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 al onze leerlingen zich
snel thuis voelen en zich door een enthousiast team
van leraren, opvoeders en directieleden gedragen
weten.

Deze brochure laat je alvast met ons kennismaken.

Welkom in viio!
februari 2020
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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

27

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.

32

Toelichting
ICT
digitale basisvaardigheden met integratie in de vakken

Algemeen totaal

32

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

Exploraties 1A
Exploraties staan voor de verkenning van je interesses.
Je volgt twee exploraties, één per semester.
Bij de inschrijving duid je een derde (reserve)keuze aan.
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Exploraties 1A
Economics

Het economisch gebeuren boeit je. Je krijgt een kritische kijk op
budgetbeheer, reclame en eerlijke handel. Wij dagen je
ondernemingszin uit.
Taal en ICT-toepassingen zijn erg belangrijk.

Engineering

Je bent geboeid door wetenschappen en techniek. Je bent een
geboren ontwerper en ontdekker van nieuwe constructies en
realisaties. Programmeren, techniek en wiskundig inzicht zijn hier de
bouwstenen.

Kunst & cultuur

Je bent creatief zowel met beeld als muziek. Je interesses gaan uit
naar het creëren en beleven van kunst. Schoonheid scheppen is je
ding. Je artistieke vaardigheden zullen uitgedaagd worden.

Media & communicatie

Je bent taalvaardig, vlot met ICT en bovenal ben je creatief en
vindingrijk. Een journalist in wording! Je krijgt het allemaal vlot
verwoord en je kan situaties knap in beeld brengen. Leren
communiceren is de boodschap.

Lifestyle

De mens en de maatschappij boeien je. Je werkt projecten uit rond
gezonde voeding en levensstijl. Je verkent opvattingen en emoties
van mensen. Je kan origineel uit de hoek komen in realisaties.
Inlevingsvermogen is het sleutelwoord.

Technology

Je bent geboeid door de wereld van de techniek. Je bent handig en je
kan nauwkeurig werken. Je bent een geboren bouwer die graag
technische realisaties maakt.
Je technisch vernuft zal uitgedaagd worden.
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Lessentabel 1B
Algemene vorming
Beeld

2

Exploraties

2

Engels

1

ICT

1

Frans

2

Differentiatie:
Frans/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 via co-teaching. Voor
ieder lesuur zijn er twee leraren in de klas (ongeveer 15 leerlingen).
Daardoor is er voldoende tijd en aandacht voor individuele opvolging.
ICT
digitale basisvaardigheden - integratie in de vakken
Differentiatie
keuze uit Frans en/of wiskunde
remediëring (ondersteuning) en/of verdieping (uitdaging)
Leef- en leerwijzer
wegwijsinfo
klasbegeleiding
studiebegeleiding

Exploraties 1B
Exploraties staan voor de verkenning van je interesses.
Je volgt twee exploraties, één per semester.
Bij de inschrijving duid je een derde (reserve)keuze aan.
De exploraties in 1B leggen de nadruk op creativiteit, beleving en praktische
realisaties.

Exploraties 1B

Economics

Het economisch gebeuren boeit je. Je krijgt een kritische kijk op
budgetbeheer, reclame en eerlijke handel. Wij dagen je
ondernemingszin uit.
Taal en ICT-toepassingen zijn erg belangrijk.

Kunst & cultuur

Je bent creatief met beeld en muziek. Je interesses gaan uit naar het
creëren en beleven van kunst. Schoonheid scheppen is je ding. Je
artistieke vaardigheden zullen uitgedaagd worden.

Lifestyle

De mens en de maatschappij boeien je. Je werkt projecten uit rond
gezonde voeding en levensstijl. Je verkent opvattingen en emoties
van mensen. Je kan origineel uit de hoek komen in realisaties.
Inlevingsvermogen is het sleutelwoord.

Technology

Je bent geboeid door de wereld van de techniek. Je bent handig en je
kan nauwkeurig werken. Je bent een geboren bouwer die graag
technische realisaties maakt.
Je technisch vernuft zal uitgedaagd worden.
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Lessentabel 2A

Overzicht basisopties

Algemene vorming
Aardrijkskunde

2

Differentiatie:
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

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

Economie en organisatie

Je onderzoekt de economisch-maatschappelijke actualiteit met aandacht voor
de consument, de onderneming en de overheid. Daarbij pas je ICT toe om data
te verzamelen en te verwerken. Jouw zin voor ondernemen wordt verder
ontwikkeld.

Klassieke talen

Je leert Latijnse en/of Griekse teksten te lezen en erover te reflecteren. Jouw
taalgevoel wordt aangescherpt. Je beleeft de beeldende kracht van taal en je
geniet ervan om er creatief mee om te gaan. Je wordt kritisch bewust van de
verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.

Maatschappij en welzijn

Je ontwikkelt een persoonlijke en gezonde levensstijl vanuit een mens- en
natuurwetenschappelijke benadering. Je verwerft inzicht in het sociale gedrag
van mensen en maatschappelijke fenomenen. Je past sociale en
communicatieve vaardigheden toe in verschillende situaties.

Moderne talen en
wetenschappen

Je wordt vaardiger in verschillende talen en je onderzoekt verbanden tussen
talen, taalvariëteiten en taaluitingen. Je geniet van taal; je beleeft de
beeldende kracht van taal en literatuur en je gaat creatief met taal aan de slag.
Je wordt vaardiger in het onderzoekend leren. Je verwerft inzicht in
wetenschappelijke principes en toepassingen vanuit het dagelijkse leven.
Je ontwikkelt zin voor verwondering, kritische ingesteldheid en creativiteit.

STEM*-technieken

Je verkent interessegebieden waarin STEM een belangrijke rol speelt en je
leert interacties tussen S, T, E, M en de samenleving te duiden. Je onderzoekt
uitdagingen om ideeën om te zetten in een prototype. Je ontwikkelt inzicht in
onderzoeks- en ontwerpmethoden.

STEM*-wetenschappen

Je verkent interessegebieden waarin STEM een belangrijke rol speelt en je leert
interacties tussen S, T, E, M en de samenleving te duiden. Je onderzoekt
prototype(s) voor een technisch-wetenschappelijke uitdaging. Je ontwikkelt
inzicht in ontwerpmethoden en realisatietechnieken.
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*Science, Technology, Engineering, Mathematics
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Lessentabel 2B
Algemene vorming

Keuzegedeelte

Engels

2

Differentiatie:
Frans/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

Leef- en leerwijzer
klasbegeleiding
studiebegeleiding
studiekeuzebegeleiding

20

Toelichting
In 2B krijg je extra ondersteuning en
begeleiding via co-teaching. Daardoor is er
voldoende tijd en aandacht voor individuele
opvolging.
Differentiatie
keuze uit Frans en/of wiskunde
remediëring (ondersteuning) en/of verdieping
(uitdaging)

Basisoptie
Je kiest twee basisopties van 5 lesuren of één basisoptie van 10 lesuren.
onderzoeken, verkennen en oefenen

Overzicht basisopties
Economie en organisatie (5 u.)

Je denkt na als consument over de economisch-maatschappelijke actualiteit. Je verkent de wereld van de onderneming en de overheid. Je gebruikt
ICT in een economische context. Je ontwikkelt zin om te ondernemen.

Maatschappij en welzijn (5 u.)

Je past op een verantwoorde wijze inzichten m.b.t. een persoonlijke en
gezonde levensstijl toe. Je verkent actuele verschijnselen die de mens,
zijn gedrag en het samenleven beïnvloeden. Je past sociale en
communicatieve vaardigheden toe in verschillende situaties.

STEM*-technieken (10 u.)

Je maakt technische systemen en past jouw digitale vaardigheden toe. Je
ontdekt eigenschappen van materialen en producten. Je gebruikt
gereedschappen, machines en toestellen duurzaam en volgens de
veiligheidsinstructies. Je ontdekt de relatie tussen de verschillende
vakgebieden en STEM (o.a. elektriciteit, hout, metaal).
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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 en 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 die 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 onder andere 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 ervoor 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 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

Mireille Vrindts, leerlingenbegeleider
Samen met de leraren ben ik er als leerlingbegeleider voor de
leerlingen. Ik zal altijd ‘tijd’ maken voor een leerling die mijn steun
nodig heeft, op gelijk welk vlak. Je goed voelen op school, goed in
je vel zitten heeft ook een positief effect op de schoolse prestaties.
Daar zorgen we samen voor.

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. Dat doe je in de eerste plaats in de les zelf, onder begeleiding van je vakleraar.
Daarnaast kan de leercoach je helpen om een goede studiemethode te zoeken. Ook aan je ouders leggen we uit
hoe zij je thuis kunnen ondersteunen bij het studeren.
Als Nederlands niet je moedertaal is, zoeken we voor jou passende maatregelen om de lessen zo goed
mogelijk te kunnen volgen.
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Onderwijsloopbaanbegeleiding:
Tijdens je schoolloopbaan moet je regelmatig een studiekeuze maken. Wij voorzien daarvoor een uitgebreid
studiekeuzetraject. Ook je ouders betrekken we 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 Ondersteuningsnetwerk (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.

Slisse Hendrix
Ik vind het fijn dat
iedereen zichzelf kan zijn
in onze school.

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

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

openheid
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dialoog

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.

Sarah Raganenda
In viio kun je zijn wie
je bent!

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

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

respect
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viio is meer

JOUW LEVEN
ONZE LEVENSSCHOOL

JOUW LEVEN - ONZE LEVENSSCHOOL
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.

Nederlands voor anderstaligen niveau 1
(zwakke kennis van het Nederlands: 2 uur per week)
Nederlands voor anderstaligen niveau 2
(beperkte kennis van het Nederlands: 1 uur per week)
Ontspanning

viio+ in Borgloon
Het aanbod voor de eerste graad
Verplicht inschrijven.
Dit aanbod is gratis.
Leerlingenraad
De leerlingenraad 1-2-3 komt 1 keer per maand samen, onder begeleiding van 2 leerkrachten. Wij nemen
mooie initiatieven en organiseren leuke activiteiten om van de school een nog leukere plek te maken. Iedereen
heeft inspraak en we luisteren ook naar ideeën van onze medeleerlingen. Zo leren we samenwerken en ons aan
deadlines te houden.
Ondersteuning
leercoaching: meerdere leersessies in groep met individuele begeleiding: 1uur per week
blindtypen met het tienvingersysteem (1 uur per week gedurende 10 weken)
initiatie Sprint (in het kader van het handelingsplan dyslexie)
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Klaas Ory
Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van
de leerlingenraad.

yoga (omgaan met stress)
filosoferen (invloed op verdraagzaamheid)
Studeren op school
naschoolse studie (15.25 u. - 16.15 u.)
bijmaken toetsen (elke dag behalve woensdag)
gebruik van pc’s op school

Emma van der Meer
Dankzij de leercoach werk ik nu
met een studieplanning. Op die
manier kan ik beter mijn
schoolwerk plannen. En dat merk
ik ook aan mijn resultaten!

Organisatie
viio+ gaat door aansluitend op de schooluren
(15.20 u. - 16.00 u.).

Charlotte Hilarius
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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viio+ in Tongeren

Cultuur & sport
zaalsporten op donderdag

Organisatie
viio+ eerste graad gaat door aansluitend op de schooluren
(15.20 u.-16.00 u.) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Vanaf begin oktober.
Verplicht inschrijven vanaf midden september.
Dit aanbod is gratis.

Kjelle Slechten
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,...

Ondersteuning
remediëringsstudie: studiehulp door de leerlingenbegeleiding iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
leercoaching: in overleg met de klassenleraar en/of de vakleraar een vijftal werksessies
initiatie Sprint: in het kader van het handelingsplan dyslexie

verkenning van andere sporten op dinsdag (vanaf 2de trimester)
creatief atelier beeldende kunst
aanbod in samenwerking met de Academie Pentagoon Tongeren
Leerlingenparlement
om de drie weken op maandag
inspraak in schoolbeleid
uitwerken van activiteiten

Nederlands voor anderstalige leerlingen niveau 1: zwakke kennis van het Nederlands

Studeren op school

Nederlands voor anderstalige leerlingen niveau 2: beperkte kennis van het Nederlands

naschoolse studie 1 (15.20 u.-16.00 u.)

extra zwemmen: 8 lessen in het eerste trimester

naschoolse studie 2 (16.00 u.-16.50 u.)

nablijfmoment: het verplicht maken van taken op school door de leerlingenbegeleider op
maandag, dinsdag en vrijdag

op woensdag van 12.30 u. – 14.30 u. (uitstapmoment om 13.30 u.)

yoga: omgaan met stress, door de leerlingenbegeleiding op donderdag

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.

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.

bijmaken toetsen op dinsdag en donderdag
gebruik van pc’s voor en na school
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JOUW VRAGEN
ONZE ANTWOORDEN

JOUW VRAGEN - ONZE ANTWOORDEN
Wat is Smartschool?

Waar haal ik mijn boeken?
We maken een onderscheid tussen leerwerkboeken en handboeken.
Wij zorgen voor de bestelling van je leerwerkboeken. Je kan deze tijdens de vakantie komen afhalen.
De betaling gebeurt ter plaatse. De juiste regeling bezorgen we je bij de inschrijving en zal ook op onze website
staan.

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.

Handboeken kan je op school huren. Dat bedrag komt op de schoolrekening.

Wij gebruiken Smartschool onder meer voor:

Welke sportkledij heb ik nodig?

het versturen van brieven
het inschrijven voor oudercontacten
het zichtbaar maken van onze kalender, de agenda en het lessenrooster
het communiceren over cijfers en attitudes (puntenboekje, rapporten, …)

Je koopt een viio T-shirt op school. Tijdens één van de eerste lessen LO ontvang je deze T-shirt.
Voor een zwarte short dien je zelf te zorgen.
Voor het zwemmen op school gelden volgende afspraken:
meisjes: badpak (geen bikini) en badmuts
jongens: zwembroek (geen zwemshort) en badmuts

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).
Dat gebeurt digitaal via het e-mailadres van je ouders.
Op verzoek kan het ook op papier.

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

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

Tijdens het schooljaar:
zondag 17 mei (Tongeren): van 10.00 u. tot 13.00 u.
maandag 18 mei (Borgloon): vanaf 19.00 u.

Hoe kom ik naar mijn school?
Al onze viio-campussen zijn makkelijk bereikbaar met de fiets en met de
bus.
Onze begin- en einduren zijn aangepast aan de busregeling van De Lijn.
Op onze website (www.viio.be - onze school - bereikbaarheid) vind je
op- en afstapplaatsen in de buurt van de school. Ook de reisroute met de
bus kan je snel berekenen.
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zaterdag 27 juni: van 10.00 u. tot 13.00 u.
Tijdens de zomervakantie:
van 1 juli tot en met 7 juli: van 09.00 u. tot 17.00 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.

Hoe vind ik mijn weg in de school?

enkel op weekdagen

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 de weg in de school
te leren kennen. Zo voel je je snel thuis in viio.

Graag inschrijven voor 7 juli!
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Sint-Truiden

viio Borgloon
Grootloonstraat 1
3840 Borgloon
012 67 06 70
borgloon@viio.be
www.viio.be
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Dagindeling viio Tongeren eerste graad
maandag

dinsdag

woensdag

viio Tongeren
campus eerste en tweede graad
donderdag

vrijdag

2de lesuur
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15.10 u. - 15.20 u.

einde / pauze
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Tongeren

viio Tongeren
eerste en tweede graad
Sint-Truidersteenweg 17
3700 Tongeren
012 24 20 70
tongeren@viio.be
www.viio.be
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www.viio.be

