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NIEUWSBRIEF PERIODE 1 
 

 
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs 

Alexianenweg 2 

3300 Tienen 

016 81 45 11 

www.piso.be 

 
 

WIST JE DAT… 

• PISO, als innoverende school, op 30 augustus te gast was voor 

de voorstelling van het project “School of the future” van Agoria? 

Lees het volledige artikel op onze FB-pagina. 

 

• we 2 extra richtingen duaal leren inrichten sinds dit schooljaar, 

nl. Elektrotechnicus en Grootkeuken? 

 

• op 24 september, door de leerlingen van 3 en 4 Restaurant-

Keuken, een heerlijk driegangenmenu klaargemaakt werd voor 

de leerlingen en personeel van onze school? Als je het reilen en 

zeilen op de afdeling van kortbij wil bekijken, check dan zeker 

hun instagrampagina (piso_restaurant_keuken)! 

• op dinsdag 1 en 8 oktober respectievelijk onze tweede en derde 

graad het beste van zichzelf hebben gegeven tijdens allerhande 

sportieve workshops in Sportoase Leuven in het kader van de 

jaarlijkse sportdag? 

 

• we op maandag 7 oktober “Dag van de leraar” vierden in PISO? 

Op deze dag worden niet alleen de leerkrachten eens extra 

verwend, maar staan we ook even stil bij het belang van 

onderwijs in de wereld. We beseffen het niet vaak genoeg, 

maar onderwijs is een voorrecht, waar we blij mee moeten zijn. 

 

• er op 14 oktober een open klassenraad heeft plaatsgevonden  

voor de leerlingen van de derde graad? 

 

• op 30 april 2020 onze alom bekende PISO Tienen cityrun toe is 

aan zijn derde editie? Hou onze FB-pagina in de gaten voor 

meer info! 

 
 
 

 
 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

24/10/2019 

Halloweenparty  
(voor de leerlingen van de 1ste 

graad en OKAN)  

& oudercontact 

 

15/11/2019 

Gastronomische avond 

Inschrijven kan via onze 

website. 

 

30/04/2020 

PISO-cityrun 

 
 

SMARTSCHOOL 

Via uw persoonlijk account op 

Smartschool kan u als ouder 

betrokken blijven bij het 

schoolleven van uw kind.  

 

Op deze leeromgeving kan u: 

• de digitale schoolagenda 

raadplegen; 
• mailen met leerkrachten of 

klasgenoten; 
• brieven en documenten 

terugvinden; 
• de resultaten van taken en 

toetsen bekijken; 
• de afwezigheden en 

meldingen bekijken in het 

leerlingvolgsysteem… 
 
Indien u nog geen account 

hebt, neem dan contact op met 

onze ICT-coördinator via mail 

op mark@piso.be. 

 
 

 

Volg ons op: 
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TWEEDAAGSE EERSTE- EN TWEEDEJAARS 

Elkaar echt eren kennen, daarvoor trokken onze eerstejaars 

eropuit naar het watersportpark “Sporta Beachclub” te Maaseik. 

Voor de leerlingen van 1B vond deze tweedaagse plaats op 5 en 6 

september. Nadien was het de beurt aan de leerlingen van 1A op 

9 en 10 september. De eerstejaars genoten van verschillende 

watersporten en andere activiteiten. Bekijk zeker de foto’s op onze 

FB-pagina! 

 

 
 

DIGIDESK EN HUISWERKKLAS 

 

 
 

 

 

SODA 

Wat is de eerste SODA-

challenge van dit 

schooljaar? 

Behaal de mooiste, strafste, 

liefste… “goed gedaan”! 

 

Enkele leuke SODA-weetjes 

Er zijn bijna 100 scholen in 

Vlaanderen als SODA-school, 

maar… PISO is nog steeds de 

enige in de regio! 

Daarnaast mochten onze 

leerlingen van de 2de en 3de 

graad weer zelf kiezen voor 

welke beloning ze willen 

werken. Dit schooljaar kozen 

ze voor een bezoek aan een 

pretpark. 

 

 

Digidesk in H12 

 

Op woensdag van 

12.00 tot 13.00 u. 

kunnen leerlingen en 

ouders gebruik maken 

van de computers. De 

leerlingen kunnen er 

ook terecht voor hulp 

en begeleiding bij hun 

schoolwerk of hun GIP. 

 

Huiswerkklas in H12 

 

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. 

 

  


