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Beste leerling, ouder en/of
geïnteresseerde in viio
In de nieuwsbrief kunnen jullie
lezen hoe wij verder onze
werking willen verbeteren.
Zo zetten wij de hervorming
van onze eerste graad verder.
We trekken deze immers door
naar het tweede jaar.
Ondertussen zorgen wij zo
goed mogelijk voor onze
leerlingen. Een belangrijke
groep hierin is het team
leerlingenbegeleiders eerste
graad. Wij stellen hen even
voor.
Uiteraard is ook het
welbevinden van de leerlingen
belangrijk. Een bevraging bij
de leerlingen van de eerste
graad leverde alvast mooie
resultaten op.
Een troef van viio is ons
uitgebreid studieaanbod.
In deze nieuwsbrief stellen
we voor het eerst een
studierichting in de kijker.
We starten met de richting
Basismechanica.
Ondertussen zijn ook de
renovatiewerken in de derde
graad ver gevorderd.
Op 6 mei zetten we daar de
deuren open opdat ieder de
nieuwe infrastructuur kan
komen bewonderen.
viio Borgloon stelt enkele
activiteiten voor en laat zien
hoe leerlingenbegeleiding in de
praktijk gezet wordt.
We wensen allen een fijne
paasvakantie en hopen ieder
te ontmoeten op één van
momenten in mei waarop we
onze deuren openzetten.

Team leerlingenbegeleiders eerste graad
De leerlingenbegeleiders (Dominique Brepoels, Anneleen
Houben en Annemie Jongen) bieden vooral socio-emotionele
ondersteuning. Ze helpen bij diverse problemen, zijn een
luisterend oor, werken samen met het CLB, zorgen voor
ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften.
De leercoach (Tom Brouns) helpt bij leren leren. Hij geeft
sessies rond hoe je kan studeren en helpt bij organisatie en
plannen.
Marlies Eycken zorgt voor de ondersteuning van leerlingen met
dyslexie.
Ook ouders kunnen de leerlingenbegeleiders steeds telefonisch
of via Smartschool contacteren.

Welbevinden leerlingen
Op het einde van het eerste trimester namen we een bevraging af bij de leerlingen van
de eerste graad over hun welbevinden. We deden dit in het kader van onze GOK-werking
(Gelijke Onderwijs Kansenbeleid). We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen
op school. Leerlingen die zich goed voelen, kunnen immers goed leren. We doen dan ook de
nodige inspanningen om te zorgen voor het welbevinden.
Hieronder vinden jullie enkele resultaten:
Er is een aangename sfeer op school
Nee
Eerder niet
Minimaal
Eerder wel
Ja

Ik voel me goed op deze school
Nee
Eerder niet
Minimaal
Eerder wel
Ja

Er zijn duidelijke afspraken en regels
Ja
Soms
Nee

Wie de regels overtreedt, krijgt een
opmerking
Ja
Soms
Nee

Ik verveel me op de speelplaats
Nee
Eerder niet
Minimaal
Eerder wel
Ja

Ik voel me op mijn gemak op de
speelplaats
Nee
Eerder niet
Minimaal
Eerder wel
Ja

Er wordt aangenaam met elkaar
omgegaan
Nee
Eerder niet
Minimaal
Eerder wel
Ja

De straf die gegeven wordt, is
verdiend
Ja

Ik voel me goed in mijn klas
Nee
Eerder niet

Meestal

Minimaal

Soms

Eerder wel

Nee

Ja

Uiteraard zijn we blij dat met de goede resultaten. Dit wil niet zeggen dat we bij de pakken
blijven neerzitten. Onder andere over het strafbeleid heeft het leerlingenparlement viio al een
aanzet gegeven om dit te verbeteren. Ook de schoolraad besprak dit.

viio Tongeren tweede graad
Studierichting in de kijker: Basismechanica
De richting Basismechanica is een concrete,
specifieke studierichting binnen het domein
Wetenschap en techniek. Het is een zeer
praktische opleiding met eerder weinig
algemene vakken. Deze richting zit in
‘finaliteit 4’: wanneer deze leerlingen in viio
afgestuderen, kunnen ze direct aan de slag op
de arbeidsmarkt.
Hoe gaan deze leerlingen te werk?
Ze maken vanuit een 3D-tekening allerlei
onderdelen uit metaal en kunststof.
Hiervoor gebruiken ze traditionele
vormgevingstechnieken zoals zagen, boren,
vijlen, tappen, draaien, frezen, knippen en
plooien. De moderne vormgevingstechnieken
zoals computergestuurd frezen of draaien,
3D-printen en lasersnijden nemen stilaan de
plaats in van de traditionele technieken.
De verschillende onderdelen stellen ze
samen tot grotere gehelen met verschillende
verbindingstechnieken. Vooral het lassen
oefenen ze grondig in.
Naast het vormgeven leren de leerlingen ook
monteren, demonteren en de beginselen van
machineonderhoud.
Wist je dat…
- de leerlingen en leraren van de afdeling
Basismechanica de beveiliging van
tentoonstellingskast aan het onthaal van de
campus eerst en tweede graad ontworpen en
uitgewerkt hebben?
- de leerlingen van deze afdeling meegewerkt
hebben aan de productie van de nieuwe
steenuilenkasten voor Leefmilieu Tongeren?
Deze kasten zullen we op ons opendeurweekend
tentoonstellen.

Wedstrijden

Info en inschrijvingen

viio neemt deel aan heel wat
wedstrijden. Zo namen onlangs
176 leerlingen van de eerste
graad deel aan de voorrondes
van Olyfran (wedstrijd
Frans). Onze school scoorde
32,13/50. Dit is ruim boven
het vlaamse gemiddelde. De
35 beste leerlingen met 40/50
of meer, zullen op woensdag
19 april 2017 in de mezzanine
deelnemen aan de finaleronde.
Ook aan de Geo-Olympiade
namen er leerlingen van viio
deel. 4 leerlingen van het vijfde
jaar haalden zelfs de 2de ronde.

viio Borgloon
ma. 22 mei 2017
infoavond vanaf 19.00 u.
za. 24 juni 2017
inschrijfmoment eerstejaars viio Borgloon
10.00 u. - 13.00 u

viio Tongeren
zaterdag 6 mei 2017
derde graad open-campusdag
13.30 u. - 17.30 u.
zaterdag 20 mei 2017
eerste en tweede graad opendeurweekend
en spike 13.00 u. - 18.00 u.
zondag 21 mei 2017
eerste en tweede graad opendeurweekend
13.30 u. - 18.00 u.

Damiaanactie
viio kent een jarenlange
traditie in het ondersteunen
van Damiaanactie. Ook dit jaar
hebben we met onder meer een
stiftenverkoop de mooie som
van € 6269,34 opgehaald. Een
proficiat aan de initiatiefnemers
en ieder die dit ondersteunde.

za. 24 juni 2017
inschrijfnamiddag eerste jaars viio Tongeren
13.30 u. - 17.00 u.

Inschrijven tijdens de zomervakantie
van 1 juli t.e.m. 10 juli en van 16 augustus
t.e.m. 31 augustus 2017
openingsuren:
09.00 u. - 12.00 u. / 13.00 u. - 16.00 u.

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

Twee eerstejaars schrijven over hun eerste ervaringen in viio Borgloon
Dag 6de-jaars, dag juf Chris en juf Lieselot,

Wellen

Ik ben Warre Santermans en ik zit in 1A Latijn
in viio Borgloon. Ik zit hier nu bijna een jaar en
ik heb al veel dingen meegemaakt. Fijne dingen,
bijvoorbeeld nieuwe vrienden, uitstapjes, … .
In het begin van het jaar zijn we op sportdag
geweest in Kiewit, volgend jaar krijgen we de
kans om te gaan skiën in de Alpen. Ik zit in de
leerlingenraad die van alles organiseert. Bijna
iedere maandag kan je naar een leersessie gaan
waar je uitleg krijgt over hoe je moet leren. ‘s
Middags kan je iedere week een broodje eten
en er is ook soep. Maar wat ik vooral fijn vind,
is dat deze school in de buurt van Wellen ligt.
Dus kan je met de fiets gaan en er is een goede
busverbinding. Er zijn niet te veel kinderen, iedere
leerkracht kent je en je kan dus altijd hulp vragen.
Bij de openlesdag werd ik geholpen door kinderen
die op viio zaten en die me alles goed uitlegden. Je
wordt hier goed geholpen door iedereen. Soms kan
het wel eens mislopen, maar dan zijn we er ook
voor elkaar.

Liefste juf en leerlingen,
Deze school is echt top. Het is zeker een
aanrader.
Het is een kleinere, maar heel gezellige school
en iedereen kan heel goed met elkaar overweg.
Ik volg Latijn en dat is heel leuk en interessant.
Hier zijn alleen maar fijne leerkrachten en je
leert hier echt superveel nieuwe dingen kennen.
Luna Lafosse, oud-leerling van De Boomgaard
Bommershoven

Warre Santermans, oud-leerling van De Bron

Leerlingenraad viio Borgloon heeft grootse plannen!
Dat de leerlingenraad 4 – 5 – 6 van viio Borgloon veel in zijn mars heeft, blijkt wekelijks. De
leerlingenraders proberen het schoolleven voor alle leerlingen (nog) aangenamer te maken. Paaseitjes
zoeken, marshmallows roosteren boven een vuurtje, ook dat moet kunnen op school! Ze zorgen voor
plezier, maar denken ook mee met de directie over wat er beter kan op school. Ze zijn heel blij dat ze
het vertouwen krijgen om hun ideeën uit te voeren. Enkele leerlingenraders vertellen over hun laatste
plannen.
Dit is onze heimat, een kleine uitvalsbasis voor grote denkers, dromers en doeners. Door onze
kleine school zijn wij geen nummer, worden wij aangesproken met naam en weten ze wie we zijn.
Er is veel plek voor inspraak van ons, de leerlingen. Maar wat graag laten wij bijna wekelijks onze
stem horen, van de gekste ideeën die te groot zijn voor een klaslokaal tot een rozenverkoop, een
soepactie en binnenkort ook een festival. Het idee ontsproot tijdens een van de vergaderingen van de
leerlingenraad, als een kleine ballon waar wij allemaal in wilden blazen. Kleine school, kleine plannen,
zou je denken. Maar vaak kaatsen onze stemmen tegen de binnenmuren van onze school tijdens zo
een bijeenkomst, iedereen om ter meest en ter luidst. Dan blazen wij in die ballon tot we duizelig zijn
en soms tot hij knapt. Geen vrees, het festivalidee bleef binnen de grenzen van het realiseerbare en
baant zich een weg naar omhoog, naar een punt recht boven onze kruinen waarvoor wij onze hoofden
in onze nekken moeten gooien om hem te kunnen volgen.
Daarom de naam voor ons festival: B’loon. Met de achterliggende filosofie van onze ideeën als
ballonnen die groter worden door de stem van iedereen én, voor wie goed kijkt, als ode aan onze
kleine school, gelegen in Borgloon. Het festival vindt logischerwijs dan ook plaats in onze thuishaven:
de weide voor onze school, viio Borgloon. Wij sprokkelden artiesten van over het hele land om ons
podium te bestormen. Het moment van explosie is de avond – en nacht – van dinsdag 9 mei. Verdere
info volgt, en hou tot dan de ogen op waakstand: een knappende ballon achter een hoek, of een ballon
die boven de straten zweeft. Want dat blijft de vraag: knapt de ballon of gaat ie op?
Mona, Lisse, Hannah en Margot – leerlingeraad 4 – 5 – 6

Viio Borgloon haalt de wereld binnen
In de vorige nieuwsbrief deelden we mee dat viio Borgloon veel belang hecht aan een blik naar binnen
en buiten.
Dankzij één van onze Franstalige leerlingen, viel onze school de eer te beurt om een reportageploeg
van RTBF over de vloer te krijgen. Tijdens een uitzending van een journaal op die zender, werd een
reportage over de ‘begeleiding van Franstalige leerlingen’ uitgezonden. Hierin vertelden enkele van
onze Franstalige leerlingen dat zij op school ondersteund worden door extra lessen Nederlands en dat
zij flexibel met het lessenpakket kunnen omgaan (bv. lessen Frans laten vallen om zich meer toe te
leggen op andere vakken). Mede dankzij de samenwerking met het internaat kennen zij een snelle
integratie in het Vlaamse onderwijs.
Onze school heeft ook de kans gehad om enkele bekende sprekers in huis te halen.
De naam Zakaria Benyahya zegt u waarschijnlijk nog niets, maar wanneer u de naam Za Ka hoort,
gaat er misschien wel een belletje rinkelen. Met zijn ruim honderd filmpjes over alledaagse dingen
uit het leven heeft de 22-jarige Melsbroekenaar al meer dan 85 000 volgers op Facebook. "Zijn doel?
Mensen iets bijleren over de dingen des levens." Hij is begonnen met, puur voor het plezier, filmpjes te
maken en online te zetten. Maar naderhand begon hij ook filmpjes te maken over de serieuze dingen
des levens. Pesten, de ramadan en racisme zijn voorbeelden van enkele thema's.
Behalve zijn ruim 85 000 fans, jong en oud, wist Zakaria ook MNM te overtuigen van zijn kunnen.
Sinds kort maakt hij ook voor de radiozender filmpjes. Zijn droom is om een 'motivational speaker'
worden. Met andere woorden: een inspiratie zijn voor andere jongeren. Dankzij een tip van een leerling
van onze school konden we hem overtuigen om voor enkele van onze leerlingen zijn inspiratie over te
brengen, zodat ook zij bewust zijn om hun dromen na te streven.
De vakgroep economie is bijzonder verheugd dat Pascal Paepen bereid is om in viio Borgloon te
komen spreken voor de leerlingen van de derde graad. Hij heeft een tijd lang gewerkt in het financieel
centrum van de wereld, The City of London. Gelijktijdig analyseerde dhr. Paepen dagelijks de
aandelenmarkten in zijn beurspraatje op Radio 1
Hij is naar België teruggekeerd om les te geven aan een hogeschool. Elke donderdag verschijnt zijn
column in Het Belang van Limburg en om de twee weken op zaterdag in de zakenkrant De Tijd. Hij is
ook losse medewerker bij Kanaal Z en dit als analist en programmamaker.
Het belooft een zeer boeiende en leerrijke middag te worden want dhr. Paepen legt moeilijke
onderwerpen zeer toegankelijk uit.

Infrastructuur
Onze school heeft enkele jaren
geleden een volledig nieuw
aangelegde binnenspeelplaats
(voor de ‘jongste’ leerlingen)
met verschillende
mogelijkheden tot sporten.
Nu is de vernieuwing van de
buitenspeelpaats (‘oudste
leerlingen’) aan renovatie toe;
de werken starten binnenkort.
Daarna kunnen ook deze
leerlingen genieten van een
aangename ontspanningsruimte,
met sportmogelijkheden, die in
het verlengde ligt van de mooie
groene omgeving

