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Leerlingen gidsen in Antwerpen

Overleven is belangrijker dan winnen
Begin oktober werd, door Stichting Vlaamse Schoolsport,
voor de leerlingen van de derde graad een Survival trophy
georganiseerd. “Overleven is belangrijker dan winnen,” luidt
het motto van deze hindernissenloop. In ploegen van vier
moesten de deelnemers zo snel mogelijk een parcours vol
spectaculaire hindernissen afleggen.

De leerlingen van het vierde jaar BSO hebben in de voormiddag de leerkrachten rondgegidst door de oude stad.
In de namiddag stond er een bezoek aan het MAS op het programma.

Net buiten de prijzen maar toch een topprestatie
van de jongens van A61 (Dylan, Thomas en Jeff).
Onze 6 andere teams eindigden op plaatsen 13,
17, 20, 22, 26 en 27. Ook zeker geen slechte
prestatie op een totaal van 64 deelnemende
teams.
We konden van een succes spreken want 26 leerlingen van onze
school gingen de uitdaging aan en trotseerden de modderige
hellingen, gladde balken en spectaculaire obstakels van het niets
of niemand ontziende off-roadparcours. De sleutel die leidde tot
succes? Afzien, doorbijten, tot het uiterste gaan en je grenzen
verleggen. Mekaar helpen bij het nemen van de hindernissen,
daar draaide het allemaal om. Dat, en genieten van de geleverde
inspanning natuurlijk. Eén van onze zeven teams nestelde zich op
een prachtige zesde plaats.

De coolste klasfoto
Heel wat klassen deden mee aan de wedstrijd. Er kan echter maar
één winnaar zijn en dat is het zesde jaar Houttechnieken geworden.
Als beloning kregen de leerlingen een mand gevuld met lekkers van

Oxfam wereldwinkel. Deze mand werd overhandigd door Stefanie
Meulemans en Lizi-An Boonen en mevrouw Nuyts in naam van de
leerlingenraad. Proficiat en… smakelijk!

Vier leerkrachten trokken daarna hun sporttenue
aan en verdedigden de eer van onze school. De
vorige twee edities werd er gezegevierd dus de
spanning was groot en de verwachtingen waren
hoog. Het werd afzien maar de titel kon verlengd
worden. Ze kwamen als eerste leerkrachtengroep
over de finish. Dankzij de inzet van iedereen
konden we dus weer spreken van een succeseditie.

Hamburgerchallenge
De nieuwe directie van de VTST daagde vorig schooljaar
de leerlingen uit! De affiche van de opendeurdag op de
facebookpagina van de school moest duizend keer geliket
worden. De leerlingen wonnen de actie en de school trakteerde
alle leerlingen op een hamburger. Wordt er al nagedacht over de
volgende challenge?

Voetballes
Einde september, een mooi nazomerweertje, een groen gemaaide grasmat en een ronde bal. Meer hadden 13 enthousiaste leerlingen niet
nodig om de voetbaleer van onze school hoog te houden. Door een
ongelukkige loting kwamen we in de eerste voorronde al onmiddellijk
uit tegen de Handelsschool en de Rozenberg uit Mol, twee scholen
met een sportafdeling. De eerste voorronde zou dus een lastige
horde worden. Dit werd meteen duidelijk tegen de Handelsschool.
We kregen met momenten voetballes en de 0-7 eindcijfers spraken
voor zich. De Handelsschool klopte in de tweede wedstrijd ook
de Rozenberg. Hierdoor waren zij al zeker van plaatsing voor de
volgende ronde. De laatste wedstrijd ging dus voor een eervolle
tweede plaats. Het verlies van de Rozenberg gaf ons enige hoop om
deze laatste wedstrijd toch nog tot een goed einde te brengen. Onze
jongens rechtten dan ook met zijn allen de rug en met een mooie 6-4
overwinning konden we op een positieve manier afsluiten.
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Techniek
in een coole outfit
Al verschillende jaren dragen de leerlingen van onze opleiding bouw
tijdens de praktijklessen werkkledij uit drie delen: een t-shirt, sweater en
een werkbroek.
Dit schooljaar werd deze comfortabele uitrusting ook voor andere
afdelingen voorzien.
Op deze foto ziet u D31 in hun nieuwe tenue.
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TarmaX: een fantastisch accident!

Supertrofee 2016 - 2017

De leerlingen van het derde jaar TSO Bouwkunde
gingen met de bus naar het oude rusthuis in
Meerhout voor een kunstenfestival. Tijdens dit
unieke, éénmalige evenement kwamen een groot
deel van de kunstenaars, muzikanten en comedians
samen op één fantastische locatie. Dit gebouw
staat namelijk al een paar jaar leeg en wordt
binnenkort afgebroken. De gastenkamers, de
gangen en de gemeenschappelijke ruimtes zijn een
tijdelijke kunstenfestivallocatie.

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

De studenten kregen enkele opdrachten mee. Via een plan moesten
ze de opgegeven kamers gaan zoeken. Uit een lijst selecteerden ze
dan welke artiest er tentoonstelt. Ze gaven ook hun waardering voor
elke locatie/artiest/werk en namen er enkele mooie, kunstzinnige
foto’s.
"Er was ook een kunstwerk waar je in moest lopen en als je eruit
kwam was je uit de kast gekomen. Dat was wél grappig."
Maxim Borgmans
"Het leukste vond ik de lichtkapel en het kunstwerk over the “floor is
lava”."

Dat is GOED GEZIEN!

Gill Gorremans

Onze derdejaarsleerlingen kregen tijdens het project GOED GEZIEN
de kans om kennis op te doen en vaardigheden aan te leren om zich
veilig met de fiets in het verkeer te begeven.

"Iedereen verstaat iets anders onder ‘kunst’.
Mijn favoriete schilderij was een schilderij van Trump."
Ybe Monden
"Sommige kunstenaars leken wel depressief aan hun kunstwerken te
zien. "
"Er waren ook kunstwerken van afval gemaakt zoals een doolhof
van dozen. Het mooiste vond ik de lichtkapel en het schilderij van
Trump."
"Ik vond het gewoon een heel leuke dag en ik ga het ook aan
iedereen aanraden. "
Tejo Stessens

De thema’s dode hoek, focus op de weg
en zichtbaarheid kwamen aan bod. Op de
Grote Markt kregen de leerlingen hierover
op drie locaties professionele uitleg en tips.
Dit project werd georganiseerd door de
dienst preventie van de stad Turnhout in
samenwerking met de lokale politie en de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een knap
initiatief, dat de veiligheid van onze jonge
weggebruikers zeker ten goede zal komen!
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DE LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad voor de tweede en derde graad vergadert één keer per trimester. Op de vergaderingen
worden er voorstellen gelanceerd om het schoolleven op de VTST zo aangenaam mogelijk te maken.
Daarvoor kunnen er enerzijds tijdens de middagpauzes activiteiten georganiseerd worden door een
kerngroep ‘Toch wel tof!’ gedoopt en anderzijds voorstellen gelanceerd worden over algemene zaken.
We werken met vrijwillige leerlingen die het nut inzien van een leerlingenraad en bereid zijn 1 keer per trimester dit schooljaar ideeën uit te
wisselen en uit te werken. Eventueel mogen ook maximum twee leerlingen van één klas mee komen vergaderen, alleen is ook maar alleen.

Talent

Los in het bos
Excursie Turnhouts Vennengebied

Beheerswerkzaamheden in De Liereman

De leerlingen van het eerste jaar fietsten richting Klein
Engelandhoeve nabij het Turnhouts Vennengebied. Er stonden
metingen van abiotische factoren, een determinatie van bladeren
en een bodemonderzoek op het programma. Ze kregen ook een
tekenopdracht, kookten soep en maakten een stiltewandeling en
een creatieve bosopdracht.

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

TOCH WEL TOF!

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

filmvoorstelling in een koude periode per graad

•

ondersteuning van Broederlijk Delen met muziekaanvragen in het Glazen Huis

•

kubb-tornooi op de speelplaats van de eerste graad

ALGEMENE VRAGEN EN VOORSTELLEN
Volgende vragen en voorstellen werden door de leden (voor)gesteld en zullen beantwoord worden
of verder besproken worden op de volgende vergaderingen in trimester 2 en 3.
•

Is het mogelijk de dag anders in te delen, bijvoorbeeld de middagpauze te verkorten met een kwartier, zodat het einduur vroeger valt?

•

Kunnen er ook drankfonteintjes voor meisjes voorzien worden?

•

Kunnen de doorzichtige deuren op de meisjestoiletten afgeschermd worden?

•

Kunnen er meer banken op de speelplaats geplaatst worden?
Wat is de verhouding aantal leerlingen/aantal zitplaatsen op de banken?

•

Kunnen de richtlijnen over gemotoriseerd naar school komen met parkeermogelijkheden duidelijk gemaakt worden?

•

Is het mogelijk de refterorganisatie anders aan te pakken bijvoorbeeld zonder vaste plaatsen met een flexibeler aanbod van
drankmogelijkheden? De leerlingen zijn vragende partij om met de leerkrachten samen te zitten om tot een goed voorstel te komen om
de refterorganisatie te hervormen.

•

Waarom duurt de afwerking van de bouwwerken aan de stille ruimte zo lang?

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
De jeugdbeweging zorgt altijd voor de nodige ‘beweging’. Velen
kwamen weer meespelen tijdens de middagpauze
en alle deelnemers kregen na
afloop een gezonde
verrassing. Hopelijk
zien we jullie volgend
jaar weer massaal.

Op de dag van de jeugdbeweging hadden jong en oud
hun uniform aangetrokken.
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The fluo challenge

XIU is een organisatie die al een aantal jaren wedstrijden rond zichtbaarheid voor jonge fietsers organiseert.
Dit jaar lanceert XIU een ‘FLUO CHALLENGE’.

Leerlingen worden uitgedaagd om een fluo kunstwerk te
realiseren. Onze eerstejaars nemen de uitdaging aan en werken
tijdens de lessen plastische opvoeding een heuse blikvanger uit.

Verschillende technieken (zoals action painting) komen hierbij
aan bod. Bedankt aan alle leerkrachten en leerlingen die hierbij
betrokken zijn. Hopelijk slepen jullie een prijs in de wacht!

Leerling wordt leerkracht
Oud-leerling Aaron Simsek stapte dit schooljaar als leerkracht de VTST binnen.
We hadden een boeiend gesprek over de twee kanten van het verhaal.
De keuze om naar de VTST te gaan
Zoals voor de meesten was het ook voor mij niet gemakkelijk een studierichting te kiezen na het
lager onderwijs. Ik vond het altijd fijn om iets met mijn handen te doen, waardoor ik koos voor een
technische richting. Enkele nonkels alsook mijn grootvader gingen naar de VTST. Gezien hun positieve
ervaringen heeft dit ook mijn keuze beïnvloed om naar de VTST te gaan.
Het leven op de VTST
In het eerste middelbaar, tijdens de praktijkvakken, werd het voor mij meteen duidelijk dat ik in de
richting hout wilde studeren, omdat je met hout zoveel mooie dingen kan maken. Gedurende de
verschillende jaren heb ik enorm veel bijgeleerd en kreeg ik les van echte vakexperts. Ik genoot echt
van mijn middelbare schoolcarrière.
En nu? Werken?
Na de middelbare school volgde er opnieuw een grote stap:
‘Wat nu?’. Ik wilde nog niet meteen gaan werken maar wat moest ik dan wel gaan doen?
Graag wilde ik die technische kennis en skills gebruiken in mijn verdere loopbaan. Na het bezoeken van enkele hogescholen besloot ik
om binnenhuisarchitectuur te starten aan de Artesis hogeschool in Antwerpen. Dit deed ik uiteindelijk één jaar want toen werd het voor mij
duidelijk dat dit niet de richting was waarin ik later wilde werken. Een weggesmeten jaar? Nee hoor, het kotleven was echt wel fijn!
Opnieuw moest ik een keuze maken maar dit leek toch niet zo gemakkelijk te gaan. Uiteindelijk besloot ik te gaan werken omdat ik een
jobaanbieding kreeg bij Joremco, een algemene schrijnwerkerij in Gierle waar ik ook mijn middelbare stage deed. Uiteindelijk heb ik
2,5 jaar bij Joremco gewerkt. Ik heb er enorm veel bijgeleerd en heb er nieuwe fijne collega’s leren kennen, maar ik miste er de sociale
interactie die ik bijvoorbeeld wel had bij de Chiro. Daar gaf (en geef) ik cursussen en vormingen aan jongeren. En toen wist ik wat ik wilde
worden...

Studeren aan de lerarenopleiding
Op dat moment besloot ik de lerarenopleiding in Vorselaar aan te vatten. Drie jaar heb ik er gestudeerd en het waren opnieuw fijne jaren.
Ik heb er veel bijgeleerd en vanaf mijn eerste stageles in het eerste jaar hoger onderwijs wist ik dat dit de job van mijn leven
zou worden. In mijn derde jaar deed ik zelfs mijn lange stage in de VTST. Ik gaf er PAV in de derde graad en techniek in de eerste graad.
Het was opnieuw thuiskomen in mijn eigen middelbare school.

Werken op de VTST
In 2017 studeerde ik af als leerkracht PAV en
techniek. Doordat mijn stage bij de VTST zeer
positief en aangenaam was, hoopte ik hier een
job te bemachtigen wat me ook gelukt is.
Ik geef nu de vakken techniek, praktijk hout en
toegepaste wetenschappen. Mijn keuze om in
het onderwijs te stappen was de beste die ik
voor mezelf heb kunnen nemen. Het omgaan
met jongeren en hen iets bijleren is iets wat ik
altijd al graag gedaan heb.
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De eerste dag
De eerste dag op een nieuwe school, het blijft altijd een spannend moment.
Er zijn veel verwachtingen, maar ook onzekerheden en vragen: ‘Wat gaan we
doen, zien of meemaken ?’ Hieronder laten we enkele ervaringsdeskundigen
aan het woord. Zij vertellen niet alleen over hun eerste schooldag, maar ook
over de gevarieerde onthaaldag.
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Fundamenten

Laatste ronde
Eind vorig schooljaar ging technisch directeur Willy Vermeiren met pensioen.
Sportief als hij is, liep hij onder aanmoediging van de leerkrachten en de leerlingen zijn
laatste ronde en won hij vlotjes van onze turnleerkrachten! Merci, Willy, voor je jarenlange
inzet voor de school!

Jan Vorsselmans
Na zijn opleiding tot schrijnwerker in de VTST, bijna twintig jaar in de privé en een zwerftocht doorheen een aantal
Vlaamse scholen belandde Jan Vorsselmans in 1990 terug in onze school. Hij genoot veel aanzien bij zowel collega’s
als leerlingen omwille van zijn werklust, experimentele manier van lesgeven en het hoge vaderfiguurgehalte. Hij werd
meer dan eens met de term ‘papa’ aangesproken. Hij was ook een aantal jaren voorzitter van de leerkrachtenraad
en leidde menige vergadering in goede banen. Daarnaast was hij voorzitter van de gezinsbond en de adviesraad
Wereldraad Merksplas. Wanneer hij niet zorgt voor zijn kleinkinderen, houdt hij zich bezig met fietsen, terrasjes doen,
lezen, fitnessen en, hoe kan het ook anders, een meubeltje herstellen.

Ria Leysen
Als een tornado raasde Ria gedurende 13 jaar door onze school. Ze stuurde het poetsteam aan maar gaf tegelijk
zelf het goede voorbeeld. Haar werkterrein bestreek zowat alles: de keuken, het leraarslokaal, de klaslokalen, de
toiletten, de omkleedruimtes voor de leerkrachten… Ook bij de voorbereiding van speciale activiteiten waarvoor we
de keuken en keukenmateriaal nodig hadden, konden we steeds op haar hulp rekenen. We hopen dat ze thuis nog
veel kleedjes en truitjes kan ‘stikken’ voor haar kleinkinderen.

Kris Sterckx
Geboren in de Congolese koperstad Kolwezi en 18 jaar later afgestudeerd in de richting Handel begon Kris haar
carrière midden jaren ‘70 op een klein bureeltje, naast het veel grotere bureel van de directeur, in de VITO in Beerse.
Lang duurde dit niet want de directeur en de jongedame in kwestie wisselden al gauw van bureel… van een promotie
gesproken. Vanaf 2001 werkte ze in de VTST op de personeelsdienst en zorgde er o.a. voor dat al die moeilijke
karakters, inderdaad leerkrachten, op het einde van de maand hun centen kregen. Ze werkte lang samen met Carine
en het klikte wel tussen deze twee. Telepathisch bijna want zonder het van elkaar te weten, boekten ze tijdens de
zomervakantie van 2008 hetzelfde hotel in het Umbrische Foligno.

Jef Van Bouwel
“I know nothing”, zei Jef meer dan eens. Manuel uit Fawlty Towers was voor hem dan ook niet voor niets zijn favoriete
personage uit zijn favoriete serie. Maar dat klopt niet helemaal want na 11 jaar in de privé en 33 jaar in het onderwijs
in combinatie met 18 jaar als zelfstandig ICT’er weet Jef net heel veel. Of moeten we “JefKE” zeggen? Hij had
immers ook de neiging om alles in de verkleinvorm te zetten. Het overmatig gebruik van het diminutiefsuffix “-je” of
“-tje” verraadt zijn warme persoonlijkheid hoewel hij dit als “hairy biker” niet graag zal toegeven. Het typeert hem
helemaal dat hij in zijn laatste mail alle collega’s uitnodigt om bij hem en zijn Gerdje binnen te springen voor een
hapje en een drankje.

Erwin Peeters
“Ik kan ervan genieten om lange afstanden met de auto te rijden”, vertelde Erwin Peeters vele jaren geleden tijdens
het middageten. Gelukkig maar want Erwin bracht gedurende heel wat jaren duizenden kilometers pendelend
tussen Limburg en Turnhout door. Zijn lessen richtten zich vooral op het voorbereidend werk in de grafische sector.
In het leraarslokaal kon je van hem steeds een grappige opmerking verwachten. In zijn vrije tijd was hij lange tijd
afgevaardigde van één van de jeugdteams van Racing Genk. Daarnaast volgde hij ook de schoolresultaten op van
de jonge voetballers. ‘Slechte punten’ is zoveel als ‘niet spelen’. Hij weet trouwens wat het is want in een ver verleden
speelde hij ook nog op het hoogste niveau.

Romain Wouters
Als leerkracht fysica en chemie bracht Romain Wouters heel wat leerlingen de beginselen van de
natuurwetenschappen bij. Zijn carrière veranderde lichtjes van koers toen hij promoveerde tot adjunct-directeur en
later ook hoofd van het ondersteunend personeel werd. Punctualiteit en perfectionisme typeerden zijn werk. Dezer
dagen kan je hem vinden in de Lommelse Sahara wanneer hij gaat joggen of op zijn Goldwing luisterend naar
de radio of een streepje muziek. De rest van zijn vrije tijd spendeert hij vooral aan de zijde van zijn vrouw in hun
camper terwijl ze Europa doorkruisen.
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Willy Vermeiren
Op 30 juni 1981 studeerde hij af als
industrieel ingenieur aan de Hogeschool
van Hoboken. Kort nadien ging hij aan
de slag bij het grote General Motors
Antwerpen. Willy startte in 1987 zijn
schoolloopbaan in VITO Beerse. Als
leerkracht trachtte hij met veel overtuiging
de leerlingen wegwijs te maken in de
wondere wereld van de elektriciteit en
mechanica. Na tien
jaar
lesgeven nam hij
in 1998 het roer
over van toenmalig
directeur Karel
Geenen. Twee jaar
later fuseerde
VITO met de
grote broer
VTST en werd
Willy technisch
en financieel
directeur.
Al die jaren
heeft Willy
zich vooral
ingezet voor
het financiële beleid
en voor de infrastructurele werken.

Onder zijn leiding
werd er heel wat
gerealiseerd: de
I-blok, de K-blok,
vernieuwing van het
leraarslokaal en beide
speelplaatsen, verhuis
van het Deeltijds
onderwijs van de
Boudewijnstraat
in Beerse naar de
Antwerpseweg en ga
zo maar
door.
Willy
deed dat
altijd in zijn typische stijl: in stilte,
zelfs een beetje in de schaduw,
maar met zachtmoedigheid en
milde humor. Het was altijd fijn
samenwerken met hem. Willy was
ook bijzonder fier op zijn gezin: zijn
vijf kinderen en zijn vrouw stonden
op het voorplan!
Sporten was de laatste 15 jaar een
uitlaatklep voor zijn druk professioneel
leven: hij liep verscheidene marathons
per jaar. Beeld je eens in hoeveel
trainingskilometers er voorafgaan aan
een marathon.

Het is dus niet te tellen hoeveel uren Willy
joggend in de bossen van Gierle en Lille
heeft doorgebracht. De marathon van
New York heeft hij net niet gehaald. Enkele
dagen voor de afreis – hij had eindelijk een
inschrijving voor die marathon versierd –
brak hij tijdens de laatste training zijn voet.
De geboekte reis naar New York tijdens de
herfstvakantie ging wel door, maar in een
rolstoel…
Wij wensen Willy een meer dan verdiende,
aangename pensioenperiode toe!

Brilglazen printen
Luxexcel is een klein bedrijf gelegen op de Philipssite. Guido Groet, de vader van Arthur, een leerling van
Industriële wetenschappen, gaf een boeiende rondleiding. Zij zijn de enige ter wereld die brilglazen kunnen
printen met een 3D-printer, een techniek die ze zelf ontwikkelden.
Wist je bijvoorbeeld dat een 3D-geprint brilglas bestaat uit 1 miljard
druppeltjes met een inhoud per druppeltje van 8 picoliter en waarbij
elk druppeltje precies moet gepositioneerd worden? Dankzij deze
specifieke techniek kunnen in de toekomst brillen meer en meer op
maat van iedere klant geprint worden. Met één druk op de knop
wordt je bril bijvoorbeeld meteen een zonnebril.
Zij proberen met hun bedrijfje de brillenmarkt te veroveren en met
wat wij gezien en gehoord hebben, zijn we ervan overtuigd dat dit
zeker gaat lukken. Een bezoek meer dan de moeite waard.

Een picoliter (symbool pl of pL) is een volume-eenheid die
gedefinieerd is als één biljoenste deel van een liter, ofwel één
miljoenste deel van een microliter.
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GEZOCHT: multifunctionele crack
Robots, zelfsturende voertuigen en virtuele realiteit komen er sneller aan dan verwacht.
Techniek en digitale technologie raken steeds meer met elkaar verweven.
De technicus van de toekomst zal hierdoor een multifunctionele crack worden.
De vierde industriële revolutie staat
voor de deur

De eerstejaarsstudenten Elektromechanica aan de Thomas More
Hogeschool in Geel kregen de opdracht een toepassing voor de zorgsector
te bedenken waarin mechanische componenten, een sturing en een
display verwerkt zitten. Deze combinatie van elektronica, mechanica en
automatisering was een kolfje naar de hand van onze oud-leerlingen.
Zo werkte Steven Vreys mee aan de software en de aansturing van een beweegbaar
kastensysteem. De schabben in deze kast, op basis van roterende leggers, bewegen via een
interne aandrijving op en neer. Dit systeem is uiterst handig voor rolstoelgebruikers.

Energie
De achttiende eeuw was op het vlak
van techniek en industrie baanbrekend.
Door de uitvinding van de stoommachine
kon men vanaf 1777 over mechanische
energie beschikken, zonder dat daar
paarden of ossen voor nodig waren. De
eerste fabrieken ontstonden, de mijnen en
de textielindustrie breidden zich enorm uit.

Technology cares

Bart Van Meir stond mee aan de wieg van de MediCar. In dit karretje is plaats voor de 300
meest gebruikte soorten medicatie. Het verzorgend personeel hoeft de barcode van de patiënt
enkel in te scannen en de kar levert de medicatie af in een potje.

Communicatie

Senne Knaeps stond mee aan de bakermat van de mobiele rolstoelcarwash. Je moet maar op
het idee komen, maar wie weet kan u in de toekomst nog profiteren van dit prototype.

Door de uitvinding van een aantal nieuwe communicatievormen vanaf het eind van de
negentiende eeuw, en vanaf de jaren vijftig van vorige eeuw, de computer, werd het
mogelijk om informatie bijna overal ter wereld te raadplegen.
Na de eerste industriële revolutie (machines), de tweede (elektriciteit, massaproductie) en de
derde (elektronica, robots) staan we nu aan de wieg van de vierde industriële revolutie.
Techniek en digitale technologie raken hierbij steeds meer verweven met elkaar.

Robotica
Een eeuw later kwam elektriciteit als
energiebron op de proppen. Het grote
voordeel van elektriciteit boven stoom was
dat het makkelijk te transporteren was.
Hierdoor werd het ook voor kleine bedrijven
en wat later zelfs voor particulieren
beschikbaar. Bovendien zorgde de
gloeilamp ervoor dat je langer kon
doorwerken in de fabrieken. Kortom, met
elektriciteit was alles wat je met stoom kon
doen mogelijk, vaak voor een lagere prijs,
op kleinere schaal, veilig, en bijna altijd en
overal.

Vroeger moesten technici vooral kennis hebben over mechanische, elektrische of
elektronische processen en machines. Door de nauwere samenwerking tussen de
verschillende afdelingen, de hogere snelheden en de toegenomen complexiteit in het
machinepark moeten toekomstige technici met heel wat factoren rekening houden om
problemen op te lossen. Hierdoor zal een technicus in de toekomst niet meer zonder zijn
laptop of tablet kunnen. Zo is het over enige tijd niet ondenkbaar dat bijvoorbeeld een
loodgieter je kraan vervangt door een exemplaar dat hij met een 3D-printer afdrukt. Je
loodgieter is dus niet alleen handig met hamer en sleutel, maar evolueert naar een echte
programmeur.
Op de arbeidsmarkt van de toekomst zullen medewerkers technische vaardigheden
combineren met de kunst om problemen te analyseren en mee te denken hoe het bedrijf
nog beter kan functioneren. Als school spelen wij hierin een belangrijke rol. We moeten
onze leerlingen aanmoedigen om al die kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen.

Een deur om van te smelten
In onze school zit deze manier van werken vanaf het eerste jaar ingebakken door de
combinatie van denk- en doe-vakken en van theoretische en praktische vakken.
Zo wapenen we onze leerlingen zodat ze kunnen bijblijven in een arbeidsmarkt die
razendsnel blijft evolueren.
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De leerlingen van het zevende jaar Fotolassen realiseerden een deur die tegen een stootje
kan voor de smeltovens van Metallo. Ze lasten meer bepaald een stalen omkadering die
tegen 1450 °C bestand moet zijn. Dat kader wordt volgestort met beton
en dient als afsluiting van de laadmond van een smeltketel die
zorgt voor de recuperatie van koper. Om hun deur in werking
te zien moesten ze wel aangepaste werkkledij dragen om zich te
beschermen tegen de gevaren van hoge temperaturen.
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Straffe eindwerken
Spilsteektrap
Stijn Vanlommel van het zesde jaar Houttechnieken is trots op zijn
GIP en wil dit graag met ons delen. Als onderwerp koos hij voor
een spilsteektrap verdreven met rechte binnenwang. Stijn werkt
trouwens graag met massief hout en doet ook graag wiskunde.
Daarom heeft hij voor dergelijke trap gekozen omdat er toch
ook heel wat rekenwerk bij komt kijken. Geen wonder dat hij dit
schooljaar bachelor in de richting Bouw en hout studeert aan
Thomas More te Geel.

Pop-up kapel
De leerlingen van het zesde jaar BSO Houtbewerking realiseerden een
pop-up kapel tijdens hun praktijklessen in het schooljaar 2016-17
en zijn bijzonder fier op hun prestatie.
De kapel werd op de VTST plechtig ingezegend.
Het is een eigentijds ontwerp geworden met een knipoog naar de gotiek, de stijl van de
Antwerpse kathedraal met onder andere spitsbogen en steunberen.
Binnen in de kapel zijn rekken voorzien waarop kaarsen kunnen geplaatst worden.
Door de ajour gefreesde kruisen in de zijwanden, zullen de brandende kaarsen een mooi
effect geven bij valavond en nacht.

Designbureau

Constructief is de kapel demonteerbaar opgebouwd in verschillende elementen waarbij
rekening werd gehouden met het feit dat de kapel moet verplaatst kunnen worden.
Alle elementen kunnen op één aanhangwagen als ze gestapeld worden volgens een
bepaald patroon.  De elementen zijn opgebouwd uit douglas multiplex en kregen een
vernislaag. Een nummering van de onderdelen moet  ervoor zorgen dat de opbouw efficiënt
kan gebeuren.

Jonas Remijsen van het zesde jaar Houttechnieken kreeg voor zijn
GIP de opdracht een bureau te ontwerpen en te maken. Op de
opendeur kon iedereen deze combinatie van design en degelijkheid
bewonderen.

Het bisdom van Antwerpen lanceerde donderdag een eigen pop-up kapel.

Bisdom lanceert pop-up kapel

Turnhout
Met de houten kapel, gemaakt
door de leerlingen Hout van de
VTST-school in Turnhout, wil het
bisdom de kerk tot bij de mensen
zelf brengen. Met de pop-up
kapel wil het bisdom Antwerpen
tegemoet komen aan de oproep
van paus Franciscus om als
christenen de straat op te gaan en
mensen te ontmoeten.
Het initiatief is gelanceerd

“Spaas Kaarsen schonk het

“De pop-up kapel op festivals

door jezuïet Walter Ceyssens

ontwerp, het dekenaat Kempen-

zoals Tomorrowland of Werchter?

(44). “De promotiestunt

Oost financierde het project en

Waarom niet”, vraag Oliver Lins,

van de eerste zitkapel door

de leerlingen van de Turnhoutse

woordvoerder van het bisdom

kaarsenfabrikant Spaas in Leuven

VTST bouwden de kapel.”

Antwerpen zich af. “De pop-up

deed me ook dromen van zo’n

Het is de bedoeling om de kapel te

kapel is geen ronselcampagne

kapel in het bisdom Antwerpen”,

laten opduiken op speelplaatsen,

vanuit de kerk. We willen de

vertelt Walter Ceyssens.

kampen, bij jeugdbewegingen

mensen de kans geven om even

maar ook bijvoorbeeld op

stil te staan bij het leven en een

festivals.

kaarsje aan te steken.”

Badkamer
Jorny Van Rooy uit het zesde jaar Centrale verwarming en sanitaire
installaties bracht voor zijn GIP een volledige badkamer in orde. Alle
toestellen correct aansluiten en laten werken op gas en elektriciteit was
de opdracht. Jorny volgt nu een zevende jaar in de technische school
van Mol.

Trendy villa
Seppe Stickers uit het zesde jaar Bouw- en houtkunde werkte
een volledige woning uit zoals je kan zien aan de maquette op
de foto. Het project bestaat uit de technische uitwerking van
alle aspecten van deze woning, het tekenen van de plannen,
een digitaal 3D-model en uiteindelijk ook een maquette. Zo
moeten de leerlingen isolatie, steen, balken… kiezen om aan
een reglementaire en stabiele woning, te komen. Hij volgt nu de
bacheloropleiding Bouw aan Thomas More.
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Richtingaanwijzers

Kerststal van de 21ste eeuw

Mark Uytterhoeven (neen niet de sportjournalist) kwam zijn fiets
ophalen. De speciaal voor hem aangepaste driewieler werd
door de leerlingen van de VTST voorzien van richtingaanwijzers.
Jeff en Thomas van Autotechnieken en Bram en Jacob van
Elektromechanica brachten de fiets in orde zodat Marc zich veilig
in het verkeer kan begeven.

In 2012 ontwierpen en maakten de leerlingen van het zevende jaar Bijzondere
schrijnwerkconstructies een ‘moderne’ kerststal voor de binnenkoer van het bisschopshuis op
de Schoenmarkt in Antwerpen.
Ze deden dit op vraag van onze bisschop Johan Bonny. Jorrit Proost had het concept zelf
volledig uitgetekend. Het is geen traditioneel exemplaar.
De constructie bestaat uit gelamelleerde gebogen spanten.
Dat wil zeggen dat de boogvormen van de spanten op een mal zijn gemaakt met
verschillende dunne planken die in deze mal zijn verlijmd tot een spant. De moeilijkheid zit
in de vorm van de kerststal, omdat het geen perfecte halve bol is en het punt waar de spanten samenkomen
voorbij het midden van de bol ligt. Hierdoor lopen de verschillende segmenten in elkaar over. De gloednieuwe en
kunstzinnige kerststal is overtrokken met een wit zeil en speciaal verlicht met ledlampjes. Twee leerlingen van de studierichting Elektriciteit
maakten de elektrische bedrading en verlichting. Het geheel is een beetje te vergelijken met een stuk van het dak van het operagebouw van
Sydney. Technisch vraagt het wel wat kennis en geduld om zoiets uit te tekenen, te maken en op te stellen. Het geheel moet gemakkelijk
monteerbaar en demonteerbaar zijn aangezien de kerststal slechts tijdelijk opgesteld staat. Het is niet zomaar een simpel klusje. Jaarlijks
staat er iets uit de Kempen in Antwerpen te pronken. Een viertal gepensioneerde leerkrachten van de VTST gaan graag de bisschop helpen
met de installatie.
Na zes jaar zit er nog geen spatje sleet op!

Keep it safe
De leerlingen van het zevende jaar Stuur- en
beveiligingstechnieken kregen een uiteenzetting van Luc Van
Espen van de firma AEV Vochten uit Merksem. Samen met
twee technici vertelde hij over de werkzaamheden van een
beveiligingsfirma en over wat van toekomstige medewerkers
verwacht wordt. De leerlingen kregen ook de kans om vragen te
stellen en merkten al snel dat werken in de beveiligingssector een
boeiende en afwisselende bezigheid is.

BElgian Railways competition
for Technicians
In oktober vond de Kick Off meeting van de zevende
BERT-wedstrijd plaats. Twee leerlingen van het zesde jaar
Elektromechanica, Daan Ooms en Stijn Smets spoorden met
leerlingen en leerkrachten van 50 andere Belgische scholen
richting Brussel om daar te horen wat hen te wachten staat.
Elk jaar schrijven de NMBS en Infrabel een wedstrijdvraag uit.
Dit jaar krijgen ze de volgende uitdaging voorgeschoteld:
Ontwikkel een “Train Alert”-systeem dat reizigers op het perron
waarschuwt voor doorrijdende treinen. Een systeem dat origineel,
eenvoudig en budgetvriendelijk is én dat naast het huidige
aankondigingssysteem kan functioneren. Niet alleen de wijze
van installatie op het perron en de goede zichtbaarheid voor
de reizigers zijn belangrijk in deze problematiek, maar ook hoe
het systeem perfect afgestemd kan worden op het “real time”
treinverkeer.
Geen gemakkelijke opdracht dus, maar Stijn en Daan gaan voor
de volle 100% de uitdaging aan.
Veel succes!

Stapten in het huwelijksbootje:

Hebben ons verlaten :

Robin Heylen en Eline Martens,
leraar elektriciteit

Stans Van Gompel,
schoonmoeder van Joris Daems,
leraar Nederlands en Engels
op 11 september 2017

Elke De Pauw en Bart
lerares plastische opvoeding en godsdienst

Herman Janssens,
schoonbroer van Els De Beukeleer,
lerares koeltechnieken
op 15 september 2017

Hartslag
Ann de Kok,
moeder van Senne Peeters (H31)
op 25 september 2017
Griet Noyens,
schoonzus van Peter Boonen,
leraar elektronica
op 28 september 2017

Staf Thijs,
schoonvader van Danny Vanreusel,
leraar elektriciteit
op 15 september 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

