
NIEUWSBRIEF 
Belangrijke data: 

• Inschrijvingen: op weekdagen  

 - van 1 juli t.e.m. 5 juli  

 - van 19 augustus t.e.m. 31 augustus  

 telkens van 10.00 tot 13.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur. 

• Inschrijvingen OKAN: 

- 5 juli, 26 augustus t.e.m. 29 augustus 

telkens van 10.00 tot 13.00 uur. 

• Vrijdag 26 juli t.e.m. zondag 28 juli:  

 breng onze PISO-stand een bezoek op Suikerrock! 

Juni 2019 

Volg ons 

op... 

Facebook 

Instagram 

www.piso.be 

 

Opendeurdag 4 mei 2019 

 

 

 

 

 

Weer en wind trotseerden onze bezoekers om de opendeurdag van PISO Tienen op 4 mei 2019 mee 

te kunnen maken! Het werd wederom een groot succes! Tussen de regen-, sneeuw-, en hagelbuien 

door, scheen de zon letterlijk en figuurlijk dankzij het enthousiasme van alle aanwezigen. Iedereen 

heeft kunnen genieten van boeiende demonstraties én workshops van de brede waaier aan studie-

richtingen. Onze STEM-richtingen stonden samen met die van Duaal Leren in de kijker. Er werden 

bovendien prijzen uitgereikt, waaronder die voor onze leerlingen 7 haarstylist die hun avant-garde 

kapsels showden én voor “de Vippietour-winnaars” die de schoolrondleiding met 

succes volbrachten. Een tearoom, kinderanimatie, eetstandjes en een bezoek van 

de Tiense Reuzen maakten het plaatje compleet. Kortom, een topdag! Wij openden 

onze deuren… en iedere bezoeker die de poort verliet, sloot ons in hun hart! Check 

zeker onze FB-pagina  of de QR -code voor alle sprekende beelden! 



SODA-leerlingen krijgen festival 

Naar jaarlijkse traditie zet onze school haar SODA-leerlingen in de bloemetjes. SODA-leerlingen zijn 

leerlingen die dit schooljaar het SODA-attest behaalden. Door dit attest te behalen tonen ze dat ze 

gedurende het hele schooljaar Stipt, Ordelijk en geDisciplineerd waren en een correcte Attitude 

toonden tijdens de lessen en de stages. 

PISO is de enige school in de regio van Tienen die 

dit extra attest uitreikt aan haar leerlingen. Met dit 

attest slaan we een brug tussen school en bedrijfs-

leven. Leerlingen die het attest gekregen hebben, 

kunnen zich gratis registreren op de SODA-website, 

en zo in contact komen met bedrijven die vakantie-

jobs, weekendwerk en vaste jobs aanbieden. 

Bovendien is het SODA-attest een belangrijke troef 

die de leerlingen in handen hebben wanneer ze later gaan solliciteren! 

 

...PISO Europees ging door stages in 

Finland en in Londen te organiseren? 

... onze talentendag, met maar liefst 

53 workshops, een groot succes was? 

... duaal leren in PISO wordt uitge-

breid met het zevende jaar Grootkeu-

ken kok en het zevende jaar Elektro-

technicus? 

 

Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs 

Alexianenweg 2 

3300 Tienen 

tel. 016 81 45 11 

info@piso.be 

 

OKAN speelde:  

“drink de zee en dans” 

OKAN bracht een voorstelling met muziek, dans, 

toneel en een duidelijke boodschap. Het werd 

een succes en u was talrijk aanwezig, want voor 

de eerste keer openden we ook het balkon voor 

het publiek. 

P ret en plezier 

I mmens veel zon 

S chelpjes, zee en strand 

O ntspannende zomer gewenst! 

Geniet ervan, vanwege het PISO-team!  

Fijne zomervakantie! 


