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3D-printer in de
lessen techniek

(kaft)

Tijdens de lessen techniek bedienen onze leerlingen een 3D-printer.
Om deze boeiende opdracht tot een goed einde te brengen,
tekenen ze eerst het ontwerp in de bijbehorende software. Nadien
zorgt de printer voor een driedimensioneel eindresultaat. Quint
Goetelen en Rune De Houwer van het tweede jaar TSO Mechanicaelektriciteit zijn bijna specialisten. Op de foto zie je, hoe ze
een schaalmodel printen van het F1-circuit van Hockenheim in
Duitsland. Nu nog de bolides printen en de race kan beginnen.

Renobeurs

Meer dan 250 exposanten bezorgden onze leerlingen van het
zevende jaar Renovatie Bouw een volledig overzicht van wat de
bouw- en renovatiesector op dit moment te bieden heeft. De beurs is
voor onze leerlingen een uitgelezen kans om de nieuwste technieken
te ontdekken in verband met schrijnwerk en dan vooral gericht op
lage-energie woningen bouwen of verbouwen.

Vanhout.pro

De toekomstige schrijnwerkers van het zesde jaar kregen bij
Vanhout.pro een rondleiding.
Onze eerste stop was de opdeelzaagmachine en het chaotisch
platenmagazijn. Het wordt chaotisch genoemd omdat de
machine de platen op willekeurige stapels verdeelt en opslaat
in zijn geheugen. Daarna gingen we naar een machine die
automatisch drevelgaatjes en rijboringen boort en scharnierplaatjes
en drevels plaatst. Vervolgens betraden we de montagekamer
waar corpuspersen opgesteld stonden. Tot slot kregen we in de
spuitcabines een hilarische uitleg over de werking ervan.
Tim Jacobs (zesde jaar Houttechnieken)

Opleiding
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RDK

Rik De Keyser

De leerlingen van het vierde jaar Hout en Houttechnieken bezochten
RDK in Rijkevorsel, een bouwbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
Vooral de schrijnwerkerij met diverse voorbeelden van deuren en
ramen is een prima aanvulling bij de opleiding op school.

Bedrijvig

Restauratie vintage meubels

De leerlingen van het zesde jaar houtbewerking kregen een toffe opdracht. Ze mochten twee vintage meubels restaureren: een secretaire
(bureau met rolluik) en een kast met boven- en onderbouw. Op één van de meubels stond zelfs nog een fabricantenstempel uit Parijs. Een
fijne uitdaging met een mooi resultaat!

Soudal
De leerlingen van het vijfde jaar Houtbewerking en
Houttechnieken konden in het labo van Soudal zelf
een paar stukjes afkitten. Daarna bezochten ze ook
nog de productieruimte en de opslagtanks buiten.
Ik stond verbaasd van de grootte van het bedrijf toen we daar
aankwamen. Tijdens een introductiefilmpje kregen we een overzicht
van de geschiedenis waarna we in twee groepen werden verdeeld
voor een theoretische en een meer praktische rondleiding. Wij
begonnen met de laatste. In een soort testruimte kregen we
voegkitten en schuimen te zien. We mochten zelf ook een aantal
stukken afkitten. Daarna kregen we uitleg over welke kitten we in
welke omstandigheden moeten gebruiken. Tot slot kregen we nog
een rondleiding in het labo en in de fabriek. In het labo worden alle kitten ontwikkeld en getest. Daarvoor brengt men de lijm op twee
stukjes materiaal waarna het geheel in de trekbank wordt gestoken en men de kracht die nodig is om de stukken uit elkaar te trekken kan
aflezen op de computer. In de fabriek mengt men dan weer verschillende grondstoffen in grote vaten tot men het gewenste resultaat krijgt.
Pieter De Ridder (vijfde jaar Houttechnieken)

systeembekisting

Voor de opleiding systeembekisting trok het zesde jaar Ruwbouw al om 6u15 met
de trein naar de firma Van Laere in Zwijndrecht. Er werden vijf verschillende soorten
bekistingen aangeboden die ze zelf in mekaar timmerden. Met deze systemen is het
mogelijk om kolom-, muur- en plafondbekistingen te maken. Eén type is nog maar
net op de markt, het laatste nieuwtje uit de bouwwereld dus. Het was een zeer natte
en lange maar ook zeker een boeiende en
leerrijke dag. De gemotiveerde leerlingen
waren steeds enthousiast en verdienen
daarom ook een pluim op hun ... helm.
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Bedrijvig

Indumation
Indumation 4.0 is in België de grootste beurs voor automatisatie. Het was ’the place to be’ voor het zesde jaar Elektromechanica en het
zevende Se-n-Se jaar Stuur- en beveiligingstechnieken. De leerlingen konden zien dat innoveren en automatiseren hand in hand gaan. Ze
bewonderden er heel wat hoogtechnologische systemen en oplossingen voor alle takken van de industrie.

Beveilig je huis
vanop afstand
Moderne media (smartphones, tablets…) maken meer en meer deel uit van ons leven.
Bovendien worden deze mobiele apparaten steeds veelzijdiger door de apps die ervoor
beschikbaar zijn. Een app of applicatie is een kant en klaar programma waarmee digitale
apparatuur bepaalde functies kan vervullen. Ook in het beveiligingswereldje zijn er apps
voor handen waarmee de klant de beveiliging van zijn huis kan bedienen. De firma’s Maas
Beveiligingstechniek en Sterkens Security bieden zich regelmatig aan als stagebedrijf voor
onze leerlingen van de richting Stuur- en Beveiligingstechnieken. Nu hebben ze in een
workshop aangetoond hoe je een inbraakcentrale op internet moet inloggen en hoe je
met je smartphone vanop afstand hierover controle houdt. Op de foto zie je de leerlingen
geboeid luisteren naar de uitleg van Dries Jansens, oud-leerling van onze school en
medewerker van de firma Sterkens Security.

Mermans Beton
Met de derde graad BSO Bouw namen we een kijkje achter
de schermen van Mermans Beton te Arendonk. We werden
rondgeleid door de computergestuurde centrale, het labo en het
waterrecyclagepark.
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Bedrijvig

Argina Technics
Donderdag 9 februari brachten de leerlingen van Stuur- en beveiligingstechnieken E71
een bezoek aan de firma Argina.

Argina Technics is een Belgische
ontwerper en producent van installaties
voor branddetectie, gasdetectie en
toegangscontrole. Grote troef van Argina is
zijn gespecialiseerd karakter. De ontwerpers
en het technisch team slagen erin producten
te ontwikkelen die uniek zijn. De printen
worden ter plekke ontworpen, geproduceerd
en geprogrammeerd zodat ze de juiste
functionaliteit krijgen.
Na een inleiding over de historiek en
klanten van Argina kregen de leerlingen een
rondleiding in het bedrijf.

Daar zagen zij de ontwerpers aan het werk
en zagen ze hoe de producten gemaakt en
getest werden.
Argina heeft zich vooral gespecialiseerd
in de brandbeveiliging. In een leerrijke
workshop werd de werking van twee
systemen van brandmeldcentrales uitgebreid
besproken. Via didactische panelen konden
de leerlingen de theorie toetsen aan de
praktijk. Sirenes en detectoren werden
aangesloten en getest. Dat was een kolfje
naar de hand van E71, omdat de leerlingen
al heel wat kennis opgedaan hebben over

die materie. De workshop werd dus zeer
gesmaakt! En als kers op de taart kreeg
de school nog twee gloednieuwe centrales
met heel wat toebehoren om ons labo uit te
breiden!
Hartelijk dank aan de firma Argina voor
de ontvangst, de boeiende rondleiding,
de interessante workshop én het nieuwe
materiaal!
Op foto 1 zien de leerlingen hoe de printen
bestukt worden. Op foto 2 zijn de leerlingen
aan het werk en op foto 3 poseren ze voor
de wand met producten van Argina.

Aro
Het vierde jaar Hout en Houttechnieken trok met de bus
naar Aro in Oostmalle
Bij Aro kan je terecht voor maatwerk in massief hout, MDF, fineer… Aro maakt onder andere
trappen, binnendeuren, tafels en deuren van kastjes voor in keukens en badkamers. In de
‘dikke’ fabriek paren en lijmen ze het hout aan elkaar om bijvoorbeeld panelen te maken.
In de ‘dunne’ fabriek ontdekten we een speciale machine: je moest je kastdeurtje in de
machine leggen, dan ging er folie over en vervolgens drukte de machine alles tegen elkaar
om te voorkomen dat de folie op het kastdeurtje zou verschuiven. Daarna nam de machine
al de lucht weg zodat het vacuüm trok. Op het einde van de rondleiding
mochten we rondkuieren in de toonzaal gevuld met trappen, dampkappen,
binnendeuren en mooie keukens.
Kobe Meijvis (vierde jaar Hout)

Spanning in de lucht
Het zesde jaar Elektrotechnieken kreeg bij Janssen Pharmaceutica een
hoogspanningscabine van wel heel dichtbij te zien.
Op de foto ziet u de leergierige laatstejaars.

VTST-nieuws
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Oud-leerlingen

In de voetsporen van...
Gert Van Loock

Werken op een BAGGERSCHIP
•

Voor welk bedrijf werk je?

•

Hoe lang werk je er al en hoe lang zou je het nog willen doen?

•

Waarom heb je er gesolliciteerd? Werd je eerder aangetrokken door het grote geld of het avontuur?

•

Typisch voor dit soort werk is dat je voor langere periodes in het buitenland bent.
Heb je nog voldoende tijd voor je vriendin, familie en vrienden?

Ik werk voor het baggerbedrijf DEME. DEME is vooral gespecialiseerd in baggerwerken en de bouw van windmolenparken op zee.
Ik werk momenteel op de hopper ‘Pearl River’. Dit is een baggerschip dat met twee baggerpijpen het zand van op de bodem van de
zee/rivier opzuigt en in het schip opvangt. Het opgevangen zand wordt bij het openen van de bodemdeuren op een andere plaats
gedumpt of via een drijvende leiding aan land gespoten.
De voorbije jaren heb ik al in heel wat landen gewerkt zoals Rusland, Egypte, Singapore, Turkije, Nigeria en Brazilië.
Vooral Nigeria en de golf van Somalië zijn gekend als risicogebieden. Tijdens ons verblijf op deze plaatsen werden er dan ook steeds
een heleboel veiligheidsmaatregelen genomen om onze veiligheid te garanderen.

Ik ben in dienst sinds september 2014. Ik haal veel voldoening uit mijn job en zou dit graag nog lang doen. Toch denk ik niet dat dit
een job is die ik mijn hele leven kan volhouden. Een combinatie met een gezin is niet ideaal omwille van de lange tijden die ik in het
buitenland spendeer. Tegen de tijd dat ik een gezin ga stichten ben ik van plan om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging.

Van kinds af heb ik een grote fascinatie voor schepen. Het is dan ook altijd mijn jongensdroom geweest om aan boord van een schip
te werken. De job van elektricien aan boord van een schip is een win-winsituatie. Hier kan ik niet alleen mijn jongensdroom
verwezenlijken maar het ook nog eens combineren met mijn vakgebied. Daarnaast spraken het avontuur en het werken op
verschillende plaatsen over de hele wereld ook tot mijn verbeelding. De goede verloning is een surplus maar als dit mijn enige
motivatie was, denk ik niet dat ik het zou volhouden.

Ik werk in een zeswekensysteem. Dit betekent dat ik steeds zes weken weg ben en zes weken thuis. Afhankelijk van de locatie van
tewerkstelling ben ik één of meerdere dagen onderweg. Toch betekent thuis zijn niet steeds echt thuis zijn. Er moeten tijdens de
periode soms ook nog extra cursussen worden gevolgd, visums in orde worden gebracht…

•

Hoeveel uren per dag werk je en wat doe je voor de rest van de dag?

We werken als elektricien steeds 12 uur per dag, dit van zes uur ’s morgens tot zes uur ’s avonds. Ik sta steeds om vijf uur op om te
douchen, mezelf om te kleden en te eten zodat ik om zes uur paraat ben bij de overdracht van de wacht. In de voormiddag is er om
tien uur een koffiepauze en ’s middags is er een warme maaltijd. In de namiddag om drie uur is er nog een koffiepauze en om zes
uur is er terug eten voorzien. Na zes uur begint mijn avond. Bij grote pannes wordt er van deze uren afgeweken. Daarnaast zijn wij
ook steeds 24 uur op 24 bereikbaar. Na de werkuren kan je iets drinken in de bar (alcoholvrij bier), je uitleven in de fitness of op je
kamer naar een film of satelliet-tv kijken.
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Blikopener
•

Wat zijn je voornaamste taken?

•

Wat is het boeiendste dat je al hebt meegemaakt?

•

Welke richting studeerde je in de VTST en daarna aan de KHK?

•

Was je opleiding in onze school voldoende om aan je studies te beginnen?

•

Wat vind je, achteraf gezien, een tekort aan je opleiding in de VTST?

Elk elektrisch probleem behoort tot mijn takenpakket. Dit gaat van lampen vervangen, het repareren van een wasmachine tot het
inschakelen en onderhouden van de generatoren en motoren die de elektriciteit opwekken. Ook alles wat met automatisatie (PLC,
computernetwerken…), navigatieapparatuur en de satellietverbindingen te maken heeft, valt onder het takenpakket van de elektricien
aan boord. Dit is ook wat deze job zo interessant maakt: het werken met zoveel verschillende installaties.

Werken in Sabetta, een dorpje in het hoge noorden van Rusland waar DEME een volledige nieuwe LNG-terminal aan het bouwen is.
Hier kan men maar drie maanden per jaar baggeren aangezien het water de rest van het jaar volledig dichtgevroren is. Wij zijn hier
ook als laatsten vertrokken toen de rivier (de Ob) al aan het dichtvriezen was. Een ander moment is toen we in het Suezkanaal aan
het werk waren en ik de allergrootste containerschepen ter wereld heb zien passeren.
Dat was toch wel een heel overweldigend gevoel.
Tot slot is het ook indrukwekkend wanneer het schip in droogdok gaat voor reparaties en je onder het schip door kan wandelen.
Pas dan zie je hoe immens groot het schip is.

Aan de VTST studeerde ik Elektrotechnieken. Aan de KHK studeerde ik een professionele bachelor Elektromechanica met als
afstudeerrichting Onderhoud.

De opleiding elektrotechnieken heeft mij een goede basis gegeven om aan de opleiding Elektromechanica te beginnen. Ten opzichte
van mijn klasgenoten had ik vooral een voorsprong op het gebied van praktijkervaring en de ervaringen met laboproeven. Op het
gebied wiskunde en mechanica heb ik een tandje moeten bijsteken om het beginniveau van de opleiding te halen.

Aangezien ik momenteel steeds in het buitenland werk, is het spreken van
andere talen (voornamelijk Engels en Duits) een enorme troef.
Hier is, achteraf gezien, tijdens mijn opleiding aan de VTST misschien te
weinig aandacht voor geweest. Engels heb ik nodig om te kunnen
communiceren met de andere bemanningsleden. Daarnaast zijn vele
machines vervaardigd in Duitsland en bijgevolg zijn ook de handleidingen
in het Duits geschreven.

VTST-nieuws
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De Fakkel

Op zoek naar het vuur in de VTST

Op zoek naar het vuur in de VTST. Drie leerkrachten en zeven leerlingen beantwoorden elke jaargang enkele
vraagjes. Telkens geven ze de fakkel door zodat we in elke afdeling kunnen terechtkomen. De fakkel zal
eeuwig blijven branden.

Hanne Vennekens
Lerares

Jasper Horsting
Leraar

Dieter Van Saet
Leraar Techniek

Wat wilde je worden toen je
klein was?

Ik wilde altijd al leerkracht worden, Mijn grote droom was toen om
ik vond het leuk om anderen iets te dierenarts te worden.
leren en te vertellen.
Wel van groot vee.

Ik wou leraar worden omdat je
dan veel vakantie had.
Nu ben ik er wel achter gekomen
dat ik tijdens deze vakanties
dikwijls voor school aan het
werken ben.

Naar wie kijk je op?

Ik kijk op naar mijn zus, zij werkt in
een dagcentrum voor licht-mentaal
gehandicapte mensen en ik vind
echt dat zij haar job uitoefent met
veel wilskracht en geduld zoals ik
dat zelf nooit zou kunnen.

Jeroen Meus. Altijd een vrolijk en
grappig iemand.
Elke dag tovert hij weer opnieuw
een kunstwerk op zijn bord. En het
is nog lekker ook.

Naar iedereen die het beste uit
iemand anders wil halen.

Wat herinner je je van je
eerste dagen in de VTST?

Ik weet nog dat ik de eerste week
vooral onder de indruk was van
alle ‘grote mannen’ waaraan ik
les ging geven, ik was terug de
kleinste van de klas…

Tijdens mijn eerste werkdag had ik
wel wat zenuwen maar ik werkte
samen met meneer Vekemans en
hij heeft me direct op mijn gemak
gesteld met al zijn humor.

Het viel me op dat ik toch één van
de jongste leraren hier was.

Welke hobby's vullen je
vrije tijd?

Ik ga lopen en volg ook kookles.

Met vrienden allerlei activiteiten
Ik werk graag in de tuin.
doen. Ik ben nog een actieve oudleider van de scouts bij verschillende
evenementen. Ook speel ik zelf
volleybal en ga ik geregeld naar
onze eerste ploeg kijken.

Welke reis wil je graag
eens maken?

Ik zou heel graag een rondreis
maken door Noord-Amerika,
zowel de steden als de natuur daar
vind ik enorm mooi en wil ik graag
eens in het echt zien.

Ik wil graag rondtrekken doorheen
verschillende Aziatische landen.
De vele culturen spreken mij wel
aan.

Graag zou ik eens naar Canada
gaan om daar te skiën.

Naar welke muziek luister
je graag?

Ik luister vooral naar de
populaire radiozenders waar ze
hedendaagse muziek spelen.

Ik ben een grote fan van muziek
uit de jaren '90, maar de gitaren
van Volbeat kan ik ook wel
appreciëren.

Ik luister vooral naar Radio 2.

Welke overtuiging of ideaal
heb je?

Ik ben er van overtuigd dat je
altijd moet doen wat je zelf denkt
dat het beste is.

Pluk de dag!

Dat er vrede is in heel de wereld.
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De Fakkel

Hanne Vennekens
Lerares

Jasper Horsting
Leraar

Wat is het leukste wat je
ooit deed (en dat je ons wil
vertellen?)

Het leukste en spannendste wat
ik ooit deed, was mijn eigen
appartement kopen.
Ondertussen woon ik er al meer
dan twee jaar en dat was de beste
beslissing die ik genomen heb!

Ik ben al twee keer in de
Tijdens het skiën te voet naar een
Verenigde Staten geweest: een
top gaan en dan naar beneden
bezoek aan New York en een tocht skiën.
door Californië. Alles is daar echt
“big”. Dat zijn we in ons kleine
landje niet gewoon.

Met wie zou je graag een
goed gesprek voeren?

Ik zou graag een gesprek voeren
met de voormalige president van
Amerika, Obama, omdat ik hem
een inspirerende persoon vind.

Met ex-president Obama.
Hij komt zeer intelligent over.
Hij blijft een gewoon iemand ook,
al was hij de machtigste man op
aarde.

Met Barack Obama om te vragen
wat hij echt van Trump vindt.

Mijn ouders. Ik was niet altijd de
voorbeeldigste thuis ☺.

Alle mensen die zich inzetten voor
daklozen.

Wie krijgt van jou een pluim? Al mijn collega’s krijgen van mij
een pluim omdat ze elke dag
opnieuw proberen om het beste
boven te halen in onze leerlingen.

Dieter Van Saet
Leraar

Wat maakt je boos?

Ik word heel boos als mensen
onrecht wordt aangedaan,
op welke manier dan ook.

Alle gewelddadige dingen die in
de wereld gebeuren.

Dat er veel armoede op de wereld
is.

Waarvan heb je spijt?

Ik heb eigenlijk van niets spijt.

Niets dat ik weet.

Dat ik vroeger niet genoeg
karakter had om een sport vol te
houden.

Welke les in de VTST zou je
graag eens bijwonen?

Ik zou graag de lessen hout volgen
omdat schrijnwerkerij bij ons in de
familie veel gedaan wordt en ik
zou dat zelf ook wel willen kunnen.

Ik loop geregeld naast de CNCmachines in onze school. Ik vind
dit echt een geweldig staaltje
techniek. De lessen waarin
hiermee gewerkt wordt, wil ik
graag eens bijwonen.

De lessen elektronica, omdat ik
daar wel graag meer over wil
weten.

Wat kan je niet, maar zou je
wel graag leren of kunnen?

Ik zou graag wat handiger zijn en
bijvoorbeeld een kastje kunnen
maken.

Ik zou graag kunnen lassen.

Ik zou graag leren
parachutespringen.

Aan wie geef je de fakkel
door?

Ik geef de fakkel graag door aan
Aan Ilse Van Tilborg.
een goede collega die ervoor
gezorgd heeft dat ik me hier op de
VTST direct op mijn gemak voelde
en waar ik altijd bij terecht kan,
Jenthe Van Genechten.

Aan Yannick Hermans.

VTST-nieuws
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Krachtmeting

Het loopt op wieltjes
Skaten, het is een sport en een kunstvorm ineen. Als je de snelle, sierlijke bewegingen van getalenteerde
skaters bekijkt, lijkt het eenvoudig en vanzelfsprekend … tot je het zelf eens probeert.
Dan merk je dat hun prestatie de vrucht is van talent en voortdurend oefenen.
En heel soms kan je dan gekozen worden uit 70 000 deelnemers aan de wedstrijd om de beste skater van
onze planeet te vinden.
Dat overkwam Karel Janssens uit W61 (Mechanische vormgevingstechnieken) en hij antwoordde graag op
onze vragen.

•

Beste Karel, wanneer heb je ontdekt dat skaten
echt iets was voor jou?
Dat is al direct geen gemakkelijke vraag. Ik denk dat het
allemaal is begonnen 6 jaar geleden in de zomervakantie toen
een paar vrienden en ik ons verveelden. Er lag toen nog een
oud skateboard van Dreamland in de garage en zo begonnen
we een paar keer per week naar het skatepark te gaan.
Sindsdien ben ik er niet meer mee gestopt.

•

Hoe werd je geselecteerd voor deze belangrijke wedstrijd?
Red Bull Skate Arcade duurt 8 weken. Elke week werd er een
filmpje geüpload door Red Bull waarin een professionele
skater de trick (een bepaalde figuur) voordeed. Deze trick
moest je dan proberen zo goed mogelijk na te doen, filmen
en uploaden. Deze trick werd dan beoordeeld door een
professionele jury in de critera : stijl, uitvoering en originaliteit.
Om je te kwalificeren moest je diegene zijn met de meeste
punten van je land en moest je ook nog eens in de top 24
zitten van alle deelnemers die eerste waren van hun land, een
hele opgave dus.

•

Wat vond je van de wedstrijd?
De wedstrijd zelf was goed georganiseerd, we hadden zelfs
een eigen lounge waar we tussen de runs door even op adem
konden komen, wat drinken en wat eten. Aangezien we in
Brazilië zaten en de temperatuur 32 °C bedroeg wanneer de
‘contest’ werd gereden, was dat een absolute noodzaak.
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•

Over de wedstrijd zelf ben ik zeer tevreden, ik heb toch wel
de tricks kunnen landen die ik wou en ik heb me ook goed
geamuseerd. Alleen een blessure gooide wat roet in het eten.

•

Hoe viel het land mee en had je goede contacten met je
concurrenten?
Brazilië is een heel mooi land, maar het landsdeel waar ik ben
geweest, is niet echt toeristisch, dus keken sommige mensen
raar op, inclusief de douaniers. Een kwartier lang kreeg ik
lastige vragen voor ik het land binnenmocht, maar na alles te
hebben uitgelegd, wensten de douaniers mij nog veel succes
met de wedstrijd .
Concurrenten zou ik mijn collega’s niet noemen, want de
wedstrijd zelf was maar 1 dag van de 5 dagen in Porto Alegre.
Skaters vormen snel een gemeenschap van vrienden. Ons
verblijf was eerder een vakantie, we deden activiteiten zoals
feesten en in de stad skateten we allemaal samen. Iedereen
sliep samen in 1 hostel (helemaal voor ons afgehuurd), dus de
sfeer zat er helemaal in.

•

School lopen en sport beoefenen: het is niet altijd een
makkelijke combinatie. Valt de combinatie mee?
Die combinatie valt nog best mee. Ik skate 2 dagen per week
niet en dit om mijn lichaam ook wat rust te gunnen en zo het
risico op blessures te beperken. Op die dagen concentreer ik
me dan op mijn schoolwerk.

Prijsbeest

De coolste klasfoto
De winnaars van vorige keer
Jasper Hoydonckx A61 en Tim Luyten M11 zijn de winnaars van onze vorige wedstrijd.
Wat nu?
Dit keer krijg je de kans om met je volledige klas in de prijzen te vallen!

We zijn niet op zoek naar de beste quizzer of puzzelaar maar dagen
jullie uit om je klas en vooral ook je richting op een originele manier
‘in the picture’ te zetten.
Vergeet de klassieke klasfoto, spreek af met je titularis en
klasgenoten en pak uit met leuke poses en bewerkingen!
Stuur je foto voor 1 mei 2017 door naar volgend e-mailadres :
vrije.technische.scholen@telenet.be
met de vermelding van je klas.
De leukste inzendingen zullen in volgend VTST-nieuws getoond
worden. Veel succes!

VTST-nieuws
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Stageverslagen zevende jaren
Ruwbouw en renovatie
Ik heb mijn stage gelopen bij Renohuis, een bedrijf gespecialiseerd in renovatie
en verbouwingen. Ik had veel geluk want na een woordje uitleg mocht ik steeds
zelfstandig aan het werk. Mede hierdoor heb ik verschillende nieuwe ervaringen
opgedaan: een dakrand plaatsen en roofing branden. Dit zijn kansen die je
tijdens de praktijklessen niet krijgt. Ik had de indruk dat men in mij geloofde
omdat ik geregeld (positieve) feedback en complimenten kreeg.
Michias Versmissen

Industriële elektriciteit

Jitse Matthyssen

Zo vroeg opstaan om op een werf in Zaventem te gaan werken, gelukkig moet ik dat niet elke dag
doen. Omdat mijn stagebedrijf Keysers vooral grote werven aanneemt, moeten de werknemers soms
grote afstanden overbruggen. Keysers focust op ventilatie, verwarming, airco en het onderhoud ervan.
Ze gaven mij een opdracht en lieten me dan zelfstandig mijn ding doen. Er waren een aantal aansluitingen die ik nog
nooit eerder was tegengekomen. Tegelijkertijd leerde ik ook enkele trucjes waardoor ik anders maar vooral sneller kon
werken. Vooraf waren mijn verwachtingen niet zo hoog en keek ik er wat tegenop maar het is reuze meegevallen, zeker
door de traktatie op vrijdag.

Computergestuurde werktuigmachines
Als metaalbewerker kon ik me bijna geen geschiktere stageplaats voorstellen dan Tumag,
een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling, engineering en fabricage van matrijzen
en precisiegereedschappen. Ik startte met wat bankwerk maar al gauw mocht ik gaan
programmeren aan een voor mij op dat moment onbekende CNC-machine. Gelukkig kende ik
de sturing van op school. Het werktempo lag wel hoger dan tijdens onze praktijklessen en het
moest nog nauwkeuriger zijn. Stel je voor: een ontevreden klant over mijn werk. Ik kreeg van mijn
begeleider complimenten over mijn leergierigheid en werkattitude, iets waar ik best trots op ben.
Eind juni mag ik er gaan solliciteren.
Lindert Van Gorp

Stuur- en beveiligingstec

Tijdens mijn stage beveiligden we de BMW-garage in Herentals, waar de showroom
en toegangscontrole. Ik kreeg de opdracht om rookmelders, plafonddetectors, bran
mijn GIP en ik kreeg heel wat datasheets en tips mee die ik hierin kan verwerken. Ik
mensen om mee te werken en om van te leren. Ik kan makkelijk zeggen dat dit een
Srisan Kaweesak
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Kobe Van Baelen

Koeltechnische installaties
Wat ik van de stageweek bij Axima Refrigeration niet zal vergeten, is dat ik mee onderhoud
heb gedaan aan de ooit grootste diepvries van Europa (100m x 50m x 30m). Axima is actief
in de industriële koeling, de grote installaties die werken op ammoniak. Mijn taken gingen
van sleutelen tot fouten opsporen en werken aan elektriciteit. Ik heb veel bijgeleerd zoals nieuwe handelingen
en technieken bij het monteren en demonteren van een compressorgroep maar ook hoe je het efficiëntst
fouten opspoort. Er is niet voortdurend werk voor een stagiair dus soms was het wel even wachten op werk.
Globaal gezien was het zeker een leerrijke en toffe ervaring.

Fotolassen
Ik wou tijdens mijn stage vooral nieuwe technieken bijleren en de mensen van Couwenberg
en Schellens metaalconstructies laten zien wat ik te bieden had. Dat laatste is zeker gelukt
aangezien ik een jobaanbieding op zak heb. Mijn taken varieerden nogal, net zoals die
van de overige werknemers: boren, zagen, lassen … Alles heb ik gedaan, hoewel ik
voornamelijk aan de trappen moest werken. Ik leerde vooral op het domein van lassen en
schuren nieuwe technieken bij. Misschien iets minder functioneel maar daarom niet minder
plezant waren de verhalen op de werkvloer. Ik kijk eerlijk gezegd al uit naar het moment dat
ik echt kan beginnen werken.
Stef Van Gool

Bijzondere schrijnwerkconstructies
Vooraf maakte ik me toch wat zorgen over mijn stage. Windowmakers produceert en plaatst immers ramen en deuren in
aluminium en pvc en dat was totaal nieuw voor mij. Anderzijds verwachtte ik zeker heel wat bij te leren … en dat is me
ook gelukt. Ik kreeg de opdracht aluminium profielen op lengte te zagen en ramen en deuren af te werken en klaar te
maken voor plaatsing. Mijn collega’s en mijn begeleider waren steeds behulpzaam maar vooral heel grappig. Ik voelde
me er echt thuis en had daardoor ook helemaal geen stress.
Cédric Peeters

chnieken

m gerenoveerd wordt. Wij moesten er zorgen voor branddetectie, inbraakbeveiliging, camerabewaking
ndsirenes en branddrukknoppen te installeren. Deze showroom was ook een heel goed voorbeeld voor
k vond de twee weken stage bij Sterkens Security zeer leerrijk; mijn begeleiders waren ook zeer fijne
n van de tofste firma’s was om stage te lopen.
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Bezoek aan de haven
De tweedejaars uit het TSO dompelden zich onder in de haven van
Antwerpen. Ze voerden opdrachten uit op heel wat interessante
plaatsen: een steiger op de Schelde aan het Fort van Lillo, het
industriegebied van de haven, de Katoen Natie en een aantal
verlaten 'spookdorpjes'.
Met de leerlingen van het tweede jaar TSO bezochten we één van
de grootste havens in Europa. Antwerpen moet wat dat betreft enkel
onderdoen voor Rotterdam. Om de dag te starten betraden we de
steiger op de Schelde aan Lillo-fort. Van de gids kregen we een uitleg
over de slikken en schorren. Een slik loopt onder bij hoog water en
valt droog bij laag water. Een schor is een begroeide buitendijkse
landaanwas die enkel bij hoge waterstanden blank komt te staan. Op
het moment van de excursie was het eb en lagen er een paar bootjes
in het slijk. In het industriegebied van de haven was het interessant
om te zien hoe allerlei gassen op de hoge torens werden verbrand.
De torens zijn 200 meter en de vlammen soms wel tot 15 meter hoog.
In de namiddag bezochten we de Katoen Natie, een logistiek bedrijf
met zo’n 12 000 medewerkers waarvan 3 000 in België. We zagen
hoe zowel de grote als de kleine boten werden geladen en gelost.
Containers werden met een ‘olifant’ naar grote kranen gebracht die
dan de containers op het schip zetten. Van de volle containers werden
er maximum drie op elkaar gestapeld, van de lege maximaal zeven.
Tot slot reden we nog naar twee spookdorpjes waar niet veel meer
dan een kerk en een windmolen overbleef.
Rune De Houwer M21

Autosalon
De leerlingen van Autotechnieken mochten natuurlijk het Autosalon in Brussel
niet missen. Naast de vele merken en soorten auto's zagen ze er ook premières
en animaties en betraden ze testpistes. Op de foto zie je twee toppers van onze
school.
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Croescrontrole
Met 6BSO gingen we naar Croescontrole, een interactieve workshop
over weekendongevallen. Jonge chauffeurs en hun passagiers raken
helaas veel te vaak betrokken bij zware verkeersongelukken. De
preventiedienst van de politie gaf uitleg over de veilige grens bij het
uitgaan en hoe jongeren zelf hun verantwoordelijkheid kunnen nemen
in het nachtelijke verkeer.
•

Bij het bellen naar de hulpdiensten is het belangrijk de juiste informatie door te geven
over de plaats van het ongeval en de toestand van de gewonden.

•

We bekijken wat er in de EHBO-kit van de auto zit en hoe we de gevarendriehoek
moeten plaatsen.

•

Hoe kunnen we de eerste zorg toedienen bij een bloedend slachtoffer?

•

En we mochten oefenen bij elkaar om een drukverband aan te brengen.

•

De promillebril bootst dronkenschap na en dat maakt het wandelen over de witte lijn
moeilijk… .

•

Of wandelen zonder de kegeltjes te raken.

Engelse brunch
Meer dan 250 sympathisanten
daagden op voor de derde editie
van de Engelse brunch ten voordele
van de Londenreis.

Met de opbrengst konden de
‘Londentrippers’ een aantal extra
activiteiten organiseren zoals een
bezoek aan Wembley,

een ritje in het London Eye en een
bezoek aan de Tower of London.

VTST-nieuws
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Dodendraad
De leerlingen van het derde jaar namen een kijkje en stonden even stil
bij (een deel van ) de Dodendraad, de elektrische grens tussen het
neutrale Nederland en het bezette België tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Trip
Trip is een monoloog waarin beide kanten van druggebruik aan bod komen. In eerste
instantie lijkt het cool en aantrekkelijk omdat je ‘anders’ doet dan de rest. Naderhand
beland je echter in een trip met een dramatische afloop: verlies van geliefde, vrienden,
familie, waardigheid ... leven. Grappige anekdotes, wilde fantasieën en humoristische
muziekintermezzo’s kleurden de voorstelling voor onze vierdejaars. Tijdens de lessen
maatschappelijke vorming en Nederlands werd achteraf gereflecteerd over de
voorstelling, het thema drugs en sociale vaardigheden. Ook de ouders kregen de
mogelijkheid om het stuk te gaan bekijken in de Wollewei.

Techniek met een knipoogje
Leerlingen onderzoeken, ontwerpen en programmeren software om een rolstoel
met oogbewegingen aan te sturen!
Onze leerlingen van het vijfde jaar Industriële wetenschappen,
Elektriciteit-elektronica en Elektromechanica stonden voor een
flinke uitdaging met het project InnovationLab. Ze mochten zich als
jonge wetenschappers-ingenieurs bewijzen door met hun ogen een
gemotoriseerde rolstoel te besturen.
Met sensoren rond de ogen, elektronische schakelingen, software en
vooral een flinke dosis technologisch redeneervermogen hebben ze
stap voor stap aan een oplossing gewerkt. In de namiddag, na enkele
uren van zwoegen en zweten, bestuurden ze, met hun ogen, de eerste
wagentjes, dwars doorheen een doolhof … zeer indrukwekkend!
Super enthousiast en met enige trots wisten onze leerlingen dit project,
ontwikkeld door de Faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU
Leuven, tot een goed einde te brengen. Proficiat!
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Dode hoek
In de lessen maatschappelijke vorming wordt aandacht aan
verkeerseducatie besteed. Naast lessen over verkeersregels en de
actie ‘fiets veilig’ komt ook het begrip ‘dode hoek’ aan bod.
Met een bezoek aan de vrachtwagen van de afdeling
Autotechnieken werd de beperkte zichtbaarheid vanuit de cabine
van de vrachtwagen aangetoond. De leerlingen namen één voor
één plaats achter het stuur en moesten op het plannetje aanduiden
wat ze zagen, terwijl de andere klasgenoten naast de vrachtwagen
opgesteld stonden. Het was een leerrijke ervaring, want de
leerlingen schrokken ervan dat je zo’n slecht zicht hebt vanuit een
vrachtwagen.

Bezoek aan de
Kringwinkel
Voor het thema “Duurzaamheid en ecologie” tijdens de lessen
PAV (Project Algemene Vakken) gingen we met de leerlingen
van 6BSO op bezoek in de Kringwinkel. Het was een
interessante voormiddag waarin duidelijk werd wat
er zoal gebeurt met de spullen die worden binnen
gebracht. Het WEB is een grote organisatie die de
sociale economie alle dagen waarmaakt en werk
biedt aan mensen die elders misschien niet aan de slag kunnen. We kregen
een unieke rondleiding achter de schermen en zagen hoe de kleren worden
gesorteerd, hoe technici de wasmachines herstellen en hoe de houten meubelen
in elkaar worden gezet voor ze in de winkel belanden. We bekeken ook de
nieuwe meubelen die worden gemaakt van resthout en die voor een goede prijs
verkocht worden. Na de uitleg kregen de leerlingen een kortingsbon en mochten
ze even rondkijken in de winkel. Ze kwamen tevreden naar buiten met een LP
van Elvis Presley, een kerstboompje voor in de klas en een collectie bierglazen.

Het pestactieplan
Sandra is op alle gebied een haantje de voorste, zowel in de klas als op de speelplaats.
Met haar grote mond en haar verleidelijke glimlach zet ze haar klasgenoten naar haar
hand en palmt ze de leraars in. Groot is haar woede dus als het Turkse meisje Farida haar
met haar opstellen de loef afsteekt. Sandra voelt zich ontzettend vernederd en bedenkt
de gemeenste middelen om Farida te pesten. Alleen Tim, die een jaartje ouder is en
vaak moeite heeft om Sandra's vlugge geest te volgen, neemt het - tegen de zin van zijn
racistische vader - voor Farida op. De bom barst als Sandra het dagboek van Farida uit
Tims boekentas steelt en daarin leest dat Farida elke avond 'in mama's buik kruipt'. Wat zou
ze daar in 's hemelsnaam mee kunnen bedoelen?
De eerstejaars kwamen het te weten na het bekijken van het toneelstuk ‘Pestactieplan’
waarin ze met de neus op de gevolgen van pesten gedrukt werden.

VTST-nieuws
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Initiatie poëzie
Om erachter te komen wat poëzie is, kun je best veel gedichten lezen. Poëzie is wat dichters schrijven. Dat
kunnen wij ook! In dit opzicht organiseerden de leerkrachten Nederlands van 2 TSO, in samenwerking met
“Jeugd en Poëzie vzw” de workshop “Poëziespel”.
Aan de hand van een groot bordspel leerden de tweedejaars een nieuw aspect van poëzie kennen.
Uitdagende opdrachten, onverwachte wendingen en inspirerende foto’s bepaalden de vorm en de inhoud van een gedicht.
Zo kregen we telkens weer verrassende resultaten. De leerlingen ontdekten en maakten zelf gedichten; ze leerden verschillende vormen van
poëzie kennen en ze probeerden elkaar positief te evalueren. Er ontstonden poëtische pareltjes op een speelse manier.
Hier enkele voorbeelden:
SFFF
in het zand
op het strand
lekker warm onder de zon
haa haa
de meeuwen vliegen boven het water
de vissen zwemmen onder het water
juist onder het waterpeil
toet toet
boten op het water
mensen op de kade
fluisteren in het rond
pieep
sluizen gaan open
en weg zijn ze.
Hoe ver ben jij al?

SPLETCH
heel heet
niet meer leren
kleren aan de kapstok
zomerdag

zand
nooit alleen
korreltje voor korreltje
waait samen naar zee
vrienden

Noah, Stijn, Rico en Kenneth

Xander, Thijs en Keanu

Maxim, Jens, Gert en Siebe

Leider in de klas
Omdat een leerkracht nu eenmaal een eeuwige student is, wordt er elk
schooljaar een pedagogische studiedag georganiseerd. Het thema van dit
jaar was ‘Leider in de klas’.
De leerlingen kregen dan ook traditioneel een dagje verlof terwijl de
leerkrachten op de schoolbanken plaatsnamen om te luisteren naar
de interessante presentatie van Walter Verniers.
Hij gaf in een boeiende uitzetting mogelijke antwoorden op de
volgende vragen.
• Hoe verwerf je natuurlijk leiderschap in je klas?
• Waaruit ontstaat ‘echte autoriteit’?
• Bij welk type leerkracht leren leerlingen het best?
• Welke factoren bepalen het leereffect?
• Wat is de basis van een constructieve relatie met je leerlingen
(en collega’s)?
• Hoe kan je straffen en belonen en wat bekom je ermee?
• Hoe kan je dus kwaliteitsvol en met plezier lesgeven?
Om deze theorie doorspekt met praktische voorbeelden te verteren,
werd er ’s middags aangeschoven voor een winterbarbecue in de
refter.
In de namiddag werd er in vakgroep- of clusterformatie
aan een quiz deelgenomen. De groep wiskus (een selectie
wiskundeleerkrachten dus) werd de terechte winnaar met 15 juiste
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antwoorden op de 20 vragen. Er werd gequizd met kahoot, een
zogenaamd student-response-system waarbij de vragen gesteld
worden via computer en beamer op een scherm en waarbij er
geantwoord wordt via een smartphone of een tablet.
Zeker ook toepasbaar met leerlingen in de klas!
De dag werd afgesloten met een napraatdrankje in de refter.

Blikopener

Thomas More
In het kader van studiekeuzebegeleiding is het een traditie dat we met een aantal laatstejaars een bezoek
brengen aan een hogeschool. Van secundair naar hoger onderwijs, van klas naar aula, het is immers een
grote stap.
De leerlingen van onze theoretischtechnische richtingen en onze praktischtechnische richtingen Elektrotechnieken en
Autotechnieken gingen in op het aanbod
van Thomas More Campus Geel.
Ze kozen voor de formule van de
belevingsdag, waarbij workshops op maat
gevolgd kunnen worden.
De leerlingen krijgen op deze
manier de kans om te proeven van
bacheloropleidingen die volgen op de
technische studierichtingen uit het secundair.

Geen saaie lessen maar de échte sfeer
opsnuiven van verder studeren stond onze
leerlingen te wachten!
De leerlingen Bouw- en houtkunde kregen
een uiteenzetting over tekenpakketten
voor houtskeletbouw. De leerlingen
van Elektriciteit-elektronica leerden
in een les toegepaste informatica
hoe computerhackers te werk gaan.
Elektromechanica hield het bij het
ontwerpen in 3D gevolgd door een
rondleiding in de praktijklokalen.

Industriële wetenschappen boog zich over
ontwerp- en productietechnologie waarbij
geleerd wordt via welke stappen een idee
leidt tot eindproduct. Elektrotechnieken
maakte kennis met het elektrisch
tekenprogramma Trikker en Autotechnieken
volgde een sessie over bussystemen gebruikt
in auto’s.
Sommige leerlingen kenden al heel wat over
het onderwerp en kregen weinig nieuws te
horen. Erg was dat niet, want de laatstejaars
vonden het boeiend en leerrijk om een
hogeschool te bezoeken.

Tetristornooi
Tijdens de middagspeeltijd organiseerde
Toch wel Tof! (deel van de leerlingenraad die
initiatieven organiseren) een tetristornooi, zeg maar
een spelletje Blokken, maar dan zonder de vragen
en Ben Crabbé!
In de finale speelden de winnaars van elk jaar
tegen elkaar.
Een dikke proficiat voor de tetriskampioen Cliff Schaerlaeken van
klas 31B. Hij is al drie jaar op rij de onbetwistbare nummer 1. Het
was alweer een geslaagde editie vooral dankzij de inzet van Niels
Van den Heijning, die ervoor gezorgd heeft dat alles op blokjes liep
en eigenhandig de tetristrofee heeft vervaardigd.

VTST-nieuws

19

Blikopener

Achter de schermen
Elke dag is er een grote bedrijvigheid op het secretariaat van onze school.
Leerlingen, ouders, bezoekers en collega’s kunnen er terecht met al hun vragen.
Maar wie doet nu eigenlijk wat? Tijd om eens achter de schermen te kijken.

Malika Raki
• Hoe lang werk je al in de VTST?
Ik ben hier gestart in het schooljaar 2008-2009 na de paasvakantie.
• Wat houdt jouw werk allemaal in?
Ik moet ervoor zorgen dat elk leerlingendossier volledig in orde is. Verder zorg ik er ook voor dat
de leerlingen het juiste diploma, getuigschrift of attest krijgen op het einde van het schooljaar.
Bij het begin van het schooljaar en eind juni geef ik alle juiste gegevens door via ons intern
computerprogramma Informat. Ik schrijf ook nieuwe leerlingen in en regel duplicaten van verloren
attesten of diploma’s. Tussendoor doe ik onthaal op de receptie.
• Wat doe je het liefst en waarom?
Wel, ik doe al de aspecten van mijn werk graag maar het enige dat ik niet graag doe is het
schriftenarchief .
• Welke lessen zou je graag eens volgen in onze school en waarom?
Hm, ik zou graag een dagje praktijk volgen bij de lassers en mechanica lijkt me ook wel leuk en
interessant.

Lise Luyts
• Hoe lang werk je al in de VTST?
Ik werk hier vanaf begin september 2016.
• Wat houdt jouw werk allemaal in?
Ik hou mij vooral bezig met de opmaak en het aanpassen van documenten die in de school
rondgaan, bijvoorbeeld de brieven rond het oudercontact. Ook het plannen van rondleidingen in
onze school en het organiseren van het oudercontact zitten in mijn takenpakket.
• Wat doe je het liefst en waarom?
Ik kom heel graag werken en leer nog elke dag bij, maar als ik een favoriete taak moet kiezen, kies
ik voor het organiseren van de rondleidingen voor de lagere scholen die de VTST bezoeken.
• Welke lessen zou je graag eens volgen in onze school en waarom?
Zelf zou ik heel graag de lessen bijwonen die ik zelf nooit heb gevolgd in het secundair onderwijs,
zoals elektriciteit, elektronica, mechanica, grafische media, houtbewerking ... Waarom? Zelf ben ik
leerkracht techniek en heel geïnteresseerd in alles wat met techniek te maken heeft.

Sonja Van der Linden
• Hoe lang werk je al in de VTST?
Ik werk al 16 jaar in de VTST.
• Wat houdt jouw werk allemaal in?
Ik doe vooral leerlingenadministratie. Dat betekent dat ik alle aanwezigheden en vooral de
afwezigheden van leerlingen opvolg. Ik kijk na of de doktersbriefjes kloppen, zoek uit waarom
leerlingen soms lang afwezig zijn en geef alles door aan het departement Onderwijs. Verder doe ik
ook onthaal op de receptie.
• Wat doe je het liefst en waarom?
Niets speciaals eigenlijk. Ik vind dat er genoeg afwisseling zit in mijn job.
• Welke lessen zou je graag eens volgen in onze school en waarom?
Ik heb veel interesse voor geschiedenis. Toen ik nog op school zat, was het mijn lievelingsvak.
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Koen Hendrickx.
• Hoe lang werk je al in de VTST?
Ik werk al 8 jaar in onze school.
• Wat houdt jouw werk allemaal in?
Voornamelijk sta ik in voor het onthaal. Dit houdt in: telefoons beantwoorden, mensen
doorverwijzen alsook het eerste aanspreekpunt zijn voor leerlingen, leerkrachten en bezoekers.
Daarnaast zijn er de toezichten op de speelplaats en ook administratieve taken zoals het opvolgen
van de verzekeringen van de schoolongevallen, documenten en kopieeropdrachten.
• Wat doe je het liefst en waarom?
Het onthaal heeft mijn voorkeur omwille van het directe contact met mensen, daar gaat het
tenslotte om in een school.
• Welke lessen zou je graag eens volgen in onze school en waarom?
Geschiedenis, hoewel ik dit vak als tiener maar matig kon waarderen. Achteraf gezien bleek dit
onterecht want een les geschiedenis is de beste les voor de toekomst. En ook automechanica
omdat het interessant is en bovendien praktisch.

Marjolein Van der Veken
• Hoe lang werk je al in de VTST?
Ik werk reeds 17 jaar in de VTST, ik ben begonnen op 1 februari 2000.
• Wat houdt jouw werk allemaal in?
Mijn job valt onder de noemer 'documentbeheer'. Ik zorg voor zowat alles wat met brieven en documenten te maken heeft en wordt
opgemaakt, gedrukt en verdeeld.
--------------

brieven voor leerlingen en ouders opmaken, laten drukken en verdelen
documenten voor leerkrachten, boekhouding, leerlingenadministratie, personeelsadministratie, ... opmaken, laten drukken en verdelen.
brieven voor de oudercontacten opmaken, de afspraken met de ouders organiseren en communiceren naar de leerlingen, ouders en
betrokken leerkrachten.
de brieven rond de sportdag opmaken in samenspraak met de leerkrachten LOP en de verdeling van de keuzesporten.
planning en organisatie van de rondleidingen van onze eigen eerstejaars in de verschillende richtingen.
alle briefwisseling naar de lagere scholen in het kader van de doesessies.
het organiseren van de rondleidingen van de lagere scholen in onze verschillende richtingen (uitnodigen, plannen, vervoer regelen en
rondleiden)
zorgen voor de verdeling van VTST-nieuws, zowel op school (leerlingen, leerkrachten) als verzenden naar contacten en relaties buiten
de school (oud-leerkrachten, stageplaatsen, leerkrachten lagere scholen, industrie, inrichtende macht, e.d)
alle documenten en brieven die te maken hebben met de opstart van het schooljaar, proefwerkperiodes, einde schooljaar, ... opmaken,
verwerken en verdelen, ..
toezicht op de speelplaats tijdens speeltijden.
beheer van de Facebookpagina van de school, samen met collega Werner Bogaerts.
inspringen als er collega's wegvallen omwille van ziekte.
...
•
Wat doe je het liefst en waarom?
Ik ben heel blij met de variatie van mijn job. Ik vind het heel fijn om zaken zoals een oudercontact,
sportdag of rondleiding ineen te puzzelen zodat alles vlot verloopt maar ik doe ook heel graag
toezicht op de speelplaats ( ik sta vooral bij de eerste graad).
Ik ga ook heel graag rond met de lagere schoolkinderen, je komt dan in bijna elke praktijkruimte
en kan zien waar onze leerlingen mee bezig zijn. Als de uitleg dan ook nog eens door één van
onze leerlingen gegeven wordt en de lagere schoolkinderen vol verwondering kijken en luisteren,
dan weet je dat we goed bezig zijn.
•
Welke lessen zou je graag eens volgen in onze school en waarom?
Die vraag stel ik mezelf ook regelmatig, maar ik kan geen keuze maken. Ik zou van zowel de
richting Hout als de richting Printmedia wel eens de technische en praktijkvakken willen volgen.
Maar als ik echt eerlijk ben, moet ik zeggen dat ik bij elke collega-leerkracht wel eens een uurtje
les zou willen volgen. Ik ken mijn collega-leerkrachten vooral van in het leraarslokaal en tijdens
toezichten, ik ben eigenlijk heel benieuwd naar hoe ieder van hen het jeugdige publiek van de
VTST iets bij kan leren.
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Tweetjes

Deze stalen kooi werd besteld door
Ravago Plastics waar hij dienst
zal doen als foliebak. Vanaf de
tekening tot het eindproduct: voor
de leerlingen van het zesde jaar
lassen is het hun eindwerk.
#knapwerk #goedgedaan

Voor zijn lessen over de dakconstructie van een huis maakte
meneer Baeyens samen met zijn leerlingen een schaalmodel. Zo
kunnen de houtbewerkers van dichtbij zien hoe het dakgebinte
wordt gemaakt.
#didactisch #poppenhuis
De nieuwe trap voor onze school,
die door de lassers werd gemaakt,
wordt ook door hen gemonteerd.
Montage is immers een belangrijk
deel van hun werk.
#trapsgewijs

De leerlingen van het zesde jaar
Autotechnieken gingen een hele
dag bijscholen over airco in de
wagen. Na afloop legden ze het
examen af en behaalden allemaal
hun attest. Hierdoor mogen
ze aan de slag om airco’s te
onderhouden en herstellen.
#cool
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Omdat onze eerstejaarsleerlingen zo braaf geweest zijn, werden ze
beloond met een bezoekje van Sint en Piet in de klas. De leerlingen
van het zesde jaar Elektrotechnieken namen dit initiatief op zich.
#speculaas #snoepjes

In Oud-Turnhout verrees een mooi
tuinhuis waaraan de leerlingen van
het zesde jaar Ruwbouw met man
en macht gewerkt hebben.
#tuinplezier
#groenland

Pasen

Vacature voor verrijzenis
Wij hebben nodig:
mensen die met hun hoofd
en hun handen
samen geschiedenis willen maken
in een eeuw vol middelmatigheid.
Wij hebben dringend nodig:
meer mensen die met hun talenten
iets willen opbouwen
in plaats van afbreken
meer bondgenoten die samen willen werken
in een wereld vol eigenbelang.
Wij hebben hoogdringend nodig:
mensen die anderen kunnen begeesteren
het licht in de ogen
van een ander kunnen aansteken
om de duisternis van het pessimisme te verdrijven
in een toekomst vol nieuwe kansen.

Hartslag
Hebben ons verlaten :
Luce Brenders
grootmoeder van
Jenthe Van Genechten
lerares wiskunde
op 24 november 2016
Victor Vandael
grootvader van Dirk Meulemans
leraar houtbewerking
op 29 november 2016
Elza De Meyer
grootmoeder van Betty Dufraing
keukenmedewerkster
overgrootmoeder van
Mathias Mertens (M11)
op 2 december 2016

Dirk Haentjens
echtgenoot van Greet Bedeer
oud-leerkracht geschiedenis
op 21 december 2016
Jules Van Giel
oud-medewerker
van de onderhoudsdienst
op 23 december 2016
Lisa Keuppens
Moeder van Frans Van den Broeck
Leraar wiskunde
Op 1 februari 2017

Zagen het levenslicht

Jesse
zoontje van Yannick Hermans
leraar aardrijkskunde en
secretariaatsmedewerker
op 7 december 2016
Charlotte
dochtertje van Jenthe Van Genechten
lerares wiskunde
op 24 januari 2017

Frans Versmissen
Vader van Bart Versmissen
Leraar mechanica
Op 17 februari 2017
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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

Verantwoordelijke uitgever : L. Wens - Zandstraat 101 - 2300 Turnhout

