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Zorg voor elke leerling

Gezond ontbijt

Dat leerlingen leerkrachten soms liever zien gaan dan komen, zal niemand verbazen. Toch is er vaak meer
liefde dan haat in de verhouding. De zorg waarmee de leerkracht zijn of haar leerlingen omringt, is daarbij
een belangrijke factor. Sommige leerlingen vragen in de lespraktijk inderdaad meer aandacht omwille van
bepaalde leerstoornissen, dyslexie of dyscalculie bijvoorbeeld.

In de themaweek rond gezonde voeding krijgen de leerlingen van het eerste jaar
niet alleen interessante lessen voorgeschoteld, ook een gezond ontbijt hoorde erbij!

Maar al te vaak wordt er dan een stempel bovengehaald om op het voorhoofd te drukken en worden er voor
de ‘uitzonderingen’ een karrenvracht maatregelen bovengehaald. In onze school gaan we echter voor
integrale zorg, zorg voor iedereen, en waar nodig steken we een tandje bij. Onze doelstelling blijft immers
dat een leerstoornis de slaagkansen van een leerling niet in het gedrang mag brengen. Er zijn trouwens
voorbeelden genoeg van mensen met dyslexie die succesvolle ingenieurs of architecten geworden zijn, om
maar een paar genieën als Leonardo da Vinci, Einstein en Rodin te noemen.
We praatten met een aantal leerlingen met dyslexie en dyscalculie en vroegen hen hoe zij hun stoornis
ervaren in de lessen. Om er geen stempel op te zetten, bleven ze liever anoniem.
Peter zit in 1B.
Hij vindt dat hij geen
dyslexie meer heeft.
‘Ik zit heel graag bij meester
Jan in de klas. Hij legt alles
goed uit en heeft veel humor.
We hebben ook al veel
werkstukken gemaakt. Vorig
jaar in de lagere school vond ik
naar school gaan helemaal niet
leuk. Ik had veel problemen met
lezen. Nu gaat het veel beter.
Mijn rapporten zijn tot hiertoe
heel goed, zelfs Nederlands en
Frans. De juf schrijft alles op
bord, ik begrijp alles en soms
mogen we oefeningen met de
computer maken. Dat vind ik
veel leuker dan schrijven. Als ik
fouten schrijf, worden mijn
fouten wel onderstreept, maar
gelukkig gaan er geen punten
af. Ik denk dat mijn dyslexie
bijna verdwenen is.’
Ruben slaagt erin om met
behulp van een tafelkaart
het eerste jaar A WETE te
volgen.
‘Ik had al wat maatregelen in
de lagere school omdat ik mijn
tafels maar niet onder de knie
kreeg. De juf van wiskunde
sprak na een paar testen met
mij af om een tafelkaart te
gebruiken en soms een
eenvoudige rekenmachine. Ik
moet wel bij oefeningen mijn
tussenstappen noteren, zodat ik
ook punten kan verdienen met
de manier waarop ik tot een
oplossing kom.

Voorlopig zijn mijn cijfers voor
wiskunde nog oké en ik hoop
dat dat zo blijft. Ik wil me er wel
blijven voor inzetten, want ik
vind de lessen vol techniek heel
boeiend en daar komen nu
eenmaal vaak cijfertjes bij
kijken. Soms ga ik dan ook
naar de begeleide studie waar
een juf sommige moeilijke
oefeningen nog eens uitlegt en
tips geeft wanneer ik een
oefening niet opgelost krijg.’
Tom zit in het derde jaar
praktisch-technisch en
bloeit vooral open in de
lessen praktijk.
’Ik zit al van in het eerste jaar
op de VTST. Al van in de lagere
school was taal voor mij
moeilijker dan voor de anderen.
Ik kreeg er dan ook een afkeer
van.

Toen ik in het eerste jaar A
startte, was ik verbaasd dat de
punten van mijn talen al bij al
nog meevielen. De
overhoringen zijn dan ook
meestal op papier gedrukt en
de vragen worden voor heel de
klas nog eens extra
voorgelezen. Dat is niet alleen
voor mijn leesprobleem
interessant, heel de klas vindt
dat wel oké. In het derde jaar
had ik een probleem met
Engels. De leerkracht kwam bij
het proefwerk langs zodat ik
mondeling een aantal dingen
kon uitleggen bij de
antwoorden die ik had
opgeschreven. Ik ben blij dat ik
veel praktijk heb, dat is meer
iets voor mij dan al die
lettertjes.’
Jan volgt met succes
Industriële
wetenschappen met een
beperkt aantal
compenserende
maatregelen én extra
inspanningen van zijn
kant.
‘Ik kwam na twee jaar ASO in
de VTST terecht. Mijn talen
waren vooral het struikelblok.
Wiskunde is dan weer bijna als
een hobby voor mij en de
interesse voor techniek is nog
enorm toegenomen. Ook in de
VTST bleven mijn talen aan de
matige kant. Ieder zijn talenten
zeker! Ik had vooral tijdgebrek
bij grote toetsen en zeker ook

bij de proefwerken. Na mijn
eerste rapport zorgden de
taalleerkrachten ervoor dat ik
langer mag werken alhoewel ik
in de meeste gevallen binnen
de toegemeten tijd mijn testen
kan binnenleveren hoor! Ik ben
wel blij dat ik gewoon tussen
mijn klasgenoten mag blijven
zitten en niet ergens apart mijn
examen moet gaan afleggen. Ik
krijg een langere tekst op
voorhand als er de dag daarop
mee gewerkt wordt. Zo kan ik
het tempo wel volgen, alleen
vraagt het wel een extra
inspanning, soms heb ik als het
ware een huistaak meer. Tijdens
de les wiskunde zitten we
meestal in groep om samen
probleemoplossend te denken.
Mijn klasgenoten kennen mijn
leestempo en lezen dan ook
vaak opdrachten voor mij voor.
Uiteindelijk heb ik het gevoel
dat mijn dyslexie mij niet gaat
beletten om verder te studeren,
al ben ik er nog niet aan toe.
Eerst dit schooljaar al
afwerken.’

Londenreis
In de krokusvakantie trokken we met 49 enthousiaste leerlingen richting Londen voor hun eindejaarsreis. Om de stad te verkennen,
hebben we eerst een fotowandelzoektocht gedaan zodat we de belangrijke monumenten al eens konden bewonderen. We bezochten ook
de HMS Belfast, The Tower en het Wembley stadion, één voor één indrukwekkend! Door het wisselvallige weer hebben we ons programma
een paar keer moeten aanpassen maar dat kon de pret van de leerlingen niet bederven. Na vier ‘vermoeiende’ dagen op citytrip, zijn we
veilig thuisgekomen met leuke herinneringen en vooral veel grappige foto’s en filmpjes. Het was weer een topeditie!

Mevr. Laureyssens, Mevr. Keersmaekers en Mevr. Bruyninckx verzorgen de begeleide studie in de eerste graad.
Op maandag en donderdag zorgen ze onmiddellijk na het laatste lesuur voor extra ondersteuning.

Voor meer info over het zorgbeleid van de VTST, surf naar www.vtst.be.
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Het schaap
van Vlaanderen
Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komen culturen elkaar tegen. En hoe! In het kader
van een interreligieuze dialoog op onze school konden de leerlingen van het vijfde jaar BSO
en TSO genieten van de voorstelling “Het schaap van Vlaanderen”. Acteurs Frank Van Erum
en Youssef El Mousaoui gingen live en ongecensureerd de confrontatie aan. Vooroordelen,
politieke correctheid, Zwarte Piet, halal slachten, asielbeleid, homoseksualiteit, vrijheid van
meningsuiting, de rol van de vrouw en de hoofddoek... Alle brandend actuele thema’s
passeren de revue. Clichés vliegen over en weer, maar worden telkens weer ontkracht.
Gevoeligheden worden niet vermeden, maar net op een confronterende manier op tafel
gelegd. Stof genoeg om tijdens de godsdienstlessen verder uit te spitten want respectvol
samenleven, willen we toch allemaal?!

Bezoek aan
het stadskantoor
Onze leerlingen van het tweede jaar BSO bezochten de stadskantoren in de vroegere
kazerne Blairon. Ze kregen te horen en te zien welke diensten de stad haar inwoners
aanbiedt en waar je moet aankloppen voor een bepaald probleem. Daarna zijn ze nog
gaan kijken naar de intocht van onze koning.

Engels toneel
Een groep Britse acteurs van ETC bracht het verhaal ‘ MeTV ‘.
Op een ludiek geëngageerde manier vertellen ze samen met
leerlingen het verhaal van een schooljongen Ben.
Hij verveelt zich dood op school en schreeuwt om dé
verandering in zijn leven: beroemd worden!
Slagen de talentjagers erin om Ben de weg naar de volgende
Big Brother te tonen?

Technopolis en het fort van Breendonk
We mochten in Technopolis op een kabel fietsen, op een spijkerbed
liggen, 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 het fort van Breendonk kregen we een interessante rondleiding
van onze gidsen. Wat we daar gezien hebben, gaan we nooit
vergeten! Een fort met dikke muren met een gracht rond, een
pleintje waar de gevangenen opgehangen of doodgeschoten
werden, donkere isoleercellen, slechte slaapplaatsen, een
folterkamer… De gruwel die ze de mensen daar aandeden, is
onmenselijk maar waar.
De leerlingen van het eerste jaar B

Kangoeroewedstrijd
Er namen in totaal 19 092 leerlingen uit het tweede jaar
deel aan de Kangoeroewedstrijd,
de bekende reken-, denk- en puzzelwedstrijd.
Drie leerlingen van de VTST haalden meer dan het Vlaamse gemiddelde.
Senne Raeymaekers uit het tweede jaar Industriële wetenschappen zit zelfs bij
de 500 beste deelnemers. Proficiat jongens!

Marie naar de finale!
Vlaamse Wiskunde Olympiade

Marie van den Broek uit het zesde jaar Industriële wetenschappen slaagde in januari
voor de eerste ronde, ging de tweede ronde afleggen in Antwerpen en mocht toen naar
de laatste ronde in Etterbeek. Aan de Vrije Universiteit in Brussel kreeg ze drie uur tijd
om vijf wiskundige problemen op te lossen.
Marie heeft al sinds haar kindertijd interesse in wiskunde. Ze houdt niet van de druk die andere mensen
op haar schouders leggen wanneer ze meedoet aan een wedstrijd. Voor haar geldt de olympische leuze:
meedoen is belangrijker dan winnen. Volgend jaar gaat Marie naar Gent om Master in de
ingenieurswetenschappen te studeren. Ze heeft al een studentenkamer gevonden.
Al die wiskunde zal haar dus zeker nog van pas komen.
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100-dagenviering
Op vrijdag 11
maart vierden
onze uitgaande
jaren hun laatste
100 dagen.
Bij de zevendejaars verloopt deze
gebeurtenis vrij sereen: ’s morgens nemen
de leerlingen samen met hun titularissen de
trein naar Antwerpen, waar naast vrije
momenten een stadswandeling en een
bioscoopbezoek op het programma staan.
Uit de vele reacties konden we afleiden dat
de leerlingen het fijn vonden om deze dag
samen met hun titularissen op een
ongedwongen manier buiten de school
door te brengen.
De viering van onze zesdejaars gaat er iets
uitbundiger aan toe! De bonte intrede in de
school gaat nooit onopgemerkt voorbij. We
zagen o.a. Vikings, ridders en de kerstman
in zijn slee, getrokken door een aantal
rendieren de speelplaats opkomen. De dag
startte met een voorstelling op het podium.

Alle klassen kregen de gelegenheid om zich
aan de ganse school te tonen.
Hiervan werd dan een foto, een leuke
herinnering aan deze dag, genomen.
De rest van het dagprogramma speelde
zich af in zaal De Gilden waar enkele
leerkrachten voor een gevarieerd
programma gezorgd hadden, met
filmmateriaal zoals “Het leven zoals het is:
6BA” en “Op zoek naar de lach met 6EA”.
Knap werk en vooral heel grappig!
’s Middags schoven de leerlingen en
leerkrachten aan bij de mobiele frituur om
een fritje en een vleesje te steken. Het
geheel werd afgesloten door de leerlingen
van W61 die samen met hun titularis
leerlingenverkiezingen georganiseerd
hadden. In diverse categorieën werden de
genomineerden op het podium geroepen
en mochten de winnaars daar een prijs in
ontvangst nemen.

Croescontrole
Tijdens het weekend zetten onze leerlingen
wel eens een stapje in de wereld. Ze zitten
zelf al achter het stuur of rijden als
passagier mee met vrienden. Helaas raken
veel jonge chauffeurs en hun inzittenden
vaak zwaargewond bij weekendongevallen.

Elk ongeval dat kon vermeden worden, is er
eentje minder. Daarom gingen we eens
luisteren naar de preventiedienst van de
politie. Ze zetten zich al jarenlang in om
alle zesdejaars leerlingen van Turnhout te
bereiken en te overtuigen van veilig
rijgedrag.

Onze leerlingen hoorden hoe ze de
hulpdiensten kunnen verwittigen, dat ze hun
chauffeur best niet afleiden tijdens het
rijden en dat drank en drugs niet thuishoren
in het verkeer.

Een dikke proficiat aan alle leerlingen en
leerkrachten die van deze dag een dag om
nooit te vergeten gemaakt hebben!

Overlevensdagen
De zesdejaarsleerlingen uit het BSO ‘overleefden’ drie dagen op
het Hopper Jeugdverblijf De Brink in Herentals. Het programma
voorzag naast heel wat lichamelijke uitdagingen ook een aantal
confronterende bezinningsmomenten. Zo waren er getuigenissen
van iemand met een visuele beperking, iemand die besmet is met
het hiv-virus en een alcoholverslaafde. De vierde spreker was een
vertegenwoordigster van het OKAN (Onderwijs Anderstalige
Nieuwkomers).

Het fysieke aspect van deze driedaagse werd uitgewerkt in een
aantal krachtproeven en zaalsporten. Technisch vernuft en tactisch
inzicht werden dan weer getest in het klakkebuizenspel en Stratego
maar ook tijdens het Kubb-tornooi en de huis-tuin- en
keukenspelen. Het avondprogramma werd gevuld door een quiz en
de verkiezing van Mister VTST bij een kampvuur.

Speelkaartenmuseum
De voorbije week bezochten de leerlingen van het tweede jaar BSO het speelkaartenmuseum in
Turnhout. Ze konden zien hoe speelkaarten vroeger werden gedrukt. En kunnen we met
speelkaarten alleen maar spelletjes spelen? Nee, in tijden van oorlog werden er zelfs geheime
boodschappen in verstopt. Maar het hoogtepunt en tegelijk een knap staaltje techniek was de oude
stoommachine. De leerlingen konden hun eigen kracht ook meten in pk’s. Eén pk of paardenkracht
is de kracht nodig om een massa van 75 kilogram op 1 seconde 1 meter hoog te kunnen tillen.

Dossinkazerne
Op 5 februari bezochten we met alle klassen van het zevende jaar
BSO de Kazerne Dossin in Mechelen. Vanuit deze kazerne werden
meer dan 25 000 joden en zigeuners verzameld en gedeporteerd naar
Auschwitz-Birkenau. Amper 5% van hen keerde terug. Vanuit de
Holocaust gingen we tijdens de lessen Mavo en godsdienst op zoek
naar tijdloze mechanismen van groepsdruk en collectief geweld. Vanuit
daders en omstaanders onderzochten we de mogelijkheid om “nee” te
zeggen en verzet te bieden. Naast het museumbezoek namen de
leerlingen nog een aantal straatinterviews af met iemand van een
andere nationaliteit. In Mechelen leven maar liefst 60 verschillende
nationaliteiten. Talrijke mensen, vooral christelijke Assyriërs uit Turkije,
zijn hier na hun vlucht aanbeland. Een uitstap met een educatief
aanbod dat enorm werd gesmaakt.

6

VTST-nieuws

VTST-nieuws

7

Oud-leerlingen

Oud-leerlingen

In de voetsporen van ...
Twee oud-leerlingen uit verschillende richtingen hebben op de schoolbanken nooit veel
contact met elkaar gehad. Dries Jansen studeerde in 2006 af in de richting Elektriciteitelektronica, Niels Van de Water in 2003 in Elektrotechnieken. Nu, zoveel jaar later, werken
ze samen op dezelfde firma. Een uitgelezen kans om met hen te praten over de tijd ‘op de
VTST’ en hun verdere loopbaan.
Hoe zie je je job in de toekomst evolueren of ben je
tevreden met wat je nu bereikt hebt?
Ik ben zeker tevreden met wat ik reeds bereikt heb binnen de firma.
Ik heb gedurende mijn loopbaan veel ervaring opgedaan en leer
nog steeds elke dag bij. Mijn collega’s en klanten tevreden houden
door een goede service en ondersteuning geeft een grote
voldoening, wat de job elke dag opnieuw boeiend maakt.

Had je genoeg basiskennis opgedaan in de school om je
job uit te oefenen?
Ik ben zeer tevreden over de opleiding en theorie die ze ons
trachtten bij te leren in de VTST. Dat was al duidelijk toen ik verder
begon te studeren. Wij, leerlingen van de VTST, hadden een
serieuze streep voor op de andere studiegenoten binnen de KHK. In
het beroepsleven werd de theorie me pas echt duidelijk door deze
in de praktijk toe te passen.

Dag Niels, na de VTST ging je direct aan de slag. Schets
eens kort het vervolg van je loopbaan.

Had je genoeg
basiskennis
opgedaan in de
school om je job
uit te oefenen?

Na het afstuderen heb een aantal jobs uitgeoefend, zoals operator bij
Philips Turnhout en monteur bovenleiding bij De Lijn Antwerpen.
Daarna heb ik twee jaar als besturingstechnicus gewerkt in
Bobbejaanland. Vervolgens heb ik 7 jaar bij Mondelez International
gewerkt waarvan vijf en een half jaar als storingstechnicus in een
inpakafdeling en anderhalf jaar als maintenance expert. Sinds 2013
ben ik werkzaam bij Sterkens Security.

De meeste bagage die
ik opgedaan heb om
deze job uit te oefenen
is de ervaring die ik de
afgelopen 13 jaar heb
opgebouwd. Ik zie
mezelf als
schoolverlater
dergelijke job niet
uitvoeren, maar de
basiskennis opgedaan
op school is wel het
fundament waarop
mijn loopbaan is
gebouwd.

Heb je nog bijscholingen na de VTST gevolgd?
Tijdens het uitoefenen van mijn job bij Mondelez International (vroeger
LU), heb ik een aantal extra opleidingen in verband met industriële
elektriciteit, meet- en regeltechnieken en het zoeken van storingen
gevolgd.

Waaruit bestaat je beroepsbezigheid?
In eerste instantie zorg ik ervoor dat alle installatieploegen de baan op
zijn. De goedgekeurde offertes komen bij mij terecht waarna ik deze
overloop en de nodige materialen bestel. Daarbuiten heb ik veel
contact met leveranciers over nieuwe producten en over problemen
waar we op stoten. Ook probeer ik klanten die bellen met problemen
telefonisch verder te helpen.

Ken je nog
anekdotes uit je schooltijd?
Niet meteen, in het algemeen heb ik een fijne tijd op school gehad.

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

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

Sterkens Security is een innovatief, groeiend bedrijf waar volgens mij
nog veel doorgroeimogelijkheden zijn.

Met inzet en motivatie kom je al heel ver! Zowel tijdens je
schoolcarrière als tijdens het uitoefenen van je job.

Kende jij je collega Niels al op de VTST?

Dag Dries, na de VTST volgde je een Professionele
Bachelor Elektronica – ICT aan de KHK te Geel. Schets
eens kort het vervolg van je loopbaan.
Ik ben meteen na het behalen van mijn diploma aan de KHK
begonnen bij Sterkens Alarmsystemen. Mijn job was toen nog
intern. Ik verzorgde de planning van onze technici, deed de
bestellingen, maakte afspraken en onderhield de administratieve
kant bij het maken van contracten en offertes. Omdat de firma
steeds groter werd en mijn interesses meer aan de technische dan
aan de administratieve kant lagen, werd ik mee ingeschakeld om
problemen op te lossen en depannages uit te voeren, vooral op het
gebied van camerabewaking en toegangscontrole. Het
probleemoplossend denken en doen heeft me doen uitgroeien tot
supportmanager binnen de firma. Verder heb ik de technische
eindverantwoordelijkheid bij nieuwe producten en sta ik in voor
opleidingen en technische ondersteuning aan zowel onze technici
als eindklanten.

Waaruit bestaat je beroepsbezigheid?
Ik zit zowel op kantoor als ‘op de baan’ om zowel klanten als m’n
collega’s verder te helpen. Mijn dagen zijn dus steeds zeer
gevarieerd. Is er een probleem wanneer iemand van de collega’s
niet verder kan, probeer ik hem meteen verder te assisteren,
telefonisch of ter plaatse. Moet er iets uitgetest worden waar de
jongens ‘in the field’ de tijd niet voor hebben, dan stel ik de
stappenplannen en handleidingen ervoor op. Zit er een klant met
een dringend probleem, dan kan ik hier te allen tijde meteen voor
uitrukken.

Ik kende Niels al van voor de VTST, al was dit enkel van ziens. Ik
heb dan ook steeds met zijn broer in de lagere school gezeten. We
zijn binnen Sterkens met zijn vieren van de VTST. Nick Meyvis (hij
staat in voor onderhoud en depannage van bestaande installaties),
Mats Verheyen (staat in voor nieuwe installaties) en ikzelf dan.

TALENT

Praten jullie met elkaar over jullie schooltijd?
Er wordt af en toe nog wel eens gebabbeld over de VTST op het
werk. Zeker omdat we geregeld stagiairs mogen ontvangen, is het
leuk te horen hoe alles evolueert, en hoe de leerkrachten mee
evolueren ;-)

TECHNIEK
Vrije Technische Scholen van Turnhout

TOEKOMST

Ken je nog anekdotes uit je schooltijd?
Ik herinner me vooral de leuke momenten met de F-klas. We waren
een hechte groep waar er elke dag plezier werd gemaakt. Zo
gingen we in het vierde jaar met de sportdag op tweedaagse en
hadden we onze titularis M. Boonen uitgedaagd voor een
weddenschap. Als hij verloor, zou hij in het midden van de grote
speelplaats een liedje komen zingen. En ja hoor, twee weken later
hield hij woord en stond hij met zijn gitaar in het midden van de
speelplaats. Een geweldige prestatie die ik niet snel vergeet.

Heb je misschien een goede raad voor de leerlingen die
in jouw richting nog op de schoolbanken zitten ?
Mij zeiden ze vroeger altijd: “Och, geniet er van nu je nog op
school zit, je zal nog lang en hard genoeg moeten werken” en nu
achteraf bekeken is dit echt waar. De tijd op de VTST was voor mij
de schoonste tijd uit mijn jeugd. Het was steeds een plezante
omgeving en de leerstof die voorgeschoteld werd, is voor de rest
van je carrière zeer nuttig.

INSCHRIJVINGEN
 Op schooldagen van 8.30 tot 16 uur
 Tijdens de vakantie van 1 tot en met 9 juli
en van 8 tot en met 31 augustus van 9 tot 16 uur
 Op zaterdagen 2 en 9 juli
en op 13, 20 en 27 augustus van 9 tot 13 uur
Graag inschrijven voor 25 augustus

Zandstraat 101 - 2300 Turnhout - 014 41 69 51

www.vtst.be
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Broederlijk Delen
Grootgrondbezitters, suikerrietplantages en gewapende conflicten bedreigen de oogst
van de Colombiaanse boeren. Om te overleven en hun gezin te onderhouden leveren ze een ongelijke strijd.
Drie krachtige vrouwen stonden dit jaar centraal voor de campagne van Broederlijk Delen.
Ook met onze school hebben we geld ingezameld om deze boeren en hun families te steunen.
Er was een waaier aan activiteiten. Tijdens de lessen godsdienst stonden alle leerlingen met een vastenviering stil
bij de armoede van de Colombianen. Net als bij ons moeten mensen het nog altijd met veel minder stellen
en daaraan werd aandacht besteed tijdens de viering.
Een nieuwkomer bij de activiteiten in de
school was ons eigen Glazen Huis.
Net zoals bij de radiozender konden
leerlingen een verzoeknummer aanvragen.
De muziek vrolijkte de pauzes op en elk
nummer bracht geld in het laatje.

De nationale koffiestop werd voor onze
leerlingen een plaatselijke chocostop. Voor
de democratische prijs van 50 cent konden
ze een (h)eerlijke choco kopen.

Ten slotte keken we allemaal uit naar onze avond vol “klasbakken”.
Dit schooljaar startte het volledig nieuwe concept met een oproep
tot talent binnen onze schoolmuren. En die vraag viel niet in
dovemansoren. Alle leerlingen zonder podiumvrees mochten zich
aanmelden. Wekenlang werd er tijdens de middagpauzes stevig
gerepeteerd. Muzikale leerlingen kregen ondersteuning van meer
geoefende collega’s die voor een breed scala aan instrumentale
begeleiding zorgden.

Twee collega’s lieten zich van hun meest theatrale kant zien en zetten
Joske Vermeulen neer in een schoolse context. De grote stoel waarop
Joske plaatsneemt werd natuurlijk gemaakt in onze houtafdeling.

Ook onze actieve leerlingen konden zich uitleven voor het goede
doel. Met de “run & bike” op de speelplaats moesten ze zich van
hun sportiefste kant laten zien. Wie de sponsorkaart liet invullen,
mocht een toer lopen en een hindernissenparcours afleggen met
de fiets. Zoals bij de echte veldcross stonden de enthousiaste
supporters aan de zijlijn om de sportievelingen aan te moedigen.

Onze huisdj’s, Brent Jansen en Jorn Meeus
uit 6HA, zorgden voor een vrolijke beat
tijdens de middagpauze.
Wie wou kon een dansje doen.
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En toen werd het zaterdag 5 maart, de avond waar we vol
spanning naar uitkeken.
In de Djoelen was de plankenkoorts tot buiten te voelen.
Maar het resultaat van alle repetities mocht er absoluut zijn.
Leerlingen zongen, dansten en musiceerden de pannen van
het dak.
Vele ouders, collega’s en medeleerlingen kwamen enthousiast
kijken en luisteren naar de klasbakken van de VTST.
Alle leerlingen die het podium durfden te
betreden zijn op zich al klasbakken te
noemen. Maar we hadden uit onze
leraarskamer ook een kritische jury die de
optredens mocht beoordelen. De juryleden
waren Els Myvis, Rob Rommes, Ilse Van
Gompel en Esther Scheyltjens. Dylan
Gijsemans (21M) won met overtuiging de
prijs van de vakjury voor zijn verpletterende
talent achter het drumstel. “Laat ons een
bloem”, prachtig gezongen door Dries
Claes (6F1), leverde hem de publieksprijs
op. Ook onze muzikale collega’s konden
zich nog eens uitleven achter de
microfoon. Oud-leerlingen kwamen een
pintje drinken voor het goede doel en de
sfeervolle avond leverde een mooie duit
op: maar liefst 1 250 euro konden we aan
Broederlijk Delen schenken.

In totaal haalden we met onze school 2 660 euro
op voor de Colombiaanse boeren.

VTST-nieuws
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Meesterwerkjes
Gill Gorremans uit M12

Kenneth Willems uit M11
… heeft voor onze school gekozen omdat hij
graag met Lego bouwt en allerlei dingen maakt.
Momenteel werkt hij tijdens de praktijkles aan een
kapstok met een spiegel die hij tegen de deur
van zijn kamer wil hangen. Kenneth vindt dat hij
al veel geleerd heeft, zoals elektrische draadjes
aansluiten zodat de lampjes gaan branden. Hij
vindt het heel leuk zelfstandig te mogen werken.
Als hij de uitleg op de PowerPoint goed leest en
kijkt naar de foto’s van de werkbeschrijving
kan hij zelf aan de slag. Natuurlijk is er altijd
een leraar om te helpen. Later wil Kenneth
Hout en bouw volgen. Met de grote
zaagmachine werken was eerst een beetje
eng maar nu toch vooral heel cool.

Sam Jacobs uit 1W1
… heeft een papa die elektricien is en twee
handige opa’s. Hij wil zelf ook graag leren met zijn
handen werken. Zijn elektrospel is juist klaar en
daar heeft hij graag aan gewerkt. Werken met
Lego Mindstorms doet Sam ook graag. Daarvoor
moet je met de computer een autootje
programmeren en dan rijdt het precies zoals je
wil. Je kan het autootje dus met de computer
besturen. Het is niet gemakkelijk maar het is
heel fijn als het lukt.

Jort Verhoeven uit 1W1
… is fier op zijn oldtimer. Hij zou graag volgend schooljaar
elektriciteit-metaal kiezen en hij vond het heel fijn om aan
zijn auto te werken. Het plooien en bewerken van het
materiaal was tof om te doen. Het eindresultaat is heel mooi
en nu staat de oldtimer in zijn kamer. Jort doet graag
praktijk en techniek en hij vindt het interessant om
zelfstandig uit te zoeken hoe je iets moet maken.
Als het dan klaar is, geeft dat echt een goed gevoel.
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Imke Heyns uit M11
… heeft het talent voor techniek van thuis uit
meegekregen. Haar broer zit bij ons op
school en haar papa en bompa zijn oudleerlingen van de VTST. Ze heeft gezien hoe
haar papa een houten tafel en een bankje
voor op het terras maakte en dat zou ze zelf
ook graag kunnen. Later wil Imke graag met
hout werken want dat vindt ze een fijn
materiaal.
Ze vindt het boeiend om tijdens de lessen techniek per
twee aan de computer te zitten en samen uit te zoeken hoe je bijvoorbeeld met
de laserprinter een sleutelhanger kan maken. De uitleg staat in een boekje en
dan mogen de leerlingen zelf aan de slag. Imke is fier op de houten auto die
ze gemaakt heeft en die in haar kamer staat om te laten zien als er vrienden
langskomen.

… werkt graag met zijn handen maar hij ziet zichzelf ook wel
bouwplannen tekenen, dus misschien kiest hij voor Bouw- en
houtkunde. Hij vindt het fijn te proberen iets helemaal alleen
te maken tijdens de praktijkles. Hij voelt zich trots als het
lukt en als hij zijn werkstuk mee naar huis mag nemen. In
de living staat zijn houten fotokader met zijn foto erin en
daar is hij wel blij mee. Na het zesde leerjaar heeft Gill
voor onze school gekozen en hij heeft vlug vrienden
gemaakt. Hij vindt ook dat hij al heel veel zelf kan na
een aantal maanden in de VTST.

Senne Geentjens uit 11M
… toont vol trots zijn helikopter. Zijn papa heeft bij ons op
school gezeten en kan mooie dingen maken. Senne wil dat
ook graag kunnen. Hij voelde zich vlug thuis bij ons in de
VTST en hij heeft dit schooljaar al veel geleerd. Solderen had
hij nog niet gedaan en dat lukt nu al heel goed. Ook het
knippen en het plooien van de ijzerdraden en het opschuren
van de houten plaat voor de helikopter vond Senne fijn om te
doen. Later gaat hij voor Hout en bouw kiezen om nog grotere
en moeilijkere dingen zelf te kunnen maken.

Marnix Geerts uit 12M
… heeft gezien wat zijn broer Rutger allemaal in
de VTST geleerd heeft en hij wou dat ook graag
kunnen. Dit schooljaar
heeft Marnix al geleerd
hoe je eigenlijk juist moet
zagen en wat het verschil
is tussen een houtvijl en
een metaalvijl.
Hij gaat waarschijnlijk
voor hout kiezen want het
mooiste wat hij gemaakt
heeft, vindt hij zelf de
fotokader. Hij heeft er
een tekening in
gestoken en de kader
staat in zijn kamer.

Robbe Proost uit 13M
… heeft de potverwarmer gemaakt tijdens de
praktijkles. Robbe vindt het fijn om te mogen
solderen en het metaal te plooien zodat alles
precies in elkaar past. In het midden staat
een theelichtje dat de schotel warm houdt
en de potverwarmer is thuis al gebruikt.
Robbe heeft er hard aan gewerkt. Hij vindt
het resultaat mooi en hij is er fier op dat
het gelukt is.

VTST-nieuws
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InnovationLab
Onze leerlingen van het vijfde jaar Industriële wetenschappen, Elektriciteit-elektronica en Elektromechanica
stonden voor een flinke uitdaging. Ze mochten zich als jonge wetenschappers-ingenieurs bewijzen en een
oplossing zoeken voor het volgende probleem :
‘Hoe bestuur ik met mijn ogen een gemotoriseerde rolstoel? ’
Dit realiseerden ze met het project InnovationLab dat werd ontwikkeld door de faculteit
Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.
Geen gemakkelijke klus.
Met sensoren rond de ogen,
elektronische schakelingen, software en
vooral een flinke dosis technologisch
redeneervermogen werd stap voor stap
aan een oplossing gewerkt.
Laat in de namiddag, na enkele uren
van zwoegen en zweten, zagen we de
eerste wagentjes, bestuurd door de
ogen van onze trotse leerlingen een ritje
maken doorheen een doolhof …
indrukwekkend!

VTST-leerlingen bouwen een
projector voor Philips Lighting
Zesdejaarsleerlingen Yannick Van Deun (E61), Wesley Beyens (6EA), Lindert Van Gorp (6MA) en Ruben Bols
(W61) stonden de pers te woord over hun medewerking aan de Demonstrator.
Om een nieuw type LED-oplossing van
Philips duidelijk te kunnen demonstreren op
een internationale beurs in Amsterdam
werden er door onze school twee
“Demonstrator-modellen” gerealiseerd.
Deze doorzichtige demomodellen uit
plexiglas werden door de school ontwikkeld
en volledig elektrisch bekabeld.
De school en de leerlingen zijn natuurlijk
zeer trots dat ze voor Philips in de loop van
het schooljaar nog enkele bijkomende
modellen mogen uitwerken. Philips drukte
zijn waardering uit door een splinternieuwe
projector aan de school te schenken.
Bij de innovatieve ColorSpark HLD LED
Technology waarbij HLD staat voor High
Lumen Density is Philips in staat om de
lichtintensiteit enorm te verhogen. Het
nieuwe projectiesysteem toont dan ook zeer
scherpe beelden in heldere, briljante
kleuren. De lichtopbrengst van de nieuwe
projector is heel hoog waardoor de invloed
van de omgevingsfactoren verwaarloosbaar

Domotica
KNX is het domoticasysteem dat wordt
ondersteund door meer dan 300
fabrikanten en dat is uitgegroeid tot een
wereldstandaard. Dit maakt KNX tot één
van de krachtigste tools voor
domoticatoepassingen. In het werkveld zal
men, zeker bij omvangrijke projecten, vrij
gemakkelijk met het KNX-systeem in
aanraking komen. De complexiteit van een
decentraal domoticasysteem, samen met de
hogere kostprijs, houdt veel secundaire
scholen echter tegen om te investeren in
KNX.

In het RTC-project domotica-KNX gaan de
leerlingen van het zesde jaar
Elektromechanica hiermee mee aan de
slag. Ze leren de basisprogrammatie van
o.a. verlichting, rolluiken en
energietoepassingen. Met deze praktische
hands-on-opleiding programmeren de
leerlingen stap voor stap het
domoticasysteem.
Deze les werd gegeven door Paul Boonen
(broer van elektronicacollega Peter).

Eén van de modules was het aansturen via
een mobiele app van bijvoorbeeld
verschillende toepassingen in de keuken,
badkamer en tuin. Ook het aansturen van
een multimediasysteem kwam aan bod.

De leerlingen van het vijfde jaar Hout gingen op bezoek bij Kamp C en Mintjens.
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Onze leerlingen snijden met een zeer
moderne lasersnijmachine plexiplaten die ze
samenbouwen tot een moderne,
doorzichtige behuizing. Hierin worden op
deskundige wijze alle elektronische
onderdelen gemonteerd en elektrisch
aangesloten. Een belangrijk aandachtspunt
is het koelen van alle onderdelen.
De temperatuur in de behuizing moet
immers relatief laag blijven, zodat de
elektronische componenten niet stuk gaan
door oververhitting. Daarnaast demonteren
onze leerlingen een lens uit een oude
projector en hergebruiken ze deze lens in
het nieuwe toestel. De lens stevig, maar
verschuifbaar opstellen, zodat de
geprojecteerde beelden scherp kunnen
ingesteld worden, vraagt toch wel wat
ingenieus denkwerk.

Trots op de
klemschroef

Kamp C en Mintjens
Kamp C is gesitueerd op een oude militaire
basis van het Britse leger. Ze kregen er
informatie over isolatie, glasramen en
duurzaam bouwen in het algemeen. Bij
Mintjens kregen ze een idee van het
productieproces van meubelen.

wordt. Zo kan je de verlichting in het lokaal
aanlaten en hoef je niet langer de gordijnen
te sluiten tijdens een projectie.

De derdejaarsleerlingen van de afdeling Basismechanica tonen trots
hun klemschroef. Met veel inzet hebben ze hier tijdens de lessen
praktijk aan gewerkt. De realisatie van dit handig werkstuk start met
een technische tekening. Daarna volgt bank- en freeswerk om alle
onderdelen in de juiste vorm te krijgen. We zijn er zeker van dat ze
dit werkstukje nog veel gaan gebruiken!

Nieuwe schuifpoort
De leerlingen van het
zevende jaar
Schrijnwerkconstructies
maten de oude poort aan
de doorgang met de
fietsenrekken volledig op
en realiseerden een
nieuwe schuifpoort. Het
resultaat mag gezien
worden. De bedoeling
was een lichte, sterke
constructie te
verwezenlijken zodat de
poort soepel schuift en
vlot verwijderbaar is in
geval van herstelling.
Douglas in plaats van
meranti en plexiglas
bepalen het lichtgewicht
van de poort. De
constructie werd netjes
afgeschilderd in VTSTrood. Enkele inox-accenten  zoals de trekker en de scharnieren
zorgen voor de final touch. Knap werk!
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Demonstratie
snelbouw en gevelsteen verlijmen

De firma Wienerberger kwam op school demonstreren hoe onze
leerlingen best snelbouw en gevelsteen verlijmen. Deze recente
techniek wint meer en meer terrein ten opzichte van het klassiekere
metselen. De derde graad van de bouwafdeling mocht van deze
methode proeven.

Topografie
Ook dit jaar organiseerde de opleiding ‘Bachelor in de bouw’ van
Thomas More in samenwerking met het RTC Antwerpen het project
“Topografie”. Onze studenten van het zesde jaar Bouw- en
houtkunde 6B1 namen met groot enthousiasme hieraan deel.
De sessie begon met het opstellen van een totaalstation en met het
uitvoeren van enkele eenvoudige metingen. Vervolgens hebben de
leerlingen een meetkundige grondslag uitgevoerd op de campus.

Ze hebben het totaalstation opgesteld op een gekend punt en
vanuit dit punt allerlei omgevingselementen zoals putdeksels,
afsluitingen, boordstenen… opgemeten. Deze opmeting hebben ze
daarna omgezet naar een Autocadbestand zodat ze een grondplan
konden tekenen. Vervolgens is er een kleine woning uitgezet en
opgemeten.

Autokeuring
Omdat elk voertuig in het verkeer technisch in orde moet zijn, onderzoekt de autokeuring
of voertuigen aan alle wettelijke bepalingen voldoen. De leerlingen van het zesde jaar
Autotechnieken konden de verschillende elementen die gecontroleerd worden, zoals de
remmen, de lichten, het chassis en de veiligheidsgordels van nabij opvolgen.

16

VTST-nieuws

Stageverslagen zesde jaren
Houttechnieken

Na een korte rondleiding per fiets
doorheen de fabriek van Mintjens
overliep ik met de verantwoordelijke
van de zagerij hoe mijn week er zou
gaan uitzien. Het was de bedoeling
dat ik alle stappen in het
productieproces zou overlopen. In de
transportafdeling hielp ik mee
vrachtwagens inladen en kreeg ik dus
het hele gamma aan eindproducten te
zien. De tweede dag moest ik
inspringen voor een afwezige op de
transportafdeling en leerde ik vooral
singels spannen om meubels op hun
plaats te houden in een vrachtwagen.
De volgende dag kon ik volgen hoe
men binnenkomend hout via een grote geautomatiseerde machine
klaarmaakt zodat het verder kan bewerkt worden door frezen of
boringen. De vierde dag begon ik aan een grote geautomatiseerde
lijmmachine. In de namiddag stond ik aan een achtkoppige CNCmachine die groefjes in kastdeuren freest. Hierna stond ik nog aan
een kleinere CNC-machine waar ik gaten moest laten boren in
herstelstukken. De laatste dag bracht ik door in de
montageafdeling. We moesten de werkstukken voorzien van
hulpmiddelen om ze aan een rek te kunnen hangen. Op die
manier kon men dan elke kant van het stuk behandelen. Daarna
heb ik ook nog schuiven in elkaar gestoken met lijm en een
nagelpistool.
Cédric De Leeuw

Printmedia

In het begin van mijn stageweek
moest ik me vooral concentreren op
de taken van hulpdrukker: papier
instapelen, offsetplaten steken,
inktniveaus nakijken, de in- en uitleg
instellen, inkt inscheppen, de juiste
PMS-kleuren klaarzetten… Naarmate
de week vorderde, kreeg ik meer
verantwoordelijkheid. Eerst moest ik
nog samen met de drukker controles
uitvoeren op kleur en stand, maar later
diezelfde dag kreeg ik meer de leiding
in het drukken en het stellen van
orders, het instellen van machines, het
uitwassen en het ininkten van rollen. Bij
de laatste order heb ik heel de machine zelfstandig gesteld en
heeft de drukker na de laatste fijnafstelling het geheel goedgekeurd
voor druk. Op het einde van de shift moest ik uiteraard ook helpen
met het dagelijkse machineonderhoud. De laatste dag waren het
alleen nog zuivere druktaken: oplages stellen en drukken, orders
voorbereiden, juiste inkt klaarzetten, platen inlezen,
machineconfiguratie instellen, druktoren uitwassen…
Vincent Van Craenenbroek

Mechanische
vormgevingstechnieken

Mijn eerste opdracht tijdens mijn stage
bij Dovre bestond uit het meewerken
aan een CNC-programma voor het
bewerken van modellen op een
freesmachine. Daarna volgde een iets
uitgebreider programma dat diende
voor de constructie van grote
modellen die later als gietmallen
konden gebruikt worden. Het hele
freesproces neemt 20 tot 90 uur in
beslag. Het is dus toch wel
belangrijk dat alles piekfijn
geprogrammeerd wordt.
Vervolgens mocht ik individueel een
klein CNC-programma schrijven dat
zou gebruikt worden voor het
vlakken van stalen balken. Er zat trouwens heel
wat variatie in mijn opdrachten want naast de bovengenoemde
taken moest ik met behulp van de conventionele freesmachine de
fouten uit proefgietstukken wegwerken. Daarna konden de
werknemers van de montageafdeling deze gietstukken dan
monteren. Tot slot startte ik ook nog een programma op voor de
realisatie van zandvormen, een soort vuurvaste steen die binnen in
de kachel gemonteerd wordt.
Ruben Bols

Elektrotechnieken

Tijdens de voormiddag van mijn eerste
stagedag zijn we in Hoboken
lichtpunten gaan boren en bedrading
gaan leggen. In de namiddag reden
we naar een andere werf waar we de
leidingen van de opbouw verder in de
muur hebben verwerkt en dicht
hebben gesmeerd. De volgende dag
hebben we op een werf in Herentals
de plaats van de lampen afgetekend
en lichtpunten geboord. Daarna
hebben we nog gaten gekapt voor de
ventilatie. De derde dag werkten we
een aantal taken af in een
gerenoveerd huis in Wechelderzande:
verlichting hangen, stopcontacten en
schakelaars aansluiten, plaatjes monteren en goten afdichten. De
voorlaatste dag bestond voornamelijk uit het plaatsen van
stopcontacten in vier appartementsblokken. Op dag vijf reden we
terug naar Hoboken om in een paar andere woningen lichtpunten
te boren en bedrading te leggen. Ik heb tijdens deze stageweek
heel wat tips gekregen om sneller en vooral beter te werken. Ik ben
er best trots op dat ik dezelfde opdrachten als de vaste werknemers
kreeg. Zo’n stageweek bij Elektro Jacobs is wel vermoeiender dan
naar school gaan vanwege de lange uren en de fysieke arbeid.
Seppe Bosch
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Twee familiebedrijven
Onze leerlingen uit het vierde jaar theoretisch-technisch bezochten twee familiebedrijven uit de regio.

Q-lite
Q-lite werd opgericht door Jan Jacobs die in een verder verleden
nog op de schoolbanken van onze school zat. Het bedrijf ontleent
zijn naam aan de Britse wetenschapper Q uit de James Bondfilms.
Q-lite ligt in Baarle, letterlijk op de grens tussen België en
Nederland. Omdat de grens door het bedrijf loopt, moet het bedrijf
zowel aan de Belgische als aan de Nederlandse wetgeving voldoen.
Het bedrijf focust op de ontwikkeling en de productie van licht- en
beeldkranten waarbij gebruik wordt gemaakt van LED-technologie.
Q-lite zet ook in op innovatie waardoor het steeds weer nieuwe
toepassingen en andere markten weet te vinden. We zien ze zonder
het te beseffen in de wereld rondom ons: prijzenindicatie bij
tankstations, infoborden bij luchthavens, megagrote beeldschermen
bij festivals, apothekerskruisen …

Masterfoods
Masterfoods in Olen is een Amerikaans bedrijf in handen van de familie Maes. Het vaart zijn eigen koers en wordt niet beïnvloed door
aandeelhouders. We kregen bij onze binnenkomst een persoonlijke badge, een keurig pakje en een hoofddoekje.
We werden opgedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg het productieproces te zien terwijl de andere ingelicht werd over de
organisatie. Tijdens het productieproces zagen we onder andere hoe de slechte rijstkorrels er worden uitgesorteerd en hoe de rijst wordt
voorgekookt. Het is verbazingwekkend hoe weinig mensen er nodig zijn tijdens dit proces. De tweede groep werd geanimeerd door Wim
van Aelten die vertelde hoe de rijst tot in Olen komt en hoe de rijst gekookt wordt.

Leerlingen winnen tablet op Autosalon
De leerlingen van Autotechnieken brachten een bezoek aan het
Autosalon om op de hoogte te blijven van de nieuwste technieken
binnen de autowereld. Ook het RTC, Regionaal Technologisch
Centrum (partner tussen onderwijs en bedrijven ) was van de partij.
Door enkele vragen te beantwoorden over RTC en diagnoseCar
wonnen ze een tablet. Die zal zeker van pas komen tijdens de laboen diagnosemomenten. Goed gedaan jongens!

Serrecomplex Den Berk
De leerlingen van het vijfde en zesde jaar Elektronica kregen tijdens hun rondleiding in het
gigantische serrecomplex Den Berk in Merksplas een idee van de automatiseringsgraad in dit
bedrijf. Zowel het sorteren, het verpakken, het poetsen van de ramen en het doseren van de
voedingsstoffen gebeuren er automatisch.

Spaghettibrug “AL DENTE”
Voor de lessen stabiliteitsstudie kregen de leerlingen van het vijfde
jaar Bouw- en houtkunde een toffe en leerrijke uitdaging
voorgeschoteld. Met behulp van gelegenheidsmateriaal zoals staafjes
pasta, sprieten spaghetti, ijzerdraad en lijm moesten ze een brug die
een lengte van 50 centimeter kon overbruggen ontwerpen. De kunst
bestaat erin een brug te maken die zo licht mogelijk is maar die toch
zo veel mogelijk gewicht kan houden. Dit wordt uitgedrukt door het
begrip bruggetal. Dat getal is de verhouding van de maximale
belasting van de constructie op het gewicht van de brug. Zoveel te
hoger het bruggetal, des te beter het ontwerp! Als voorbereiding
werden de krachten die op de brug inwerken bestudeerd en berekend.
We laten de leerlingen even aan het woord.
Wannes Van de Mierop
De spaghettibrug was een leuke opdracht. Dit was de eerste keer dat we zo’n brug moesten maken.
Eerst heb ik de meest optimale constructie voor mijn brug gezocht. Daarna heb ik een brug op proef gemaakt om te kijken of de
verbindingen stand hielden. Na mijn proefbrug begon ik aan mijn definitieve spaghettibrug. Ik heb er veel tijd in geïnvesteerd om de brug
zo stevig mogelijk te maken.
Uiteindelijk hebben we samen al onze bruggen belast. Dat was een spannend moment, omdat we niet wisten wat we ervan mochten
verwachten en ook omdat we er een onderlinge wedstrijd tussen klasgenoten van gemaakt hadden.
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Seppe Stickers
De spaghettibrug was een unieke en technisch moeilijke uitdaging. Vooral het bouwen van de brug was een moeilijk onderdeel. Daar zijn
talloze uren in gekropen. Spaghetti is immers zeer fragiel en moeilijk te verwerken. Het was ook niet eenvoudig de juiste technieken te
vinden om verbindingen te maken en de brug bij elkaar te houden. Het meest fascinerende was dat onze bruggen toch heel wat gewicht
konden dragen ondanks het feit dat ze uit spaghetti gemaakt waren. Tijdens het belasten zagen we hoe onze bruggen hun lasten
verschillend opnamen. Iedereen wou bewijzen dat zijn ontwerp het beste was.
Flor Vervoort
Ik vond de spaghettibrug een hele klus. Er kroop veel tijd in maar we kregen voldoende tijd om onze brug te ontwerpen. Ik heb drie
dagen aan mijn brug geknutseld. Mijn brug woog ongeveer 300 gram en kon een gewicht van ongeveer 11 kg dragen. Dat leverde een
bruggetal van 29 op. Het was een zeer leerrijke ervaring.
Het hele gebeuren werd gefilmd en achteraf geanalyseerd. Zo onderzochten de leerlingen welke krachten er opgetreden waren, wanneer
de brug het begaf en wat er juist ‘misgelopen’ was. Hun praktische bevindingen werden vastgelegd in een rapport en werden vergeleken
met de theorie.

VTST-nieuws

19

Krachtmeting

Krachtmeting

Survivaltrophy
Gezocht: de strafste leerlingen en leerkrachten van Vlaanderen
Onder dit motto zakten we af naar het Bloso-domein in Hofstade.
Zestien van onze leerlingen en vier leerkrachten gingen de uitdaging
aan.
We namen deel aan een zeer uitdagende hindernissenloop.
Per ploeg van vier personen was het de bedoeling om zo snel
mogelijk een off-road parcours af te leggen dat bezaaid was met
spectaculaire hindernissen. Een mix van modder, water, netten,
obstakels, balken, banden, touwen, containers, hellingen en veel
meer. En met succes!
Het team van Stan Rotthier, Wout Keuppens, Senne Knaeps en Thomas Nooteboom zette
een zeer scherpe tijd neer en werd beloond met een mooie achtste plaats op een
deelnemersveld van 109 ploegen.
Onze drie andere teams leverden ook een zeer mooie prestatie en werden 26ste, 28ste
en 51ste.
Iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten, kon genieten van deze zonovergoten,
sportieve dag. We willen alle leerlingen danken voor hun positieve inzet en hun
voorbeeldig gedrag.

Sportdag
De weergoden waren ons niet goed gezind deze editie. Sommige klassen kregen het zwaar te verduren
tijdens hun activiteit en moesten noodgedwongen op zoek naar een plan B.
Toch heeft iedereen er het beste van gemaakt en denken we dat iedereen kan terugblikken op een mooie,
sportieve en geslaagde dag!
Atletiek in het Stadspark
Naar jaarlijkse gewoonte moedigden de eerstejaarsleerlingen elkaar in
de voormiddag aan, in een atletiekmeeting met vijfkamp. Ze trokken
een spurt, beoefenden het ver- en hoogspringen, ‘krachtpatsten’ bij het
kogelstoten en liepen de 800 meter. In de namiddag
waagden ze zich letterlijk op glad ijs tijdens een
verkwikkende schaatsbeurt.
Adventure in de Lilse Bergen
De tweede jaren fietsten naar de Lilse Bergen en kregen
daar, tijdens en tussen de regen door, een gezonde
portie beweging en sport voorgeschoteld met heel wat
teambuildingsactiviteiten. Zo kon men A-lopen, met een
waterfiets trappen of een skelter razen. Met voldoende
lef werd het adventureparcours overwonnen.

Hier de leerlingen die de survival overleefden:
Cédric, Wout, Stan, Cédric, Max, Yannick, Wannes, Kevin, Thomas, Ben, Senne,
Thomas, Senne, Pol, Robbe en Jonas

Keuzesporten
Bij de tweede en derde graad kon er gekozen worden uit een
uitgebreid gamma aan sportactiviteiten: voetbal, honkbal,
basketbal, skaten in ‘The Jailyard’. Het kwam allemaal aan bod.

Oh ja, hoe deden onze leerkrachten het, zullen jullie denken?
Zij wonnen met glans de competitie onder alle leerkrachten.
Proficiat aan M. Op De Beeck, M. Smets, M. Peetermans en M. Daems!

Klassportdag
Heel wat klassen van de tweede en derde graad organiseerden
echter zelf een sportieve dag in overleg met hun klastitularis.
BMX
Deze enthousiastelingen van 3C1 en 3F1 lieten zich niet
afschrikken door regenvlagen en hagelbuien. Ze fietsten fris en monter
naar de sporthal in Dessel en voetbalden een paar mooie doelpunten
bij elkaar. In de namiddag werden er toertjes gemaald op het BMXcircuit van Joël Smets. De sportieve dag werd afgesloten met een
droge fietstocht terug naar Turnhout.
ZELFVERDEDIGING
Na een potje voetbal in de voormiddag en een lekkere pizza
bij M. Cooremans kreeg 41E in de namiddag een initiatie zelfverdediging.
SCHAATSEN
Water kan ook pret geven in de vorm van ijs.
De jongens van H41 trokken in de namiddag de schaatsen aan.
MUURKLIMMEN
3W1 klom tot op een eenzame hoogte tegen de klimmuur in de
sporthal van het Stadspark.

De Messi’s en Ronaldo’s
van de VTST

KAJAK
31B en 41B trotseerden per kajak de woeste golven van de Nete.

Onze school nam deel aan het zaalvoetbaltornooi voor Turnhoutse scholen. De
schoolsportfederatie SVS organiseerde dit voor de leerlingen van het derde en vierde
middelbaar. Onze school versloeg de Handelsschool met 8 tegen 7 en later SintPieter met 3 tegen 2 en won na een geslaagde sportnamiddag het tornooi.
Gefeliciteerd aan onze Messi’s en Ronaldo’s!
Abdallah, Bajram, Rezwan, Thierno, Yusri, Ko, Daan, Fiston, Jonas en Cloé
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Blikopener

Hartslag

Schoolverlaterstocht

Hebben ons verlaten:

Op een dag zet je de stap naar werk maar je hebt nog een hoop vragen.
Hoe zit dat precies met je inschrijving bij de VDAB?
Hoe pak je je sollicitatie aan? Welk loon kan je verwachten?
Wat staat er allemaal in je contract? Wat als je ziek wordt?
Met deze vragen trokken de leerlingen van het zevende jaar BSO naar een
vakbond (ACV), een mutualiteit (CM) en een interimbureau (Stegman).
De leerlingen vonden uiteindelijk de uitweg in het doolhof van instellingen
en regels.

Kristine Tuytelaers
mama van Raf Appels
leerling van 3C1
op 3 maart 2016.

Jozef Scheyltjens
grootvader van Larissa, leerling van 12M
schoonvader van Marc Woestenborghs
leraar techniek
op 21 april 2016

Gust Van Loy
vader van Gert Van Loy
leraar mechanica
op 14 maart 2016
Hilda Van Looy
moeder van Viviane Raeves
lerares lichamelijke opvoeding
op 6 april 2016

De winnaars van de actie zijn:
Eerste graad : Niels Berckvens, 12M en Sam Van Houdt, M21 		
Tweede graad : Flor Willems, M31en Glenn Mangelschots, 41B
Derde graad : Dieter Moelans, 5C1en Kaweesak Srisan, E61
Proficiat!

In april mochten we in onze school de organisatie
“Ondernemend Turnhout”, een deel van
de Kamer van Koophandel van midden Kempen ontvangen.
Deze contactdag “Onderwijs & Ondernemen”
had als thema “Wie weet beter”.
Een 60-tal deelnemers werd verwelkomd.
met de verschillende studierichtingen.
Technisch adviseur-coördinator Frank
Biesemans stelde een aantal knappe
projecten in het kader van GIP-opdrachten
binnen de VTST voor. De drie projecten,

We verwelkomen:
Miel
zoontje van Elke De Pauw
lerares godsdienst en plastische opvoeding
op 5 maart 2016

Agnes Janssens
moeder van Jef Baeyens
leraar houtbewerking
op 28 april 2016
Frans Terweduwe
vader van Wilfried Terweduwe
leraar automechanica
grootvader van Marc Ceusters
leraar bouwkundig tekenen
op 6 mei 2016
Simonne Horemans
moeder van Hilde Raymaekers
lerares Nederlands en Engels
op 19 mei 2016

Prijsbeest

Wedstrijd

Los volgende vraag op met behulp van de tekening en word ons volgende prijsbeest,
net als Stefanie Meulemans E51 en Nathan Laurijssen 5F1 die als winnaars van onze vorige wedstrijd uit de bus kwamen.

“Ondernemend Turnhout” in de VTST

De heer Patrick Van Roey, zaakvoerder van
Van Roey Automation en voorzitter van
“Ondernemend Turnhout” verzorgde de
inleiding waarna directeur Leo Wens de
school voorstelde

Mohamed Dallal
vader van Zayd Dallal
leerling van 31M
op 9 april 2016

Louisa Kennis
echtgenote van Staf Van den Langenbergh
oud-leraar mechanica
op 13 maart 2016

Actie fiets veilig
Naar school fietsen wordt aangemoedigd, maar het moet wel
op een veilige manier kunnen.
Naast een aangepaste infrastructuur en het respecteren van de
verkeersregels door alle weggebruikers, is het rijden met een
fiets die in orde is noodzakelijk voor de veiligheid van de fietser.
Gemiddeld zijn in het verkeer drie op de vier fietsen in
onveilige staat en is één op de drie fietsen gevaarlijk.
De fietser als zwakke weggebruiker is hierdoor op de weg extra
in gevaar. Een degelijk onderhouden en veilige fiets zorgt
ervoor dat de fietser goed zichtbaar is in het verkeer en actief
kan reageren op de situatie rondom hem.
Onze school organiseert jaarlijks een fietscontroleactie.
Tijdens deze controle worden leerlingen willekeurig uitgenodigd
en worden de belangrijkste onderdelen van hun fiets nagekeken.
Specifieke aandacht gaat uit naar de fietsonderdelen die
rechtstreeks te maken hebben met de veiligheid:
de reflectoren, de verlichting, de bel en de remmen.
Soms is wel een herkeuring nodig. Als de fiets in orde is, krijgt
de eigenaar een ‘fiets-ok’-kaart en maakt hij kans op een
leuke prijs.Deze actie liep van 12 november 2015 tot 29
februari 2016.
In totaal werden 180 fietsen gecontroleerd.

Frans Ver Donck
schoonvader van Joris Daems
leraar Engels en Nederlands
op 2 maart 2016

een pick & place-transportbandsysteem, een
hexacopter en een trapondersteunde buggy,
kregen veel belangstelling. De bezoekers
waren onder de indruk van het teamwork
en het niveau van het resultaat!

B
A

Als de aandrijfband in de aangegeven
richting draait, in welke richting draait dan
de band rechtsboven?
1. In richting A
2. In richting B
3. De band draait niet, de band slipt.
Naam : ...................................................

✄

Voornaam : .............................................
Antwoord
1. In richting A
2. In richting B
3. De band draait niet, de band slipt.
Doorstreep de foute antwoorden.
Breng het antwoordformulier binnen op de receptie.
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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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