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Volg ons op 

Facebook of 

surf naar 

www.piso.be 

Belangrijke data: 

Opgelet !!! 
zondag 4 maart: infodag en restaurantdag  

zaterdag 5 mei: opendeurdag van 13u tot 18u  

 

Kom mee quizzen op zaterdag 21 april.  

Tijdens de projectweek van de eerste graad werk-

ten de co-teachers met de leerlingen aan Neder-

lands en wiskunde aan de hand van een presentatie 

over hun lievelingsgerecht. 

Co-teaching 

Woensdag 31 januari 2018:  

Dag van de directeur  

Zoals jullie weten was de PISO City Run een 

heus spektakel! We werden voor het gala van de 

Tiense Troeven dan ook genomineerd voor het 

evenement van het jaar! Wil je weten of we ge-

wonnen hebben??!! Scan dan deze QR-code! 

 

De volgende editie van de PISO 

City Run vindt plaats op 

19/10/2018. Noteer dit alvast in je 

agenda! 

Elke afdeling zorgde voor een gepast cadeau.  

Een dag om niet snel te vergeten.  

Afdeling in de kijker: Restaurant –Keuken 

SMAKELIJK! 

Onze afdeling RK bruist van de 

energie. De leerlingen staan tip-

top gekleed achter de fornuizen, 

de bevelen klinken over en weer 

en de heerlijke geuren komen je 

tegemoet tot in de gang. 

Via stages in de omgeving en om 

de twee jaar zelfs in het buiten-

land, doen de leerlingen de es-

sentiële praktijkervaring op. 

Ook binnen de school wordt zo 

veel mogelijk praktijkgericht ge-

werkt, tijdens de lessen en ook tijdens avondpraktij-

ken. Daarnaast biedt de afdeling RK sinds januari 

aan om eens per maand voor alle leerlingen en leer-

krachten een warme, gezonde en lekkere maaltijd te 

bereiden (en dit voor slechts 5 euro). Vergeet niet 

op voorhand in te schrijven. De menu’s vind je op 

smartschool. 



Binnenkort  vertrekken onze leerlingen van de der-

de graad Lichamelijk Opvoeding drie weken naar 

Finland. Onder het Erasmus+ project gaan deze 

leerlingen naar het Olympisch trainingscentrum in 

Pajulahti. Ze zullen er voornamelijk wintersporten 

beoefenen (o.a. langlaufen, ski/snowboard, wande-

len met sneeuwschoenen, schaatsen, ijshockey, 

sauna,... ). Daarbuiten maken ze ook kennis met 

gehandicaptensporten (torbal, rolstoelbasketbal, 

zitvolleybal…). Het hoogtepunt van de reis is een 

meerdaagse uitstap naar Lapland waar ze een hus-

ky- en rendierentocht zullen maken. Ook een be-

zoek aan de kerstman en een sneeuwscootertocht 

staan op het programma. Wij wensen onze leerlin-

gen een leerrijke ervaring! 

Wist je dat … 

 je nog tot 11 maart je oude GSM kan bin-

nenbrengen in onze school? Vanaf 50 inge-

zamelde GSM’s komt onze school in aanmer-

king voor een beloning zoals een laptop, een 

tablet of zelfs een desktopcomputer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 de leerlingen van 2B tijdens hun lessen 

Houtbewerking zullen deelnemen aan de 

bouw van “Heldenland” op het Martelaren-

plein in Tienen? 

PISO:  Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs  

Alexianenweg 2, 3300 Tienen  

SODA – challenge 

De leerlingen die geen enkele negatieve attitude-

melding kregen maken kans om een waardebon 

van Free Record Shop te winnen.  

Van elke graad zal er 1 winnaar bekend gemaakt 

worden tijdens de talentendag. 

Poëzie in een modern jasje 

Naar aanleiding van gedichtendag op donderdag 25 

januari 2018 werd poëzie in een modern jasje ge-

stoken. Voeg nieuwe media (één van de meest ge-

hate voorwerpen in de lessen van mevrouw Die-

rickx, nl. de gsm), het vak Nederlands, een feest-

dag (Valentijn) én creatieve leerlingen (3 bio-

esthetiek en 3 sociaal-technische wetenschappen) 

samen en je krijgt een fantastisch resultaat: nl. 

heerlijk eerlijke sms-gedichten (max.160 karakters) 

waar de vonken en liefde 

vanaf spatten! Neem zeker 

een kijkje op de PISO FB-

pagina!  

Leeratelier  

Welkom in de toekomst! Leerlingen volgen hun 

praktijklessen en worden gevormd in een bedrijf: 

de ultieme samenwerking tussen bedrijf en school 

Voor onze leerlingen CNC (7e jaar) werkt onze 

school samen met het bedrijf Punch Powertrain in 

Sint Truiden. Het bedrijf is enorm groeiend en heeft 

op korte termijn specifiek technisch geschoolde ar-

beiders nodig. Zij zoeken die in de scholen en bie-

den aan om de praktijklessen bij hen in het atelier 

te geven. De goede leerlingen krijgen achteraf de 

aanbieding in het bedrijf aan het werk te gaan.  

Buitenlandse stage 


