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Volg ons op: 

WIST JE DAT… 

 

 onze school aan 50 leerlingen een laptop bezorgde 
om de preteaching te kunnen volgen.  

We kregen de laptops via “digitalforyouth”, een 
project van de overheid om leerlingen meer digitale 
mogelijkheden te geven. De Stad Tienen schonk 
eveneens 10 laptops. Leerlingen die geen pc hadden 
of 1 pc met broers en zussen moesten delen, kregen 
er eentje van onze school.  

 duaal leren in PISO wordt uitgebreid met het 
zevende jaar Schrijnwerker Houtbouw? Dit brengt 
ons op een totaal van 5. Bekijk ze uitgebreid op 
piso.be. 

 onze PISO Tienen CiTy-run ook terugkomt? Volg 
ons op de voet via FB en ontdek wanneer de kogel 
hiervoor door de kerk zal zijn. 

 er vanaf volgend jaar in het 2e jaar vernieuwde 

keuzepakketten aangeboden worden.  

Zo kan je in 2A kiezen voor Maatschappij & Welzijn als 

je meer wil leren over lifestyle, eten of sociale 

vaardigheden ontwikkelen.  

Ben je eerder het sportieve type? Kies dan voor de 

optie Sport en leef je 5u per week uit! 

Denk je dat wetenschap of techniek jou beter ligt? 

Maak dan je keuze uit de STEM- opties. Kies voor 

STEM-wetenschappen als je meer wil leren over de 

werking van elektrische of mechanische systemen of 

voor STEM-technieken als je gefascineerd bent door 

moderne tools. 

Ook in 2B zijn de keuzepakketten aangepast. Ook hier 
kan je kiezen voor Maatschappij & Welzijn, een optie 
waarbij je 12 lesuren per week leert over haar- en 
schoonheidsverzorging.  

Liggen jouw interesses eerder bij wetenschap of 
techniek? Kies dan voor de optie STEM-technieken. In 
deze optie verdiep je jezelf in hout- bouw, mechanica 
of elektriciteit. Wil je echter meer leren over eten 
maken of opdienen? Kies dan de richting voeding –
horeca.  

 

BELANGRIJKE DATA 

 

 Tijdens de zomermaanden organiseren we 

schoolbezoeken met kans tot inschrijving op 

afspraak voor geïnteresseerde toekomstige 

leerlingen en 1 ouder.  

Deze momenten gaan door 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.  

Voor OKAN gaan deze momenten door op:  

 weekdagen van 1 juli t.e.m. 5 juli – van 26 

augustus t.e.m. 29 augustus telkens van 

10.00 tot 13.00 uur. 

Inschrijven kan ook digitaal via piso.be/inschrijvingen 

 

 PISO Challenge 5 - 2.0, de leukste quiz van het 

jaar in Tienen en omstreken zal plaatsvinden op 

24 april 2021. 

 

http://www.piso.be/
http://www.piso.be/inschrijvingen
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Interview met de medewerkers van PISO 

Terwijl iedereen in lockdown ging, bleven de 
medewerkers van de technische dienst verder 

werken op het PISO. Zo deden Peter en Manuel 
(foto) de voorbije weken hun uiterste best om de 

school netjes te houden. “We misten de leerlingen 

en onze collega’s natuurlijk, maar we genoten ook 

wel van eens enkele weken goed te kunnen 
doorwerken”, vertellen ze. Daarnaast zorgden de 

medewerkers ervoor dat een heropstart veilig en 

vlot kon verlopen. “De tafels van de leerkrachten 
gaven we een beschermwand van plexiglas,” zegt 

Peter, “het zou fijn zijn als we binnenkort iedereen 

weer veilig en gezond op school terugzien, en 
natuurlijk hoop ik dat ik snel weer met de schoolbus 

mag rijden.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze opendeurdag ging dit jaar digitaal door  

Scan deze code voor leuke beelden van de school.  

 

Zonnepanelen voor PISO Tienen 

 

 

 

 

 

 

 

In PISO Tienen werden 372 

zonnepanelen van elk 320Wp geplaatst, 
goed voor een vermogen van 119kW. 

De provincie Vlaams-Brabant koos 

ervoor de panelen te installeren op de 
daken die de laatste jaren vernieuwd 

werden. De geschatte opbrengst voor 

deze installatie bedraagt 90.000 kWh op 

jaarbasis. Deze hernieuwbare 
energieopbrengst vertegenwoordigt 

ongeveer 20% van het huidige verbruik. 

Hiermee geeft de provincie Vlaams-
Brabant het goede klimaatvoorbeeld en 

wij in PISO zijn trotse bijdragers 

hieraan.  

 

Klus 1 is geklaard 

uit een stappenplan 

wat ik vond te moeten maken 

zo goed als ik kan. 

Op volharding aansturen 

blijven doorgaan 

laat het gewenst resultaat proeven. 

Tevredenheid groeit, 

blijheid bloeit, 

spontaniteit borrelt een geluksgevoel. 

arbeid, het pure werk kan adelen, 

als karakter het stoelt. 

 


