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Beste
leerling, ouder en geïnteresseerde in viio
Het schooljaar 2015-2016 zit er helemaal op.
Toch is dit een ander ‘einde schooljaar’ dan de
voorgaande en de volgende. We sluiten in Tongeren
immers niet alleen het schooljaar af, maar we nemen
ook afscheid van drie scholen.
De laatste weken en maanden hebben wij onze
nieuwbouw opengesteld voor heel wat betrokkenen.
Leerlingen, ouders, onze buren en andere
geïnteresseerden kwamen een kijkje nemen in onze
nieuwe lokalen. Ook ontvingen we leerlingen van het
zesde leerjaar uit het basisonderwijs.
Ondertussen werkten we gestaag verder aan de
voorbereiding op het volgende schooljaar. Dit ging
van de installatie van een nieuwe telefooncentrale
over de infrastructuurwerken op de locatie 3de graad
tot de organisatie van de buitenlandse reizen in
2016-2017. Tussendoor namen de leerlingen van 6
Humane wetenschappen 1 (in Tongeren) onze nieuwe
1ste graad reeds onder de loep!

Nieuwe telefoonnummers
Samen met de grote infrastructuurwerken voorzien
we de gebouwen in Tongeren (eerste, tweede en
derde graad) van een nieuwe bekabeling waardoor we
optimaal van onze computers kunnen gebruik maken.
Ook onze telefooncentrale vervangen we.
Hierdoor stappen we vanaf 1 juli over naar nieuwe
telefoonnummers:
1ste – 2de graad: 012 24 20 70
3de graad: 012 24 20 75
Kies je per ongeluk nog een keer het oude nummer? Geen nood!
Deze schakelen nog een tijdje door naar onze nieuwe centrale!
		

Nog enkele weetjes:

		
		

- viio Borgloon (012 67 06 70) en Qrios viio (012 24 20 50)
behouden hun nummer

		
		

- onze faxlijnen sluiten we af, omdat …
er eigenlijk niemand meer faxt

Buitenlandse reizen

Openlesdagen viio Tongeren

Ook in het schooljaar 2016-2017
biedt viio Tongeren vrijblijvend
een aantal reizen aan tijdens
schoolvrije dagen.
Inschrijven voor deze reizen kan
vanaf september.

De openlesdagen zijn reeds jaren een leerrijke verkenning voor
de leerlingen uit het basisonderwijs van het studieaanbod en de
schoolgebouwen van viio.

2de jaar: skireis

Deze openlesdagen werden dit schooljaar begin mei georganiseerd
omwille van de ingebruikname van de nieuwe gebouwen van de
eerste en tweede graad vanaf april.

3de jaar: Parijs:
3 dagen: 24, 25 en 26 mei
(hemelvaartweekend)

We kozen ervoor om de openlesdagen over 4 dagen te spreiden
om de algemene organisatie beter beheersbaar te houden. Dit
betekende wel dat we 57 leraren en 12 medewerkers van het
ondersteunend personeel nodig hadden voor deze organisatie.

4de jaar: Londen:
3 dagen: 31 maart tot en met
2 april(aanvang paasvakantie)

30 basisscholen uit de brede regio rond Tongeren schreven 625
leerlingen en 42 begeleidende leraren in. Deze aantallen liggen in
de lijn van de laatste jaren.

5de jaar: Berlijn of Praag:
5 dagen: 31 maart tot en met
4 april (aanvang paasvakantie)

De invulling en de aanpak van de openlesdagen werden grondig
bijgestuurd. Het aanbod van lesjes werd uitsluitend afgestemd op
het vernieuwde studieaanbod van de eerste graad: een boeiende
verkenning vanuit meerdere vakken.

6de jaar: Barcelona/Praag:
5 dagen: 31 maart tot en met
4 april (aanvang paasvakantie)
6de jaar: Italië:
8 dagen:3 april tot en met 10
april (eerste week paasvakantie)

Ook in viio Borgloon is het
vrijblijvend aanbod van
buitenlandse reizen herbekeken.
We willen hierbij rekening houden
met de totale kostprijs over 6
leerjaren.

Een grote troef was ongetwijfeld het gebruik van de nieuwe lokalen
zowel voor techniek, voeding, ICT als voor de algemene vakken.
Alle leerlingen kregen een rondleiding op onze vernieuwde campus.
De leerlingen waren onder de indruk van onze infrastructurele
mogelijkheden.
Ook het programma voor de begeleidende leraren was dit
schooljaar anders: de leraren kregen een uitgebreide rondleiding
met aandacht voor de pedagogische achtergronden van de nieuwe
infrastructuur. Vervolgens werd de concrete organisatie van de
vernieuwde eerste graad toegelicht.
Zowel voor de leerlingen als voor de begeleidende leraren waren
het dagen die in menig opzicht een positieve indruk nalieten.
De vernieuwde openlesdagen waren zeker een schot in de roos.

Het aanbod ziet er vanaf volgend
schooljaar als volgt uit:

Met dank aan onze personeelsleden (voor en achter de schermen)
voor deze schitterende organisatie.

2de jaar: skireis
(organisatie samen met viio
Tongeren)

Daniel Vanhees
Directeur eerste graad

4de jaar: Parijs:
3 dagen 24, 25 en 26 mei
(hemelvaartweekend)
3de graad: Italïë:
9 dagen: 31 maart tot en met
8 april (eerste week
paasvakantie)

Infrastructuur 3de graad
De infrastructuurwerken voor de gebouwen voor de 3de graad
beginnen op kruissnelheid te komen. Zo schieten de werken aan de
nieuwe sanitaire blok voor de leerlingen al goed op.
Helaas hebben we hier ook minder goed nieuws. Een aantal vaklokalen
zullen niet tijdig klaar zijn. Dit betekent dat een beperkt aantal lessen
van een aantal studierichtingen nog zullen doorgaan in de lokalen van
viio handel en zorg (watertorenstraat). Het betreft hier de volgende
studierichtingen:
3de
3de
3de
7de
7de

graad Sociale en technische wetenschappen
graad Gezondheids- en welzijnswetenschappen
graad Verzorging
jaar Kinderzorg
jaar Thuis- en bejaardenzorg

Het gaat hier duidelijk om een tijdelijke situatie. Bovendien gaat het
enkel om praktijklessen die in vaklokalen doorgaan. Alle andere lessen
zullen de leerlingen volgen in lokalen in de Rode Kruislaan.
Op 1 september krijgen alle leerlingen hier de nodige informatie over.
Dan worden ook de nodige praktische afspraken gemaakt.

Onderzoeksproject 6 Humane wetenschappen 1
viio Tongeren
De afgelopen maanden hebben de leerlingen van 6 Humane
wetenschappen 1 in hun lessen seminarie een onderzoeksprobleem
uitgewerkt. Ze deden dit onder de bezielende leiding van hun leraar
Filip Brone. Het onderwerp van hun onderzoek hebben ze dit jaar
min of meer ‘cadeau’ gekregen. Een jaar lang hebben ze kunnen
zien hoe een nieuwbouw tot stand komt. Hun klas gaf immers uit op
Beukenberg, waar het nieuwe technologiecentrum verrees. Het was
duidelijk dat er grote veranderingen op til waren. De nieuwe eerste
graad werd duidelijk zichtbaar. Maar wat ging deze nieuwe eerste graad
inhouden?
Na drie maanden onderzoek hebben de leerlingen zich een beeld
gevormd van die eerste graad. Op basis van hun bevindingen leverden
ze een lijvig onderzoeksrapport af, maar hebben ze ook een prachtige
promo-video gemaakt. Deze is te zien op de startpagina van onze
viiowebsite

Inschrijvingen tijdens de vakantie
tot en met 8 juli en vanaf 16 augustus
van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u
viio Borgloon

Grootloonstraat 1A
3840 Borgloon
012/ 67 06 70

viio 1ste-2de graad
Sint-Truidersteenweg 17
3700 Tongeren
012/ 24 20 70

viio 3de graad

Rode Kruislaan 27
3700 Tongeren
012/ 23 24 60

www.viio.be

Wij wensen jullie een fijne vakantie.
Tot ziens op 1 september in het vernieuwde viio!

