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Volg ons op 
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PISO CLEAN!

Onze school engageert zich voor het 
project ‘Mooimakers’. Dat wil zeggen 

dat leerlingen en leerkrachten zich zullen 
inzetten om de terreinen van de school en ook 
de onmiddellijke omgeving ervan te ontdoen 

van zwerfvuil. 

PISO Tienen CiTy-run weer 
groot succes
Op 19 oktober vond onze tweede PISO 
Tienen CiTy-run plaats. Zo’n 1200 lopers 
liepen 5 of 10 km doorheen de mooi 
geanimeerde straten van Tienen. Over een 
succes gesproken...
 

Belangrijke data: 

• Dinsdag 8 januari: oudercontact 
 Een afspraak vastleggen met de klastitularis of een andere leerkracht kan via de 

oudercontactformule in Smartschool.

• Woensdag 23 januari: zen-dag 
 Tijdens de zen-dag van 13.00u tot 17.00u kan je op onze school genieten 

van een moment van rust: een hoofdmassage, een brushing, handverzorging, 
gelaatsverzorging....Voor meer info of het vastleggen van een afspraak kan je bij het 
onthaal van de school terecht.

• Donderdag 12 februari: dikketruiendag: 
     ‘Dikke truiendag’ roept elk jaar iedereen op om aandact te schenken aan de 
     klimaatverandering. Daarom zetten we de verwarming in de school enkele graden   
     minder en kleden we ons wat warmer aan.

• Vrijdag 15 februari: valentijnsbuffet: 
	 Aan	25	euro	per	persoon	kan	je	genieten	van	een	valentijnsbuffet,	warm	en	koud	met	

showcooking, gemaakt door de leerlingen van Restaurant-Keuken. Reserveren kan via 
restaurant@piso.be. De reservaties lopen vlot binnen, snel zijn is dus de boodschap. 

  



PISO ontvangt Europees Mobiliteitscharter

Goed nieuws voor onze school! PISO heeft het Mobiliteitscharter 
van de organisatie EPOS gekregen. EPOS stimuleert en 
ondersteunt samenwerking, internationalisering en mobiliteit in 
onderwijs en vorming. EPOS is het Nationaal Agentschap voor 
het Erasmus+ programma in Vlaanderen.

Hiermee treden we toe tot een heel select groepje scholen die 
door de jaren heen hun duurzaamheid en ‘goede praktijken’ 
bewezen hebben op het vlak van Europese projecten en 
Internationalisering.

Het behalen van het charter heeft een aantal niet te onderschatten voordelen, met name:
- een vereenvoudigde procedure voor de aanvraag van toekomstige projecten binnen 
Europa,
- vermelding op Europees niveau als “charterschool”,
- we worden ‘interessante’ partner omwille van de bewezen duurzaamheid.

Onze school treedt dus toe tot een select groepje scholen die dit charter al behaald 
hebben.

Het charter werd uitgereikt op 19 november door niemand minder dan Marianne Thyssen, 
Europees commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit.

Bullshit free generation starts @ PISO
Onze school is geselecteerd om deel te nemen aan de nieuwe campagne “Bullshit free 

generation”: de nieuwe anti-roken campagne van het Vlaams Instituut Gezond Leven. 
De bedoeling is niet meer om bestraffend op te treden, maar wel om een heel nieuwe 
mindset te ontwikkelen die vanuit de leerlingen zelf komt. Dit alles zal gekoppeld worden 
aan ons eigen SODA-beleid. Kort samengevat: heel de school doet mee aan dit anti-ro-
ken project! De actie start na de kerstvakantie. Leerlingen zullen zelf challenges zoeken 
die ze o.l.v. de betrokken leerkracht kunnen uitwerken, bv. een les over roken, creatieve 
opdracht, krantenartikel in onze schoolkrant, foto’s insturen van de 
creatieve opdrachten, een spel ontwikkelen over anti-roken, etc. Na 
de paasvakantie kunnen we dan hopelijk een prijs in ontvangst nemen 
voor de gedane moeite in de strijd tegen roken! 

Meer info op: www.bullshitfree.be/scholen/phti

Wist-je-dat...

... Femke Meirens uit 6VZ een heuse 
helikoptervlucht met een Seaking heeft 
gewonnen door deel te nemen aan een 
wedstrijd van SODA Jobs?

... 5GW en 6GW 
maar liefst 550 
euro verzamelden 
met hun 
lessenmarathon ten 
voordele van Rode 
Neuzendag?

Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs
Alexianenweg 2
3300 Tienen 
tel. 016 81 45 11
info@piso.be

De

kerstboom is

versierd. Oud en nieuw

wordt gevierd. Veel geluk en liefde

voor komend jaar wensen wij jullie met elkaar!

Geniet van

de vakantie!


