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Workshop Coming World Remember Me

Blikopener

Veiligheid, een zaak van iedereen

Van 2014 tot 2018 loopt er doorheen Vlaanderen een kunstproject 'Coming World Remember Me'
ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Bedoeling van dit initiatief is dat er 600.000 beeldjes
uit klei gemaakt worden, één voor elke gesneuvelde op Vlaamse bodem.
In 2018 zullen alle beeldjes op de voormalige Ieperse frontlijn tentoongesteld worden.
Zo worden niet alleen alle gesneuvelden van ‘de Grote Oorlog’ herdacht, maar staan we ook stil bij de
zinloosheid van oorlog, gisteren, vandaag en morgen.

Metaal bewerken op een draaibank, hout zagen met een paneelzaagmachine of een kolomboor bedienen,
het zijn dagdagelijkse bezigheden voor tal van onze leerlingen.
Omdat die machines scherpe zaagbladen of boren bevatten, is het niet evident om onze leerlingen
er zonder begeleiding op los te laten.
Vandaar dat er vorig schooljaar een extra inspanning geleverd is om de veiligheid van onze leerlingen
in de praktijk te borgen.

Belang van het geven van instructies

Begeleidende leerkrachten moeten ervoor zorgen dat de leerlingen alle nodige informatie krijgen in verband met de risico’s en de
preventiemaatregelen die van toepassing zijn op het werk dat zij uitvoeren en die zij nodig hebben voor de bescherming van hun veiligheid
en gezondheid. Ze moeten er ook op toezien dat de leerlingen de inlichtingen die ze gekregen hebben goed begrepen hebben en in de
praktijk brengen.

Voorkomingsbeleid

Bij een goed voorkomingsbeleid is het belangrijk de risico’s op arbeidsongevallen uit te sluiten of zo klein mogelijk te houden door veilige
en degelijke machines aan te kopen. Eventuele restrisico’s kunnen beperkt worden door collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
te gebruiken en door goede informatie aan de gebruikers te geven.
De veiligheidsinstructiekaarten kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

Risicoanalyse en aanpassingen

Vooraleer machines in gebruik genomen worden, worden alle mogelijke risico’s bekeken. Er wordt nagegaan of er eventueel aanpassingen
moeten gebeuren. De wetgeving hieromtrent is zeer duidelijk en heeft een controlelijst met minimumvoorschriften opgesteld. Dit zijn
voorschriften waaraan een machine moet voldoen om op een veilige manier te kunnen werken.
Enkele voorbeelden zijn:
•

er moet afscherming van bewegende delen zijn;

•

er moet bescherming tegen wegvliegende delen zijn en

•

de bescherming mag niet te omzeilen zijn.

Veiligheid op de VTST

In oktober streek CWRM in Turnhout neer en bood het de
leerlingen de kans om een beeldje te maken en het peter- of
meterschap van dat beeldje op zich te nemen.
Van 10 tot 21 oktober 2016 werden onze leerlingen
uitgenodigd in het mobiele atelier van CWRM in de
Warande te Turnhout. Tijdens de workshop van ongeveer
60 minuten werden ze begeleid bij het maken van een
eigen beeldje. Elk beeldje kreeg de naam van één van de
slachtoffers, opgenomen in de namenlijst van het museum
In Flanders Fields.
Zo werd elke leerling peter of meter van dit unieke project
en ontving hij/zij een gepersonaliseerd certificaat met
hierin een dogtag met CWRM-stempel.
Dat het voor de leerlingen een fijne ervaring was (ook
voor oud-collega Willy Geudens), kan je duidelijk
merken op de foto’s.

Vorig schooljaar werden alle draaibanken, kolomboormachines en slijpmachines in onze school getoetst aan de minimumvoorschriften.
Daar waar nodig werden aanpassingen gedaan om de veiligheid van de gebruikers te garanderen. Zo werden op sommige plaatsen
nog afschermkappen en eindeloopschakelaars bijgeplaatst om te vermijden dat leerlingen in contact zouden komen met bewegende
machineonderdelen. Tegelijkertijd werden de afschermkappen uit plexi, die door de jaren aan transparantie ingeboet hebben, vervangen
door nieuwe, heldere plexi.
Veilig uitgeruste machines is één zaak. Ze veilig gebruiken is een andere zaak. En voor dat laatste zijn we allen verantwoordelijk.
Want vergeet niet, veiligheid is een zaak van iedereen.
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Interview animatiefilm
Dat onze leerlingen op de arbeidsmarkt meer dan hun mannetje staan, is al lang geweten.
Maar ook in hun hobby slagen leerlingen erin zichzelf én anderen te overtreffen.
We spraken met Elia Dresselaers uit het zesde jaar Elektrische installaties en Francis Hoet uit het zesde jaar
Elektrische installatietechnieken die bij o.a. filmfestival Mooov al jaren op professionele wijze filmpjes maken
en hiermee al internationaal faam gemaakt hebben.
uitwisselingsproject. We hebben samen met een groep Duitse
jongeren een kortfilm gemaakt. Wij verbleven één week in Duitsland
en zij zijn een week naar Turnhout gekomen.

Eén, twee, drie Action!
Wanneer zijn jullie met deze hobby begonnen?
• Francis: Al vanaf het eerste jaar volg ik jaarlijks een workshop van
één week. Deze workshops worden georganiseerd door Mooov,
het voormalige Open Doek. Hierbij maken we met een vaste
groep medewerkers een animatiefilm. Eerst wordt er gebrainstormd
over een idee en maken we een storyboard. Dit vormt de basis
van de latere film. Een belangrijk deel van een animatiefilm is het
verzamelen en maken van decors en figuren. Als alle attributen
of ‘props’ er zijn, kunnen we beginnen met filmen. Hier kruipt de
meeste tijd in. Als laatste volgt het editen: het bij elkaar voegen van
muziek, intro, aftiteling…

•

Elia: Ik ben 8 jaar geleden gestart. Toen de workshop negen jaar
geleden voor het eerst in de Warande georganiseerd werd, was ik
nog te jong om mee te mogen doen. Mijn twee broers deden wel
mee en hadden een heel leuk filmpje gemaakt. Ik was toen heel
jaloers en wou dat ook graag doen. Het jaar daarna heb ik me dus
ook ingeschreven. Ik vond het zo leuk dat ik me elk jaar opnieuw
inschreef.

Welk materiaal gebruik je? Kost dit niet veel geld?
• Francis: Gelukkig wordt het materiaal ons ter beschikking gesteld.
Om animaties te filmen volstaat een gewone spiegelreflexcamera,
een standaard lens en studioverlichting. Wil je aan je film echte
beelden toevoegen, is beter materiaal nodig. Wij gebruiken een
canon 5D mark 3, een full frame camera van zeer goede kwaliteit
en een specifieke canon EF lens, afhankelijk van het ‘shot’.
•

Elia: Inderdaad, de camera’s , laptops en software mogen we lenen
van Kidscam, de organisatoren van de workshop. De figuurtjes
maken we zelf. Voor tweedimensionale opnamen gebruiken
we enkel gekleurd papier. Bij 3D maken we eerst een skelet uit
aluminium draad, dat we bekleden met mousse. Dit wordt bedekt
met een laagje vloeibare rubber dat de huid van het figuurtje vormt.
Het hoofd, de voeten en de handen maken we met fimo, een soort
klei. Een mannetje kost ongeveer E 25.

De leerlingen van het tweede jaar trokken naar het natuurgebied ‘De Liereman’ in Oud-Turnhout.
Ze hielpen met het onderhoud en herstel van de natuur,
kregen wetenschappelijke uitleg over het leven van lieveheersbeestjes en keken door microscopen.
Het enthousiasme van de leerlingen en het mooie weer zorgden voor een fantastische dag.
De leerlingen van het eerste jaar fietsten
richting Klein Engelandhoeve nabij het
Turnhouts Vennengebied.

Voor TSO stond er een meting van
abiotische factoren, een determinatie van
bladeren en een bodemonderzoek op het
programma.

BSO kreeg een tekenopdracht, kookte
soep en maakte een stiltewandeling en een
creatieve bosopdracht.

Elia: Normaal maken we één echt filmpje per jaar. Dat neemt
ongeveer één maand in beslag. Maar props maak ik het hele
jaar door. Ik ben dus meer bezig met de animatie dan met het
monteren. Meestal worden bij het maken van de film eerst alle
scènes afgewerkt. Dan worden alle fotootjes aan elkaar gezet en
ingekort tot 1/25 seconde. Het geluid wordt helemaal op het einde
erbij gezet.

Zijn er veel tornooien of festivals?
Heb je al prijzen gewonnen?
• Elia: Ons filmpje wordt jaarlijks vertoond op Mooov. Vorig jaar
hebben we samen met Duitse jongeren gewerkt aan drie korte
filmpjes. In Duitsland zijn ze reeds vertoond. In België moet dit nog
gebeuren. We hebben al vier prijzen gewonnen met onze kortfilms.
•

•

Beheerswerkzaamheden in De Liereman

Francis: Onze laatste film “A Good Christian” heeft zopas de eerste
prijs gewonnen van het “Internationales Junges Filmfestival” van
Berlijn. De film is gekozen uit meer dan 500 films. Daarnaast
heeft hij ook nog de eerste prijs gewonnen op het “Youth Cinema
Network” festival. Momenteel zijn we in de running voor een YOUKI
Award. Onze film is geselecteerd op het “International Youth Media
Festival” van Oostenrijk.

Wat zijn jullie toekomstplannen?
Willen jullie verder gaan met deze hobby?
• Francis: In België is het zeer moeilijk om er je kostwinning van te
maken. Voor mij zal het dus een hobby blijven.
•

Elia: Ik wil hier zeker nog mee doorgaan en ben sinds kort gestart
met een nieuw filmpje. Het storyboard is klaar en als alles goed
gaat, zou de film tegen 2017 klaar moeten zijn. Dan zal hij
geüpload worden op YouTube.

Onze vorige film ‘A Good Christian’ is immers te bekijken op
https://vimeo.com/170453819. Het is echter de eerste versie en daar
zitten nog wel wat fouten in.
We wensen Elia en Francis nog heel veel plezier en succes met hun fijne
hobby.

Hoeveel tijd besteed je aan je hobby?
• Francis: Aanvankelijk was het maar één week per jaar. Tijdens
het filmfestival van Mooov werden onze filmpjes getoond.
Na vele jaren ervaring en mooie resultaten, werd onze groep
vorig jaar geselecteerd om deel te nemen aan een Erasmus
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In de media

De leerlingenraad

VTST in de krant

De leerlingenraad voor de tweede en derde graad vergadert één keer per
trimester. Op de vergaderingen worden er voorstellen gelanceerd om het
schoolleven op de VTST zo aangenaam mogelijk te maken.
Daarvoor kunnen er enerzijds tijdens de middagpauzes activiteiten
georganiseerd worden door een kerngroep ‘Toch wel tof!’ gedoopt en
anderzijds voorstellen gelanceerd worden over algemene zaken.
We werken met vrijwillige leerlingen die het nut inzien van een leerlingenraad
en bereid zijn 1 keer per trimester dit schooljaar ideeën uit te wisselen en uit
te werken. Eventueel mogen ook maximum twee leerlingen van één klas mee
komen vergaderen, alleen is ook maar alleen.

Toch wel tof!
Er worden nog enthousiaste leerlingen gevraagd bij de groep
‘Toch wel tof!’ die de volgende (middag)initiatieven willen uitwerken
dit schooljaar:
•
•
•
•

spelletjes op de speelplaats op de Dag van de Jeugdbeweging
Tetristornooi voor alle jaren
filmvoorstelling in een koude periode per graad
ondersteuning van Broederlijk Delen met muziekaanvragen in het
Glazen Huis
• Kubb-tornooi op de speelplaats van de eerste graad
• jaarboek en organisatie 100 dagen voor de leerlingen van het
zesde jaar
ALGEMENE VRAGEN EN VOORSTELLEN
Volgende vragen en voorstellen werden door de leden (voor)gesteld en zullen beantwoord worden of verder besproken worden op de
volgende vergaderingen in trimester 2 en 3.
• De geïnstalleerde ideeënbus werd vorig schooljaar gesaboteerd, er werd een herstelling uitgevoerd en een meer geschikte ophangplaats
gezocht in de buurt van de prefecten om misbruik te voorkomen. Wanneer wordt de bus terug opgehangen?
• Leerlingen stellen de vraag om hun tussentijdse resultaten via Smartschool beter te kunnen opvolgen.
• Is het mogelijk de dag anders in te delen zodat maandag en donderdag het einduur vroeger valt net als de meeste scholen in de buurt?
• Is het mogelijk om nog banken te plaatsen aan de zonkant langs de refter?
• Kunnen er ook drankfonteintjes komen op de meisjestoiletten?
• Kan de agenda voor de leerlingen op Smartschool gezet worden?
• Kunnen de zesde jaren als ze 18 zijn na toestemming van hun ouders buiten de school gaan tijdens middagpauzes?
• Kan de groep ‘Toch wel tof!’ geen bezoekje organiseren van Sinterklaas en zijn Pieten?
• Kan er eens nagekeken worden of er geen wespennest(en) zitten in de buurt van de C-blok, want de beestjes worden vaak daar
opgemerkt!
• Kan er in warme praktijklokalen met korte mouwen gewerkt worden i.p.v. de werkoveralls met lange mouwen?

Dag van de jeugdbeweging
Op 21 oktober was het dag van de jeugdbeweging.
Jong en oud hadden allemaal hun uniform aangetrokken.
Ook dit jaar was het weer een succes! Velen kwamen weer
meespelen tijdens de middagpauze.
We hebben onder andere Dikke Bertha en Mijnenveld gespeeld
en niet te vergeten het touwtrekken.
Alle deelnemers kregen na afloop een gezonde verrassing.
Hopelijk zien we jullie volgend jaar weer massaal.
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Krachtmeting

Proef de penaltystip,
bots tegen een basketbal,
groei mee met het gras en kies een krachtmeting of...
sport in het kort

Krachtmeting

VTST-voetbalploeg miniemen
Na verlies tegen de Handelsschool, won deze ploeg van Rosenberg Mol met 2-1.
Proficiat VTST-duivels!

Supertrofee 2015 – 2016
De naam zegt het al: voor deze trofee moet je als klas super zijn. Op de sportreceptie werden de winnende klassen per leerjaar gehuldigd.
Om op het podium te komen, moest er gewonnen worden in een competitie met diverse sporten zoals, voetbal, basketbal en handbal.
Ook dit jaar belooft het weer een spannende strijd te worden. Succes allemaal!

Survivaltrophy
Op woensdag 5 oktober zakten we met enkele leerlingen van onze
derde graad af naar het Zilvermeer. Hier vond de Survivaltrophy
van de SVS plaats. Onder een stralend zonnetje trotseerden onze
leerlingen verschillende hindernissen. Over een parcours van 5
kilometer werd er gelopen, gekropen, gesprongen, gezwommen
... 28 hindernissen moesten er overwonnen worden. Onze jongens
deden het voortreffelijk. Op 74 deelnemende ploegen wisten we
plaatsen 38, 36, 28 en 23 te veroveren. Als kers op de taart was
er 1 team dat net in de top 10 wist te eindigen op een mooie 9de
plaats. De leerkrachten namen ook weer deel dit jaar. Na hun titel
van vorig jaar rustte er toch wat druk op hun schouders maar ze
bezweken niet en maakten hun favorietenrol waar. Ze verlengen zo
hun titel voor minstens 1 jaar. We willen alle deelnemers bedanken
voor hun positieve inzet en hun voorbeeldig gedrag tijdens deze
uitstap.
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Wie trekt er aan het langste eind?
Cédric Lauwerysen 5B1 en Patrick van der Wal uit 6MA bekampen elkaar wel eens in een bijzondere sport:
TOUWTREKKEN.
We gaan ervan uit dat niet al onze lezers zich precies kunnen voorstellen wat touwtrekken is,
vandaar dit kleine interview.
Patrick, Cédric, kunnen jullie in het kort uitleggen wat
het volgens jou inhoudt?
Cédric: Een team bestaat uit acht, negen of, in sommige gevallen,
zelfs tien trekkers. Er zijn verschillende posities.
De voorste man wordt de stayer genoemd en de laatste man is de
ankerman. Ik sta meestal rond de derde of vierde positie.
Patrick: Mijn plaats hangt af van de tegenstander. Die
tegenstander moet je trouwens twee keer bekampen.
Als je één keer wint, krijg je één punt. Als je twee keer wint, krijg je
drie punten.

Touwtrekken was ooit een discipline van de atletiek.
Zou je het kunnen vergelijken met een andere sport?
Cédric: Bij touwtrekken heb je heel veel kracht in je benen nodig
om de klapjes van de tegenstander op te vangen en om te kunnen
stappen.
Patrick: Je hebt ook veel power in je armen nodig. Er zijn heel wat
overeenkomsten met roeien, alhoewel je daar misschien nog wel
meer uithoudingsvermogen voor nodig hebt.
Welke eigenschappen of kwaliteiten moet een
touwtrekker zeker hebben?
Patrick: Kracht, uithoudingsvermogen en de juiste houding zijn
de belangrijkste eigenschappen. Hier trainen we dan ook hard op.
We doen geregeld duurlopen of trekken een gewicht via een lift
omhoog en blijven dan een paar minuten in positie staan.
Cédric: Je moet inderdaad een goede conditie hebben. Daarom
is het ook zo belangrijk dat je veel komt trainen. We trainen drie
keer in de week gedurende zo’n twee tot twee en een half uur.
We hebben een elektrische takel die een ander team simuleert. In
de zomer trainen we op gras en op het zand, in de winter op de
trappenbaan en de rubberen matten.
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Bij welke club ben jij aangesloten en hoe kwam je erbij
om te gaan touwtrekken?
Is er geen voetbalclub in jouw dorp?
Patrick: Ik ben aangesloten bij TTV De Galliërs in Ravels-Eel.
Vrienden vroegen me destijds om eens mee te gaan trainen en zo
ben ik erin gerold.

Zijn er ook internationale wedstrijden?
Patrick: Begin dit jaar hebben we nog aan het WK indoor in
Volendam deelgenomen. Er wordt ook jaarlijks een GENSB-tornooi
voor de jeugd gehouden. GENSB staat voor Germany, England, the
Netherlands, Switzerland and Belgium. Één van deze landen neemt
dan de organisatie op zich.

Cédric: TTV De Berketrekkers in Merksplas is mijn team. Ik heb vier
jaar atletiek gedaan maar was daar een beetje op uitgekeken. Ik
vond dan een nieuwe uitdaging in deze sport.

Cédric: De Zwitsers en de Chinezen zijn haast onklopbaar. Op
Belgisch niveau gaat het iets vlotter. We hebben in de verschillende
categorieën al een aantal titels kunnen vieren.

De meeste clubs zijn in het noorden van de provincie
Antwerpen gesitueerd.
Heb je een verklaring waarom het hier populairder is
dan in andere Vlaamse provincies of Wallonië?
Cédric: Je hebt inderdaad heel wat clubs in de Noorderkempen.
In Brecht heb je TTV De Power Rangers, in Retie TTV de familie
Janssens en in Minderhout TTV Mertensmannen. In Nederland is
onze sport ook bijzonder populair en zelfs tot in Zuid-Afrika heb je
teams.

Welke toekomstplannen heb je nog?
Cédric: Ik zou de sfeer van een WK nog wel eens willen
meemaken. Dat was een uiterst leuke ervaring.
Patrick: Op een dag hoop ik goud te winnen op het WK. Zou het
ook niet geweldig zijn als het een olympische sport zou worden?

Onder : Een wedstrijd op het WK indoor in Volendam in Nederland.
Je ziet dat het touw perfect in één rechte lijn is en zo hoort het te zijn!
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Welkom eerstejaarsleerlingen
1 september, een nieuwe start
op de grote school! Bange
oogjes, snelle hartjes! Gelukkig
snel een groep vrienden,
geruststellende leerkrachten
en nieuwe uitdagingen. De
eerste dag op de VTST was heel
spannend. Ik kende niemand,
alleen een vriend van vorig
schooljaar. We gingen samen
naar de VTST en daar wachtten
lieve leerkrachten op ons. De
onthaaldag was heel leuk want
we leerden onze klasgenoten beter
kennen. Daarna hebben we nog
leuke spelletjes gespeeld en een
poppetje gemaakt.

De eerste schooldag was heel
interessant. In de stille ruimte werden
we in klassen verdeeld. Er zijn wel
een paar speelvogels bij maar ik ben
toch wel tevreden. We moesten onder
andere kruiswoordraadsels oplossen.
Ik ben blij dat ik naar deze school
ben gegaan. In De Hoge Rielen
maakten we een poppetje en deden
we een spel om de namen van onze
klasgenoten te leren kennen.
Alexander Prinsier

Arnold Midodji

Ik vreesde dat ik niet snel vrienden
zou maken maar toen we in de
klas zaten, verdween die angst.
We krijgen veel verschillende
vakleerkrachten maar nu ken ik ze
al wel een beetje. Ik dacht dat mijn
boekentas zwaarder ging zijn maar
dat valt nogal mee.
Jan Slegers

Door de leuke ontvangst voelde ik
me al meteen thuis. Ik werd goed
begeleid naar de plek waar ik moest
zijn. We kregen een plaats in de klas
en toen dacht ik: “Dit komt wel goed.”
We deden samen een spel en moesten
samenwerken. De dag later in De Hoge
Rielen mochten we eerst knutselen
en daarna een spel spelen. Tijdens
het spel Cluedo zochten we naar een
moordenaar in een groot bos.
Jobbe Bauweraerts
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Energiezuinige woning in opbouw

Brievenbussen in Douglas

De leerlingen van het vijfde en zesde jaar Ruwbouw zijn vorig
schooljaar gestart met de bouw van een energiezuinige woning.
Zij maakten de werf bouwrijp, deden aanpassingen aan het
bestaande rioleringsnet en na het uitzetten van de bouw en de
daaropvolgende graafwerken, startten ze met de funderingswerken
die zowel metselwerk, gewapend beton en rioleringswerken
inhielden. Ook de druklaag op de welfsels en de betonplaat op
volle grond werden gestort. Dit schooljaar zullen de leerlingen het
verdere metselwerk aanpakken en zal er naast de school stilaan een
heuse woning uit de grond rijzen.

De leerlingen van het zesde jaar Houtbewerking van vorig schooljaar poseren voor hun
reeks brievenbussen, gerealiseerd in de houtsoort Douglas, voor verblijfsdomein de Hoge
Rielen in Kasterlee.

Molenaarstrap en buitenbank
De leerlingen van het zevende jaar Bijzondere schrijnwerkconstructies van vorig schooljaar
maakten en plaatsten een "molenaarstrap" in beukenhout. Dit ontwerp van trappen wordt
vooral toegepast in kleinere ruimten waar de trap weinig plaats krijgt. De treden zijn
om en om, links, rechts geplaatst wat maakt dat je altijd met dezelfde voet zal moeten
vertrekken om boven te geraken of beneden natuurlijk.
In samenwerking met Regionale Landschappen Kleine en Grote Nete en Stad Turnhout,
maakten ze ook een buitenbank waarin een bijenhotel en een plantenbak zijn
verwerkt. De bank, gemaakt uit kastanje, is geplaatst aan de Heizijde tegenover het
Clarissenklooster. Zittend op de bank heb je zicht op het prachtige Kempische landschap,
een aangename verpozing voor wandelaars en fietsers.

Baeken Natuursteen
Het zesde jaar Bouw fietste vorig schooljaar tot bij Baeken Natuursteen om daar het
moderne machinepark en de gepassioneerde werknemers te bewonderen.

Spaghettibruggen
In het vijfde jaar Bouw- en houtkunde heeft elke
leerling een prototype ontworpen van een brug.
In Diepenbeek volgden de leerlingen hiervoor een
workshop ‘spaghettibrugbouwen’. In verdere lessen
zal het prototype uitgewerkt worden in hout en
metaal. De bruggen zullen nadien belast en verder
besproken worden.

Nordex
De leerlingen van het vierde jaar Hout brachten vorig schooljaar
een bezoek aan de firma Nordex te Arendonk, in België de
belangrijkste producent van binnendeuren. Onze leerlingen kregen
in de productiezaal niet alleen uitleg over binnenschrijnwerk, maar
kregen ook de kans om zelf de handen uit de mouwen te steken!
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De Fakkel

De Fakkel

Op zoek naar het vuur in de VTST
Op zoek naar het vuur in de VTST. Zeven leerlingen, één van elk jaar, beantwoorden enkele vraagjes om de
mens achter het wezen op de schoolbanken te leren kennen. Telkens geven ze de fakkel ook door zodat we
in elke afdeling kunnen terechtkomen. De fakkel zal eeuwig blijven branden

Siebe Gyesbreghs
M12

Arno Van Den Bogaert
21H

Dongala do Nascimento Antonio
E31

Ryan Janssen

Lizi-An Boonen
5C1

Wannes Van de Mierop
6B1

Ben Jacobs

41B

Wie is je sportidool
en waarom?

Thibaut Courtois omdat hij goed
kan keepen en ik ben zelf ook
keeper bij KFC De Kempen.

Max Verstappen uit de Formule 1.
Hij kan goed racen en ik hou zelf
ook van snelheid.

Ronaldinho want door hem heb ik
heel veel geleerd over voetbal.

Tim Gajser. Hij is een
motorcrosser en dat heb ik
zelf ook gedaan. Ik vind het
nog altijd een toffe sport.

Ingrid Bergmans, ze is één van
de beste judovrouwen van de
wereld geweest. Judo is mijn
lievelingssport.

Wout Van Aert omdat ik graag
veldrijden kijk en hij woont in onze
buurt.

Kevin De Bruyne omdat hij bij de
Rode Duivels speelt en ik echt wel
naar hem opkijk.

Op welke plek in de wereld
wil je wel eens komen?

New York omdat daar veel
lichtshows zijn.

Los Angeles om naar de Walk of
Fame te gaan kijken.

Op de geboorteplaats van mijn
ouders in Angola. Dan zou ik eens
kunnen zien hoe het leven daar
gaat.

Congo. Dat lijkt me een tof
land. Ik denk dat de mensen
daar heel vrij zijn.

In Australië of Amerika, het lijkt me In Amerika. Ik denk dat het leuk
echt de moeite om daar eens rond is om de bekende gebouwen ter
te reizen.
plaatse te bekijken en daar rond
te reizen.

Naar het Himalaya-gebergte. De
bergen spreken me aan en ik denk
dat er een fantastisch uitzicht is op
de prachtige natuur.

Turnen tijdens de les lichamelijke
Nooit opgeven en je best doen! En
opvoeding omdat ik het graag doe vooruit kijken in plaats van naar
en ook goed kan.
het verleden te kijken.

Dat ik moet luisteren. Dat
heb ik van meneer Dierckx
geleerd.

De praktijklessen omdat we veel
bijleren en het is ook gewoon tof.

De praktijklessen omdat ik er de
meeste tijd in doorbreng en het
meeste bijleer.

Geen oorlog meer, alleen maar
vrede!

Ik zou ervoor zorgen dat er geen
kindsoldaten meer zijn in de
wereld.

Ik zou het rookverbod
afschaffen.

Ik zou de armoede aanpakken en Het terrorisme zou ik aanpakken.
zorgen voor meer gelijkheid tussen Wat mensen elkaar zoal aandoen,
de mensen.
zogenaamd in naam van de
godsdienst, dat gaat er echt over,
vind ik.

Conflicten en oorlogen afschaffen
zodat iedereen zijn eigen
cultuur op zijn eigen manier kan
meemaken.

echt geen tof leven leiden.

Mijn mama omdat ze me altijd
helpt.

Mijn ouders omdat ze gevlucht zijn
uit Angola om ons een beter leven
en een kans op een goed diploma
te geven.

Aan mijn vriendin omdat ik
gelukkig ben met haar. We
zijn al best lang samen.

Mijn familie en vrienden omdat ze
me steunen en er altijd voor me
zijn.

Mijn ouders omdat ik goed met
hen overweg kan en ik kan alles
tegen hen vertellen.

Mijn ouders omdat ze al 18 jaar
het geduld hebben om me op
te voeden (en dat verbaast me
wel een beetje nu ik er zo over
nadenk).

Naar welke muziek
luister je graag?

DJ-remixen zoals Spaceman en
Dimitri Vegas.

De popmuziek die ze op de radio
spelen.

Rap van Broederliefde,
bijvoorbeeld het liedje ‘Zeg me’.

Raw, hardcore en house.

De popmuziek die ze op de radio
draaien.

Hedendaagse muziek en dan
vooral de harde stijlen zoals
hardstyle en raw.

hardcore, raw, tek, hardstyle,
frenchcore en ook beetje
“normale” muziek.

Welke film staat
bovenaan je lijst?

Casino Royale. Ik hou van
pokeren en dat komt in die film
aan bod.

Star Wars omdat er in gevochten
wordt en omdat de verhalen zich
in de toekomst afspelen.

Creed. De film gaat over een man
die bokser wil worden en letterlijk
vecht voor iets dat hij echt wil.

De films van de Kampioenen. Divergent, dat is een
Ik vind dat er echt goeie
sciencefictionfilm. En ook de
humor in zit.
klassieke Disneyfilms omwille van
het jeugdsentiment.

Escape Plan. Met Schwarzenegger The Fast and the Furious.
en Stallone. Het gaat over een
specialist in ontsnappingen die zelf
opgesloten geraakt. Interessant
hoe ze zo’n film kunnen maken.

Wat maakt je boos?

Als mijn broer mij irriteert dan
word ik wel eens boos.

Als andere mensen over mijn
familie beginnen te roddelen.

Vechtende mensen, of mensen
die worden uitgescholden door
anderen.

Als iemand me verraadt of
met mijn voeten speelt.

Mensen die zich anders voordoen
dan ze zijn. Als ik het door heb,
word ik kwaad.

Terrorisme en het geweld dat erbij Mensen die profiteren van andere
komt kijken. Daar kan ik niet goed mensen daar kan ik echt niet
tegen.
tegen.

Wat is het leukste
dat je ooit gedaan hebt?

Een vakantie met ons gezin in
Turkije. Het hotel was top en de
omgeving was heel mooi.

Ik ben met mijn gezin naar Mexico
op reis geweest. Het was er zalig
warm en er waren heel veel toffe
activiteiten.

Ik ben eens twee weken op
voetbalkamp geweest in Duitsland.
We hadden het gezellig met ons
team en we hebben veel tornooien
gevoetbald.

Gewoon genieten van de
grote vakantie vind ik altijd
wel tof. Twee maanden rust.

Mijn vakanties met Kazou omdat je Met ons gezin op reis gaan vind ik
nieuwe bestemmingen leert kennen altijd wel tof. Het is fijn van eens
en vrienden maakt.
samen te kunnen ontspannen.

Ik heb al zoveel leuke dingen
gedaan dat het een moeilijke
keuze is. Maar mijn eerste
Bassleader festival blijft me bij.

Hoe ziet je
ideale weekend eruit?

Een heel weekend voetballen en
eens op bezoek gaan bij mijn
voke. Hij is loodgieter, hij maakt
veel dingen zelf en soms mag ik
hem eens helpen.
Schrijnwerker.

Turnen in competitie en lekker
Veel voetballen, tussendoor Fifa
chillen aan het zwembad met mijn spelen op de Playstation en me
amuseren met mijn vrienden.
vrienden.

Ik ga graag rustig met mijn
vriendin op stap of eens
vissen met vrienden.

Zaterdag: winkelen of iets met
Op zaterdag iets gaan drinken
vrienden doen en ’s avonds een
met vrienden en op zondag rustig
fijn feestje. Zondag: me eens goed samen zijn met mijn vriendin.
uitleven op de Chiro.

Feesten, slapen, eten, nog feesten,
slapen en dan een rustige zondag
om met vrienden iets te gaan
doen.

Schrijnwerker.

Elektricien. Eigenlijk zou ik graag
doorstuderen voor ingenieur.

Metser.

Daar heb ik nog geen enkel idee
van.

Ik zie wel wat het leven brengt.

Aan Jarne Smets M12

Aan Marnix Geerts 22H

Aan Exaucé Masali Monga Akwali
E31

Aan Jarne Smets 41B

Aan Jens Van Ravenstyn 5C1

Welke les staat bovenaan
Een ronding maken in blokjes. Ik
in je herinnering en waarom? wist niet hoe dat moet en dat heb
ik hier op school geleerd.

Wat zou jij veranderen
in de wereld?

Minder oorlog!

Wie krijgt van jou een pluim? Mijn vrienden. Zonder hen zou ik

Wat wil je later worden?

Aan wie geef jij
de fakkel door?
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De tekenlessen met het
computerprogramma. Niet
iedereen kan het en ik ben er wel
fier op dat ik het geleerd heb.

Inspecteur bij de politie. Het
bestrijden van drugs spreekt me
wel aan.

7LA
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Oud-leerlingen

Oud-leerlingen

In de voetsporen van...

James Wangendo

James Wangendo was een Keniaanse OKAN-leerling voor hij in onze school terechtkwam.
Hij wist zich succesvol te integreren in de VTST en later ook op de arbeidsmarkt.

Weet je nog in welk jaar je afstudeerde in onze school?
In juni 2013 studeerde ik af aan de VTST. Ik kan me de receptie
nog levendig herinneren.
Je volgde de richting Industriële elektriciteit
in het zevende jaar.
Waarom koos je om een zevende jaar te doen
in plaats van direct te gaan werken?
Ik vond het nuttig om iets bij te leren. Op die manier waren
de kansen groot om een job te kunnen krijgen in zowel
huishoudelijke als in industriële installaties.
Werk je al een hele tijd voor dezelfde werkgever of heb
je al verschillende jobs gehad?
Ik heb tot op heden altijd voor dezelfde werkgever gewerkt:
Wienerberger in Beerse. Hier werk ik als machineoperator
in de zagerij-afdeling. Samen met mijn team zorgen wij dat
de bakstenen gezaagd worden tot strippen. De strippen
worden gebruikt voor isolatie en ook decoratie van een
woning. Intussen heb ik nog een interne opleiding gehad
voor lassen en heftruckbestuurder. Ik heb ook een BA5-attest
kunnen behalen waardoor ik dus als heftruckbestuurder en als
onderhoudstechnicus werk.

18
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Wat zijn je beste herinneringen aan de VTST?
Ongetwijfeld de sportdag in het vierde jaar. Toen waren wij met
de hele klas naar Herentals geweest voor een gewone sportdag
maar op de terugweg naar school heeft M. Vanreusel ons verrast
met een lekkere barbecue bij hem thuis. Super!
Voor de 100-dagenviering in het zesde jaar hebben wij een film
gemaakt van ‘WAT ALS’.
Bijna de hele klas was verkleed in koeien, behalve ik, want ik
was de boer. Ik zal nooit vergeten hoe we er toen uitzagen.
Wat zijn jouw professionele toekomstplannen?
Als alles goed gaat, zou ik graag in hetzelfde bedrijf blijven
werken en doorgroeien tot productieleider.
Nog veel succes, James!

In de voetsporen van …

Kenneth Roefs

Bij wegenwerken ontmoetten we toevallig Kenneth Roefs. Kenneth studeerde af in de richting Houtbewerking.
Enthousiast vertelde hij over zijn job. We laten Kenneth aan het woord.

Wanneer heb je de VTST verlaten?
In 2008 ben ik afgestudeerd. Daarna volgde ik een opleiding
'stratenmaker' aan de Syntra in Turnhout. Zo ben ik in mijn
'werkwereld' beland.
Hoe ziet je loopbaan eruit?
Ik ging direct aan de slag als klinkerlegger. Ik leer graag bij.
Hierdoor kwam er variatie in mijn opdrachten. Zo legde ik heel
wat kilometers rioleringen en stond ik ook in voor de afwerking
ervan. Ondertussen heb ik niet stilgezeten en kreeg ik werk als
stratenmaker aangeboden. Ook hier leerde ik weer heel wat bij,
zoals hoe je de grond hard kan maken door het goed besturen
en gebruiken van een rolwasser. Daarnaast leerde ik ook hoe
je een weg 'undercover' moet klaar maken. Een basislaag beton
goed en mooi verspreiden zodat je bij het leggen van de klinkers
later geen probleempjes meer ondervindt, is één van mijn
favoriete taken.

Heb je je nog moeten bijscholen voor je job?
Inderdaad. Ik kom met meer en meer machines in aanraking
bij de taken die ik moet uitvoeren. Daarom volg ik regelmatig
wat bijscholingen. Je moet immers alles eerst goed begrijpen
alvorens je het kan toepassen én kan doorgeven aan je
werkmakkers. Ik zie mijn toekomst in de ‘bouw' dus wel zitten.
Heb je nog goede raad voor de leerlingen
die nog op de schoolbanken zitten?
Wat ik me nog van mijn opleiding in de VTST herinner, is jezelf
blijven. Bovendien is van elkaar leren een belangrijke houding.
Zo stimuleer je elkaar en blijf je je job graag doen.
Nog veel succes, Kenneth!
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Blikopener

Blikopener

Fundamenten

Nieuwe gezichten
We verwelkomen dit schooljaar 8 nieuwe collega’s in onze leraarskamer.
Hun gezichten zijn inmiddels vertrouwd op de speelplaats maar we stellen ze graag nog even voor.

Fundamenten, jawel, dat zijn ze, de mannen en vrouwen die de VTST verlaten en van een verdiende rust
gaan genieten. Ze blijven een stuk van onze school waar we verder kunnen op bouwen.
Willy Geudens
… was jarenlang een vaste waarde in onze houtafdeling. Hij bracht zijn
creativiteit en gedrevenheid over op de leerlingen, van jong tot oud. Naast
zijn werk tussen de kasten, deuren en trappen, zette Willy zich in voor de
leerlingenraad en bouwde hij met de leerlingen een indrukwekkende piramide
van bamboe die te bewonderen was tijdens ons opendeurweekend. We
wensen Willy nog vele gezellige jaren toe met zijn familie.

Lien Vervoort en Robin Heylen zorgen
voor versterking in de werkhuizen van
respectievelijk grafische media en
elektriciteit.

Lien Vervoort

Jos Marinus
… heeft ontelbare sputterende auto’s weer aan de praat gekregen. Na een
ochtendkoffie was hij altijd te vinden in de garage van onze school. Samen
met de leerlingen en met zijn vaste collega Wilfried sleutelde hij van ’s
morgens tot ’s avonds aan de auto’s tot ze weer rondreden. Jos heeft ook
jarenlang onze lerarenband Moet Kunnen versterkt met strakke basriffs. We
wensen hem nog vele muzikale en sociale pensioenjaren toe.

Robin Heylen

Stan Willems
… was onze collega waarvoor het computertekenen geen geheimen had.
Vlotjes schetste hij virtuele werkstukken die hij liet ronddraaien op het scherm
om het eindresultaat in 3D te laten zien. Met het nodige geduld begeleidde hij
zijn leerlingen bij de computer. Stan was een sportieve en gedreven collega.
We wensen hem nog vele fijne pensioenjaren toe om te genieten van het
leven, in de stad en daarbuiten.

Lise Luyts springt bij op het secretariaat en
Dirk Meulemans kan je in de houtafdeling
vinden.
Lise Luyts

Dirk Meulemans
Martin Smulders
… was jarenlang verantwoordelijk voor de bevoorrading van het
magazijn in onze school. Elke schroef en elke bout werden door hem
besteld. Bovendien bemande hij de EHBO-post, waar zieke of gekwetste
leerlingen de eerste zorg kregen. Martin was niet de man van het hoge
woord maar je kon op hem rekenen en hij was altijd tot hulp bereid. We
wensen hem van harte nog een rustige pensioentijd toe, om te genieten
van het leven, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Aurélie Poels en Andrea Govers geven dit
schooljaar Nederlands en godsdienst in
onze school.
Andrea Govers
Aurélie Poels

Prijsbeest

Zit er een ingenieur in je?
Ingenieurs moeten abstract kunnen redeneren.
Hieronder vind je alvast een intelligentievraagje om je ingenieurstalent te achterhalen.
Doe mee en maak kans op een leuke prijs! Veel succes!

Welke figuur hoort op de plaats van het vraagteken?
Naam :
Jan Eysermans en Eric Bastiaens zetten hun
tanden in technische vakken zoals mechanica en
regeltechniek.
Jan Eysermans

Eric Bastiaens

Klas :

.........................................................................................................

....................

Breng het antwoordformulier binnen
op de receptie.

A

B

C

D

?
?
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Tweetjes

Kerst

Kerstmis

Rouwklas, debatruimte,
bezinningslokaal…
binnenkort heeft onze
school een sacrale
ruimte waar dat
allemaal kan. De
meubelen zijn al bijna
klaar.
#modulair
#eik

Senne Mols uit 42M werd
provinciaal kampioen op de
4x800 m.
Senne is 15, hij loopt al 6 jaar
en is van plan nog veel en hard
te lopen.
#proficiat
#wijsupporteren

Op de "Dag van de jeugdbeweging" kwam oud-leerling Jordy
Van Donick, vorig jaar D61 en nu werkzaam bij drukkerij Daneels
in Beerse, met een doos vol koffiekoeken de leerlingen van de
grafische afdeling verwennen.
#koffiekoek #lekker!

Op de
speelplaats van
de zevende
jaren staan
voetbalgoals
die op school
zijn gemaakt.
Binnenkort
verhuizen ze naar
hun definitieve
grasmat!.
#laspraktijk
#gooaaal!
Onze collega’s van de
onderhoudsdienst krijgen nieuwe
kasten om hun spullen op te
bergen. De leerlingen van 6HA
hebben ze gemaakt en geplaatst.
#vakwerk
#opgeruimdstaatnetjes
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Ik heb gisteren een pak plezier gekocht
en vandaag voor een prettig prijsje doorverkocht
aan een machtig man, die het kon betalen
om de ziel uit de vreugde te halen.
Ik heb gisteren een hoop hoop verloren
en geef een beloning aan wie hem terugvindt,
een plaatsje op de knie van mijn ivoren toren
voor één of ander derde wereldkind.
Ik heb gisteren een doos verdriet gevonden
verstopt achter een stapel glimlachjes
met een paar dure woorden omwonden
en weglopende traantjes, stil en zachtjes.
Ik heb gisteren een portie haat gekregen
er was weer heel wat overschot
dank u wel, zei ik verlegen
gebruik hem wel was het antwoord bot.

Deze knappe
gasten van 7EA
namen in juni op
de proclamatie in
schoonheid afscheid
van hun titularis
en onze school.
#vliegerin
#succes!

Naast huiswerk maken
of sporten, kan je in
onze school tijdens de
middagpauze ook je
technische vaardigheden
bijschaven.
#tochweltechnisch

Ik heb gisteren mijn leven geruild,
voor een ik, een betekenis en een doel,
er hebben zoveel mensen om gehuild
maar dat is niet hoe ik me nu voel.

Hebben ons verlaten :
Maria Leyten
moeder van Leon Smets
technisch adviseur
op 7 juni 2016
José Jans
schoonmoeder van Wilfried Terweduwe
leraar automechanica
op 6 juli 2016

Onze leerlingenraad
zet zich in om het
schoolse leven voor
de leerlingen nog
boeiender en ook
wat gezelliger te
maken. Ze kregen
op de receptie eind
vorig schooljaar
een pluim voor hun
engagement.
#goedbezig
#dikkemerci

Walter Claessen
broer van Marc Claessen
secretariaatsmedewerker
op 10 juli 2016
Gust Dockx
oud-leraar
op 10 juli 2016
Louis Vervloet
oud-leraar
vader van Geert Vervloet
leraar mechanica
op 13 september 2016

Rosa Kerckhofs
zus van Marc Kerckhofs
leraar lichamelijke opvoeding
op 29 september 2016

Hartslag

Maria Dockx
moeder van Leo Wens
algemeen pedagogisch directeur
op 7 oktober 2016
Leo Jacobs
vader van Dirk Jacobs
leraar grafische technieken
en technisch adviseur
op 31 oktober 2016
Bart Smets
vader van Jarne M12
en Senne 21H
op 9 november 2016
Mieke Janssen
zus van Eric Janssen
leraar mechanica
op 16 november 2016

We verwelkomen:
Pia
dochtertje van Karen Van Nueten
lerares godsdienst
op 14 juni 2016
Cas
zoontje van Elisa Sels
lerares Engels,
Nederlands en godsdienst
op 23 september 2016
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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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