
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF PERIODE 3 

Volg ons op: 
Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs 

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

 

Onderwijsveranderingen op til 
 

Scan deze QR-code en blijf op de 

hoogte van de modernisering van het 
secundair onderwijs, te beginnen met 

het derde jaar. 

Belangrijke data 
 

7/03/2021 DIGITALE INFONAMIDDAG 

Ben je benieuwd naar de werking van onze school?  
Schrijf je in voor de digitale infonamiddag via www.piso.be/infomiddag. 

 

24/04/2021 PISO HUISKAMER CHALLENGE 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

10/05/2021 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (NIEUWE DATUM!) 

Wegens corona werd de pedagogische studiedag enkele maanden verplaatst. 
Dit is een vrije dag voor onze leerlingen. 

 

Scan de QR-code 

voor info en 
inschrijvingen! 

 

Naar Finland met Strava 
 
De jaarlijkse buitenlandse stage naar 

Finland kan dit jaar niet doorgaan. 
Daarom organiseerde het team van 
gezondheidsbeleid op onze school een 

challenge.  
 

Het doel: de 4000 km naar Finland en 
terug verzamelen door te wandelen, 

fietsen en zwemmen in je eigen streek. 
 
Als je deelneemt, maak je kans op een 

bon van de Tiense sportwinkel Macron!  
 

Doe je mee? 

 Download de App ‘Strava’ 

op je telefoon. 

 Registreer je met Facebook, 

 Ga naar ‘ontdekken’. 

 Zoek club ‘PISO’ en maak je lid. 
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Valentijnsactie in een nieuw kleedje 

 
Ook in tijden van corona moet de liefde een plaats krijgen op onze school. Daarom 

bedacht de leerlingenraad een alternatief voor hun jaarlijkse rozenverkoop:  
“week van de liefde”. 

 
Het concept was eenvoudig: schrijf een leuke boodschap over een persoon die je 
graag ziet en stuur deze samen met een mooie foto naar de leerlingenraad. Zij 

zorgden ervoor dat deze boodschap verspreid werd. Scan de QR-codes om enkele 
boodschappen te bekijken. 

 

Toch stageperiode  

vanaf 15 maart 
 

Er komt dan toch een stageperiode 
vanaf 15 maart: beperkt en voor 
slechts een aantal richtingen. De 

leerlingen uit de derde graad die 
niet op stage kunnen gaan omwille 

van de Covid-maatregelen en  
-beperkingen zullen verder vlot 
afstandsonderwijs kunnen volgen. 

Geen leerwinst verloren laten gaan 
is de boodschap! 
 

In de volgende nieuwsbrief vind je 
een interview met Kenjiro Jacobs 
uit 5 werktuigmachines, een 

leerling die op stage trekt. 
Benieuwd hoe hij deze periode 

gaat beleven! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak kans op duo-tickets voor 
Kinepolis 

 

Wie deelnam aan de nieuwe SODA-

challenges kon duo-tickets winnen voor 
Kinepolis! Je maakte kans als je… 

 een leerling van de tweede en derde 
graad bent die gedurende periode 3 
met alle live-lessen in orde was. 

 een leerling van de eerste graad 
bent die geen enkele melding of 

verslag discipline in periode 3 
kreeg. 

De winnaars worden bekend- 

gemaakt in de week van 8 maart. 
 
 

 

 

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. 
 

We zetten het 

afstandsonderwijs 

voort. Volg alle 

berichtgeving via 

Smartschool. 

 

Week van de Belgische muziek 
 

Van 8-14 februari 2021 was het de week 

van de Belgische muziek. Onze 
muziekleerkracht maakte een prikbord 

waarop elke dag nieuwe nummers 
verschijnen. Ook jij kan en mag nog 

steeds Belgische artiesten  
toevoegen! Neem een kijkje  
via deze QR-code. 


