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Beste leerling, ouder en/of geïnteresseerde in viio

Betere studiekeuze

Voor viio breken er belangrijke tijden aan. We zitten in
het laatste jaar vóór de start van een vernieuwd viio. Na
jarenlange voorbereiding komt er in Tongeren een einde
aan 3 vertrouwde scholen: viio handel en zorg , viio
humaniora en viio nijverheid. Uiteraard verdwijnen deze
scholen niet volledig. Ze gaan op in een vernieuwd viio!

In de eerste graad staat verkenning
centraal. Met onze nieuwe aanpak in viio
willen we ervoor zorgen dat de leerlingen
een juiste studiekeuze maken bij de start
van de tweede graad.

We willen jullie zo goed mogelijk informeren over de vele
wijzigingen die er gaan komen, vandaar deze nieuwsbrief.
Wat is er nieuw?
1.
2.
3.
4.

Nieuwe
Nieuwe
Nieuwe
Nieuwe

aanpak in de eerste graad, met nieuwe vakken
invalshoek in de tweede en derde graad
locaties met nieuwe infrastructuur
directieteams

1. Nieuwe aanpak eerste
graad.
Alle leerlingen van de eerste graad
zitten op dezelfde locatie:
in de nieuwe en vernieuwde gebouwen
op de Sint-Truidersteenweg 17.
Voor alle leerlingen van het eerste jaar
voorzien we een nieuwe pedagogische
aanpak.

We willen zowel begeleiden als uitdagen
om de talenten, de interesses en de
mogelijkheden van iedere leerling te
ontwikkelen.
In de tweede graad maakt iedere leerling
een keuze uit het ruime studieaanbod van
viio.
Deze tweede graad ligt op dezelfde
campus als de eerste. Ongetwijfeld een
pluspunt!

We bieden in 1A nog drie opties aan:
1A algemeen, 1A Latijn en 1A technisch.
Iedere optie verwijst naar een bepaald leerlingenprofiel:

Optie 1A

Voor welke leerling?

1A algemeen

Voor leerlingen met een brede algemene kennis

1A Latijn

Voor leerlingen die goed abstract kunnen
denken

1A technisch*

Voor leerlingen die graag de theorie aan de
praktijk koppelen

* niet in Borgloon, enkel aangeboden in Tongeren

Nieuwe vakken in 1A!

Directieteam 1ste graad

Exploratie in 1A algemeen
Leerlingen ontdekken op een interactieve wijze
handel & economie, techniek en wetenschap.
Exploratie zal erg belangrijk zijn voor een goede
studiekeuze naar het tweede jaar.

Communicatie in 1A technisch
Leerlingen versterken hun taalvaardigheid in
combinatie met ICT.
Daniel Vanhees

Ria Fransen

Het eerste leerjaar B:
van twee benaderingen
naar één
Leerlingen met een moeilijker
traject in het basisonderwijs
kunnen nog steeds terecht in
1B. Kleine klasgroepen zorgen
voor een goede individuele
begeleiding.
Ze verkennen alle onderdelen
van het vak techniek: metaal,
hout, voeding, verzorging, …
Gemengde jongens- en
meisjesgroepen maken kennis
met de ‘harde’ en de ‘zachte’
sector.

Nieuw in het eerste en tweede jaar:
het vak Leef- en leerwijzer
In 1A en 1B focussen de leerlingen zich in dit vak op drie
domeinen:
leven op school (omgaan met elkaar),
leren op school (leren leren)
kiezen op school (studiekeuze).
De klassenleraar begeleidt hen hierbij.
In het tweede leerjaar zorgt dit vak voor differentiatie:
in 2A technisch en 2B zit het in het basispakket,
in 2A algemeen en 2A Latijn biedt Leef- en leerwijzer
ondersteuning of extra uitdaging. Dit kan wiskunde, Frans,
Latijn, ‘français interactif’, inhaalles enz... zijn.

Het tweede leerjaar B
In 2B behouden we de drie
bestaande beroepenvelden:
Kantoor en verkoop –
Nijverheid – Verzorging-voeding
Voor de vakken van algemene
vorming zullen we de
leerlingen van verschillende
beroepenvelden samenzetten.
Ook hier zorgen we voor
gemengde meisjes/jongensgroepen.

2B

Beroepenvelden
Nijverheid

BELANGRIJK!

Kantoor en verkoop
Verzorging-voeding

- alle leerlingen van het 1ste, 2de en 3de jaar zullen een vast
klaslokaal krijgen. De leerlingen van het 4de jaar zijn zwervend.
- de leerlingen van het eerste jaar krijgen de kleine speelplaats
(= speelplaats tegenover de piste) als vaste stek tijdens de pauzes.
- de oplevering van de nieuwbouw is voorzien voor 1 april 2016. De
werken liggen volledig op schema.

Infrastructuur 1ste – 2de graad
De infrastructuurwerken vormen een belangrijk onderdeel in de weg
naar het vernieuwde viio. Met enkele foto’s geven we jullie een kleine
inkijk in de toestand van de bouwwerken op de nieuwe locatie voor
de 1ste – 2de graad (huidige viio humaniora). Onze huisfotograaf
nam de foto’s tijdens recente werfbezoeken.

Het tweede leerjaar A
In 2A behouden we de acht bestaande basisopties.
(in het 2de jaar spreken we nog niet van
studierichtingen, maar wel van basisopties)
We brengen de opties wel samen in deze 3 clusters:
2A algemeen, 2A Latijn en 2A technisch.
Dit betekent dat we de leerlingen van verschillende
basisopties voor de vakken van de algemene vorming
kunnen samenzetten.

Cluster

Basisoptie

2A algemeen

Handel
Industriële wetenschappen
Moderne wetenschappen
Techniek-wetenschappen

2A Latijn

Grieks-Latijn
Latijn

2A technisch

Mechanica-Elektriciteit
Sociale en technische vorming

Nieuwe invalshoek in de 2de - 3de graad

Vanaf volgend schooljaar delen we in viio
de verschillende studierichtingen van de
tweede en derde graad niet meer in volgens de
onderwijsvorm (aso, bso of tso). We werken
met studiedomeinen, die gelinkt zijn aan
de interesses en talenten van de leerlingen.
Hiermee neemt viio voorsprong op de geplande
onderwijshervorming secundair onderwijs van de
Vlaamse Overheid.

De studiedomeinen die viio aanbiedt:
-

Economie en maatschappij
Taal en cultuur
Welzijn en maatschappij
Wetenschappen en techniek

viio Borgloon

Perspectief van de studierichtingen:
Bovendien willen we duidelijk maken waar de
studierichting toe leidt. Als mogelijke finaliteiten
kennen we:
- verder studeren in een academische bachelor
- verder studeren in een professionele bachelor
- een Se-nSe-opleiding (Secundair-na-secundair)
volgen of starten in het Hoger Beroepsonderwijs
- rechtstreeks doorstromen naar de arbeidsmarkt

De opdeling van het studieaanbod van viio in studiedomeinen gebruiken we in het studiekeuzeproces
van de leerlingen. De interesse van de leerlingen komt overeen met één of meerdere studiedomeinen
waaronder verschillende studierichtingen vallen.
Leerlingen kunnen binnen ieder studiedomein kiezen voor een studierichting die meer abstract of meer
concreet is. Hierbij bieden we een ruim studieaanbod aan: in viio kunnen leerlingen kiezen tussen 17
studierichtingen in de 2de graad en 22 in de 3de graad!
Binnen studiedomeinen plannen we projecten waarbij leerlingen van verschillende studierichtingen
samenwerken. Hierbij zullen de verschillende invalshoeken die de diverse studierichtingen hanteren,
duidelijk worden. We beogen hierbij een duidelijkere profilering van studierichtingen binnen hetzelfde
studiedomein.

Directieteam 2de graad

Directieteam 3de graad

Jean-Paul Cox

Guy Voets

Martine Vanherle

Alain Langenaken

Ook in viio Borgloon verandert er wat op 1
september 2016.
De wijzigingen zijn zeker niet zo groot als in viio
Tongeren.

Directieteam Borgloon

Op één uitzondering na (bijkomende
ondersteuning door een extra directielid) blijft
het beleidsteam ongewijzigd.
De vernieuwde aanpak van de 1ste graad in
Tongeren loopt gedeeltelijk parallel met die van
Borgloon. In viio Borgloon kunnen de leerlingen
in het eerste leerjaar kiezen tussen 1A algemeen
en 1A Latijn. In het tweede leerjaar blijven de
basisopties handel, moderne wetenschappen en
Latijn behouden. De vakken Exploratie en Leefen leerwijzer moeten mede zorgen voor een
betere studiekeuze. We zullen ze op dezelfde
wijze aanbieden als in Tongeren.
In de tweede en derde graad blijft het huidige
studieaanbod behouden. Ook hier zullen we
op dezelfde manier werken als in Tongeren.
De aanpak van identieke studierichtingen in
Tongeren en Borgloon stemmen we op
mekaar af.

Rik Bollen

Wouter Heuts

Nieuwe infrastructuur
derde graad
Ook onze eigen leerlingen
dragen bij tot de vernieuwing
van de infrastructuur. Zo
hebben de leerlingen van 6
Elektrische installaties de
afgelopen weken nieuwe
internetkabels aangebracht in
de gangen van de toekomstige
locatie van de 3de graad
(huidige viio nijverheid).
Onder leiding van leraar Kris
Vangertruijden werken de
leerlingen in groepjes aan hun
GIP én aan snel internet voor
volgend schooljaar. Nadat ze
eerst de keuze van het soort
kabel bepaalden tijdens de
lessen, kunnen ze nu de theorie
in de praktijk omzetten. Sander
Adams (leerling 6 Elektrische
installaties) legt uit dat dit
soort (dure) kabel zorgt voor
een snelle internetverbinding.
Belangrijk is om de kabel
voorzichtig te behandelen.
Indien de leerlingen de kabel
te strak zouden plooien, zou hij
kunnen ‘knakken’ en veel van
zijn rendement verliezen.

Sportdag anno 2016
Vanaf volgend schooljaar stemmen we op pedagogisch vlak heel wat op mekaar af. Dit geldt ook voor de
sportdag. Met de recente sportdag van drie viio-campussen vers in het geheugen, heeft het college van
directeurs een kader uitgewerkt waarmee de vakgroep L.O. verder aan de slag kan.
We willen alle leerlingen een fijne en uitdagende sportieve dag laten beleven, die ook in het teken staat
van groepsvorming. Daarom laten we deze dag plaatsvinden tijdens de maand september. Zo kunnen
klasgroepen hechter worden en meer naar mekaar toegroeien.
Omdat we elke leerling de kans willen geven om een fijne sportdag te beleven, kiezen we bewust voor
verschillende budgetvriendelijke mogelijkheden: een sportdag in de eigen school voor de leerlingen van
het eerste jaar en alternatieve keuzes als wandelen, mountainbiken en fietsen voor de anderen.
De leerkrachten L.O. zullen al hun ervaring en enthousiasme in de strijd gooien om van deze sportdag
een topdag te maken voor alle leerlingen. We kijken er alvast naar uit!

Meerdaagse excursies
in het vernieuwde viio
Als viio beseffen we dat
internationalisering meer dan
ooit een belangrijk gegeven
is voor leerlingen die leven in
een geglobaliseerde wereld.
Daarom willen we leerlingen de
kans geven om op regelmatige
tijdstippen kennis te maken
met andere culturen en talen.

Londen

Eén van de mogelijkheden
die we op dat vlak kunnen
aanbieden zijn meerdaagse
‘extra muros’-activiteiten in
binnen- en buitenland. We
willen hierbij een onderscheid
maken tussen 2 varianten.
Enerzijds kennen we
verplichte uitstappen, die
kaderen in leerplandoelen en
vakoverstijgende eindtermen.
Deze vinden plaats tijdens
lesdagen. Anderzijds bieden we
een aanbod van vrijblijvende
reizen aan tijdens lesvrije
dagen waarbij leerlingen ook
heel wat mooie ervaringen
kunnen opdoen.

Berlijn

In beide gevallen willen we
leerlingen kansen bieden om
zich te ontplooien op meerdere
vlakken, uitstappen te maken
die ze anders nooit zouden
doen, maar willen we ook oog
hebben voor de financiële
drempels die er in heel wat
gezinnen zijn.
We kunnen als viio rekenen
op de ervaring van heel wat
enthousiaste leerkrachten
en we hopen dat ook in
de toekomst leerlingen
kunnen blijven terugblikken
op unieke belevenissen
met medeleerlingen en
begeleidende leerkrachten.

Parijs

Amsterdam

Het leerlingenparlement
In het leerlingenparlement viio van 19.11.2015 bespraken we hoe we onze leerlingengroep best
informeren over de nieuwe situatie vanaf september 2016. Volgende stappen zullen we zetten:

- bij het kerstrapport krijgen alle leerlingen een nieuwsbrief
(die jullie nu lezen)
- in februari krijgen alle leerlingen per leerjaar een aparte
infosessie. Alle leerlingen maken kennis met hun nieuwe
directeur
- in april leiden we alle leerlingen rond op hun nieuwe locatie
- in mei houden we een groot opendeurweekend
Van links naar rechts:
Faye Heyligen, Maarten Frederix, Pieter Stas, Sander Adams, Kato Notelaers en Mona Thijs.
Tijdens deze vergadering kwam naar boven dat heel wat leerlingen uitkijken naar de vernieuwing.
Sommigen zijn nu wel echt benieuwd wat het zal worden. Deze hervorming is al zo lang aangekondigd!
Anderen hebben het wat moeilijker met de verandering en kijken liever de kat nog wat uit de boom.
Er viel tenslotte ook nog een concrete vraag: wat gebeurt er met de artefacten die gebruikt werden bij
de eersteenlegging? Deze zullen een mooie plaats krijgen in de onthaalruimte van de nieuwbouw
1ste – 2de graad!

Info en inschrijvingen
5 maart
		

infonamiddag eerste jaar
viio Tongeren en viio Borgloon

21 mei
opendeurweekend en Spike
		viio Tongeren
22 mei
opendeurweekend met
		
rondleidingen en inschrijvingen
		viio Tongeren
23 mei
infoavond met rondleidingen
		en inschrijvingen
		viio Borgloon
25 juni
		

inschrijfmoment eerste jaar
viio Tongeren en viio Borgloon		

Voor meer informatie kan u steeds bij ons terecht
012 24 20 70 / nieuwsbrief@viio.be

