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Kerstboodschap 
 
De kerstboodschap in deze nieuwsbrief werd dit jaar bezorgd door een leerling van 

1B3: Eline Visser. Als opdracht tijdens de les, moesten de leerlingen een kerstkaart 

met kernwoorden ontwerpen in verschillende lettertypes. Dit is één van de 

resultaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF PERIODE 2 

Volg ons op: 
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs 

Alexianenweg 2 
3300 Tienen 
016 81 45 11 
www.piso.be 

 

Wist je dat… 
 

 het leerlingencontact en uitdelen van rapporten verliep via individuele 

afspraken? Hiervoor konden de leerlingen gebruik maken van de 
‘afsprakenmodule ouders’ in Smartschool. 

 

 de winnende klas van de SODA-challenge in de loop van de laatste week van 

deze periode bekendgemaakt wordt? Deze klas wordt getrakteerd op pizza! 

Belangrijke data 
 

5/01/2021 DIGITAAL OUDERCONTACT 
Een afspraak vastleggen met de klastitularis, of een andere leerkracht,  
kan via de oudercontactmodule in Smartschool. 

 

22/01/2021 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Een leerrijke en productieve dag voor de leerkrachten, een vrij en 
ontspannend dagje voor onze leerlingen! 
 

OKAN maakt kerstkaartjes 
 

De leerlingen van de onthaalklas voor anderstaligen, 

die Zedenleer of Katholieke Godsdienst volgen, 

maakten kaartjes voor bewoners van Sint-Alexius. 

De kaartjes werden coronaproof aan het 

woonzorgcentrum bezorgd. 
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Lees-wijs eerste graad 

 
Verschillende testen brachten aan het licht dat het leesniveau van de 
jongeren gedaald is. Met het project Lees–Wijs wil men jongeren aanzetten 

om verschillende leesstrategieën te gaan gebruiken. Jongeren leren om 
dieper in te gaan op een tekst: wat is het doel van de tekst, begrijp ik alle 

woorden, wat moet ik doen met deze tekst? Met de hulp van POV en onze 
leerkrachten Nederlands werden er herfst- en winterscholen opgericht. 
Tijdens deze extra activiteit op woensdagnamiddag werden de leerlingen 

gestimuleerd om plezier te beleven aan lezen en werden tools aangereikt om 
hen te helpen bij het lezen. 19 leerlingen, die gekozen werden door de 

leerkrachten Nederlands, namen deel aan deze vorming. Na afloop was 
iedereen blij dat ze erbij waren. De leerkrachten zijn bijzonder trots op het 
enthousiasme en de ijver dat onze leerlingen toonden! 

Ochtendgymnastiek goed 

voor lichaam en geest 
 

Op woensdag 25 november 
kregen onze leerlingen en 

leerkrachten van de eerste graad 
een sessie ochtendgymnastiek. 

Deze sessie, begeleid door de 
leerlingen van 6 sport en 
georganiseerd door de 

werkgroep gezondheidsbeleid, 
bleek een succes. Iedereen 

sprong lustig mee. Nadien was 
iedereen alvast heel 
geconcentreerd tijdens de lessen. 

Zeker voor herhaling vatbaar! 
Scan deze code om iedereen in 

actie te zien. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SterkT 
 

Op 30 oktober kreeg PISO het bezoek van 

vertegenwoordigers van SODA-plus. Zij 
kwamen onze school 8 laptops 
overhandigen! Dit doen ze in het kader van 

een project van SterkT, een nieuwe tak van 
SODA-plus. SterkT focust zich op de 

individuele begeleiding en ondersteuning 
van jongeren met een kwetsbare 

thuissituatie. 
 

 
 

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. 
 


