JOUW TOEKOMST
ONZE SCHOOL

WELKOM

Hallo meisje, dag jongen

Beste ouders

Het laatste schooljaar in je lagere school loopt op
zijn einde. Samen met je ouders ben je op zoek
naar een secundaire school met een
studieaanbod dat aansluit bij je talenten,
je mogelijkheden en je interesses.
Onze school wil voor jou graag een ‘thuis’ zijn.
Je bent van harte welkom!

De overgang naar het secundair onderwijs is een
grote stap.
Er verandert immers heel wat in het dagelijkse
schoolleven van uw zoon of dochter.
viio is een warme school waar leerlingen zich snel
thuis voelen en zich door een enthousiast team van
leraren, opvoeders en directieleden gedragen weten.

Met deze brochure kan je alvast met ons kennismaken.

Welkom in viio!
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JOUW ZOEKTOCHT
ONS STUDIEAANBOD

Lessentabel 1A
Algemene vorming
Aardrijkskunde

1

Exploraties

2

Beeld

2

ICT

1

Engels

1

Differentiatie: Frans/wiskunde

1

Frans

3

Leef- en leerwijzer

1

Geschiedenis

1

Totaal

5

Godsdienst

2

Algemeen totaal

Lichamelijke opvoeding

2

Mens & samenleving

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

2

Optie Klassieke talen

Nederlands

4

Klassieke talen

4

Techniek

2

ICT

1

Wiskunde

4

Totaal

5

Totaal

6

In 1A bieden we volgende opties aan:

Optie Exploratie
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Optie Exploratie met 2 mogelijke invullingen:
Je kiest 1A Exploratie als je vlot leerstofgehelen kan verwerken.
Je kiest 1A+ Exploratie als je meer ondersteuning nodig hebt om diezelfde leerstofgehelen te verwerken.
Optie Klassieke talen:
Je kiest 1A Klassieke talen als je vlot leerstofgehelen kan verwerken en een extra uitdaging wenst.
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Toelichting

Algemeen totaal

ICT
nieuw vak
digitale basisvaardigheden - integratie in de vakken

32

Differentiatie
keuze uit Frans en/of wiskunde
remediëring (ondersteuning) en/of verdieping
Leef- en leerwijzer
wegwijsinfo
klasbegeleiding
studiebegeleiding
7

Exploraties 1A

Exploraties 1A

Exploraties staan voor de verkenning van je interesses. Je volgt twee exploraties.
Bij de inschrijving duid je drie keuzes aan.

Economics

Media &
communicatie

8

Engineering

Lifestyle

Economics

De bedrijfswereld boeit je: productieprocessen, retail, sales, management,
reclamewereld.
De leraren talen, wiskunde, handel/economie en beeld zullen je uitdagen als jonge
ondernemer.

Engineering

Je bent geboeid door innovaties inzake wetenschappen en techniek. Je ontdekt
graag de mogelijkheden van de techniek.
De leraren wiskunde, wetenschappen en techniek zullen je creatief brein uitdagen
als jonge ontwerper.

Kunst & cultuur

Je hebt een brede interesse in de wereld van kunst, muziek, dans en theater.
Je verkent graag andere culturen.
De leraren beeld, muziek, geschiedenis en talen zullen je uitdagen voor een
creatieve beleving van kunst en cultuur.

Media & communicatie

Je hebt interesse in de vele maatschappelijke uitdagingen. Je wil dit beschrijven, in
beeld brengen en wereldkundig maken.
De leraren Nederlands, Frans, geschiedenis en ICT zullen je uitdagen als jonge
journalist.

Lifestyle

Je bent geboeid door de levensstijl van mensen. Je wil meer weten over voeding en
gezondheid maar ook over interieur en sociale relaties.
De leraren voeding, beeld en techniek zullen je uitdagen om je creatief in te leven
in de leefwereld van mensen.

Technology

Je bent geboeid door de wereld van technologie. Je bent handig en creatief en je
maakt graag concrete realisaties.
De leraren techniek en wiskunde zullen opdrachten geven om je technisch vernuft
uit te dagen.

Kunst & cultuur

Technology
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Lessentabel 1B
Algemene vorming
Beeld

2

Exploraties

2

Engels

1

ICT

1

Frans

2

Differentiatie:
Frans/Nederlands/wiskunde

1

Godsdienst

2

Leef- en leerwijzer

1

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

5

Maatschappelijke vorming

3

Algemeen totaal

Muziek

1

Nederlands

4

Techniek

4

Wetenschappen

2

Wiskunde

4

Totaal

10

Toelichting

Onze accenten

27

32

In 1B krijg je extra ondersteuning en begeleiding in kleinere groepen.
Als je slaagt in 1B behaal je het getuigschrift basisonderwijs.
ICT
nieuw vak
digitale basisvaardigheden - integratie in de vakken
Differentiatie
keuze uit Frans, Nederlands en/of wiskunde
remediëring (ondersteuning) en/of verdieping
Leef- en leerwijzer
wegwijsinfo
klasbegeleiding
studiebegeleiding

Exploraties 1B

Exploraties 1B

Exploraties staan voor de verkenning van je interesses vanuit een praktische benadering.
Je volgt twee exploraties.
Bij de inschrijving duid je drie keuzes aan.
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Economics

Kunst & cultuur

Lifestyle

Technology

Economics

De bedrijfswereld boeit je: productieprocessen, retail, sales, management,
reclamewereld.
De leraren talen, wiskunde, handel/economie en beeld zullen je uitdagen als jonge
ondernemer.

Kunst & cultuur

Je hebt een brede interesse in de wereld van kunst, muziek, dans en theater.
Je verkent graag andere culturen.
De leraren beeld, muziek, mavo en talen zullen je uitdagen voor een creatieve beleving
van kunst en cultuur.

Lifestyle

Je bent geboeid door de levensstijl van mensen. Je wil meer weten over voeding en
gezondheid maar ook over interieur en sociale relaties.
De leraren voeding, beeld en techniek zullen je uitdagen om je creatief in te leven in de
leefwereld van mensen.

Technology

Je bent geboeid door de wereld van technologie. Je bent handig en creatief en je maakt
graag concrete realisaties.
De leraren techniek en wiskunde zullen opdrachten geven om je technisch vernuft uit
te dagen.
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Lessentabel 2A

Toelichting

Algemene vorming
Aardrijkskunde

2

Differentiatie:
Engels/Frans/wiskunde

2

Engels

2

Basisoptie

5

Frans

3

Totaal

7

Geschiedenis

2

Algemeen totaal

Godsdienst

2

Lichamelijke opvoeding

2

Muziek

1

Natuurwetenschappen

1

Nederlands

4

Techniek

2

Wiskunde

4

Totaal

14

Keuzegedeelte

25

32

Differentiatie
keuze uit Engels, Frans en/of wiskunde
remediëring (ondersteuning) en/of verdieping
Basisoptie
Je kiest één basisoptie.
onderzoeken, verkennen en oefenen

Overzicht basisopties
Economie en organisatie

Het onderzoeken en verkennen van de sociaal-economische realiteit en het
consumentengedrag. Het toepassen van ICT-vaardigheden.

Klassieke talen

Het onderzoeken van de Romeinse en/of de Griekse taal en cultuur.

Maatschappij en welzijn

Het onderzoeken en verkennen van het sociale gedrag van mensen,
inzicht krijgen in gezondheid. Het oefenen van sociale en communicatieve
vaardigheden.

Moderne talen en
wetenschappen

Het onderzoeken en verkennen van taal, vormen van fictie,
natuurwetenschappelijke en technisch-wetenschappelijke verschijnselen.
Het oefenen van communicatieve vaardigheden.

STEM-technieken

Het onderzoeken en verkennen van ontwerpmethoden en
realisatietechnieken, mechatronica, ICT, levenswetenschappen, constructies
en ruimtelijke ontwikkeling.

STEM-wetenschappen

Het onderzoeken van technisch-wetenschappelijke uitdagingen.
Het verkennen van onderzoeks- en ontwerpmethoden, mechatronica, ICT,
levenswetenschappen, constructies en ruimteljke ontwikkeling.
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Lessentabel 2B

Toelichting

Algemene vorming
Engels

2

Differentiatie:
Engels/Frans/Nederlands/wiskunde

1

Frans

1

Leef- en leerwijzer

1

Godsdienst

2

Basisoptie

10

Lichamelijke opvoeding

2

Totaal

12

Maatschappelijke vorming

2

Algemeen totaal

32

Muziek

1

Nederlands

3

Techniek

2

Wetenschappen

2

Wiskunde

3

Totaal

16

Differentiatie
keuze uit Engels, Frans, Nederlands en/of wiskunde
remediëring (ondersteuning) en/of verdieping

Keuzegedeelte

20

Leef- en leerwijzer
klasbegeleiding
studiebegeleiding
studiekeuzebegeleiding
Basisoptie
Je kiest twee basisopties van 5 lesuren of één basisoptie van 10 lesuren.
onderzoeken, verkennen en oefenen

Overzicht basisopties
Economie en organisatie (5u)

Het verkennen van consumentengedrag, actualiteit,
de ondernemerswereld en het toepassen van ICT-vaardigheden.

Maatschappij en welzijn (5u)

Het observeren van gedrag, gezondheid en lifestyle.
Het oefenen van communicatieve vaardigheden en aandacht voor mode en
verzorging.

STEM-technieken (10u)

Het realiseren van technische systemen, het verkennen van realisatietechnieken en
het toepassen van ICT-vaardigheden.
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JOUW TALENT
ONS ENGAGEMENT

JOUW TALENT - ONS ENGAGEMENT
Wij helpen je je talenten maximaal te ontwikkelen. Daarom gaan we met jou op weg.
De vakleraren zijn experten in hun domein. Met hen ga je op pad om kennis en vaardigheden te verwerven.
Ze dagen je uit en moedigen je aan om je talenten te ontwikkelen maar staan ook altijd klaar om extra uitleg
te geven.

Jurgen Gielen, klassenleraar
Samen met de leerlingen werken aan een
positieve klassfeer. Iedereen levert een
bijdrage, iedereen is even belangrijk.
We spreken dezelfde taal. Op deze manier
vormen we een team!

Je klassenleraar volgt je heel kort op. Je kan bij hem/haar terecht met al je vragen.
Hij/zij is bovendien de contactpersoon voor je ouders.
Het ondersteunend personeel heeft zowel administratieve als pedagogische taken.
Je kan bij hen terecht met vragen over o.a. afwezigheden, studie, schoolbenodigdheden…

Nadine Derwael, klassenleraar
Als klassenleraar wil ik je graag
begeleiden en geef ik je 4 blaadjes mee van
een geluksklavertje: geven, toegeven,
vergeven en nooit opgeven.
Laat deze 4 blaadjes je houvast zijn in alles
wat je doet in je verdere leven.
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Niki Jorissen, vakleraar
Ik probeer de leerlingen te stimuleren om
telkens weer hun grenzen op te zoeken.
Iets niet kunnen staat dan ook niet in ons
woordenboek, het NOG niet kunnen wel.

Kathleen Thoelen, ondersteunend personeel
Samen met mijn collega’s doe ik toezicht op de
speelplaats of in de eetzaal. Je kan bij ons op
het secretariaat steeds terecht met al je vragen.
Samen proberen we er voor te zorgen dat je je
thuisvoelt in onze school, ook buiten de lessen.

Wendy Kelchtermans, vakleraar
Enerzijds wil ik de leerlingen op zo’n manier
uitdagen dat ze het beste uit zichzelf halen.
Anderzijds wil ik ook een inspiratiebron zijn
waarbij ze leren hun hart te volgen en te
doen wat hen gelukkig maakt en dit met het
nodige respect voor de medemens.

Carine Thijs, ondersteunend personeel
Hoe wij vandaag met onze leerlingen omgaan,
bepaalt de toekomst van de wereld.

Ruth Molenaers,
klassenleraar
Respect van een leerling
krijg je door zelf respectvol
met haar/hem om te gaan.
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Griet Buteneers, leercoach
Als leercoach doorloop ik samen met de leerlingen een
proces met een beter studieresultaat tot gevolg. Met oog
voor de leerling en zijn resultaten help ik hen individueel
bij het opmaken van een studieplanning en het aanleren
van een juiste studiemethode. Ik probeer te achterhalen
waar leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken
zodat de kans op succes zo groot mogelijk is.

Leerlingenbegeleiding
viio hecht heel veel belang aan het begeleiden van leerlingen. Naast je vakleraar, je klassenleraar,
het ondersteunend personeel en de directie staat er een team van leerlingenbegeleiders voor je klaar.
Zij ondersteunen je in vier domeinen.
Psychisch & sociaal functioneren:
We willen dat je je goed voelt op school. Waar nodig gaan we met jou in gesprek en bieden we je de gepaste
individuele begeleiding aan.
Leren & studeren:
Studeren moet je ook leren. Dit doe je in de eerste plaats in de les zelf onder begeleiding van je vakleraar.
Daarnaast kan de leercoach je helpen met het zoeken van een goede studiemethode. Ook aan je ouders leggen
we uit hoe zij je thuis kunnen ondersteunen met studeren.
Als het Nederlands niet je moedertaal is, zoeken we voor jou passende maatregelen om de lessen zo goed
mogelijk te kunnen volgen.
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Els Dujardin, leerlingenbegeleider
Regelmatig spreek ik de leerlingen aan en zeg hen dan:
‘Als je een probleem hebt met jezelf, een medeleerling of iemand
anders, als je twijfelt over je studiekeuze, als je niet weet hoe je
grote leerstofgehelen moet aanpakken, kom dan zeker naar me toe.
Spreek me aan op de gang of stuur een mailtje via smartschool. Zo
proberen we samen tot een oplossing of een antwoord te komen.’
Als leerlingenbegeleider wil ik er steeds zijn voor mijn leerlingen.

Onderwijsloopbaanbegeleiding:
Tijdens je schoolloopbaan moet je regelmatig een studiekeuze maken. Wij voorzien hiervoor een uitgebreid
studiekeuzetraject. Ook je ouders betrekken wij hierin.
Preventieve gezondheidszorg:
Je gezondheid is belangrijk. We organiseren daarrond verschillende activiteiten.
Voor het medisch schooltoezicht is het CLB onze partner.
In deze vier domeinen werken wij samen met het VCLB Zuid-Limburg en het Ondersteunigsnetwerk (ON).
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JOUW WEGWIJZER
ONZE WAARDEN

JOUW WEGWIJZER - ONZE WAARDEN

Ruben Put
Ik vind dat iedereen
respect moet hebben voor
elkaar en ook voor de
materialen die we
gebruiken.

viio is een katholieke scholengemeenschap voor secundair onderwijs.
Wij bieden vorming en opvoeding aan opgroeiende jongeren.
viio staat voor optimale talentontwikkeling.
Wij organiseren kansrijk en kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling.
viio daagt jongeren uit en begeleidt hen in hun groei naar bekwame en sociaal voelende mensen.

Noah Moïse
Ik vind dat er een goeie
communicatie is tussen
de leerlingen en de
leerkrachten.

Hierbij hebben we aandacht voor de hele mens: hoofd, hart en handen.
Wij doen dit in openheid, dialoog en met respect voor mekaar.

openheid
26

dialoog

Matisse Royen
We praten op een fijne
manier met
medeleerlingen en
leerkrachten.

respect

Seifullah Ismail
Wij kunnen in de school
over alles praten.
Er wordt echt naar me
geluisterd.

Jana Peeters
In de school zijn er vele
leerkrachten die een
luisterend oor hebben voor
je problemen.

Ruben Swinnen
Je moet open zijn voor
mensen die je kunnen
helpen en je moet
openstaan voor mensen die
hulp zoeken.

Febe Vossen
In de klas hebben we zeer
veel respect voor elkaar.
Niemand valt hier uit de
boot, we helpen elkaar waar
nodig.

Sandra Raganenda
In viio kun je zijn wie
je bent!

Warre Santermans
Je moet anderen
aanvaarden zoals ze
zijn en hen niet
bespotten.
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viio is meer

JOUW LEVEN
ONZE LEVENSSCHOOL

JOUW LEVEN - ONZE LEVENSSCHOOL

Sport

Wij willen meer zijn dan een school waar je enkel les volgt. Daarom doen we na school een aanbod om het
leren te versterken, maar ook om je talenten te verkennen en uitdagingen op te zoeken.

Body-in-shape (1u/week: di.)

viio+ in Borgloon

Studeren op school

Het aanbod voor 1A
Ondersteuning
Nederlands voor anderstaligen niveau 1
(zwakke kennis van het Nederlands: 2u/week: ma.+ do.)

naschoolse studie (15.25 u. - 16.15 u.)
bijmaken toetsen ( ma.-di.-do.-vr.)
gebruik van PC’s op school

Nederlands voor anderstaligen niveau 2 (beperkte kennis van het Nederlands: 1u/week: di.)

Organisatie

leercoaching (meerdere leersessies in groep + individuele begeleiding 1u/week: di.)

viio+ gaat door aansluitend op de schooluren
(15.25 u. - 16.15 u.).

initiatie Sprint (in het kader van het handelingsplan dyslexie)
nablijfmoment (verplicht taken maken op school: ma.-di.- do.-vr.)

Clara Buttiens
viio+ is een goede manier om je
toetsen en taken bij te maken.
Je kan je ook inschrijven om te
sporten na school, het is heel leuk.

Verplicht inschrijven.
Dit aanbod is gratis.

Blerona Potoku
Ik vind het heel leuk dat we
op school viio+ hebben want
als je iets niet snapt kan je er
altijd terecht en helpen ze je
onmiddellijk.

yoga (omgaan met stress: do.)
tienvingerblind typen (10 weken - 1u/week)
30
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viio+ in Tongeren
Het aanbod voor 1A/1B

Leerlingenparlement

Ondersteuning

om de drie weken op ma.

Nederlands voor anderstaligen niveau 1 (zwakke kennis van het Nederlands: ma.)

Bo Comhair
viio+ sport is superleuk, je kan
dingen doen naar je goesting. Er zijn
genoeg keuzes en je bent actief bezig.
Kan je een keer niet komen, is dat
ook geen probleem.

Nederlands voor anderstaligen niveau 2 (beperkte kennis van het Nederlands: di.)

Studeren op school

extra zwemmen (di.)

naschoolse studie 1 (15.20 u. - 16.00 u.), aan te vullen met naschoolse studie 2 (16.00 u. - 16.50 u.)

leercoaching (module van 5 werksessies)

op wo. van 12.30 u. tot 14.30 u. (uitstapmoment om 13.30 u.)

initiatie Sprint (in het kader van het handelingsplan dyslexie)

bijmaken toetsen (di.-do.)

remediëringsstudie (studiehulp: ma.-di.-do.-vr.)

gebruik van PC’s op school

nablijfmoment (verplicht taken maken op school: ma.-di.-vr.)
yoga (omgaan met stress: do.)

Cultuur & sport
zaalsport (do.)
koor & muziek (modules)
atelier Academie Pentagoon Tongeren: kunst, beeld & woord (modules)

Kjelle Vos
Ik heb in viio+ voor het
leerlingenparlement gekozen omdat
ik een beetje inspraak wou hebben
bij de keuzes van de acties die er in
school gebeuren, bv. wafelverkoop,
soepverkoop,...

Organisatie
viio+ gaat door aansluitend op de schooluren
(15.20 u. - 16.00 u.).
Verplicht inschrijven vanaf midden september.
Opstart begin oktober.
Dit aanbod is gratis.

Arne Leuris
Ik heb voor de studie in viio+
gekozen omdat ik door de bus
te laat thuis ben. In viio+ kan
ik alvast heel wat studeren.
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JOUW VRAGEN
ONZE ANTWOORDEN

JOUW VRAGEN - ONZE ANTWOORDEN
Wat is Smartschool?
Smartschool is een digitaal schoolplatform. Leerlingen en personeel hebben hun eigen account en alle ouders
kunnen via hun co-account ook gebruik maken van Smartschool.
Via dit online platform kunnen alle partners van de school met elkaar
communiceren.
Wij gebruiken Smartschool onder meer voor:
het versturen van brieven
het inschrijven voor oudercontacten
het zichtbaar maken van onze kalender, de agenda en het lessenrooster

Waar haal ik mijn boeken?
We maken een onderscheid tussen leerwerkboeken en handboeken.
Leerwerkboeken koop je online aan via “Standaard Boekhandel Pakketservice”. Je maakt een account aan op
http://leerling.schoolboekenservice.com, je gebruikt de ontvangen schoolcode en volgt de stappen in het
bestelproces. Indien nodig helpt de school je hierbij. Je ontvangt het boekenpakket thuis. De betaling gebeurt
achteraf aan Standaard Boekhandel. Een gespreide betaling is mogelijk op vraag.
Handboeken kan je op school huren. Dit bedrag komt op de schoolrekening.

Welke sportkledij heb ik nodig?
Je koopt een viio T-shirt. Tijdens een van de eerste lessen LO ontvang je dit T-shirt.
Voor het zwemmen op school gelden volgende afspraken:
Meisjes: badpak (geen bikini) en badmuts
Jongens: zwembroek (geen zwemshort) en badmuts

het communiceren over cijfers en attitudes (puntenboekje, rapporten, …)
Begin september nodigen wij je ouders uit voor een werksessie om
Smartschool te leren gebruiken.

Welke mogelijkheden zijn er om te studeren in viio?
Na de lessen kan je op school zelfstandig studeren.
Als je moeite hebt met studeren en het maken van huiswerk, dan kan je terecht in de remediëringsstudie.
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Hoe zit het met de schoolrekening?

Wanneer kan ik me inschrijven?

viio stuurt tijdens het schooljaar 2 schoolrekeningen (november en mei).
Dit gebeurt digitaal via het e-mailadres van je ouders.
Op verzoek kan dit ook op papier.

viio organiseert meerdere momenten om je te
informeren en om in te schrijven:

Als je ouders hierover vragen hebben, kunnen ze steeds terecht bij
de directie.

Hoe vind ik mijn weg in school?
Eind augustus ontvang je een brief met praktische informatie over het
onthaalprogramma van de eerste schooldagen. Bij de start van het
schooljaar maken we heel wat tijd en ruimte vrij om
je weg in de school te vinden. Zo voel je je snel thuis in viio.

Tijdens het schooljaar:
zaterdag 16 maart: van 13.30 u. tot 17.30 u.
zondag 19 mei (Tongeren): van 13.30 u. tot 17.30 u.
maandag 20 mei (Borgloon): vanaf 19.00 u.
zaterdag 29 juni: van 10.00 u. tot 16.00 u.
Tijdens de zomervakantie:
van 1 juli tot en met 5 juli: van 09.00 u. tot 18.00 u.
van 19 augustus tot en met 31 augustus:
van 09.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 16.00 u.
(enkel op weekdagen)
Graag inschrijven voor 6 juli!
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Dagindeling viio Borgloon
vrijdag

1ste lesuur

1ste lesuur

9.20 u. - 10.10 u.

2de lesuur

2de lesuur

2de lesuur

2de lesuur

2de lesuur

10.10 u. - 10.20 u.

pauze

pauze

pauze

pauze

pauze

10.20 u. - 11.10 u.

3de lesuur

3de lesuur

3de lesuur

3de lesuur

3de lesuur

4de lesuur

4de lesuur

4de lesuur

4de lesuur

4de lesuur

12.00 u. - 12.45 u.

pauze

pauze

einde

pauze

pauze

12.45 u. - 13.35 u.

5de lesuur

5de lesuur

5de lesuur

5de lesuur

13.35 u. - 14.25 u.

6de lesuur

6de lesuur

6de lesuur

6de lesuur

14.25 u. - 14.35 u.

pauze

pauze

pauze

pauze

14.35 u. - 15.25 u.

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

7de lesuur

15.25 u. - 16.15 u.

viio+ / studie

viio+ / studie

viio+ / studie

viio+ / studie
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