
NIEUWSBRIEF 

 
De leerlingen van OKAN (onthaalklas voor  
anderstalige nieuwkomers) werden met hun 
jaarlijkse theatervoorstelling uitgenodigd op  
de Cultuurdagen van Canon Cultuurcel in  
deSingel in Antwerpen. Daar speelden ze op 
dinsdag 16 oktober en woensdag 17 oktober  
3 x per dag een voorstelling voor leerkrachten 
in opleiding. 

PISO als lichtpuntje in de duisternis… 

Dat onze school vernieuwend en vooruitstrevend is, wisten we al. Dat we  

energie kunnen besparen zonder in te boeten op comfort, is hierbij een extra 

pluspunt. 

Dirk Roosen en Johan Huybrechts (mobiele ploegen) gingen aan de slag met 

het vaststellen, ingrijpen, bijstellen en bekijken van hoe je van een manuele 

oplossing overgaat naar een geautomatiseerd antwoord. Zo werd er in PISO 

reeds ingezet op gebouwbeheer, maar ook op sturing en relighting. Concreet 

werden lokaal- en buitenverlichting, trappenhallen en gangen, verwarming en 

water onder de loep genomen en energiebesparend bijgestuurd.  

Het energieverhaal is echter nooit af. In PISO wordt dan ook nog steeds  

gezocht naar hoe het op vlak van energie anders en tegelijk beter kan.  

Kortom, PISO staat voor energiebesparende en tegelijk blijvend comfortabele 

school. We fungeren graag als lichtpuntje in de duisternis op energiebesparende 

wijze.   

Oktober 2018 

Okan speelt in deSingel 

Digidesk 

Op woensdag, van 12.00 tot 14.00 u., kunnen 

leerlingen en ouders gebruik maken van 

de computers in het computerlokaal E206.  

De leerlingen kunnen daar ook terecht voor 

hulp en begeleiding bij hun schoolwerk of hun 

GIP. 

Huiswerkklas 
Op maandag, dinsdag en donderdag, van 

15.30 tot 16.20 u., kunnen leerlingen  

langer op school blijven om, onder toezicht, 

aan hun huiswerk te werken in het  

computerlokaal H12. 

Volg ons 

op... 

Facebook 

Instagram 

www.piso.be 

Sinds kort prijkt er een AED-toestel aan 

onze buitenmuur. Binnenkort zullen  

enkele personeelsleden ook de specifieke 

opleiding "reanimeren en defibrilleren" 

van het Rode Kruis volgen. Zo kan PISO Tienen  

een Hartveilige School worden. 

PISO wordt hartveilige school! 



 

 De SODA-challenge van periode 1 luidde  

als volgt: “Haal geen enkele melding!”.  

De leerkrachten toonden samen met de  

directeur alvast hoe het NIET moet.  

Wil je dit slechte voorbeeld bekijken?  

Scan dan de QR-code! 

 Het bekende bedrijf ‘Citrique Belge’ is de nieuwe SODA-

partner. De CEO van Citrique Belge gaf onze leerlingen de 

eerste dag dan ook een duidelijk woordje uitleg over de  

SODA-verwachtingen op de werkvloer. 

Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs 

Alexianenweg 2 

3300 TIENEN 

tel. 016 81 45 11 

info@piso.be 

 

Via het online leerplatform blijft u als ouder dicht betrokken 
bij het schoolleven van uw kind. U kan zich met een  
persoonlijk account aanmelden om zo uw zoon of dochter 
mee op te volgen.  

Via deze leeromgeving kan u: 

 de digitale schoolagenda raadplegen; 

 mailen met klasgenoten of leerkrachten; 

 brieven en documenten terugvinden; 

 de resultaten van taken en toetsen bekijken; 
 

 de afwezigheden en meldingen bekijken in het leerling-
volgsysteem; 

 

 en nog veel meer! 
 
Indien je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord hebt voor 
Smartschool aarzel dan niet en neem contact op met onze 
ICT-coördinator via mail op mark@piso.be. 

Afdeling Hout maakt 

fit-o-meter voor  

gemeente Hoegaarden 
 

Op vrijdag 21 september heeft de  

gemeente Hoegaarden haar  

gloednieuwe fit-o-meter ingehuldigd. 

Deze fit-o-meter werd vervaardigd 

door de afdeling Houtbewerking van 

onze school. Leerlingen, leerkrachten 

en de directeur van onze school  

waren dan ook aanwezig zijn op  

de voorstelling van hun 

knappe werk. Ga dus zeker 

eens een kijkje nemen in 

Hoegaarden en onze  

fit-o-meter uittesten! 

Wist je dat… 

 we 2 richtingen 
duaal leren  
inrichten sinds dit schooljaar, 
nl. installateur gebouwen  
automatisering en  
zorgkundige? 

 op 16 oktober bovendien een 
open klassenraad  
plaatsvond voor onze 7de 
jaars die duaal leren volgen? 

 PISO in oktober een gunstig 
verslag kreeg van de  
onderwijsinspectie?  

 
"Groen" mét  
felicitaties van het 
doorlichtingsteam! 

mailto:mark@piso.be

