nieuwsbrief viio 2.0
LEERLINGEN - OUDERS - GEÏNTERESSEERDEN - NUMMER 2- MAART 2016 - www.viio.be

Beste leerling, ouder en/of geïnteresseerde in viio

Infrastructuurwerken

Onze voorbereiding naar 1 september 2016 draait
op volle toeren. We zijn bijna zover dat we onze
deuren kunnen opengooien om onze nieuwe
gebouwen te tonen aan onze leerlingen, hun
ouders en aan andere belangstellenden. U vindt u
verder in deze nieuwsbrief wanneer we dit doen.

Onze infrastructuurwerken schieten goed op!
Hieronder ziet u een foto van onze nieuwbouw
van de 1ste en 2de graad.

Naast onze infrastructuurwerken krijgt onze
inhoudelijke samenwerking ook meer en
meer vorm. Dit zien we bijvoorbeeld in een
samenwerkingsproject met Broederlijk Delen
en in een gezamenlijke voorbereiding aan de
Kroningsfeesten. Als Katholieke school blijven we
immers zingeving belangrijk vinden.
Tenslotte hebben we in deze nieuwsbrief aandacht
voor wat de pedagogische vernieuwing betekent
voor viio Borgloon.

De aannemer zal dit gebouw opleveren op 5
april. Dit betekent dat we vanaf die datum het
gebouw al kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld
de openlesdagen, het opendeurweekend, maar
ook voor een aantal lessen. Ook de sporthal
zal tegen die tijd klaar zijn. Een aantal lessen
lichamelijk opvoeding voor leerlingen van viio
humaniora zullen er doorgaan.
De huidige turnzaal in blok B wordt omgevormd
tot een leraarskamer. Er komen immers meer
leraren die een werkruimte nodig hebben.

Onze nieuwe sporthal waar de laatste laag
op de vloer wordt aangebracht.
Nu nog lijnen en we kunnen sporten!

Vernieuwde eerste graad viio Borgloon
De pedagogische hervorming die in viio op 1 september
ingaat, geldt ook voor viio Borgloon. Zo zijn de lessentabellen
van de 3 graden in viio Tongeren en viio Borgloon op elkaar
afgestemd. Vooral in de eerste graad kennen we de grootste
vernieuwingen.
In viio Borgloon kunnen leerlingen de keuze maken tussen
1A algemeen en 1A Latijn. Vooral binnen 1A algemeen
vinden de grootste pedagogische wijzigingen plaats. Zo zal
elke leerling als basis 4 uren Frans krijgen. Leerlingen die
heel goed zijn in Frans kunnen vanaf volgend schooljaar
kiezen voor een extra uur ‘Français interactif’.
Dit zorgt ervoor dat deze leerlingen extra uitgedaagd worden. De andere leerlingen krijgen tijdens het
5de uur Frans de kans om extra te oefenen. Leerlingen van 1A algemeen krijgen ook het nieuwe vak
‘exploratie’. Ze maken kennis met de modules handel/economie, techniek en wetenschappen. Dit vak
moet de leerlingen op het einde van het schooljaar helpen met het maken van een goede keuze in het
tweede jaar.
Ook nieuw is het vak ‘leef-en leerwijzer’ dat op drie domeinen focust: ‘leven op school’, ‘leren op school’
en ‘kiezen op school’.
In viio Borgloon blijven we de klassen heterogeen samenstellen. Dit wil zeggen dat er een mix is van
leerlingen 1A algemeen en 1A Latijn. In de lessen zal er voldoende differentiatie zijn, zodat alle leerlingen
op hun niveau uitgedaagd worden en ook kunnen meevolgen. Als een leerling wil overschakelen van Latijn
naar algemeen dan kan dat zonder van klas te moeten veranderen.
In het tweede jaar blijven de huidige basisopties bestaan: Latijn, moderne wetenschappen en handel.

Openlesdagen viio Borgloon
Op 22, 23 en 25 februari stonden de deuren in viio Borgloon (weer) wijd open voor drie toffe
‘openlesdagen’. De leerlingen van het lager onderwijs van heel wat van onze buurscholen, konden komen
kennismaken met onze manier van werken en ons ruim aanbod aan studierichtingen.
We kozen dit schooljaar voor een totaal nieuwe aanpak: om het aantal leerlingen per openlesdag te
beperken, hebben we het aantal openlesdagen van één naar drie gebracht. Dit zorgde elke keer voor een
gemoedelijke, familiale sfeer, één van de kenmerken van onze school.
Het dagprogramma verliep zoals een gewone lesdag op onze school, dit om de leerlingen een realistisch
beeld te geven van onze werking.
Alle leerlingen volgden een les wetenschappen en techniek, handel en SEI, Latijn en Engels. Elke les
stond in het teken van ‘exploratie & talen(t)’. Eén van de doelstellingen was om leerlingen hun talenten
te helpen ontdekken. Hierdoor kunnen ze een juistere studiekeuze maken. De leerlingen hebben een
robotborsteltje gemaakt, dat in al de lessen als centraal thema terug kwam.
De dag hebben we afgesloten met een vragenronde. De leerlingen hadden nog vele praktische vragen, die
allemaal deskundig beantwoord werden door enkele vijfdejaars.
De leerlingen van het lager onderwijs keerden met een tevreden gevoel naar huis terug.

Rondleiding nieuwe campus Tongeren

In de aanloop naar het volgende schooljaar
informeren wij alle betrokkenen zo goed mogelijk.
Zo maakten de afgelopen weken de leerlingen
kennis met hun nieuwe directies. Per huidige
campus en per leerjaar spraken zowel de huidige
als de nieuwe directie de leerlingen toe. Er was
bovendien ook ruimte tot vraagstelling. Uit de vele
reacties en vragen bleek dat de ‘verhuis’ leeft bij
heel wat leerlingen.
In het 3de trimester krijgen zowel de leerlingen
als hun ouders een rondleiding op hun nieuwe
campus. We voorzien hiervoor volgende planning.

Leerlingen

Ouders

1ste jaar

Week van 18 april

28 april

2de jaar

Week van 25 april

27 april

3de jaar

Week van 11 april

13 april

4de jaar

Week van 18 april

9 mei

5de jaar / 6BSO

Week van 25 april

27 april

Alle ouders krijgen nog een aparte uitnodiging.

Inleefreis naar Burkina Faso met Broederlijk Delen en Via Don Bosco
Viio heeft de unieke kans gekregen om deel te nemen aan
een inleefreis georganiseerd door Broederlijk Delen en Via
Don Bosco. Deze inleefreis gaat door tijdens de kerstvakantie
2016 en is bedoeld voor leerlingen die nu in het 5e jaar zitten.
Vier leerlingen van viio en één begeleider mogen mee om dit
Afrikaanse avontuur te beleven.
Een inleefreis is geen plezierreisje: het is samen op stap gaan
in een programma dat vooraf is vastgelegd. Zo ontdekken de
leerlingen de lokale partnerorganisaties waarmee Broederlijk
Delen en Via Don Bosco werken. Ook komen zij in contact met
Burkinese jongeren. Als hoogtepunt verblijven ze een aantal
dagen bij een gastgezin.
Bovendien is het de bedoeling dat de deelnemers, vanuit hun opgedane ervaringen, actief meewerken
aan de vastencampagne 2017 van Broederlijk Delen op school. Margot Delaet (handel & humaniora),
Birgit Geraerts (handel & zorg), Jonas Ketelslegers (nijverheid) en Anne-Sophie Piérart (humaniora)
mogen Burkina Faso ontdekken, samen met begeleidend leerkracht Stefanie Meesters. Ze zullen het
voortouw nemen in allerhande acties, hierbij gesteund door de helaas niet-geselecteerde leerlingen.
Deze gemotiveerde groep leerlingen hoopt natuurlijk te kunnen rekenen op jullie enthousiasme en
steun.

Deelname Kroningsfeesten door leerlingen en personeelsleden viio
Het aangrijpende tafereel waarin Maria haar zoon begeleidt op zijn lijdensweg, wordt ingeleid door de
serene, maar toch wel indrukwekkende groep van Romeinse soldaten. Deze traditie dateert van de
viering van Tongeren 2000.
Ook binnen viio willen wij nu deze traditie verderzetten. Heel
wat oud-leerlingen, sympathisanten en huidige leerlingen van
viio schreven zich in voor de processies van 2016. Het Romeinse
leger zal bestaan uit een kleine 100 deelnemers, verdeeld over 2
pelotons en het kruiswegtafereel. Een strijdwagen en twee ruiters
gaat onze groep vooraf.
De bijna authentieke kledij huren we bij een bekend theaterhuis,
maar onze school beschikt zelf over een groot assortiment
Romeinse helmen, speren en schilden.
De repetities zullen starten vanaf april 2016 op de piste en de speelplaatsen van viio humaniora. Ook dit jaar
zullen we ons uiterste best doen om er een mooie en onvergetelijke kroningseditie van te maken.			
										Frédéric VanHellemont
De vlaggengroep is sinds 1988 de openingsgroep van de zevenjaarlijkse
Kroningsprocessie. Oorspronkelijk vormden vooral leerlingen van Regina Pacis
deze groep.
Het Kroningsthema ‘Beeld van geluk’ inspireerde een aantal creatieve leraren van
PO en godsdienst tot het ontwerpen van een eigentijdse en vooral kleurrijke vlag.
De nadruk ligt vooral op het liefdevolle aspect van de jonge Maria met haar kindje.
De achtergrond is een schakering van frisse kleuren die symbool staan voor de
diversiteit van onze leerlingen, een kleurrijk palet van jonge mensen.
De vlaggengroep wordt voorafgegaan door een vijftal vendelzwaaiers van Die
Landouwe uit Genk.
We zijn nu druk in de weer met het nemen van de maten, het aankopen van
gepaste stoffen en het bestellen van kledij. In de loop van de maanden mei
en juni staat er nog een aantal oefensessies op het programma. Om de
kleding van de deelnemers te sponsoren organiseren we op de verschillende
campussen geregeld een wafelverkoop van lekkere ambachtelijke wafels. We
kunnen ook rekenen op de financiële steun van het oudercomité van
viio handel & zorg.
Kandidaten zijn nog steeds welkom!					

Betty Loverix

Info en inschrijvingen
21 mei
opendeurweekend: Spike 		
info en inschrijvingen
		viio Tongeren
22 mei
opendeurweekend: info - inschrijvingen 		
rondleiding en lokalen in werking
		viio Tongeren
23 mei
infoavond 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

