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Belangrijke data: 

  

 Dinsdag 9 januari 2018: oudercontact: een afspraak digitaal vastleggen met de 

klastitularis of een andere leerkracht kan met de oudercontactmodule in Smart school. Hoe?  

  Klik op het icoontje ‘oudercontact’ in Smartschool en leg je afspraak digitaal vast.  

 Vrijdag 26 januari 2018: Chrystostomos: onze laatstejaars, zowel in TSO als BSO, 

vieren hun beruchte laatste 100 dagen school. Een viering waar men jaarlijks met veel 

plezier naar uitkijkt! 

 Zondag 4 maart 2018: restaurantdag én infomiddag: een lunch die je kan nuttigen op 

school, gecombineerd met een leerrijke infomiddag over al onze richtingen. Uitnodigingen 

volgen spoedig! Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!  

 Op woensdag 24 januari ben je welkom tussen 13 uur en 17 uur voor onze zendag. De 

leerlingen van 7 Haarstylist leggen je dan graag eens in de watten zodat je kan genieten 

van een moment van rust. Op de zendag kan je 20 minuten ontspannen tijdens een 

heerlijke hoofdmassage. Nadien wordt er een brushing uitgevoerd zodat je haar weer 

helemaal in de plooi ligt. Twijfel dus niet en kom je onder handen laten nemen door onze 

leerlingen.Voor meer info of een afspraak kan je bij het onthaal van de school terecht. 
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Volg ons op 

Facebook of 

surf naar 

www.piso.be 

Dit schooljaar nemen onze leerlingen van 6 Schoonheidsverzorging deel aan het Vlajo project. Deze 

leerlingen ontwikkelen hierdoor hun ondernemingszin en ondernemende competenties door zelf een eigen 

bedrijfje op te starten. Ze gaan zelf op zoek naar klanten en proberen de nieuwste technieken uit met de 

beste producten. 

Door het verkopen van aandelen en een correcte boekhouding wordt ervoor gezorgd dat er voldoende 

centen in het laatje komen. 

Verder bieden wij ook ondersteuning aan onze schoonheidsspecialistes met de mogelijkheid om na het 

afstuderen nog 3 jaar in onze school behandelingen te kunnen aanbieden. Zo worden ze alvast voorbereid op 

de echte arbeidsmarkt! 

 

PISO Cityrun 

Op vrijdagavond 20 oktober vond de eerste editie 

van de PISO CiTyrun plaats! Met meer dan 1000 

lopers werd onze eerste CiTyrun dwars door 

Tienen een schot in de roos. Begin alvast te trainen 

voor volgend jaar! 

 

De PISO CiTyrun is genomineerd als Tiens “event” van het jaar! 

Stemmen kan nog via http://tienentroef.be/finalisten-gala-tiensetroeven/! 

 

http://tienentroef.be/finalisten-gala-tiensetroeven/


First Lego League 

De leerlingen van 2Bb deden op 22 november mee aan de First 

LEGO League, een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar 

uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en 

technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende 

opdrachten. De voorbereiding van deze wedstrijd werd gedaan 

tijdens de lessen elektriciteit, want een elektricien moet steeds 

meer leren programmeren, en tijdens de lessen P.O. waar ze 

een poster moesten ontwerpen, die hun sterktes als groep 

benadrukte. Tijdens de wedstrijd  werd deze poster toegelicht, 

keek de jury naar de robot, maar ook naar hoe goed de leerlingen 

als klas konden samenwerken. Het was voor onze leerlingen een 

unieke ervaring! 

SODA 
 

PISO maakt dit jaar kans op een SODA-award! 
Wist je ook dat… 

 

 401 leerlingen nog nooit een stiptheidsmelding kregen, 

 er dit schooljaar reeds 602 “goed gedaan”- meldingen gegeven 

 werden, 

 82% van onze leerlingen koos voor het pretpark als beloning aan het einde van het  schooljaar, 

 al onze leerlingen nog steeds kans maken op een SODA-attest/brevet, 

 we ook dit schooljaar 4 keer een SODA-challenge organiseren, 

 we de winnaars van de huidige challenge bekend zullen maken op 22 december? 

...onze afdeling Gezondheids- en Welzijnswetenschappen een heuse 24-uurs 

lessenmarathon gehouden heeft, ten voordele van Make-A-Wish? 

...de leerlingen Houtbewerking een gouden troon maakten voor Sinterklaas? 

...TV-kok Christer Elfving kwam koken samen met de leerlingen van Restaurant-

Keuken? 

...er een facebookpagina bestaat waarop je tweedehands schoolspullen kan kopen 

en verkopen? Zoek gerust naar “PISO Tweedehands” op facebook! 

Wij wensen jullie nog een zalig kerstfeest en 

een gelukkig Nieuwjaar! 

PISO:  Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs  

Alexianenweg 2, 3300 Tienen  


