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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… 
 

 Koen Kempeneers onze nieuwe 

waarnemend directeur is, ter 
vervanging van Paulette 
Wouters? We wensen hem veel 

succes op onze school! 
 

 we op dinsdag 5 oktober “Dag 
van de leraar” vierden in PISO? 
De leerkrachten werden verwend 

en we stonden stil bij het belang 
van onderwijs in de wereld. We 

beseffen het niet vaak genoeg, 
maar onderwijs is een voorrecht, 
waarmee we blij moeten zijn! 

 

 op 18 oktober een open 
klassenraad plaatsvond voor alle 

leerlingen duaal leren? 
 

 het SODA-pasje terug is van 
weggeweest? Alle leerlingen die 
in periode 1 allemaal A-scores op 

hun rapport haalden, hebben 
recht op een (digitaal) SODA-

pasje, dat veel voordelen biedt. 
Vraag meer info aan een 
leerkracht van het SODA-team 

(z.o.z.). 
 

 de leerlingen van de tweede 
graad op sportdag gingen? Ze 

trokken naar Dinant voor een 
avontuurlijke dag! 

Oudercontact 
 
Het oudercontact van periode 1 gaat 

door op 28 oktober 2021 vanaf 18.00 
uur. Inschrijven kan via de 
oudercontactmodule op Smartschool.  

Heb je nog geen gebruikersnaam en 
wachtwoord voor Smartschool?  

Mail dan naar ict@piso.be. 
 
Let op: ouders/voogden van OKAN-

leerlingen maken een afspraak via hun 

individuele begeleider. Niet via Smartschool! 

 

 
 Smartschool  
 

Smartschool is en blijft een belangrijk 

communicatiemiddel op onze school. 
Via uw persoonlijk account kan u als 

ouder: 
 

 de digitale schoolagenda 

raadplegen; 

 mailen met leerkrachten of 
klasgenoten; 

 brieven en documenten 
terugvinden; 

 de resultaten van taken en 

toetsen bekijken; 

 de afwezigheden, remediëringen 
en meldingen bekijken in het 

leerlingvolgsysteem. 
 

Indien u nog geen account hebt, neem 
dan contact op via mail (ict@piso.be). 

Middagactiviteiten 
 

Vanaf maandag 8 november starten de middagactiviteiten weer op. Leerlingen 
kunnen zich inschrijven voor: het leeslokaal, de stille studie, volleybal/netbal, 

badminton/tafeltennis, voetbal, crea, boetseren/klei. Meer info volgt! 
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Huiswerkklas 
 

 Op maandag, dinsdag en 
donderdag van 15.30 tot 16.20 

uur in lokaal E205/E206. 

 Onder toezicht aan huiswerk 
werken. 

 Vraag info bij de 

leerlingenbegeleiders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digidesk 
 

 Op woensdag van 12.00 tot 
13.00 uur in lokaal E206. 

 Hulp en begeleiding bij GIP. 
 Inschrijven kan via de link op 

de startpagina van Smartschool 

(max. 20). 

3-daagse naar Maaseik 
 

Tijdens de eerste week van september 
trokken onze eerstejaars naar Sporta 
Maaseik. Deze dagen stonden in het 

teken van watersport en kennismaking.  
De leerlingen leerden elkaar en de 

leerkrachten beter kennen en konden 
genieten van prachtig weer vanuit hun 

kajak of sup. Het was een superleuke 
start van het schooljaar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste SODA-challenge 
 

Leerlingen die zich kunnen houden aan 
de eerste SODA-challenge, “Kom geen 
enkele keer te laat”, zullen beloond 

worden met dit leuke hebbeding: een 
SODA-balpen! 

 
 
Dit schooljaar wordt het SODA-team van 

mevrouw Vandenbosch versterkt door 
mevrouw Goeminne, mevrouw Billet, 

meneer Lambrechts en mevrouw 

Vienne. 

Corona in PISO?! 
 

 We hoeven geen mondmasker 
meer te dragen. 

 We ontsmetten onze handen. 

 We verluchten de klaslokalen. 

 We houden afstand van elkaar. 

Gratis menstruatiemateriaal 
 

Menstruatiearmoede werd reeds 
meerdere malen in de media onder 
de aandacht gebracht. Voor vele van 

onze leerlingen zijn deze producten 
nog steeds onbetaalbaar. Hierbij dan 

ook een warme oproep om 
menstruatieproducten 
(maandverband, tampons, 

inlegkruisjes…) te doneren aan onze 
school! U kan deze producten 

gedurende het hele schooljaar 

afgeven aan het onthaal C-blok. 

Sport Na School 

Wil je na de schooluren bewegen en 
nieuwe sporten ontdekken samen met 

je vrienden? Ga naar de website 
www.sportnaschool.be en check het 
aanbod van de sportclubs in je buurt. 

Vraag hulp aan een sportleerkracht! 


