zien voor keukenrol
en aluminiumfolie. Het werkstuk is gemaakt uit hout, maar er was ook
een beetje metaal voor nodig. Xyrus vond het leuk dat hij de zijplanken
schuin moest maken (afkanten) en het opschuren van het hout deed hij
ook graag. Elian vertelt dat zijn werkstukken eerst thuis even op de kast
staan, maar deze handige houder zal meteen in de keuken gebruikt
worden.
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Nick Bruyninkx laat een houten papegaai zien.
Hij is er trots op en hij vond het uitzagen,
schilderen en in elkaar zetten heel leuk om te
doen. De vogel krijgt een plaats in zijn kamer.
Nick werkt graag met zijn handen en het liefst met
metaal. Later wil hij leren draaien en frezen en dat
zou hij ook graag als beroep doen. Nick vindt het
fijn dat hij zijn werkstukken mee naar huis mag
nemen, want hij is er wel fier op en hij wil graag
laten zien wat hij gemaakt heeft op school.

Patryk Szamocki heeft een houten fotokader gemaakt. Hij vindt het fijn
dat hij in de praktijklessen veel zelf mag doen, zoals met een bestelbon
de materialen gaan halen in het centraal magazijn.
Voor deze fotohouder kreeg Patryk eerst uitleg en daarna kon hij zelf aan
het werk. Hij vindt het fijn dat hij punten kan verdienen met zijn werk,
bijvoorbeeld recht boren is beter dan schuin boren.
Hout is Patryks lievelingsmateriaal. Volgend schooljaar wil hij graag Hout
en bouw gaan volgen. En als de fotokader klaar is, dan gaat hij er een
foto inzetten van zijn kleine zus.

Nog een schrijnwerker in opleiding is Habes
Balaban. Hij zou later graag kasten leren maken
en laat alvast het volgende werkstuk zien dat hij
gaat maken. Ook Habes is fan van hout.
Zagen, schuren, vijlen...alles vindt hij fijn om te
doen. Als de leraar uitleg heeft gegeven, kan hij
op de computer bekijken wat de werkvolgorde is
en dan komt het leukste deel: zelf aan het werk.
Thuis zet hij zijn werkstukken fier op de kast,
want hij wil aan zijn familie tonen wat hij geleerd
heeft op school.

VTST-nieuws
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Kritisch
Filmforum eerste graad

Engels toneel tweede en derde jaren

Kr Labyrinthus

Kr Home Truths

In de film 'Labyrinthus' vindt Frikke toevallig
een computerspel. Als hij het spel thuis opstart,
belandt hij in een virtueel doolhof.
In een race tegen de klok probeert Frikke
de boosaardige maker van dit
afschuwelijke computerspel te vinden.
De leerlingen van D21 en M22 vonden het overwegend
een goede film. Enkele citaten :
“De film was leuk.”
“Coole special effects.”
“De hond was heel slim: tof dat hij
een belangrijke rol in de film had.”
“Het was een fantastische film : ik
zou hem nog wel eens willen zien.”
“Veel fantasie en goede acteurs
zorgden voor een knappe film.”
“Het einde was te soft, niet cool.”
“Er kwam ook wel humor in voor:
bijvoorbeeld de val van de fotograaf
(gespeeld door Herwig Ilegems).”
“Verrassend was het moment dat Eddy wakker werd in de kelder
van de fotograaf.”
“De fotograaf kreeg wat hij verdiende, maar hij kwam er nog
goed vanaf.”
“Kinderen moeten toch beter uitkijken met wat ze op de computer
doen.”

In de film komen heel wat personages aan bod.
Zij zorgen voor een fantasierijk geheel.
Frikke is avontuurlijk van aard. Hij ontdekt het verschrikkelijke spel.
Hij zal zijn verantwoordelijkheid niet ontlopen.
Nola is het meisje dat verdwaalt in het labyrint. Met de steun van
Frikke overwint ze haar angst. Ze wordt gered door Frikke.
Marko is Frikkes beste vriend. Zij zijn onafscheidelijk.
Ook hij belandt in het spel.
Rudolf, M. Arnolds, Tilde, Dorien, Eddy, Miranda en niet te
vergeten Pikkels (de hond) getuigen van uitstekende acteerprestaties.
Zij zorgen voor een mooi samenspel.
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Home Truths is een toneelstuk over het belang
van het verleden.
Dan, het hoofdpersonage, is een typische student :
een beetje lui en hij wil altijd plezier maken
tijdens de les. Hij let nooit op totdat hij
een tijdsprong maakt naar het verre verleden...
De leerlingen van het tweede
en derde jaar TSO sprongen mee !

Kritisch
Engels toneel vierde jaren

Kr What if  ?
Ons leven lang moeten we keuzes maken. Zelfs tijdens hun tienerjaren
moeten leerlingen belangrijke keuzes maken die de rest van hun leven
bepalen. Ouders, vrienden en leerkrachten kunnen hen hierbij helpen.
The English Theatre Company bracht met het toneelstuk ‘What if’ een
komedie waarin een groep vrienden geconfronteerd wordt met een aantal
levensbepalende dilemma’s. Een aantal leerlingen van het vierde jaar werd
zelfs mee op het podium gevraagd. Ze zorgden mee voor een
onvergetelijke opvoering.

Drugpreventie

Kr Toneel TRIP
'Doe eens normaal !', roepen leerkrachten hun leerlingen wel eens verwijtend toe. Maar waarom eigenlijk ? Is ‘anders doen’ dan zo
verkeerd ? Het toneelstuk Trip zadelt de leerlingen uit het vierde jaar met een soortgelijke vraag op. Deze interactieve monoloog doorspekt
met ‘kleinkunstige’ intermezzo’s toont de spannende kanten van de roes alsook de gevaren die ermee gepaard gaan.
De Trip ontaardt in een totale desillusie waarbij relaties en vriendschap op de helling komen te staan.
De verwerking bestond uit een les rond sociale vaardigheden en productinformatie.
De leerlingen werden gedwongen na te denken over de mogelijke verleidingen en gevolgen van druggebruik.

VTST-nieuws
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Blikopener

100 dagen
Op 6 maart vierden de leerlingen hun laatste 100 dagen en werd de school
overspoeld door een kleurrijke bende. De kerstman met zijn rendieren, een poel kikkers,
een zwarte Sinterklaas met zijn ‘witte’ pieten, de voltallige cast van Samson en Gert,
een bus ontsnapte gevangenen … 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 !

6HA

6LA

6W1

6B1

W61
D61

A61
6BA

6SA

H61
E61

6F1
6EA
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6C1

6KA

Blikopener

Kangoeroewedstrijd Politiewerking
De Kangoeroewedstrijd werd dit jaar
voor de zevende keer georganiseerd in Vlaanderen.
De leerlingen van het eerste jaar WIWETE
en het tweede jaar Industriële wetenschappen
waren maar enkele van de 61 501 andere deelnemers.
Ze werden uitgedaagd om zonder rekentoestellen
of andere hulpmiddelen wiskundige
problemen op te lossen.

Tijdens de lessen maatschappelijke vorming in
het vierde jaar werkten onze leerlingen rond het
thema ‘hulp in nood’. De politie is één van de
hulpdiensten waarop we een beroep kunnen
doen. Daarom werd een aantal agenten in onze
school uitgenodigd. Ze verduidelijkten de
werking van de politie met vooral aandacht voor
verkeersopvoeding en drugpreventie.

Fietsveiligheidsactie VCA-opleiding
Jaarlijks zijn honderden jeugdige fietsers het slachtoffer van
ernstige ongevallen waarvan zijzelf de oorzaak zijn ten gevolge
van onvoorzichtigheid, het niet naleven van de wegcode
of defecten aan de fiets.
Van november tot maart loopt er op de VTST de
fietsveiligheidsactie. Door een eerlijke en strenge controle
worden de leerlingen gewezen op het gevaar van eventuele
defecten aan hun fiets voor zichzelf en voor de andere
weggebruikers.
Als vastgestelde defecten in orde worden gebracht, krijgen ze
een fiets-OK !-kaart en maken ze kans om winnaar te worden
van een prijs. De winnaars dit jaar zijn voor de eerste graad
Kenji Pineda (11M) en Frederique Toelen (M22), voor de tweede
graad Rick Segers (H31) en Bram Rascar (4C1) en voor de
derde graad Robbe Starckx (5B1) en Yannick Gors (H61).
Proficiat allemaal en hou het veilig !

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.
Na vier weken van geïntegreerde lessen over veiligheid hebben
de leerlingen van het vijfde jaar Bouw- en houtkunde, het vijfde
jaar praktisch technische en het vijfde jaar beroeps op
13 februari het examen VCA basisveiligheid afgelegd. Dankzij
de goede voorbereiding op dit examen heeft meer dan 80
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 !

VTST-nieuws
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Oud-leerlingen

Studieresultaten oud-leerlingen VTST
Academiejaar 2013-2014
Naam :

Gevolgde studierichting
VTST :
		
Adriaensen Wim
Adriaenssen Gillian
Akkermans Stijn
Allaerts Marijn
Anthonis Jens
Baelemans Bart
Basténie Cedric
Bastiaensen Flip
Beyens Toon
Boogaerts Robin
Boonen Jan
Boonen Stef
Buyckx Quinten
Caers Filip
Carpentier Lenn
Claassen Dario
Cocx Sanne
Daamen Stef
Darquennes Reinout
De Busscher Jonas
De Koninck Kevin
De Peuter Jan
Dehouwer Jasper
Dijckmans Timo
Dresselaerts Cedric
Driesen Joeri
Eykens Jason
Eykens Stef
Gebruers David
Geentjens Filip
Geerts Anton
Geldhof Jim
Gijselings Tim
Godecharle Wim
Gorrens Seppe
Hapers Jenthe
Hendrickx Brecht
Hermans Michiel
Hermans Philip
Hogewoning Thomas
Hollevoet Ruben
Huybrechts Dries
Iordache Danut
Jacobs Mathias
Jacobs Robbe
Jespers Sander
Jespers Sander
Kedda Nouri
Kivit Toke
Lauvrys Jonas
Lauwereys Pieter
Leemans Luk
Leys Sim
Leysen Christiaan
Leyten Yorick
Looymans Quinten
Maerien Michiel
Maes Pieter
Mahieu Joris
Marinus Jens
Marissen Ward
Melis Jelle
Michiels Anthony
Moers Cédric
Mostmans Mathias
Noyen Dimitri
Nuyts Erland
Olislagers Bart
Olislagers Bart
Paepen Maarten
Pauwels Lorenz
Peeters Thomas
Pluijm Johnny
Raeymaekers Quinten
Salama Yones
Sas Hendrik
Simsek Aaron
Smits Kerensa
Smits Kerensa
Smolderen Glenn
Stessens Yoeri
Stoffels Stijn
Tang Steven
Tegethoff Wouter
Tegethoff Wouter
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Opleiding (MA=Master, Ba=Bachelor,
ABA=Academische bachelor,
PBA=Professionele bachelor) :

Elektromechanica
PBA elektromechanica
Elektromechanica
PBA bedrijfsmanagement
Elektrische installatietechnieken
PBA toegepaste informatica
Mechanische vormgevingstechnieken PBA elektromechanica
Elektrische installatietechnieken
PBA onderwijs: secundair onderwijs
Printmedia
PBA grafische en digitale media
Industriële elektriciteit
PBA elektronica-ICT
Industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen: elektromechanica
Industriële wetenschappen
PBA elektronica-ICT
Industriële wetenschappen
PBA toegepaste informatica
Bouw- en houtkunde
PBA bouw
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Industriële wetenschappen
2e studiejaar Industrieel Ingenieur
Elektromechanica
MA industriële wetenschappen: energie
Industriële wetenschappen
ABA industriële wetenschappen
Bouw- en houtkunde
PBA bouw
studiegebied Personenzorg
Postgraduaat
Elektromechanica
ABA industriële wetenschappen: elektromechanica
Grafische technieken		
Printmedia
PBA grafische en digitale media
Elektriciteit-elektronica		
Elektrische installatietechnieken
PBA elektromechanica
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Elektriciteit-elektronica
MA industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Bijzondere schrijnwerkconstructies
PBA bouw
Printmedia
PBA grafische en digitale media
Bijzondere schrijnwerkconstructies
PBA bouw
Bouw- en houtkunde
Postgraduaat
Mechanische vormgevingstechnieken PBA elektromechanica
Elektriciteit-elektronica		
Mechanische vormgevingstechnieken PBA bedrijfsmanagement
Houttechnieken
PBA bouw
Printmedia
PBA grafische en digitale media
Bouw- en houtkunde
PBA bouw
Bouw- en houtkunde
Industriële wetenschappen : bouwkunde
Bouw- en houtkunde
PBA autotechnologie
Industriële wetenschappen
ABA biowetenschappen
Mechanische vormgevingstechnieken PBA bouw
Industriële wetenschappen
PBA bedrijfsmanagement
Elektriciteit-elektronica
Bachelor of Multimedia and Communication Techn.
Elektrische installatietechnieken
PBA elektromechanica
Autotechnieken
bachelor in de communicatiewetenschappen
Houttechnieken
PBA houttechnologie
Industriële wetenschappen
Biowetenschappen
Houttechnieken
PBA bouw
Houttechnieken
1eBa office management
r DBSO
PBA onderwijs : secundair onderwijs
Bouw- en houtkunde
PBA bouw
Elektriciteit-elektronica
ABA beeldende kunsten
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen : elektromechanica GO
Industriële wetenschappen		
Master in de ingenieurswetensch.: computerwetensch.
Industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen
PBA elektronica-ICT
Industriële wetenschappen
ABA industriële wetenschappen
Elektromechanica
Industriële wetenschappen: elektromechanica GO
Bouw- en houtkunde		
Elektrische installatietechnieken
PBA elektromechanica
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Industriële wetenschappen
PBA elektronica-ICT
Elektrische installatietechnieken
PBA bedrijfsmanagement
Printmedia
PBA interieurvormgeving
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Elektrische installatietechnieken
PBA bouw
Elektriciteit-elektronica
2e jr. handelsingenieur beleidsinformatica
Industriële wetenschappen
PBA energietechnologie
Autotechnieken
Industriële wetenschappen: elektromechanica
Autotechnieken
Industriële wetenschappen: elektromechanica
Industriële wetenschappen		
Elektrische installatietechnieken
PBA bedrijfsmanagement
Houttechnieken
PBA office management
Industriële wetenschappen
MA industriele wetenschappen: energie
Elektriciteit-elektronica
PBA grafische en digitale media
Elektrische installatietechnieken
PBA energietechnologie
Printmedia
PBA grafische en digitale media
Houttechnieken
PBA onderwijs: secundair onderwijs
Industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen: elektromechanica
Industriële wetenschappen
3e studiejaar Elektromechanica (3j)
Elektriciteit-elektronica
PBA bedrijfsmanagement
Bouw- en houtkunde
PBA toegepaste informatica
Industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen: elektromechanica
Industriële elektriciteit
PBA elektronica-ICT
Industriële wetenschappen
PBA elektromechanica
Industriële wetenschappen
2e studiejaar industriële wetenschappen
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Hogeschool/universiteit :

Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Universiteit Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Erasmushogeschool Brussel
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Universiteit Antwerpen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Hogeschool Gent
Hogeschool West-Vlaanderen
Thomas More Kempen
Universiteit Antwerpen
Hogeschool Gent
Katholieke Universiteit Leuven
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Hogeschool Gent
Thomas More Kempen
Katholieke Universiteit Leuven
Universiteit Antwerpen
Katholieke Universiteit Leuven
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Katholieke Universiteit Leuven
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Universiteit Antwerpen
Thomas More Kempen
Universiteit Antwerpen
Universiteit Antwerpen
Katholieke Universiteit Leuven
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Arteveldehogeschool
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Universiteit Antwerpen
Karel de Grote-Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Universiteit Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen

Oud-leerlingen
Thys Jente
Van Beurden Jeroen
van de Sanden Randy
Van de Vliet Jonas
Van de Water Laurens
Van den Ackerbroeck Kristof
Van den Heuvel Thomas
Van der Linden Rick
Van Dyck Dennis
Van Dyck Niels
Van Dyck Niels
Van Eyck Toon
Van Gestel Ben
Van Gestel Dries
Van Gestel Kevin
Van Ginneken Brent
Van Gool Jonas
Van Haesbroeck Geert
Van Haesbroeck Geert
Van Heertum Wouter
Van Hemeldonck Mattias
Van Herck Jelle
Van Herck Joren
Van Hoek Laurens
Van Lommel Nick
Van Loock Gert
Van Menxel Jorne
Van Offenwert Nick
Van Rooy Lander
Van Rooy Raf
Vanfrachem Pieter
Vanleuven Maxim
Verbeek Ward
Vereecken Jamie
Verloy Dries
Vermeiren Alexander
Vermylen Brent
Versmissen Hannes
Vervecken Frederik
Vervecken Maxim
Vervecken Tom
Vervoort Niel
Vervoort Niel
Verwimp Nick
Veulemans Jenthe
Vissers Gilbert
Wijnants Wouter
Willems David
Willems Nick
Willems Rob
Willemsens Jens
Wils Koen
Wouters Sam
Wuyts Kristof

Elektromechanica
Industriële wetenschappen: elektromechanica GO
Elektrische installatietechnieken
PBA elektromechanica
Printmedia
PBA office management
Industriële wetenschappen
PBA elektronica-ICT
Elektriciteit-elektronica
PBA toegepaste informatica
Mechanische vormgevingstechnieken ABA industriële wetenschappen: elektromechanica
Elektriciteit-elektronica
PBA energietechnologie
Elektriciteit-elektronica
ABA industriële wetenschappen
Mechanische vormgevingstechnieken ABA industriële wetenschappen: elektromechanica
Industriële wetenschappen
PBA voedings- en dieetkunde
Industriële wetenschappen
ABA industriële wetenschappen
Elektriciteit-elektronica
PBA elektronica-ICT
Industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen: bouwkunde
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Industriële wetenschappen
ABA industriële wetenschappen
Printmedia
PBA grafische en digitale media
Industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Fotolassen
PBA bouw
Fotolassen
PBA interieurvormgeving
Elektromechanica
ABA industriële wetenschappen: elektromechanica
Elektriciteit-elektronica
PBA elektronica-ICT
Industriële wetenschappen
Industriële wetenschappen: bouwkunde
Industriële wetenschappen
PBA elektromechanica
Bouw- en houtkunde
Architectuur
Elektriciteit-elektronica
PBA elektronica-ICT
Elektrische installatietechnieken
PBA elektromechanica
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Industriële wetenschappen
ABA industriële wetenschappen: elektromechanica
Bouw- en houtkunde
Industriële wetenschappen: energie (GO)
Grafische technieken
Toegepaste taalkunde
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Elektrische installatietechnieken
MA industriële wetenschappen: energie
Bouw- en houtkunde		
Elektrische installatietechnieken
PBA toegepaste informatica
Mechanische vormgevingstechnieken PBA onderwijs: secundair onderwijs
Bouw- en houtkunde		
Industriële elektriciteit
PBA elektronica-ICT
Bouw- en houtkunde
ABA beeldende kunsten
Bouw- en houtkunde
PBA bouw
Houttechnieken
PBA houttechnologie
Industriële wetenschappen
MA industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Printmedia
PBA office management
Printmedia
PBA grafische en digitale media
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Elektrische installatietechnieken
PBA elektronica-ICT
Elektriciteit-elektronica
PBA elektronica-ICT
Bouw- en houtkunde
PBA bouw
Elektromechanica
PBA elektronica-ICT
Industriële wetenschappen
PBA bouw
Elektromechanica
PBA elektromechanica
Elektromechanica
PBA toegepaste informatica
Industriële wetenschappen
Bachelor industriële wetenschappen (GO)
Elektriciteit-elektronica
PBA elektronica-ICT
Stuur- en beveiligingstechnieken
Integrale veiligheid

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 Kempen
Universiteit Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
Universiteit Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Mechelen-Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Universiteit Antwerpen
Thomas More Kempen
Universiteit Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Katholieke Universiteit Leuven
Universiteit Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
AP Hogeschool Antwerpen
Hogeschool PXL
Hogeschool Gent
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Thomas More Kempen
Katholieke Universiteit Leuven
Thomas More Kempen
AP Hogeschool Antwerpen

Inschrijvingen
ÂÂ Op weekdagen, ook in juli en augustus
van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur
ÂÂ Op zaterdag 27 juni, zaterdag 4 juli
		 én alle zaterdagen in augustus van 9 tot 13 uur

TALENT

TECHNIEK
TOEKOMST

ÂÂ

De school is gesloten van 11 juli tot en met 2 augustus

ÂÂ

Graag inschrijven voor 25 augustus

www.vtst.be
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Techniek

Praktijkervaringen uit de STAGE van de zesde jaren
Houttechnieken

Mechanische vormgevingstechnieken

Vossal in Beerse is gespecialiseerd in ramen en deuren uit
aluminium. Ook op school werkten we al met aluminium, maar ik
sta nu nog altijd versteld van de grootte van de ramen waarmee ik
tijdens de stage te maken kreeg. Het spreekt voor zich dat het
verwerken en het ineensteken van de profielen dan ook anders
verliep dan tijdens onze praktijk op school. Er waren ook minder
regels op de werkvloer en we hadden er meer vrijheid. Zo konden
we al eens een snack eten tijdens ons werk. Daarnaast werkten we
er ook met moderne gereedschappen en machines waardoor het
productieproces
natuurlijk sneller
verliep. Mijn
hoofdtaken waren
gaten boren,
rubbers steken en
de CNC-machine
instellen. Om echt
veel bij te leren is
een week spijtig
genoeg te weinig.
Wout Haest

Ik liep stage bij REM-B HYDRAULICS waar ze hydraulische cilinders,
motoren en pompen reviseren. Ik leerde er hoe de systemen er
langs de binnenkant uitzien en hoe je die systemen uit en in elkaar
steekt. De sfeer was relaxter dan op school, maar anderzijds moest
het werk wel nauwkeuriger zijn. De collega’s waren zeer
aangenaam en behulpzaam. Ik moest de pompen en motoren uit
elkaar halen om dan foto’s van de binnenkant te nemen.
Zo moest ik
dan
uitzoeken
wat er mis
was.
De laatste
dag moest ik
vooral
hulpstukken
draaien.
Daan
Scheyltjens

Printmedia

Elektrotechnieken
Ik liep stage in de fabriek van SAS Koffie in Beerse waar ze o.a.
filters en pads maken. Ik moest de mensen van het onderhoud
helpen met problemen op te lossen. Op die manier kon ik de
theoretische kennis uit de les in de praktijk omzetten zoals een
sensor vervangen of stopcontacten van 400 volt aansluiten.
Omdat het bedrijf drie fabrieken heeft, moesten we geregeld naar
een andere site rijden om problemen op te lossen.
Dankzij mijn stage heb ik zowel elektrisch als mechanisch een
beetje bijgeleerd.
Daarnaast heb ik
van op een
hoogtewerker op
zes meter hoogte
een kabel gelegd
en heb ik heel wat
slijp- en kapwerk
verricht.
Jordy Hermans

Group Joos in Turnhout levert drukwerk voor grote bedrijven
als Colruyt en de Nationale Loterij, maar drukt ook maaltijden dienstencheques en bijsluiters. Ik stond vooral in voor het
opknappen van de kleine klusjes zoals nieuwe papierrollen
aan de machine hangen en vastmaken aan de papierbaan,
het inktreservoir bijvullen, papierrollen van de machine halen
en ze verpakken in plastic folie.
Daarnaast vroeg men mij ook om het machineframe te
kuisen en de hulzen waar de papierrol rond komt op de
juiste maat te zagen. De rotatiedrukpersen waren nieuw voor
mij. Op school werken we enkel met vellenpersen.
Brent Verheyen

Autotechnieken
Garage Kenis is een verdeler die zich specialiseert in het verkopen van
Dacia en Renault. Daarenboven hebben ze ook een afdeling carrosserie
die instaat voor de herstellingen. Ik kreeg de job die normaal weggelegd
is voor een hulpmecanicien : vervangen van banden, onderhoudsbeurt
geven, nazicht voor de keuring, afstellen van lichten…
Het werktempo en de productiviteit lagen wel hoger dan op school.
Robin Bastiaensen
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Technovips 2015
Ook dit schooljaar nemen we deel aan de scholenwedstrijd TechnoVips, in een
vorig leven nog Gips4Vips genoemd.
Onze inzending dit jaar is al even ambitieus als de voorbije jaren en omvat
de uitwerking van een heuse multicopter drone. Vanzelfsprekend kunnen de
leerlingen steeds terugvallen op een team van enthousiaste leerkrachten.
De leerlingen Seppe Servotte (6F1) en Michaël Van den Ackerbroeck (W61) nemen
de uitdaging aan. Terwijl Michaël werkt aan een zeer licht, maar sterk chassis met
vering, zoekt Seppe naar een oplossing om het geheel vliegklaar te maken.

Een technisch wonder van carbon, aluminium,
3D-prints, camera's en hoogtechnologische
elektronica ... vliegt zeer binnenkort over het
VTST-grondgebied. Je bent gewaarschuwd !

Bouwkunst vroeger en nu
De leerlingen van het derde jaar Bouw
gingen op pad in Turnhout om te
genieten van bouwkunst van vroeger
en nu. Ze bezochten de
watertoren van 36 meter hoog en
klommen binnenin tot op 20 meter,
een spannende ervaring !
Ze waren onder de indruk van de
combinatie van oud klooster en
nieuwe architectuur in het Paterspand.
Ze kregen een rondleiding in de Heilig
Hartkerk van fundering tot toren van
94 meter hoog met een bijzonder
uitzicht tot Hoogstraten en
Bobbejaanland. Ook onze school was
te zien.
Ze mochten de werking (en het lawaai)
van de 4 600 kilogram zware klok van
kortbij meemaken. Ook de gewelven
en ingenieuze dakstructuur werden
bewonderd.
In het Taxandriamuseum waren de vloeren en het parket van in de 16de eeuw
de blikvangers. Het was allemaal zeer leerrijk en interessant, maar de
kerktoren was toch wel figuurlijk en ook letterlijk het hoogtepunt en met het
stralende weer werd alles nog mooier.

VTST-nieuws

21

Techniek

STEM-project muizenvalauto
Op vrijdagnamiddag stelt onze school regelmatig zijn infrastructuur
en knowhow ter beschikking van leerlingen van het Heilig-Grafinstituut
van Turnhout. Leerlingen van de eerste graad STEM
(wat staat voor Science – Technology – Engineering and Mathematics)
krijgen zo de kans om de peiler Engineering uit hun richting
verder uit te diepen met een zeer boeiend en leerrijk project,
namelijk de muizenvalauto.
Onder begeleiding van enkele leerkrachten
worden de onderdelen van dit autootje
ontworpen en geproduceerd. Berekenen en
ingeven van coördinaten vormen de eerste fase
van het project. Daarna worden de onderdelen
gesneden op de thermische snijmachine en op
de lasersnijmachine. Als alle onderdelen
voorhanden zijn, volgt het monteren.
De sessie eindigt met een wedstrijd tussen de
verschillende wagentjes. Spannend!

Hartslag
Hebben ons verlaten :
Juul Willems
vader van Ludwig Willems
leraar houtbewerking
op 24 maart 2015
Magdalena Devriendt
moeder van Gerd Hautekiet
lerares wiskunde
op 16 april 2015
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Stapten in het huwelijksbootje :
Mit Hendrickx
moeder van Willy Vermeiren
technisch directeur
op 17 april 2015

Ann Wulleman en Jens Cuypers
lerares wiskunde en natuurwetenschappen
op 13 mei 2015

Krachtmeting

Een dagje sport
Adventure in De Lilse Bergen

Klassportdag

De tweede jaren fietsten naar De Lilse Bergen en kregen daar een
gezonde portie beweging en sport voorgeschoteld met heel wat
teambuildingsactiviteiten. Zo kon men A-lopen, met een waterfiets
trappen of met een skelter razen. Met voldoende lef werd het
adventureparcours
overwonnen.
Op het strand
deden volleybal
en minivoetbal
heel wat stof
opwaaien.

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

Hindernissenactie
5KA, 6KA, 7KA en 7BA
gingen op
teambuilding naar de
paracommandopiste in
Tielen en overwonnen
zichzelf in een
natuurloop met
hindernissen.

Vlotten bouwen
Een impressie van het vlotten
bouwen van 5C1, 5F1 en 5W1:
zoals je kan zien: de beste
stuurlui stonden ook hier aan
wal en het is niet altijd 'vele
handen maken licht werk'.
Vaststelling is ook dat vrouwelijke
logica beter werkte dan macho
'we vliegen er eens in' :-)

Autotrekken
Leerlingen van D51 en D61
werden de hele dag uitgedaagd
met sportieve proeven in en rond
De Lilse Bergen. Eén van die
proeven was een auto over een
vastgestelde afstand vooruit
trekken. Op de foto zie je de
leerlingen van D51 in actie.

Prijsbeest

‘Zoek de bal’
De bal op volgende foto werd
weggegomd.
Zet een kruisje op de plaats waar jij denkt
dat de bal zich bevindt en maak kans op
een mooie prijs. Merel Lenaerts (2W1) en
Nathan Laurijssen (4F1) zijn de winnaars
van onze vorige wedstrijd. Proficiat.
Antwoordstrook (met foto)
binnenbrengen op de receptie.
Naam :
..............................................................
Klas : ................ Nr. : ................
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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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