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Samen toekomst maken

Iedereen
telt!

Wanneer op 1 september 2019 de modernisering van het onderwijs wordt
doorgevoerd, zullen wij op de HTCT-campus samen met de andere secundaire
scholen van KOBArT de opties STEM-wetenschappen en STEM-technieken
voor leerlingen vanaf 12 jaar aanbieden. Daarnaast zullen in deze nieuwe school
de theoretisch-technische STEM-richtingen vanaf de tweede graad gevolgd kunnen worden, nl.
Industriële wetenschappen, Bouw- en houtkunde, Elektriciteit-elektronica en Elektromechanica.

HT²O wordt een gloednieuwe open innovatieve leeromgeving voor meisjes en jongens met een
uitgesproken interesse voor de STEM-richtingen. HT²O heeft o.a. als doel om aan de stijgende vraag
naar technologische en wetenschappelijke profielen in de regio Turnhout te beantwoorden.
Ook onze praktisch technologische opleidingen willen we sterk moderniseren.
De aanpak in de VTST wordt grondig vernieuwd en de school in de Zandstraat
wordt geleidelijk aan in een nieuw jasje gestoken.
Om dit zichtbaar te maken, krijgt ook de school in de Zandstraat een nieuwe naam: PT²O
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Nieuwsbrief

Op de voormalige Syntra-site bouwt ons bestuur KOBArT vzw
een Hightech-campus voor innovatief STEM-onderwijs uit.

PT²O focust op jongens en meisjes die een praktisch technologische opleiding kiezen.
Een doel van PT²O is om aan de alsmaar stijgende vraag naar goedgeschoolde vakmensen
in de regio Turnhout te beantwoorden.
We blijven de link leggen tussen denken en doen, ontwerpen en uitvoeren.
Daarom werken beide scholen onder hetzelfde motto:

samen toekomst maken

Nieuwsbrief

Prowood

Dag van de Jeugdbeweging

De leerlingen van de 3de
graad Houtbewerking en
Houttechnieken brachten
een bezoek aan de
technologische houtvakbeurs
Prowood in Flanders Expo
Gent.

Onze leerlingen kwamen die dag in het uniform van hun
jeugdbeweging naar school. Op initiatief van de leerlingenraad en onder de deskundige leiding van de leerkrachten
Jasper Horsting en Aaron Simsek werden tijdens de middag op de speelplaats typische jeugdbewegingspelletjes
gespeeld.
Na deze ontspannende inspanning werden de deelnemers
getrakteerd op een gezonde appel.

NMBS
De 6de jaren
Mechanische
vormgevingstechnieken
en Elektromechanica
gingen een kijkje
nemen in de
Tractiewerkplaats
Antwerpen-Noord van
de NMBS.

Stop pesten
De 1ste jaars werden
ondergedompeld in een
themadag tegen pesten.
In de voormiddag stond
naast een quiz ook een
toneelvoorstelling op
het programma. Na de
middagpauze konden de
leerlingen kiezen uit een aantal
activiteiten: een sleutelhanger
maken, een bladwijzer
drukken, het schrijven van een
slogan, knutselen en samen
vertouwensspelletjes spelen.
Op het einde van de dag was
iedereen het erover eens:
Pesten, ik doe er niet aan mee!

Toneelvoorstelling ‘Trip’
De 4de jaars woonden de
toneelvoorstelling ‘Trip’ bij.
Deze beklijvende monoloog vormt een
interessante instap om met de leerlingen
te werken rond de problematiek van drugs,
experimenteren, verslaving en ontwenning.

Herdenking einde WOI
Op 11 november, 100 jaar na het einde van de Eerste
Wereldoorlog, legden enkele leerlingen namens de VTST
bloemen neer tijdens de herdenking in Turnhout.

Sinterklaas
De verschillende gemeentes van onze regio ontvingen ook dit jaar de
Sint. De leerlingen van het 5de jaar Printmedia ontwierpen en drukten
de affiches, zodat alle kindjes zeker op tijd waren om de Heilige Man
te begroeten.

De haven van Antwerpen
De leerlingen van het 2de jaar trokken naar
de haven van Antwerpen en poseerden bij het
douanekantoor in Lillo.

Houtafdeling in actie
De eerste trap van het schooljaar verlaat de afdeling Houtbewerking op weg naar een klant. Deze open spil-steektrap is gemaakt
uit gelamelleerde eiken latten. Knap werk van onze leerlingen!

Blikvanger:
Blikvangers:
• Jasper Horsting
verraste zijn collega’s met verse
soep tijdens het
oudercontact.

Biotoopstudie
van het bos
De 1ste jaars fietsten naar
de omgeving van de Klein
Engelandhoeve. Ze deden er een
biotoopstudie van het bos.
Met het determineren van bladeren,
een bodemonderzoek en het meten
van abiotische factoren vulden ze
een halve dag. Boeiend, uitdagend
en vooral heel leuk!

Samen tegen armoede
1 op 5 leerlingen leeft in armoede. Onze school wil op een ludieke manier de campagne van Welzijnszorg
ondersteunen en de armoedeproblematiek bij de leerlingen onder de aandacht brengen.
Daarom werden onze leerlingen aan de schoolpoort verwelkomd met een aantal opdrachten.
Bedoeling was dat ze zelf ondervonden wat het betekent om tijdens je schoolloopbaan achtergesteld te
raken of om niet alle kansen te krijgen.
Na een korte toespraak en duiding door de directie werden alle leerlingen verrast met een kleine traktatie.
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• Veel volk op de Engelse brunch t.v.v.
de Londenreizigers
van het 6de jaar.

