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Een nieuwe directeur
Op 1 augustus neemt Frank Biesemans de fakkel over van directeur Willy Vermeiren, die fier mag terugkijken
op een lange succesvolle carrière aan het hoofd van de Vrije Technische Scholen van Turnhout. Er wacht hem
de moeilijke opdracht minstens even goed te doen. Om hem aan het grote publiek voor te stellen, vroegen
we flink raak.
Wie is Frank Biesemans?
Als vijftigjarige ben ik de gelukkige echtgenoot van Mireille en trotse
vader van Stef (22) en Hanne (17). In de Technische school van
Geel, meer bepaald in de studierichting Industriële wetenschappen,
vond ik als jonge gast mijn gading en kon ik me op wiskundig vlak
uitleven. De ideale voorbereiding om later de studies van industrieel
ingenieur Elektriciteit-elektronica aan te vatten en succesvol af
te ronden. Een mooie basis om het in een industrieel-technische
omgeving te gaan maken.

Hoe kom je dan in het onderwijs terecht?
Ik koos bij aanvang van mijn professionele loopbaan doelbewust
voor het onderwijs. Vijftien jaar lang gaf ik, met heel veel plezier en
overtuiging les aan leerlingen van de tweede en voornamelijk derde
graad TSO en BSO. De overstap naar de functie van technisch
adviseur-coördinator in de VTST, tien jaar geleden, was dus niet
evident, maar toch ben ik op deze uitdaging ingegaan. Met veel
enthousiasme heb ik de mensen rondom mij kunnen ondersteunen,
coachen en is het ons samen gelukt om heel wat ideeën vorm
te geven. Van leerkracht evolueren naar technisch adviseurcoördinator is al een hele stap.

Welke extra beweegredenen heb je nu om de
uitdaging aan te gaan als directeur in de VTST?
Ik zie het als een kans om aan de zijde van pedagogisch directeur
Leo Wens nog meer leiding te geven en zeer actief betrokken
te zijn bij het ‘samen school maken’. Een visie vormgeven
waardoor jongeren hun talenten optimaal kunnen ontplooien,
het opvoedingsproject indachtig, spreekt mij enorm aan. Een
organisatie leiden, alle betrokkenen ‘richten’ … waardoor we
samen onze leerlingen opleiden tot vakbekwame jongeren, met de
juiste attitude, die later hun weg maken binnen de wondere wereld
van de techniek … is een uitdaging die ik graag wil aangaan.
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Welke ambities ga je proberen in de weegschaal te
leggen?
Eén van de belangrijkste objectieven is het streven naar een
betere profilering van onze school, de VTST, binnen de regio.
De talrijke voorbeelden van het goed aanwenden van innovatief,
technisch hoogstaand lesmateriaal tonen aan een breder publiek
en daarnaast blijvend inspelen op en werken aan vernieuwing.
Het optimaliseren van contacten met naburige secundaire scholen
en basisscholen is een prioriteit, evenals het aanscherpen van
de relaties met omliggende (stage)bedrijven, die schreeuwen om
technisch geschoold personeel. Ook binnen de eigen schoolmuren
wachten er heel wat uitdagingen. Zo dringen bijvoorbeeld enkele
infrastructurele aanpassingen zich op, om er maar eentje te
noemen.

We zien een vastberaden man voor ons. Het is wel
geen klein bier, een technische school runnen! Hoe
voel je deze uitdaging aan?
Er ligt inderdaad veel werk op de plank, maar de motivatie is
groot. Geruststellend daarbij is het positivisme dat bij alle collega’s
aanwezig is om samen school te maken! Ik hoop dan ook dat veel
leerlingen en ouders ons het vertrouwen geven, door te kiezen
voor onze technische school, door te kiezen voor een opleiding met
veel toekomstmogelijkheden en vele troeven, om nadien succesvol
verder te studeren of sterk op de arbeidsmarkt te verschijnen.
Tot binnenkort in de VTST !
Veel succes Frank en om een Eiland-quote te gebruiken:
‘Wij zijn blij dat je in ons team zit!’.

Talent

Talent
VTST heeft de ambitie om met de nodige zorg bij alle jongeren hun talenten te ontplooien. Ze krijgen vanaf het eerste jaar de kans
te ontdekken wat ze graag doen en wat ze goed kunnen. Probleemoplossend denken met een goede wiskundige basis, tekenen en
ontwerpen, denken en doen. Dat gaat natuurlijk hand in hand met het proeven van de wereld in al zijn facetten in de diverse initiatieven
van het eerste tot en met het zevende jaar.
De leerlingen kregen een gezond ontbijt voorgeschoteld in de themaweek rond gezonde voeding, leefden zich uit in Technopolis,
gingen op bezoek in het stadskantoor van Turnhout en kregen de politie over de vloer. Het venster op de wereld werd nog wat verder
opengetrokken met de Parijsreis in het derde jaar en de Londenreis in het zesde jaar. De zesdejaars leerlingen vierden uitbundig hun
laatste 100 dagen. Er werd weer stevig ‘Broederlijk gedeeld’ door te quizzen en door te zingen. Heel wat klassen gingen de uitdaging
aan om zich op het podium volledig te geven en de klasbak van 2017 te worden. Met de mondi-halve dag staken de leerlingen hun
eigenbelang weg om eens iets te doen voor een ander. Kortom, ze maakten de wereld weer wat mooier!

Techniek
Op onze school proberen we de lessen boeiend te houden. Geen dagenlange saaie theorie, neen, een stevige theoretische basis en
dan veel toepassingen in labo’s en ateliers. Kortom, een afwisselende kennismaking met de wondere wereld van de techniek, onder
begeleiding van vakbekwame en zorgzame leerkrachten. De artikels en foto’s van projecten zoals Technovips 2017 en de spaghettibrug
tonen aan dat theorie en praktijk hier hand in hand gaan! En of dat de leerlingen er van smullen!
We gaan zelfs nog een stapje verder en zetten in op doorgedreven contacten met het bedrijfsleven. Talrijke bedrijfsbezoeken en stages,
zoals bij Agfa, Henco en De Ster zijn hiervan het bewijs. Want onderwijs en bedrijfswereld, ze kunnen niet zonder elkaar.
We zijn onze stagebedrijven en bedrijven waar we op bezoek mochten komen dan ook bijzonder dankbaar dat ze de blikken van onze
leerlingen verruimen of openen.

Toekomst
Binnen een paar weken studeren meer dan honderd leerlingen af. Na een opleiding van één of meerdere jaren op onze school zeggen
ze het middelbaar onderwijs vaarwel, klaar om hun verdere loopbaan uit te stippelen. Jaar na jaar, les na les werden ze hiervoor door
tal van bekwame vakleerkrachten en titularissen gekneed.
Leerlingen uit een praktisch-technische studierichting of een beroepsopleiding zijn perfect voorbereid op de arbeidsmarkt. Er is een groot
tekort aan technici zodat we zeker zijn dat deze leerlingen meteen aan de slag kunnen in een interessante én goedbetaalde baan.
Leerlingen met een theoretisch-technische opleiding kiezen eerder voor het hoger onderwijs om bijvoorbeeld bachelor of master te
worden. Onze oud-leerlingen halen bijzonder hoge slaagkansen in het hoger onderwijs, vooral in ingenieursopleidingen. In dit VTSTnieuws kan je de ervaring lezen van een succesvol oud-leerling uit een richting Elektronica, die met veel plezier terugblikt op zijn
schooltijd.
Een wereld zonder techniek bestaat niet. Een wereld met techniek is een wondere wereld. Laten we die techniek koesteren. En echte
techniek, die vind je in de VTST.
Veel leesplezier!
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Vrije Technische Scholen van Turnhout
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INSCHRIJVINGEN
• •Op schooldagen van 8.30 tot 16 uur
• •Tijdens de vakantie van 1 tot en met 8 juli
en van 7 tot en met 31 augustus van 9 tot 16 uur
• • Op zaterdagen 1 en 8 juli
en op 12, 19 en 26 augustus van 9 tot 13 uur
Zandstraat 101 - 2300 Turnhout - 014 41 69 51

www
ww
w.vtst.be
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Gezonde voeding
In het kader van de themaweek rond gezonde voeding organiseerden de leerkrachten een
ontbijt voor alle eerstejaars. De leerlingen namen een meer dan gezonde start van de dag
en hopelijk ook van hun andere gezonde voornemens!

Over-Leven-sdagen
De Brink in Herentals was ook dit jaar weer het strijdtoneel voor de OverLeven-sdagen.
Gedurende bijna drie dagen bekampten onze BSO-leerlingen uit het zesde jaar elkaar en
streden soms ook tegen zichzelf om hun mentale en fysieke weerbaarheid te vergroten. De
begeleidende leerkrachten zorgden voor een brede waaier aan uitdagende activiteiten:
krachtproeven, zaalsporten, klakkebuizenspel, Stratego, een Kubbtornooi en de strijd voor
wie zich één jaar ‘Mister VTST’ mag noemen.
Het programma was er niet enkel op gericht om de jongeren lichamelijk te testen, tijdens de
quiz draaiden hun hersencellen dan weer op volle toeren.
Ze waren onder de indruk van enkele moedige getuigenissen. Ze luisterden en stelden
vragen aan een aids-patiënt, iemand met een visuele beperking en
een lid van de AA.
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Harten troef, ik pas, miserie...
Zelden denken we eraan als we de hoogste kaart trekken dat we een staaltje
vakmanschap in onze handen hebben en nog wel van eigen bodem. Tijdens de
lessen maatschappelijke vorming leerden de leerlingen van 2BSO één van
Turnhouts grootste toeristische troeven kennen. We bezochten het “Nationaal
Museum van de speelkaart.

Dit is één van de weinige musea
ter wereld waar de speelkaart centraal staat.
Turnhout is zelfs het wereldcentrum voor het
drukken van speelkaarten.
Als je bv. in Oostenrijk (of Las Vegas) een
kaartje wil leggen, is de kans groot dat, ten
eerste, je niet weet wat je met die kaarten
moet aanvangen want overal ter wereld
gebruikt men andere kaarten en, ten tweede,
deze kaarten in Turnhout gedrukt werden.

Wij probeerden zelf ook 1 pk te ontwikkelen
en het lukte ons! We moesten wel met zes
wreed ons best doen.

Je moet het zelf eens testen hoeveel
verkeersborden je tegenkomt op weg naar
school (of werk): ontelbaar!

‘Een pluim voor de Turnhoutenaars
Aan het station hielden
Op de heenop de weg.’
we even halt om zelf voor
en terugweg
agent te spelen.
oefenden we
ons in het herkennen van verkeersborden. Op
We gaven de verkeersgebruikers goede of
de zeshoek zijn we gestopt want ons blad was
slechte punten.
vol.
“Oei wat doet die

daar, gevaarlijk,
stom...” maar eerlijk
gezegd...

Onze gids loodste ons door eeuwen
drukgeschiedenis. De drukpersen werden
steeds beter, groter en sneller. In de zestiende
eeuw gebruikte men pure spierkracht, ook
deze van kinderen. In de negentiende eeuw
schakelde men over op stoom. Daarvan
getuigt de enorme stoommachine in het
museum.

Het viel ons op dat
de meeste mensen
zich netjes en hoffelijk
gedragen.

Excursie Turnhout en omgeving
en Technopolis
We kregen uitleg over het station, de watertoren, de campus Blairon en
de legerkazerne in Turnhout. Tussendoor konden we gezellig praten in
de bus. (Steff Van Looveren)
Je kon er dingen ontdekken en er waren attracties.
Ik ga er zeker nog eens naartoe. (Arnold Midodji)
We deden er allerlei leuke proeven zoals bij de
reuzeknikkerbaan en de elektrische bol. (Tuur Boonen)
We deden er activiteiten zoals je eigen krant maken,
armworstelen en je haar omhoog laten zetten door elektriciteit.
Ook mevrouw Stafleu heeft dit gedaan. (Pieter Proost)

VTST-nieuws
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Broederlijk Delen
Met een regenseizoen van slechts vier maanden is Burkina Faso één van de droogste landen ter wereld. Toch
doet 90% van de bevolking er aan landbouw. Broederlijk Delen brengt geen water naar Burkina Faso, maar
kan wel helpen om het weinige water dat er is efficiënt te gebruiken. Dit kan onder meer door erosiedijken
aan te leggen en onvruchtbare grond te herbeplanten. Ook geiten kunnen helpen om mensen uit de
armoede te halen. Daarom zorgt BD ervoor dat mensen laagdrempelige leningen kunnen aangaan.

Wegwijzers

Klasbak

Tijdens de godsdienstlessen stonden de leerlingen in de
veertigdagentijd bezinnend stil bij de situatie in Burkina Faso. Ze
werden ook tot nadenken aangezet over welke richting wij met
ons eigen leven willen gaan. Door wie of wat laten wij ons leiden.
Wegwijzers helpen ons de weg te vinden naar ‘het goede leven’.

Zaterdag 18 maart werd voor de VTST één van de hoogtepunten
in de campagne voor Broederlijk Delen. Al vele jaren geven we
onze leerlingen de kans om podiumervaring op te doen. Er werd
opnieuw een heuse klas-battle georganiseerd! Een vijftiental
klassen streed onder leiding van de leerkrachtenband ‘Moet
Kunnen’ om de titel ‘Klasbak 2017’.

Chocostop
De leerlingen konden ook een kop ‘eerlijke’ chocomelk drinken
zodat ze met een kleine bijdrage de strijd van de boeren in Burkina
Faso steunden.

Tour du Faso!
In de eerste graad konden
de leerlingen via een
ludiek behendigheidsparcours Burkina Faso
verkennen. Aan de hand
van een interactieve
quiz kwamen ze meer
te weten over het
campagneland en het
leven van de Burkinese landbouwers.
In de tweede graad werd 3B1 de quizwinnaar.
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Leerlingen van de deelnemende klassen brachten covers van
bekende pop- en rocknummers. Zowel op gebied van zang, dans
als op instrumentaal vlak lieten ze hun ontluikende talenten zien.
Een professionele jury bepaalde welke klas de ‘Klasbak 2017’ mee
naar huis mocht nemen. De eerste prijs ging naar de klas 6EA.
Ze brachten een kleurrijke, eigenzinnige versie van het prachtige
nummer Hallelujah van Leonard Cohen.
De opbrengst van deze avond gaat, naar goede jaarlijkse
gewoonte, integraal naar onze actie Broederlijk Delen 2017.

Talent

Memoriaal
De leerlingen van 7BSO bezochten het Memoriaal, Museum
en Documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten,
de Dossinkazerne in Mechelen. Het is een unieke en bijzondere
plaats van herinnering aan de Holocaust in België. Vanuit deze
kazerne in Mechelen werden meer dan 25 000 joden en zigeuners
verzameld en gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau. Amper 5%
keerde terug. Kazerne Dossin gaat in op de vervolging van de
joden en zigeuners in België. Hoe was dat mogelijk? Waarom
die vervolging? Was er dan geen verzet? Vanuit de holocaust
gingen we dan ook op zoek naar de tijdloze mechanismen van
groepsdruk en collectief geweld. Vanuit het gedrag van daders
en omstaanders onderzochten we de mogelijkheid om “nee” te
zeggen en verzet te bieden. Dit bezoek kaderde zo in een traject

Wie runt Turnhout?
Op stap in onze stad! Onze leerlingen werden wegwijs
gemaakt in de stadskantoren van Turnhout. Ze maakten kennis
met de burgemeester en een aantal schepenen en mochten
zelfs de stadskluis zien. Van een paar leerlingen werden zelfs
vingerafdrukken gemaakt.

Politie in de klas
In de vierde jaren BSO kwam de politie langs. Neen, de jongens hadden niets mispeuterd
maar kregen uitleg over verkeersveiligheid. Heeft een fluovest zin? Kruipen we best nuchter
achter het stuur? Is een veiligheidsgordel dragen noodzakelijk? Ja, natuurlijk! Dat was wel
zeer duidelijk na de presentatie.

De coolste klasfoto
Dankjewel aan alle leerkrachten en leerlingen die meegewerkt hebben en een leuke foto ingezonden hebben!
Hieronder vind je een greep uit de binnengekomen foto’s.
De leerlingen van H61
hebben wel een vreemde kijk
op het begrip veiligheid.
Oei, als onze
preventieadviseur
dit maar niet te zien krijgt!

1W1 draagt boeken
op handen.

De bollebozen van 3B1 zien er wel heel
intelligent uit…
D51 doet de dab!

M41 en E41
liggen in vorm van de letters van hun klasgroep.

E71 en 6C1halen letterlijk en figuurlijk
alles uit de kast om zichzelf in the picture te zetten!

VTST-nieuws
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Londenreis

Parijsreis

In de krokusvakantie trokken we met 33 enthousiaste
laatstejaarsleerlingen richting Londen.

De leerlingen van 3TSO vertrokken al om 06.30u met de bus naar
Parijs. Nadat ze hun bagage hadden neergezet in het hotel reden
ze langs ‘La Défense’ en gingen wandelen in ‘Jardins des Tuileries’
Voor het avondmaal hadden ze er al een fikse wandeling opzitten:
Pont des Arts, Pont Neuf, Île de la Cité, Notre-Dame, Pont D’Arcole,
Hôtel de Ville, Place Igor Stravinsky, Centre Pompidou, Les Halles,
Palais Royal….

Naast een fotowandelzoektocht stond ook een bezoek aan tal van
bezienswaardigheden en musea op het programma.
We bezochten bijvoorbeeld The Tower, het Wembley Stadium en
The British Museum, één voor één indrukwekkend.
Na 4 ‘vermoeiende’ dagen op citytrip kwamen we veilig thuis met
fijne herinneringen en veel leuke foto’s. Het was weer een topeditie!
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De tweede dag werd vroeg gestart met een stevig ontbijt om
vervolgens de metro naar ‘La Tour Eiffel’ te nemen. Daarna werd
‘Musée du Louvre’ bezocht. De tweedaagse werd beëindigd met een
wandeling door Montmartre en een bezoek aan de Sacré Coeur.
Moe maar voldaan werden de leerlingen om middernacht terug
opgewacht door hun ouders in Turnhout.

Talent

ZORG VOOR ELKE LEERLING
Dat leerlingen leerkrachten soms liever zien gaan dan komen zal niemand verbazen. Toch is er vaak meer
liefde dan haat in de verhouding. De zorg waarmee de leerkracht zijn of haar leerlingen omringt, is daarbij
een belangrijke factor. Sommige leerlingen vragen in de lespraktijk inderdaad meer aandacht omwille van
bepaalde leerstoornissen, dyslexie of dyscalculie bijvoorbeeld.
Maar al te vaak wordt er dan een stempel bovengehaald om op het voorhoofd te drukken en worden er voor
de ‘uitzonderingen’ een karrenvracht maatregelen bovengehaald. In onze school gaan we echter voor integrale
zorg, zorg voor iedereen en waar nodig steken we een tandje bij. Onze doelstelling blijft immers dat een
leerstoornis de slaagkansen van een leerling niet in het gedrang mag brengen. Er zijn trouwens voorbeelden
genoeg van mensen met dyslexie die succesvolle ingenieurs of architecten geworden zijn om maar een paar
genieën als Leonardo da Vinci, Einstein en Rodin te noemen.
We praatten met een aantal leerlingen met dyslexie en dyscalculie en vroegen hen hoe zij hun stoornis ervaren
in de dagdagelijkse lessen. Om er geen stempel op te zetten, bleven ze liever anoniem.
Peter zit in 1B. Hij vindt dat hij geen dyslexie
meer heeft.
‘Ik zit heel graag bij meester Jan in de
klas. Hij legt alles goed uit en heeft veel
humor. We hebben ook al veel werkstukken
gemaakt. Vorig jaar in de lagere school
vond ik naar school gaan helemaal niet leuk.
Ik had veel problemen met lezen. Nu gaat
het veel beter. Mijn rapporten zijn tot hiertoe
heel goed, zelfs Nederlands en Frans. De juf
schrijft alles op bord, ik begrijp alles en soms
mogen we oefeningen met de computer
maken. Dat vind ik veel leuker dan schrijven.
Als ik fouten schrijf, worden mijn fouten wel
onderstreept, maar gelukkig gaan er geen
punten af. Ik denk dat mijn dyslexie bijna
verdwenen is.’
Ruben slaagt erin om met behulp van een
tafelkaart het eerste jaar A WETE te volgen.
‘Ik had al wat maatregelen in de lagere
school omdat ik mijn tafels maar niet onder
de knie kreeg. De juf van wiskunde sprak na
een paar testen met mij af om een tafelkaart
te gebruiken en soms een eenvoudige
rekenmachine. Ik moet wel bij oefeningen
mijn tussenstappen noteren zodat ik ook
punten kan verdienen met de manier waarop
ik tot een oplossing kom. Voorlopig zijn mijn
cijfers voor wiskunde nog oké en ik hoop
dat dat zo blijft. Ik wil me er wel blijven voor
inzetten want ik vind de lessen vol techniek
heel boeiend en daar komen nu eenmaal
vaak cijfertjes bij kijken. Soms ga ik dan
ook naar de begeleide studie waar een juf
sommige moeilijke oefeningen nog eens
uitlegt en tips geeft wanneer ik een oefening
niet opgelost krijg.’

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

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

Tom zit in het derde jaar praktisch-technisch
en bloeit vooral open in de lessen praktijk.
’Ik zit al van in het eerste jaar op de VTST.
Al van in de lagere school was taal voor mij
moeilijker dan voor de anderen. Ik kreeg er
dan ook een afkeer van. Toen ik in het eerste
jaar A startte, was ik verbaasd dat de punten
van mijn talen al bij al nog meevielen.

Mevr. Keersmaekers, Mevr. Laureyssens en Mevr. Bruyninckx verzorgen de begeleide studie in de eerste
graad. Op maandag en donderdag zorgen ze onmiddellijk na het laatste lesuur voor extra ondersteuning.
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Doe eens iets voor een ander!
De leerlingen van de derde graad konden op hun mondi-halve dag vanuit hun eigen interesse een goed doel
uitkiezen om zonder eigenbelang de handen eens
uit de mouwen te steken.

Opknapwerken chirolokaal

een kopje koffie.

Gezelschapsspelletjes in
woonzorgcentrum De Wending
De vijfde jaren Houtbewerking en Houttechnieken gingen langs
bij het woonzorgcentrum “De Wending” in Turnhout. De oudjes

werden uitgedaagd om samen gezellig gezelschapsspelletjes te
spelen, wat ze zeer leuk vonden.

Uitgelaten honden uitlaten
De jongens van het zesde jaar Houttechnieken gingen vier
honden uitlaten bij dierenasiel de Veeweyde in Weelde-statie. De

Het zevende jaar Schrijnwerkconstructies verrichtte opknapwerken
aan de chirolokalen van Arendonk.

VTST-animatieteam in
zorgcentrum Margrietje
Het zevende jaar Renovatie bouw trok naar het Margrietje in
Tielen om er samen te werken met mentaal gehandicapten in
het zorgcentrum. Ze maakten samen nestkasten en hebben de
vogelverblijfjes ook geschilderd. Voor spelletjes zoals sjoelbak
gingen ze ook niet uit de weg. Er werden eveneens koekjes

leerlingen waren even enthousiast als de vier rakkers en maakten
een fikse wandeling van anderhalf uur.

Multiculturele zoektocht
De leerlingen van het vijfde en zesde jaar Elektrische installaties

gebakken om op het einde van de dag samen te verorberen met
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trokken op multiculturele zoektocht ‘Turnhout anders bekeken’ en

Toekomst

In de voetsporen van...
Toon Van Haren
Wanneer heb je afscheid genomen van de VTST?

Ik heb de volledige middelbare school doorlopen in de VTST. Ik ben
gestart in schooljaar 1992-‘93 en ben afgestudeerd in 1997-‘98.
Destijds stond de VTST gekend als een strenge school, maar ik heb
er een hele fijne tijd beleefd.
Welke richting heb je op de VTST gevolgd?
•
•
•
•

eerste jaar: Oriëntatiejaar
tweede jaar: Elektriciteit-mechanica
derde en vierde jaar: Elektromechanica
vijfde en zesde jaar: Elektronica

Welke studies heb je na de VTST gevolgd?
Na mijn middelbare opleiding wilde ik eigenlijk gaan werken.
Mijn ouders zagen me liever verder studeren. Daarom had ik met
hen de afspraak gemaakt om slechts op één plaats (bij Janssen
Pharmaceutica, destijds en nu nog een zeer populaire werkgever)
te gaan solliciteren als onderhoudstechnicus. Het lot besliste dat
ik niet werd aangenomen, dus ging ik verder studeren op de KHK
te Geel (nu Thomas More). Daar volgde ik een bacheloropleiding
Industriële elektronica en domotica. Achteraf gezien ben ik zeer blij
dat ik een hogere opleiding heb genoten.

Schets eens kort je loopbaan.
Na mijn bacheloropleiding stond ik te popelen om te gaan werken
en wilde ik ergens starten, het maakte niet uit waar, om ervaring op
te doen. Via de jobbeurs van KHK kregen we brieven van een aantal
geïnteresseerde bedrijven. Ik heb deze dan ook aangeschreven. Zo
ben ik beland bij ExxonMobil, een chemiereus. Hier ben ik gestart in
een ploegensysteem als polyvalent technicus (half productieoperator
van het chemisch proces / half onderhoudstechnicus). Na elf jaar
heb ik de kans gekregen om uit ploegendienst te stappen en als
planner-aankoper van de Elektrische & Instrumentatiedienst te gaan
werken. Dit doe ik nu al vier jaar met veel plezier.

Had je genoeg basiskennis opgedaan in de school om
je job uit te oefenen?
Ik heb zeker een goede en brede kennis meegekregen vanuit de
school. Uiteraard zijn er veel jobspecifieke zaken die ik aangeleerd
heb op ExxonMobil, maar ik ben blij dat ik op school geleerd heb
om na te denken en om leerstof te verwerken.

Heb je nog contact met vroegere klasgenoten?
Ik heb nog steeds goede contacten met een aantal vrienden van
de VTST destijds. We praten best nog vaak over onze schooltijd.
We hebben een jaartje geleden een reünie georganiseerd van onze
zesde middelbare klas Elektronica. Een waar succes dat we zeker
nog eens gaan herhalen.

Ken je nog anekdotes uit je schooltijd?
Hoeveel pagina’s mag ik vullen? Ik heb een massa verhalen uit mijn
middelbare schooltijd. Het ene al wat meer voor publicatie vatbaar
dan het andere. Er schieten flarden door mijn hoofd van leuke
bijnamen van heel wat leerkrachten, de meeuwen die af en toe eens
iets lieten vallen op de koer, de praktijklessen waar we regelmatig
blunders uithaalden (zoals condensators laten ontploffen)… Als
ik aan mijn VTST-tijd denk dan verschijnt er een glimlach op mijn
gezicht.

Heb je misschien een goede raad voor de leerlingen
die in jouw richting nog op de schoolbanken zitten ?
Zoek passie in de zaken die je studeert en waarin je later gaat
werken.

Waaruit bestaat je beroepsbezigheid?
Ik koop de materialen aan voor de technici van de E&I-afdeling,
zorg dat herstelwerkzaamheden voorbereid en gepland verlopen,
dat de gangbare herstelonderdelen in voorraad zijn en haal
diensten binnen waar nodig (bijvoorbeeld andere firma’s en de huur
van kranen).

Hoe zie je je job in de toekomst evolueren of ben je
tevreden met datgene wat je nu bereikt hebt?
Momenteel ben ik zeer tevreden in mijn job. Ik heb wel aangegeven
aan mijn werkgever dat ik steeds open sta voor nieuwe uitdagingen.

VTST-nieuws
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MEESTERWERKJES
Deze moderne oldtimers rollen van de band in onze school. Het is veel meer dan assemblage: de leerlingen
van het eerste jaar bouwen de auto helemaal zelf, te beginnen van een metalen plaat. Aan de hand van een
heuse werkvolgorde gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag. Met wat hulp van de praktijkleraar en na
heel wat werkuren volgt er een likje verf. Daarna is het moment van de montage aangebroken! Ten slotte
mag deze coole oldtimer met de eigenaar mee naar huis waar hij een plaatsje krijgt, mooi in het zicht.

Samed tekent de omtrek af.

Siebe toont hoe
je het koetswerk kan puntlassen.

12
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Samed knipt de platen exact op maat.

Esther plooit de zijkanten.
Jente boort de gaatjes op de juiste
plaats van het motorblok.

Jarne staat ook aan de plooibank.

VTST-nieuws
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Smart packaging solutions en Decoprint
We staan er te weinig bij stil maar overal rondom ons zien we wel iets dat bedrukt is.
Bij Decoprint bedrukken ze vooral glazen maar ook flessen, porselein, kunststof en verpakkingen.
Bij Smart Packaging Solutions focussen ze op de bedrukking van de bakken voor de veiling van Hoogstraten.
De meisjes en jongens van het derde en vierde jaar Grafische media genoten van de rondleiding in beide

Decoprint groeide uit van een bedrijf niet groter dan een garage tot
een grote glasdrukkerij. We zagen er hoe flessen bedrukt werden en
in een oven van meer dan 600 graden werden ingebakken.

bedrijven.
De Heidelberg Speedmaster XXL bij Smart Packaging Solutions was
geweldig om te zien. Deze drukpers kan karton drukken tot 160 cm
breed en was nog maar twee maanden in gebruik.

Hanne Bosch D41

Gisselle Hapers D31

Bij Decoprint werden alle machines automatisch bestuurd en door
verschillende camera’s gecontroleerd zodat elk glas mooi op
dezelfde plaats werd bedrukt. Nadien mochten we ook een kijkje
nemen in de showroom. Indrukwekkend!

"De Heidelberg Speedmaster XXL was geweldig."

Stephanie Leys D41

AGFA
Agfa was samen met Kodak lange tijd wereldleider
op het vlak van lichtgevoelig grafisch materiaal en
filmrolletjes. Door de digitalisatie heeft Agfa zijn
werkveld sterk moeten aanpassen maar binnen de
grafische industrie is de firma nog steeds een grote
speler zoals D51 en D61 konden vaststellen.
Na een iets te lange busrit werden we enorm warm onthaald met
drank en koekjes en kregen we een rondleiding met een kort
introfilmpje over AGFA. Vervolgens gaf de marketingmanager zelf
een uitvoerige uitleg over het bedrijf.

Dan hebben we ook nog wat uitleg gekregen over hun
workflowprogramma’s onder andere de Apogee workflow die
bij ons op school ook gebruikt wordt. Ook hebben ze een
nieuw accessoire dat de klantbestanden kan laten belichten en
goedkeuren van thuis uit door met een soort cloud te werken.
Dit kan misschien een grote rol spelen in de toekomst...

Het bedrijf was vroeger vooral bekend voor de
fotografietoepassingen. Door de digitale camera en ctp is deze
industrie een beetje uitgestorven. Gelukkig dat AGFA zich ook op
andere zaken heeft gefocust. Buiten de verwachte platen, toner,
workflowprogramma’s en grootformaatprinters, maken ze nu ook
nog medische toestellen zoals CAD-scans en röntgenfoto’s.
Bij ctp hebben we uitleg gekregen over de nieuwe ecologische
manier om platen te ontwikkelen waardoor het maken van de
platen vandaag chemievrij wordt.
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SPAGHETTIBRUG “AL DENTE”
Voor de lessen stabiliteitsstudie kregen de leerlingen van het vijfde jaar Bouw- en houtkunde
een toffe en leerrijke uitdaging voorgeschoteld.

houden.

Met behulp van staafjes pasta, sprieten spaghetti, ijzerdraad en
lijm moesten ze een brug die een lengte van 50 centimeter kon
overbruggen ontwerpen. De kunst bestaat erin een brug te maken
die zo licht mogelijk is maar die toch zo veel mogelijk gewicht kan

Thermoco
Tijdens het studiebezoek aan Thermoco kregen de leerlingen van
het zevende jaar Koeltechnische installaties les over verschillende
uitvoeringen van grote klimatisatie-installaties: een klimaventilatiegroep, een ijswatergroep en een VRV-systeem.

Mooi geschenk van
G&A Motors
Onze leerlingen en leerkrachten van de afdeling Autotechnieken
mochten deze week een mooi geschenk in ontvangst nemen.
Twee nieuwe benzinemotoren werden door de naburige BMWgarage G&A Motors geschonken aan onze autoafdeling. Het gaat
om een drie- en een viercylindermotor met directe benzine-injectie.
Met veel enthousiasme zullen de motoren verder uitgebouwd
worden tot didactische opstellingen om bijvoorbeeld de variabele
klepinstelling nauwkeurig te kunnen bestuderen. Wij zijn de
bevriende BMW-garage G&A Motors dan ook dankbaar voor deze
motoren, die ongetwijfeld zorgen voor een meerwaarde tijdens de
opleiding van onze leerlingen.

VTST-nieuws
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Nordex
De leerlingen van het vierde jaar Houttechnieken en Hout bezochten
Nordex in Arendonk. Hier zagen ze hoe onder andere binnendeuren
in een fabriek gemaakt worden. Ze constateerden dat ze nog heel
wat moeten oefenen vooraleer ze even snel en economisch kunnen
werken.

Luxehotel voor zwaluwen
Van oudsher heeft een kolonie huiszwaluwen
haar thuisbasis onder het uitstekende dak van
het melkveebedrijf van de familie Swaans in
Oud-Turnhout. “Zwaluwen zijn erg nuttig voor
landbouwers: een koppeltje verorbert per dag
tot maar liefst achttienduizend insecten. Zo
houden ze de stallen insectenvrij.”

De familie Swaans draagt de zwaluwen dan ook een
warm hart toe. Maar binnenkort worden de gebouwen
waarin ze huizen afgebroken. Het Regionaal Landschap
liet daarom door laatstejaarsleerlingen Houtbewerking
van de VTST een zwaluwentil maken, een ijzeren paal
met bovenin achttien kunstnesten. Knap werk!

Groen bouwen
Onze toekomstige schrijnwerkers van het vijfde jaar bezochten
Kamp C in Westerlo waar ze informatie kregen over duurzaam en
energiebesparend bouwen.
Daarna reden ze naar Malle voor een bezoek
aan het meubelbedrijf Mintjens.
Jens Nagels uit het vijfde jaar
Houttechnieken was zo vriendelijk beide
uitstappen meer gedetailleerd toe te lichten.
In de voormiddag bezochten we Kamp C
in Westerlo. Als inleiding kregen we een
filmpje te zien over o.a. het broeikaseffect.
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‘We leerden welke ho
utsoorten ze gebruike
n
voor hun meubels en
kasten.’
In de namiddag kregen we een uitgebreide
De boodschap was niet mis te verstaan:
rondleiding in en over de magazijnen en
we moeten dringend in actie schieten.
werkplaatsen van het bedrijf Mintjens in
Wij kunnen daaraan helpen door zo
Malle. Wat mij direct opviel, waren de
duurzaam en zo energiebesparend mogelijk
te bouwen. Dit kan door rekening te houden vele grote ruimtes, elk met hun specifieke
machines en doelen.
met de ligging en de oriëntatie van je
woning maar ook door goed te isoleren.
We werden geïnformeerd over de
verschillende materialen en hun K-waarde.

Techniek

Het lepeltje van de Mc Flurry
De vierde jaren theoretisch-technisch gingen hun technische neus
steken in twee bedrijven in Hoogstraten. De dag startte met een
rondleiding in de mallenzaal “de schatkamer” van De Ster in
Hoogstraten. Daarna werden ze rondgeleid in de productie van de
servietjes, lepels, messen en vorkjes die je krijgt in een zakje op het
vliegtuig. Ze kregen ook de lepels van de Mc Flurry te zien samen met
nog een heleboel andere plastieken artikelen. Verder bewonderden
ze de stock. Voor sommige klanten houden ze wel 100 000 stuks in
voorraad.
Na een boterhamlunch in “Den Bottel” hadden ze een bezoek bij
Bogaerts Greenhouse Logistics in Hoogstraten. Dit is een bedrijf dat
gespecialiseerd is in automatisatie en hulpmachines voor tomaten- en
paprikaplantages. Ze maken alles zelf van de ruwe metaalplaat tot
afgewerkt product inclusief software aangepast aan de situatie en het
bedrijf.
Boeiende materie voor onze leerlingen.

Van Lowieke Stoof tot Henco
De vijfde en de zesde jaar jaren Centrale verwarming en sanitaire
installaties gingen op bedrijfsbezoek bij Henco in Herentals.
Henco Industries ontwikkelt en produceert synthetische fittingen,
vervaardigd uit het hoogwaardige kunststof PVDF (polyvinylidene
fluoride). Zowel de pers- als steekfittingen in combinatie met de
Henco-meerlagenbuis staan garant voor een compleet systeem.
Henco levert ook een breed assortiment aan messing persfittingen,
knelfittingen, verdelers, regelingen en gereedschappen.
De leerlingen kregen een presentatie over dit rijk assortiment en
ook een rondleiding in het bedrijf. 24 op 24 uur, 7 dagen op
7 worden er op 13 lijnen diverse diameters vervaardigd van de
meerlagenbuis. Indrukwekkend!

Een trapje hoger
De jongens van het zesde jaar Lassen-constructie kregen een las- en
montageopdracht voorgeschoteld om duimen en vingers van af te
likken. De diverse onderdelen van de speciale constructie werden in
het praktijklokaal voorbewerkt.

De trap moest voldoen aan de
veiligheidsnormen en ook stevig genoeg zijn
om zware materialen naar de stookplaats
te brengen. Opdracht 100% volbracht!
Dikke proficiat iedereen die deze realisatie
mogelijk maakte!

VTST-nieuws
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Mechatronica
@MOREsphere-namiddagen op de VTST.
De vijfdejaars Industriële wetenschappen kregen de kans om tweedejaars te laten experimenteren met
Mechatronica, een combinatie van mechanica en elektronica. Een student van de Lerarenopleiding bij
Meer en meer scholen bieden
wetenschappelijk-technische STEMopleidingen aan. De VTST biedt het
volledige stempakket aan vanaf het eerste
jaar in de richting WiWeTe (wiskunde,
wetenschappen, techniek).

Thomas More begeleidde het
vernieuwende project.
Aaron Simsek uit Vosselaar, een student van
de Lerarenopleiding secundair onderwijs
bij Thomas More, ging met de vijfdejaars
Industriële wetenschappen aan de slag
om op hun beurt tweedejaars te laten
experimenteren. De scholieren maakten
kennis een elektronische sturing waarmee
je een mechanisch probleem kan oplossen.
Zo werkten ze op een maquette om
verkeerslichten en een spoorwegovergang te
activeren.

“Voor de Lerarenopleiding van
Thomas More is het een interessant
experiment. Met de Wiweteracademies worden kinderen
van het lager onderwijs warm
gemaakt voor wetenschappen en
technologie. Bij de samenwerking
met de VTST probeert de hogeschool
ook leerlingen van de eerste graad
van het secundair onderwijs te
bereiken”, zegt An Conings van
Thomas More.
Volgend jaar krijgen jongeren van de eerste
graad van andere scholen in Turnhout de
kans om in hun vrije tijd met Mechatronica
kennis te maken. Tijdens @MOREspherenamiddagen op de VTST staan vijfde- en
zesdejaars klaar om met hen te leren en te
experimenteren.

3-AXIS GIMBAL
Project in de scholenwedstrijd TechnoVips 2017
Een gimbal is een frame speciaal ontworpen om stabiliteit te bieden
aan een camera tijdens het filmen. Ondanks het stappen of lopen van
de cameraman zal het frame automatisch zorgen voor stabiele beelden.
De x-, y- en z-as van het frame worden tegelijkertijd schokvrij gehouden. Dit
wordt bekomen door drie motoren te plaatsen op de drie scharnierpunten.
De motoren worden aangestuurd vanuit een controle-unit waarop ook
drie sensoren aangesloten zijn. Deze drie sensoren geven constant de
hellingshoek door van het frame in x-, y- en z-richting. De microprocessor
op de controle-unit stuurt meteen de motoren aan in tegenovergestelde
richting, waardoor de camera perfect stabiel blijft opgesteld en een schokvrij
beeld verkregen wordt. Het frame wordt vaak met de hand gedragen en
dient dus uiterst licht te zijn. Onze leerlingen kozen voor een constructie met
carbonbuizen.
Karel Janssens, Jonas Van den Heuvel, Lars Wils en Nathan Laurijssen
vielen met hun project 'De 3-assige gymbal' net buiten de prijzen op de
scholenwedstrijd TechnoVips. Het was een nek-aan-nek race voor de eerste
plaats binnen de categorie 'innovatieve ontwerpen', waarin ze dus nipt de
duimen moesten leggen. Niettegenstaande dat oogstten onze jongens enorm
veel waardering en positieve reacties. Het is dan ook een prima project,
waarvoor een dikke proficiat aan de leerlingen en begeleidende leerkrachten
meneer Lavrysen, mevrouw Brosens en meneer Smets. Heel knap werk !
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Tuinhuis
Op volgende foto’s zie je het proces van
een bouwproject in Oud-Turnhout.
Onze leerlingen van het zesde jaar

Ruwbouw kregen de kans om een echt
bouwwerk buiten de school uit de grond te
laten komen.

planlezen en uittellen
uitzetten van het gebouw

funderingsplaat storten

Ze realiseerden dit duurzaam tuinhuis
volgens de regels van de kunst van A tot Z.

uitgraven fundering

(is touwen spannen om de juiste positie en
grootte weer te geven)

eerste steenlegging
snelbouw
metselen gevelsteen

metselen strekkenlaag
boven deuropening
chappen ter voorbereiding
van latere vloerwerken
klinkers leggen rondom
het tuinhuis

vloeren terras
Het afgewerkte project

VTST-nieuws
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Straffe eindwerken
In een eindwerk kan je laten zien wat je waard bent en en zo je grenzen verleggen.
De antwoorden op onderstaande vragen tonen de kunde en de bezieling van onze leerlingen.
1.
2.
3.
4.
5.

Wat is het?
Hoe kwam je op het idee?
Hoe werkt het?
Is je eindwerk klaar ?
Wat ga je volgend jaar doen?

Werktuigmachines

Seppe Sels en Dayo Gijs
1. Een kleine
windmolen om in een
“energieboom” te
hangen en zo energie
op te wekken. In
Frankrijk zijn ze al bezig
met zo’n project.
2.

3.

Het leek ons wel tof om
zoiets nuttigs te maken.
Groene energie is van deze tijd en onze leraar stond er direct
achter.
Het is het principe van de windturbine die wordt aangesloten op
een generator. Daar kan je dan stopcontacten op aansluiten en
je gsm opladen.

4.

Ja hoor, een paar verschillende modellen zijn klaar.

5.

We gaan voor een diploma dus we doen het zevende jaar
Computergestuurde werktuigmachines in onze school.

Jens Broeckx, Patrick van der Wal en Pieter Dierckx
1. Het is een compostshredder om grove
compost fijner te malen.
2.

M. Bicare stelde het voor en het leek
ons een goed idee. We hebben er
bijna het hele schooljaar aan gewerkt.

3.

Je schudt de grove compost in het
bakje, je draait aan de hendel en de
tandwielen drijven de messen aan die
de compost vervolgens versnipperen.

4.

5.

Nipt. Eén kant van een mes frezen
duurt 48 minuten, er zijn 20 messen
nodig en 20 tussenringen. We hebben nog wat werk.
Ik kom naar 7MA want ik kan nog heel mijn leven werken. (Pieter)
Ik weet het nog niet goed. (Jens)
Ik ga ook het zevende jaar doen. (Patrick)

Dylan Vandervorst en Niels Mooren
1. Het is een rollenwals
gecombineerd met een
plaatschaar. De
rollenwals was een
eindwerk van vorig
schooljaar waaraan we
verder gewerkt hebben.
2.

Het was een idee van onze leraar M. Bicare.

3.

Het is een plaatschaar met een meetsysteem zodat je preciezer
kan meten, de plaat correct knippen en ineens rondwalsen.

4.

Ja hoor: nog een beetje boren, wat montagewerk en dan is het
klaar.

5.

Hopelijk komen we naar 7MA.
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Centrale verwarming en sanitaire installaties
Jorny Van Rooy
1. Het aansluiten van deze
badkamer, het laten
werken van al deze
toestellen en voorzien van
gas en elektriciteit. Ten
slotte: zorgen dat alles
werkt.
2.

Elk jaar maakt elke
leerling van het zesde
jaar een badkamer
volledig in orde.

3.

Als we het water van de hoofdkraan opzetten en alle leidingen
zijn juist aangesloten dan moet dus alles waterdicht zijn.

4.

Ja hoor.

5.

Ik ben ingeschreven in het zevende jaar in de technische school
van Mol.

Ruwbouw

Yanis Zinebioui en Jonathan Castermans (6BA)
1. Het is een theoretisch werk over het zetten
van een nieuwbouw. We werken het vanaf
nul uit tot een bestaand gebouw.
2.

De leerkracht geeft ons de opdracht in
september en dan gaan we van start.

3.

We krijgen een bundel met 20 analyses
met richtvragen. We werken er zoveel
mogelijk aan en we maken bouwkundige
tekeningen zoals doorsnedes en
knooppunten. Zo bundelen we onze
kennis van de voorbije jaren.

4.

Ja, de analyses zijn klaar. Het eindwerk
zal op tijd klaar zijn.

5.

We gaan het zevende jaar Renovatie bouw doen, onder andere
voor het vak bedrijfsbeheer.

Industriële elektriciteit

Mustafa Balaban
1. Voor ons eindwerk hebben wij 10
opdrachten gekregen die aan het einde
van het schooljaar klaar moeten zijn. Deze
projecten bevatten elektrische schema’s,
de werking van de opdracht en welke
onderdelen je nodig hebt bij een project.
Het gaat over industriële schakelingen
bijvoorbeeld motors, dahlanders, sterdriehoekschakeling, frequentieregelaar...
2.

Deze opdrachten heb ik van mijn
klastitularis gekregen, M. Lieckens.

3.

Alles wat wij maken in de praktijk of voor mijn eindwerk werkt
op elektriciteit.

4.

Mijn eindwerk is klaar en gereed om afgegeven te worden!

5.

Volgend jaar in het zevende ga ik ook Industriële installaties
doen en dan leren we ook met PLC werken.

Techniek

Koelinstallaties

Dries Vervoort en Mathias Boeckx
1. We kregen een
koeltechnische stand en
bouwen deze vanaf nul
op. Eerst deden we dat
als oefening en daarna
opnieuw, als GIP.
2.

3.

Dat is door loting
bepaald. We trekken een
nummertje en de oefening kan moeilijk of heel moeilijk zijn.
We leggen eerst de koperen buizen, we sluiten het elektrisch
gedeelte aan, dan lektesten we en trekken we alles vacuüm.
Ten slotte zetten we er koelmiddel op en het kan opgestart
worden. Het eindwerk van Mathias wordt gebruikt om
koelkamers te koelen, bijvoorbeeld bij de bakker.

4.

We denken van wel.

5.

Het zevende jaar Koeltechnische installaties in onze school.

Elektromechanica
Dieter Moelans
1. Ik mag een robotarm
programmeren. De
bedoeling is dat hij
een lasproces gaat
simuleren zoals het in
het bedrijfsleven zou
gebeuren.
2.

Ik heb dit samen met mijn klastitularis gekozen. Vorig jaar was
ik op de opendeurdag met de leerling aan het praten die toen
dat eindwerk had en dit sprak mij erg aan. Toen wist ik dat ik
dit ook graag zou willen doen dit jaar.

3.

Deze arm werkt in drie assenstelsels. In deze gaan we
verschillende punten achter elkaar programmeren die samen
één beweging vormen. Hierdoor kunnen we oneindig veel
combinaties maken naargelang de toepassing.

4.

Welke toepassing(en) zijn er in de industrie?
Deze armen worden op zeer veel plaatsen gebruikt, maar
één van de bekendste is de auto-industrie. Hier worden ze
gebruikt voor het lassen van verschillende onderdelen en het
assembleren ervan.

5.

Volgend jaar ga ik een bacheloropleiding Elektromechanica
volgen in Thomas More te Geel.

Bouw- en houtkunde
Seppe Stickers
1. Een alleenstaande
woning, zeg maar villa.
2.

De woning waarvan
u hier de maquette
ziet, sprak mij visueel
enorm aan. Het werd
uiteindelijk toch wel een
hele uitdaging om ze op
alle vlakken volledig uit
te werken.

3.

Het project bestaat uit de technische uitwerking van alle
aspecten van deze woning, het tekenen van de plannen, een
digitaal 3D-model en een maquette.

4.

Welke toepassing(en) zijn er in de industrie?
Het eindwerk is er niet op gericht om iets voor de industrie te
ontwerpen, wel om producten uit de woningbouw te ontleden
om zo tot een eindwerk te komen. Zo moeten wij isolatie,
steen, balken… kiezen om aan een reglementair en stabiel
product, woning, te komen.

5.

Volgend jaar ben ik van plan om de bacheloropleiding Bouw
te volgen aan Thomas More.

Elektriciteit-elektronica
Tibo Huijbregts en Reno Heinis
1. Wij maakten een RFIDtoegangssysteem voor
Goodlife Cablepark.
2.

Het originele systeem
is vrij duur en daarom
stelde onze titularis voor
om een goedkoper
alternatief te bedenken.

3.

Met een online website die geladen wordt aan de kassa.
Daarna worden de gegevens opgeslagen op deze database.
Aan het ponton kunnen de gegevens opgehaald worden en via
een Arduino weergegeven worden op een LCD.

4.

Welke toepassing(en) zijn er in de industrie?
De werking is gebaseerd op die van een skipoort.

5.

Wij zijn allebei van plan om verder te studeren in de
elektronica-ICT-wereld.
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Krachtmeting

Sportdag
Atletiek in het Stadspark
Naar jaarlijkse gewoonte moedigden de eerstejaarsleerlingen
elkaar in de voormiddag aan in een atletiekmeeting met vijfkamp.
Ze trokken een spurtje, beoefenden het ver- en hoogspringen,
‘krachtpatsten’ bij het kogelstoten en liepen de 800 meter. In
de namiddag waagden ze zich letterlijk op glad ijs tijdens een
verkwikkende schaatsbeurt.

Adventure in de Lilse Bergen
De tweede jaren fietsten naar de Lilse Bergen en kregen daar een
gezonde portie beweging en sport voorgeschoteld met heel wat
teambuildingsactiviteiten. Zo kon men zaklopen en met een skelter
racen. Met voldoende lef werd het adventureparcours overwonnen.

Klassportdag
Heel wat klassen van de tweede en derde graad organiseerden
zelf een sportieve dag in overleg met hun klastitularis.

Speleo
E51 wrong zich door de smalste openingen van een verlaten
steenfabriek.

Para
Plots waren de leerlingen van E31 paracommando’s voor één
dag. Nee ze zijn (gelukkig) niet op een missie uitgestuurd
naar één of ander oorlogsgebied maar hebben in Tielen eerst
een hoogteparcours overwonnen. Daarna hebben ze de echte
hindernissen van het examen voor paracommando afgelegd om in
de namiddag een bosloop te doen met natuurlijke hindernissen.
Een topdag met echte topprestaties van de leerlingen.

BMX
De leerlingen van H51 stapten in Ravels op een BMX en bleven
rondjes rijden tot hun tong op hun schoenen hing.

Schaatsen
M. Willems begaf zich met zijn leerlingen van 5EA op glad ijs.
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Talent

Laatste honderd dagen

10 maart 2017

Op vrijdag 10 maart vierden onze uitgaande jaren hun laatste 100 dagen. Bij de zevendejaars verloopt deze
gebeurtenis vrij sereen: ’s morgens nemen de leerlingen samen met hun titularissen de trein naar Antwerpen,
waar naast vrije momenten een stadswandeling en een bioscoopbezoek op het programma staan. Uit de vele
reacties konden we afleiden dat de leerlingen het fijn vonden om deze dag samen met hun titularissen op
een ongedwongen manier buiten de school door te brengen.

De viering van onze zesdejaars gaat er iets
uitbundiger aan toe! De bonte intrede in
de school gaat nooit onopgemerkt voorbij.
We zagen Teletubbies, Arabieren, een
kudde koeien en een bende schooiers de
speelplaats opkomen.
De dag startte met een voorstelling op het
podium.
Alle klassen kregen de gelegenheid om zich
aan de hele school te tonen. Hiervan werd
dan een foto, een leuke herinnering aan
deze dag, genomen.

De rest van het dagprogramma speelde
zich af in zaal De Gilden. Het hoogtepunt
was de leerlingenpoll, georganiseerd door
de leerlingen van W61 samen met hun
titularis. In diverse categorieën, gaande van
de meest opmerkelijke hobby tot het leukste
VTST-moment werden de genomineerden
op het podium geroepen en mochten de
winnaars daar een prijs in ontvangst nemen.
Een dikke proficiat aan alle leerlingen en
leerkrachten die van deze dag een dag om
nooit te vergeten gemaakt hebben!

Hartslag
Hebben ons verlaten :
Bob Sprangers
Vader van Jim Sprangers
Leraar Hout en Bouw
Op 28 maart 2017
Jos Abelshausen
Oud-leraar en oud-werkleider lassen
Op 29 april 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

