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Beste leerling, ouder en/of geïnteresseerde in viio
Sinds 1 september is viio 2.0 definitief uit de startblokken
geschoten. Na jarenlange voorbereiding werken we in Tongeren
in een nieuwe gradenstructuur.
Zeker in de maanden september en oktober hebben we de nodige
groeipijnen gekend. Een nieuwe organisatie met heel wat mensen
die anders gaan samenwerken vraagt heel wat aanpassing.
Bovendien zorgden de vele bouwwerken voor ongemakken:
verhuizen van (vak)-lokalen, stof- en lawaaihinder, computers en
verlichting die het soms niet deden.
We hebben er allemaal rekening mee moeten houden.
Ondertussen zijn de verbouwingswerken bijna achter de rug.
We plukken hier nu en de volgende jaren zeker de vruchten van:
leerlingen kunnen les volgen in aangename lokalen, voorzien van
de nodige hedendaagse hulpmiddelen.
Nu de infrastructuurwerken bijna achter de rug zijn en onze
organisatie begint te ‘draaien’, kunnen we ons volop concentreren
op onze kerntaak: onze leerlingen voorbereiden op de toekomst.
In deze nieuwsbrief laten we zien hoe we dit zoal aanpakken.

viio Borgloon, met de blik naar binnen én buiten!
viio Borgloon houdt de vinger aan de pols met wat er buiten de
school gebeurt.

Leerlingenbegeleiding in viio
Borgloon

Rodeneuzenkermis
De leerlingenraad van het 1ste, 2de en 3de jaar zetten zich achter
de Rodeneuzenactie: een Rodeneuzenkermis, een fietschallenge,
een dartswedstrijd en een kunstproject brachten 831 EUR op.
Radiozender Q-music kwam zelfs een live-interview afnemen.
Knap van de leerlingen die dit uitwerkten!

Begeleiding Franstalige leerlingen
Gelegen op een boogscheut van
de taalgrens en met het internaat
op wandelafstand, verwelkomen
we elk schooljaar verschillende
Franstalige leerlingen op onze
school. Die moedige overstap
vraagt heel wat inspanningen
van hen, die wij zeker weten te
waarderen. Dit succesverhaal
zal binnenkort te zien zijn in
een reportage op de Franstalige
zender RTBF.

viio-festival
De leerlingenraad van het 4de, 5de en 6de jaar blijven niet achter
en plannen een ‘viio-festival’.
Secunda op TVL
Secunda, de mini-onderneming van 6 Marketing & ondernemen werd
onlangs opgemerkt door TVLimburg, die hen tijdens hun wekelijkse
werking is komen filmen.
Inleefreis
In de kerstvakantie neemt Margot Delaet uit het zesde jaar deel aan
een inleefreis naar Burkina Faso. In het voorjaar van 2017 zal zij haar
reisverhaal delen met de ganse school. viio Borgloon engageert zich
al langer voor Broederlijk Delen en vindt het mooi dat onze leerlingen
hierdoor de kans krijgen om een 'ervaringsdeskundige' aan het woord
te horen.
Debatwedstrijd
In samenwerking met Rotary Haspengouw organiseert onze school op
25 april een debatavond.
Leerlingen van de 3de graad nemen het tegen elkaar op.

Leercoaching
viio Borgloon hecht veel belang
aan een goede ondersteuning op
het vlak van studiemethode.
De leerlingen van de 1ste graad
krijgen vele tips tijdens het vak
‘leef- & leerwijzer’.
De leerlingen van de 2de en
3de graad kunnen terecht bij de
leercoach.
Deze werkt met individuele
begeleiding, maar ook
via algemene leersessies:
uitstelgedrag vermijden, vlot
beginnen aan huiswerk, wat
is de beste studiemethode,
schematiseren, samenvatten
en mindmapping, spreken voor
een groep, vlot en correct notitie
nemen, faalangst overwinnen enz.

Differentiëren in de eerste graad (Tongeren)
In de vernieuwde eerste graad die we op 1 september hebben ingevoerd in onze viio-scholen, is
differentiatie een belangrijk aandachtspunt. Leerlingen zijn nu eenmaal verschillend in het verwerken en het
toepassen van leerstof, in hun leerattitudes en hun vaardigheden. Zoveel mogelijk maatwerk leveren is ons
antwoord op de grote verscheidenheid binnen onze leerlingengroep.
We differentiëren op verschillende wijzen.
In het eerste leerjaar A onderscheiden we 3 opties: algemeen (vrij theoretisch), Latijn (uitgesproken
theoretisch) en technisch (theoretisch-praktisch). Dit wil zeggen dat leerlingen met ongeveer eenzelfde
leerprofiel gegroepeerd worden op klasniveau.
Deze 3 opties vertalen zich duidelijk in de aanpak van onder andere de vakken wiskunde en Frans: meer
of minder basis– of verdiepingsleerstof, verschillen in verwerkingstempo en in hoeveelheid van taken en
opdrachten. Ook een aangepaste evaluatie hoort hierbij.

In 1A algemeen bieden we het
5de lesuur Frans aan als français
interactif (uitbreiding) of als
remediëring (basisleerstof). We
dagen de leerlingen in beide niveaus
uit op hun verwerkingsvermogen
en op de toepassing van de
leerstof.
Voor de hoogbegaafde leerlingen
hebben
we
bovendien
een
aangepast traject in zowel 1A
Latijn als in 2A Latijn/GrieksLatijn: het versneld aanleren van
Latijnse woorden in het eerste jaar
en een extra vak in het tweede
jaar.

Leerlingenbegeleiding in de tweede graad
Leerlingen van de tweede graad hebben heel wat nood aan
begeleiding op diverse vlakken.
Meisjes en jongens van 14 en 15 jaar zijn vaak nog zoekende,
zowel in hun schoolloopbaan als in hun persoonlijke
ontwikkeling.
In viio willen we hen ondersteuning op maat geven.
Zo is er bijvoorbeeld de Sprint-klas waar leerlingen met
dyslexie op een aangepaste manier via de computer hun
proefwerk kunnen afleggen. Een project dat de prijs
‘Goed praktijkvoorbeeld’ van Netwerk Leerproblemen heeft
gewonnen.

Ook in 1B is differentiatie
belangrijk. Omdat de klasgroepen
eerder klein zijn (ongeveer 12
leerlingen) kan de leraar de
verschillende leerniveaus van de
leerlingen beter opvolgen: meer of
andere oefeningen, verschillend in
moeilijkheidsgraad. Indien nodig
neemt hij de tijd om het opnieuw
uit te leggen.
Het differentiëren in de klas vergt
een grote inspanning van onze
leraren.
Maatwerk
aanbieden
kost immers moeite. Voor onze
leraren is dit een uitdaging die ze
met veel overtuiging dagdagelijks
realiseren.

De Sprint-klas in volle concentratie.
Ook de zorgklassen spelen een belangrijke rol: leerlingen die
omwille van een medisch probleem nood hebben aan een
apart traject of aparte maatregelen tijdens de proefwerken,
kunnen hier terecht. Via het project BedNet kunnen leerlingen
die in de loop van het schooljaar wegens ziekte lange tijd
afwezig zijn, de lessen live via de computer volgen en zelf ook
vragen stellen aan de leraar.
Anderstaligen bieden we de mogelijkheid om een intensieve
cursus Nederlands te volgen met de bedoeling dat ze zo snel
mogelijk de gewone lessen kunnen meevolgen.
Maar leerlingenbegeleiding is ook: jongeren opvangen en
beluisteren als ze met persoonlijke vragen langskomen,
hen trachten verder te helpen of te verwijzen naar het CLB
of andere externe diensten.
Ons team leerlingenbegeleiders zet zich iedere dag opnieuw
in om jongeren te helpen het beste uit zichzelf te halen.
Want dat is nog steeds de kern van onderwijs: opleiden en
begeleiden. In viio doen we dit met hart en ziel.

BedNet:
ook als je lang ziek bent,
ben je er nog bij ...

viio 3de graad: gericht op de toekomst!
Voor de leerlingen van de derde graad komt het einde van hun secundair onderwijs in zicht. Een belangrijke
fase waarbij de een nadenkt over de studiekeuze in het hoger onderwijs en de ander uitkijkt naar een plaats
op de arbeidsmarkt.
Om leerlingen goed te begeleiden in hun studiekeuze bieden we een infotraject aan. Dit start in oktober van
het laatste jaar met een infoavond hoger onderwijs. In februari bezoeken de leerlingen de SID-IN, een beurs
waar alle hogescholen en universiteiten aanwezig zijn. Daarnaast kunnen de leerlingen ook nog deelnemen
aan openlesdagen van hogescholen en universiteiten.
In onze eigen school bieden we leerlingen pakketten aan die hen kunnen helpen bij de studiekeuze naar het
hoger onderwijs. Zo bieden we via onze partner van het volwassenenonderwijs, Qrios, diverse cursussen
aangeboden zoals recht, economie of uitbreiding wiskunde. Voor leerlingen die aan het toegangsexamen
geneeskunde willen deelnemen zijn we gestart met speciale modules rond wiskunde, chemie, biologie en
fysica.
Maar ook voor het traject naar de arbeidsmarkt is er aandacht. De leerlingen van de arbeidsmarktgerichte
studierichtingen bezoeken de beurs ‘Verruim je horizon’ en regelmatig komt er een bedrijfsleider of een
zelfstandig ondernemer uitleggen hoe het er op de arbeidsmarkt aan toe gaat.

Info en inschrijvingen
11 maart infonamiddag eerste jaar
		
viio Tongeren en viio Borgloon
20 mei
		

opendeurweekend en Spike
viio Tongeren

21 mei
		
		

opendeurweekend met
rondleidingen en inschrijvingen
viio Tongeren

22 mei
infoavond met rondleidingen
		en inschrijvingen
		viio Borgloon
24 juni
		

inschrijfmoment eerste jaar
viio Tongeren en viio Borgloon		

Voor meer informatie kan u steeds bij ons terecht
www.viio.be - borgloon@viio.be - tongeren@viio.be

