Iedereen
telt!

Welkom eerstejaars
3 september, een nieuwe start op de grote school!
Bange oogjes, kloppende hartjes!

Samen met hun titularissen trokken de 1ste jaars naar de Konijnenberg om elkaar wat beter te leren
kennen. Daar maakten de leerlingen een popje dat symbool staat voor samenwerking, namen ze deel
aan allerlei activiteiten en spelletjes en gingen in het bos op zoek naar hun leerkrachten in het grote
Cluedospel.
Gesteund door nieuwe vrienden en geruststellende leerkrachten zijn de leerlingen klaar voor de
uitdagingen van het nieuwe schooljaar.

Oktober 2018

Nieuw directieteam in VTST
en uitbouw nieuwe school in High Tech Campus
Je hebt vast al vernomen dat wij dit schooljaar zijn gestart met een nieuw gezicht in ons
directieteam. Jan Roels neemt als directeur de plaats in van Leo Wens. Jan Roels was
14 jaar directeur van het Sint-Pietersinstituut. Samen met Frank Biesemans zet hij zijn
schouders onder de VTST. “Voor mij waren er drie belangrijke redenen om deze overstap te
maken”, aldus Jan Roels. “Ten eerste is er een grote nood aan afgestudeerden van echte
STEM-richtingen. De VTST biedt die sterke opleidingen aan, zowel voorbereidend op het
hoger onderwijs als voorbereidend op de arbeidsmarkt. Er zijn ook veel jongeren die zulke
opleidingen willen volgen. Spijtig genoeg vinden ze op dit moment onvoldoende de weg
naar de school. Heel graag wil ik meewerken om de school en deze STEM-opleidingen
verder uit te bouwen tot aantrekkelijke en boeiende leerplaatsen. Ten tweede zet ik de stap
omdat ik echt geloof in deze school, ik weet dat de school heel veel potentieel en een heel
sterk team heeft. Tenslotte kan ik vanuit mijn link met het Sint-Pietersinstituut de band tussen
beide scholen versterken om zo samen de boeiende uitdagingen van de toekomst beter aan
te pakken.”
Via de media en andere berichten brachten we
jullie ook al op de hoogte van de nieuwe High
Tech Campus. (https://www.facebook.com/
VrijeTechnischeScholenvanTurnhout)
Met het directieteam en met het hele personeelsteam
zullen we onze schouders ten volle onder de nieuwe
STEM-school zetten. In een volgende VTST-nieuwsbrief
brengen we jullie daarvan uitvoeriger op de hoogte.
V.l.n.r.: Frank Biesemans en Jan Roels, directeurs,
Karin Van den Brande en Ivo Das,
beiden technisch adviseur-coördinator

Een vrachtwagen als pennendoos
De leerlingen van het 1ste leerjaar A maken tijdens de lessen gretig
gebruik van hun eerste eigen werkstuk:
een pennendoos die er uitziet als een vrachtwagen.
Tijdens het project ‘van ontwerp tot realisatie’ maakten ze hun eerste
technische tekeningen, leerden ze hoe ze bepaalde gereedschappen
moeten gebruiken en gingen ze ook daadwerkelijk aan de slag met boor,
zaag, schroeven en lijm om alle bestaande onderdelen te bewerken.

De Liereman
Een handje helpen bij het in stand houden van
een gezond natuurpark, het onderzoeken van
de waterkwaliteit, het onder de loep nemen
van insecten ... : voor de leerlingen van het
2de jaar zijn de beheerswerkzaamheden in het
domein De Liereman een jaarlijkse traditie.
De leerlingen zwoegden geestdriftig,
analyseerden en bestudeerden terwijl een
waterig zonnetje toekeek.

Bezoek aan de correctionele rechtbank
In het kader van de lessen PAV gingen de leerlingen van het 6de jaar
Houtbewerking naar de correctionele rechtbank. Ze hoorden daar zowel de
openbare aanklager als de advocaten aan het woord én de rechter die uiteindelijk
de knoop moest doorhakken. Hier poseren ze voor het mooie kasteel van Turnhout
waar de zittingen plaatsvinden.

Dag van de Leerkracht
Op 5 oktober werden de leerkrachten in de
spreekwoordelijke bloemetjes gezet tijdens
de Dag van de Leerkracht.
Ook de VTST verwende zijn leerkrachten met
een kleine attentie en een stevig ontbijt.

Breng je sportclub naar school
Voetballers, wielrenners, skaters maar ook een
paardrijdster en een bokser van het 4de jaar
Elektrotechnieken en Grafische media kwamen
voor één dag in sportkleding naar school in
het kader van de actie Breng je sportclub naar
school.

Turnhout kiest in VTST-stemhokjes
Zo’n twee jaar geleden kwam de vraag van de stad Turnhout om nieuwe
stemhokjes te ontwerpen en uit te voeren. Daarbij moest onder meer
aandacht besteed worden aan het snel opstellen en opbergen ervan.
Na goedkeuring van het prototype konden de leerlingen van de
afdelingen Houtbewerking en Houttechnieken, in samenwerking met de
afdeling Mechanica, aan het werk om 200 stemhokjes te produceren.
Ook RTV pikte dit nieuws op en maakte een reportage bij
de voorstelling van de stemhokjes. (www.facebook.com/
VrijeTechnischeScholenvanTurnhout)
Dat de leerlingen goed werk geleverd hebben, heeft de Turnhoutenaar
kunnen vaststellen op 14 oktober.

Accent Innovatiebeurs
De leerlingen van het 3de en 4de jaar van onze
theoretisch-technisch richtingen brachten een bezoek
aan de Accent Innovatiebeurs in Mechelen.
Daar maakten ze van dichtbij kennis met het gebruik
van drones, virtuele werfbezoeken, 3D-scan en
3D-printen ... Ook de interessante uiteenzetting van
Angelo Vermeulen over het next level in de ruimtevaart
wist de leerlingen te boeien.

Belgian Railways Competition
for Technicians
De leerlingen van het 6de jaar Elektromechanica zakten af
naar Brussel voor de Kick Off van BERT.
Ook dit jaar zal onze school weer deelnemen aan deze
nationale competitie van HR Rail en NMBS.
Het doel is een efficiënte oplossing ontwikkelen om graffiti
zo snel mogelijk te detecteren en te verwijderen.
Wij wensen onze jongens veel succes bij deze uitdaging.

Afscheidsruimte begraafplaats Turnhout
In opdracht van de stad Turnhout en in samenwerking met
Iemants Staalconstructie werken onze leerlingen aan een
nieuwe afscheidsruimte op de begraafplaats Nazareth.
De leerlingen van het 7de specialisatiejaar Renovatie bouw
gingen daar aan de slag, bijgestaan door de 6de jaars van
de afdeling Bouw- en houtkunde.
Na het bestuderen van de plannen werd de omtrek
uitgemeten, de bouwplanken en assen werden uitgezet en
draden werden gespannen. In een volgende fase werden
funderingsputten uitgegraven om er droog beton tot op
funderingsniveau in te storten. Wordt vervolgd.
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Blikvanger:
• Zag je dat onze
refter in een nieuw
kleedje werd gestoken?

• Powervrouwen van
de afdeling Elektriciteit-elektronica.

