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NIEUWSBRIEF PERIODE 1 

Volg ons op: 
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs 

Alexianenweg 2 
3300 Tienen 

016 81 45 11 
www.piso.be 

 

Wist je dat… 
 

 we op maandag 5 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! 

 

 

Belangrijke data 
 

29/10/2020 OUDERCONTACT VANAF 18.00 UUR 
Inschrijven kan via de oudercontactmodule op Smartschool.  

Let op: het oudercontact verloopt digitaal via Smartschool Live.  
Heb je nog geen gebruikersnaam en wachtwoord voor Smartschool?  

Mail dan naar mark@piso.be. 
 

Smartschool  
 

Communicatie is cruciaal in deze speciale 

tijden. Vandaar dat Smartschool extra 
belangrijk is en blijft.  

 
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. 

 
De module “mijn vakken” krijgt dit jaar 
extra aandacht in het kader van de 

veranderende coronatijden.  
 

Indien u nog geen account hebt, neem 
dan contact op met onze ICT-coördinator 
via mail (mark@piso.be). 
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Huiswerkklas en digidesk 
 

Op maandag, dinsdag en donderdag, van 15.30 tot 

16.20 uur, kunnen leerlingen op school blijven om, onder toezicht,  
aan hun huiswerk te werken in het computerlokaal H12. 

 

Op woensdag van 12.00 tot 13.00 uur kunnen leerlingen gebruik maken van de 
computers in lokaal E206. De leerlingen kunnen er ook terecht voor hulp en 

begeleiding bij hun GIP. De deelname is beperkt tot 17 leerlingen. Daarom is 

het belangrijk dat leerlingen zich altijd eerst inschrijven! 

Kajakken met 3 en 4 sport 
 

Gelukkig kwam de zon op dinsdag 
29 september terug te voorschijn na 

een kletsnatte maandag. In dit 
herfstzonnetje was het heerlijk 
vertoeven op het water van de 

Lesse. De leerlingen van de tweede 
graad van de richting sport konden 

hun “kajak skills” nog eens oefenen 
en dit samen met meneer Bache, 

meneer Mans en meneer Roekaerts. 
Het werd een heerlijke dag in 
openlucht! Scan de code voor meer 

beelden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste SODA-challenge 
 
 

De winnaar van de eerste SODA-

challenge "kom in periode 1 geen 
enkele keer te laat" wordt in de loop 

van de week van 26 oktober bekend 
gemaakt!  

 
"Slagen jullie er in om met zijn allen in 
orde te zijn?", dat wordt de tweede 

challenge van dit schooljaar! De klas 
die per leerling het minst aantal 

ordemeldingen haalt, wordt door SODA 
getrakteerd op PIZZA! Er zal 1 klas van 
de 1ste graad beloond worden en 1 klas 

van de 2de en 3de graad. Succes! 
 

 

Corona in PISO?! 
 

 We ontsmetten onze handen. 

 We dragen altijd ons mondmasker. Ook in de buurt van de school. 

 We verluchten onze klaslokalen doordat deuren en ramen openblijven. 

 We houden afstand van elkaar. 

 

Volg alle berichtgeving 

rond de coronamaatregelen 

via Smartschool. 


