
Welkom @ PISO 

PISO vormt talent





Opleidingsaanbod



PISO vormt talent: een slogan die we hoog in het 
vaandel dragen.

Onze school biedt uniek en specifiek onderwijs 
aan in de domeinen 
- SPORT,
- STEM,
- Maatschappij en Welzijn,

- Voeding en Horeca.
zowel in 
- doorstroomfinaliteit,
- dubbele finaliteit,

- finaliteit arbeidsmarkt.

Zo liggen alle opties binnen het domein voor je open en kies je in 
functie van jouw interesse voor een domein.

PISO vormt talent



Vernieuwd aanbod vanaf schooljaar 
2023-2024
DOMEIN MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN
Gezondheidszorg
We starten op vanaf de 3de graad Dubbele finaliteit.
Opvoeding en begeleiding

We starten op vanaf de 3de graad Dubbele finaliteit.

DOMEIN VOEDING EN HORECA
Biotechnologische wetenschappen
We starten op vanaf de 2de graad Doorstroomfinaliteit.
Horeca

We starten op vanaf de 2de graad Dubbele finaliteit.



Eerste graad

In de 1ste graad spreken we nog niet van
studierichtingen. Die keuze maak je definitief 
vanaf de 2de graad.  Natuurlijk hou je dit best 
al in het achterhoofd. Je moet uiteraard 
wél al voor een secundaire school kiezen.

A-STROOM: 
je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op verder studeren 
in het hoger onderwijs of naar de arbeidsmarkt

(Doorstroom of Dubbele finaliteit).

B-STROOM: 
je stroomt hierna door naar richtingen die focussen op de arbeidsmarkt 
(Arbeidsmarktfinaliteit).



Ontving je een getuigschrift lager onderwijs? 
Ja? Je kind gaat naar de A-stroom.
Nee? Je kind gaat naar de B-stroom. 

Maar wat is inhoudelijk het verschil? 
- leerstof van de lagere school herhaald;
- klasgroepen kleiner om je kind een nog betere begeleiding te 
garanderen. 



Lesrooster
Elk kind krijgt in de 1ste graad leerjaar 1 & 2:
zoals Frans, wiskunde, Nederlands... en 
daarnaast ook creatieve, sportieve en 
technische vakken

Differentiatie-uren voor: 
- verkenning: proeven van nieuwe zaken, 
- verdieping: extra uitdaging/leerstof,
- versterking: bijwerken van moeilijkheden.



In het 2de jaar kies je nog geen studierichting, 
maar proeft je kind wel al van basisopties 
ter voorbereiding op de 
studierichtingen/domeinen in de 2de graad. 
A-stroom:
2AST:  basisoptie STEM-technieken,
2AMW: basisoptie Maatschappij & Welzijn,
2ARK:  basisoptie Voeding en Horeca.

B-stroom
2BST:  basisoptie STEM-technieken,
2BMW:  basisoptie Maatschappij & Welzijn,
2BRK:  basisoptie Voeding en Horeca.







Tweede graad



Derde graad



Derde graad









Dagindeling

8u30 – 9u20
9u20 – 10u10
10u10 – 10u20 eerste speeltijd
10u20 – 11u10
11u10 – 12u00
12u00 – 12u50 middagpauze
12u50 – 13u40
13u40 – 14u30
14u30 – 14u40 laatste speeltijd
14u40 – 15u30



Ondersteuning



Elke leerling wordt in onze school persoonlijk
en actief begeleid, want we willen alle 
leerlingen optimale slaagkansen geven. 

We moedigen onze leerlingen aan om hun 
eigen talent te ontwikkelen via 
middagactiviteiten. 

Daarnaast mogen ze ook gebruik maken van 
de huiswerkklas, de stille studie of het 
leeslokaal.

Persoonlijke   &  actieve ondersteuning





Onze leerlingenbegeleiding

1e graad An Veulemans

2e graad Lies Billet

3e graad Melissa Provoost









Duaal leren



Uniek in de regio!

Duaal leren is een opleidingstraject waarbij het 
aanleren van competenties evenwichtig verdeeld 
is over een werkplek en de school. 
Zo behaalt de leerling niet enkel onderwijs-
maar ook beroepskwalificaties. 

De leerling is 
- twee dagen op school (16u) ,
- drie dagen op de werkplaats (22u). 
- De leerling ontvangt een leervergoeding. 

Voor elke leerling wordt een individueel opleidingsplan uitgewerkt 
door de trajectbegeleider, in overleg met de leerling en de 
onderneming.



PISO heeft een ruim aanbod aan opleidingen 
duaal leren, zowel in 
- het domein STEM, 
- domein Maatschappij en Welzijn, 
- als in domein Horeca en Voeding.



OKAN-
onderwijs



Onthaalklas voor anderstalige Nieuwkomers

Ben je anderstalig? Tussen 12 en 18 jaar oud? 
Verblijf je nog niet langer dan één jaar in België? 

Wil je zo snel mogelijk het Nederlands
onder de knie krijgen?

- een jaar lang intensief speels en actief Nederlands leren,
- niveauklassen, persoonlijke begeleiding,
- snelle en vlotte integratie,
- aandacht voor ICT, wiskunde, lichamelijke opvoeding,
- vlotte doorstroom naar het secundair onderwijs.



Leren doe je binnen 
en buiten de 
schoolmuren



Met projecten, uitstappen en stages in binnen-
en buitenland proberen we onze leerlingen 
optimaal voor te bereiden op het “échte leven” 
na hun studies.

Daarnaast maken we graag ruimte voor 
persoonlijk contact tussen leerlingen en leerkrachten.

Meer dan alleen lesgeven



Trapsgewijs werkervaring opdoen

• Tijdens de klantendiensten op school
onder begeleiding van de 
vakleerkrachten

• Op stage of tijdens het werkplekleren
onder begeleiding van de stagementor en 
ondersteund door de vakleerkrachten

• Buitenlandse stages, gesubsidieerd door Epos

Leerlingen leren zelfstandig werken en 
verantwoordelijkheid opnemen





Ook dit is PISO



Je kan aan democratische prijzen
- soep
- broodje 
- drankje
aankopen.

Af en toe serveert de refter warme maaltijden.

Honger?



Leerlingenraad

De leerlingenraad steekt de koppen samen om 
de school nog beter te maken. 
Ze leggen hun nieuwe ideeën voor aan de 
directie en samen bekijken ze de 
mogelijkheden.

De leerlingenraad organiseert ook activiteiten op school. 
Ze voorzien sommige middagspeeltijden van een 
muziekinstallatie en verkopen rozen op Valentijn. 





De leesclub

Op PISO is er maar één gouden regel: 
lezen is niet saai! Als lid van de leesclub
help je lezen opnieuw hip maken. 
Ook houden we de schoolbib op orde.

PISO werkt mee aan de ontwikkeling van een
lees-game. De leesclub brengt ideeën om de game te ontwikkelen.





Digisprong



Software

- Richtingspecifieke software.

- Sprint online
voor iedere leerling.

- Bookwidgets
voor iedere leerkracht.







SODA+



“SODA” staat voor Stiptheid, Orde, 
Discipline en Attitude.

PISO is de enige school in de regio die haar 
leerlingen, bovenop een studiegetuigschrift of een 
diploma, een heus SODA-attest uitreikt!

Leerlingen van de tweede en de derde graad 
=> extra SODA-attest. 

Leerlingen van de eerste graad
=> SODA-brevet.

Uniek in de regio



SODA-attest slaat een brug tussen de school
en het bedrijfsleven. 

SODA-leerlingen kunnen gratis registreren op 
de SODA-website & in contact komen met 
bedrijven die
- vakantiejobs, 
- weekendwerk, 
- vaste jobs
aanbieden.

Bovendien is het SODA-attest een belangrijke troef die de 
leerlingen in handen hebben wanneer ze later gaan solliciteren!

Brug tussen school en bedrijfsleven



Provinciale 
school



De Provincie Vlaams-Brabant is onze 
inrichtende macht en vindt kwaliteitsvol 
onderwijs erg belangrijk. 

We worden optimaal ondersteund:
- een schoolbus, 
- eigen schoolfietsen, 
- smartboards, 
- een klimmuur,
- drones,
- EHBO-materiaal,
- meest moderne materialen en apparatuur in onze praktijklokalen!

Provincie Vlaams-Brabant





Straf, hé ?





Kennismakingsdagen eerstejaars!

De meerdaagse in Maaseik zijn knotsgekke 
dagen vol sport, spel en nieuwe vriendschappen. 

Je leert elkaar en de leerkrachten door en door 
kennen op deze uitstap. 

Dit is een ervaring die je zeker niet mag missen & een 
spetterende start voor een nieuw schooljaar.







Welkom op:

05.03.2023: infomiddag

13.05.2023: opendeurdag

03.07.2023: infoavond

Nog snel even dit.



PISO

Alexianenweg 2

3300 Tienen

016 81 45 11

www.piso.be

Zijn er nog vragen? 
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