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Wetenschappen en techniek als bewuste keuze:
een slimme zet!
Beste ouder
Beste jongere

Welkom in de fascinerende wereld van wetenschappen en techniek!
Kun je je een wereld voorstellen zonder gsm, tablet, computer, hoogtechnologische apparatuur in een
ziekenhuis…?
Misschien ben jij wel de persoon die gefascineerd is door de nieuwste snufjes, misschien ben je wel iemand die
graag wil weten hoe alles in elkaar steekt, die erop uit is om nieuwe technologieën te ontdekken, die graag de
handen uit de mouwen steekt om sjieke oplossingen te bieden voor de wereld van morgen? Onze veranderende
maatschappij heeft getalenteerde wetenschappers en technici broodnodig. Elke jongere is anders en moet de
kans krijgen zich ten volle te ontplooien tijdens de secundaire schoolloopbaan. Bij ons wordt vanaf het begin de
focus gelegd op je sterktes, je talenten, je interesses en je capaciteiten.

We willen je laten schitteren!
In het eerste jaar maak je vanaf het begin kennis met de soepele overgang van het basisonderwijs naar
secundair onderwijs. Op een aparte speelplaats sluit je vriendschappen en word je ondergedompeld in onze
bijzondere VTI-sfeer. Sluit je aan in een hoger jaar, dan zorgen we ervoor dat de overgang van je vorige school
naar ons VTI ondersteund wordt door zorg en begeleiding op jouw maat! We zijn er niet alleen voor jou, die
graag een stiel wil leren maar ook voor jou, die graag wil doorstromen naar het hoger onderwijs.
De vele oud-leerlingen die als degelijke vakbekwame persoonlijkheden, eventueel na succesvolle verdere
studies, in de grote samenleving open bloeien en gelukkig zijn, bewijzen dat in ons VTI een stevige basis gelegd
wordt voor een mooie toekomst...

We kijken er alvast naar uit om samen met jou op weg te gaan!
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Structuuropbouw studieaanbod bso

Structuuropbouw studieaanbod tso

Na 7 de jaar: HOGER ONDERWIJS mogelijk

Diploma secundair onderwijs
7 de jaar
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Certificaat Secundair na Secundair

Na 7 de jaar: HOGER ONDERWIJS mogelijk

Secundair na Secundair : 7 de jaar

DAKWERKEN

RENOVATIE
BOUW

WEGENBOUW
MACHINES

INDUSTRIELE
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DECORATIE EN
RESTAURATIE
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Studiegetuigschrift van het 2 de leerjaar van de 3 de graad secundair onderwijs

Diploma secundair onderwijs

DERDE GRAAD: 5 de en 6 de jaar

DERDE GRAAD: 5 de en 6 de jaar
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INDUSTRIELE
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Getuigschrift tweede graad secundair onderwijs

BOUWTECHNIEKEN

BOUW- EN
HOUTKUNDE

HOUTTECHNIEKEN
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Getuigschrift eerste graad secundair onderwijs
EERSTE GRAAD: 1 ste en 2 de jaar

EERSTE GRAAD: 1 ste en 2 de jaar
BOUW - HOUT

BCR

BOUWTECHNIEKEN

TWEEDE GRAAD: 3 de en 4 de jaar

TWEEDE GRAAD: 3 en 4 jaar
de

CARROSSERIE

Na 6 de jaar: HOGER ONDERWIJS mogelijk

DECORATIE
HOUT
BDH

BOUW - EN HOUTTECHNIEKEN

MECHANICA - ELEKTRICITEIT

TBH

TME

ELEKTRICITEIT - METAAL
BEM

optie
TECHNIEK

1ste LEERJAAR A

1TECH

STEM/IW

optie
STEM/IW

1STEM/IW

1ste LEERJAAR B
1B
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STEM / INDUSTRIELE
WETENSCHAPPEN
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STEM@VTI Roeselare
De samenleving van vandaag zoekt getalenteerde wetenschappers en technici, mensen met een STEMprofiel.
STEM is een vernieuwde didactiek, waarbij wetenschappen, techniek, onderzoekend leren en wiskunde aan elkaar
gelinkt worden!
Deze vier onderdelen zijn duidelijk en kwaliteitsvol aanwezig
in ons VTI!
6

STEM-bekwaamheden worden in het bedrijfsleven steeds
belangrijker.

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

Via onderzoekend leren en groepswerk realiseren ze
oplossingen voor deze probleemstellingen. Bij dit proces
worden ze gecoacht door de leerkrachten.
Ons VTI doet heel wat STEM-projecten binnen en buiten de school.
In de tweede graad worden hiervoor in de richting
STEM / Industriële wetenschappen STEM-projecten uitgewerkt en uitgetest, die focussen op onderzoekend
leren en probleemoplossend denken. In elk project komen de 4 componenten aan bod.
Uniek in ons VTI is dat deze STEM-leerlijn wordt doorgetrokken van het eerste tot en met het zesde jaar!!

In de eerste graad maken wij in de richting STEM/
Industriële wetenschappen een STEM-cluster (1ste jaar:
5 uur - 2de jaar: 8 uur) door het bundelen van het vak
techniek (2 uur) en het vak Industriële wetenschappen
(1 ste jaar: 3 uur - 2 de jaar: 6 uur), ondersteund door
wiskunde en natuurwetenschappen.
Binnen deze lessen gaan we via uitdagende projecten
aan de slag. Dit schooljaar kozen maar liefst 64
leerlingen voor het 1ste jaar voor STEM/IW en hun
reacties zijn laaiend enthousiast!! Ze worden in groepjes
geconfronteerd met een probleemstelling,
bv. vergelijk de snelheden van een raceauto, bouw een
boot aangedreven door zonne-energie, programmeer
een robot…

In de tweede en derde graad bieden we daarnaast verschillende studierichtingen aan die het STEM-label
verdienen. Deze richtingen willen we inhoudelijk sterker uitbouwen en profileren volgens de STEM-principes
(projectmatige aanpak van wetenschappen, wiskunde en techniek).
Onze jarenlange ervaring in deze STEM-materie,
garandeert kwaliteitsvolle, uitdagend onderbouwde
projecten opgesteld door ons team van deskundige
leerkrachten.
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Het eerste jaar
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In het eerste leerjaar zijn er 32 uren les per week. Nieuw is dat je vanaf nu voor
de verschillende vakken een andere leerkracht krijgt. In ons eerste jaar heb je
drie verschillende mogelijkheden:
SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

1e leerjaar A - STEM / Industriële wetenschappen
///
///
///
///
///

Je hebt een sterke aanleg voor wiskunde en een goed ruimtelijk inzicht.
Je bent een ‘krak’ in probleemoplossend denken om STEM-uitdagingen creatief aan te pakken.
Je bent vooral geboeid door techniek, toegepaste wetenschappen en wiskunde.
Je bent leergierig en je belangstelling is ruim.
Je wil later succesvol verder studeren in sterk wetenschappelijke of technische richtingen.

1e leerjaar A - Techniek
///
///
///
///

Je hebt een grote voorkeur voor technieken zoals bouw, elektriciteit, hout en mechanica.
Je bezit een zekere handigheid maar ook creatief ontwerpen en programmeren vind je leuk.
Je bent vrij goed begaafd. Studeren schrikt je niet af.
Je ziet jezelf als toekomstig technicus of – wie weet – als kaderlid.

1e leerjaar B
///
///
///
///

Je komt terecht in een kleine klasgroep waar je in de mate van het mogelijke individueel gevolgd wordt en waar
men rekening houdt met je beginsituatie (jouw bereikte taal- en wiskundeniveau).
Je kan en wil met je handen werken.
Je leert er al doende, eerder dan uit de boeken.
Wij zorgen er voor dat je interesse en talenten ten volle worden ontdekt.

Godsdienst
Aardrijkskunde
Frans
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Maatschappelijke vorming
Muzikale opvoeding
Natuurwetenschappen
Nederlands
Plastische opvoeding
Techniek
Technische activiteiten
Wiskunde
STEM-project
techniek

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

Industriële wetenschappen
Totaal uren
Doorstromen naar:

1A STEM/
IW

1A
Techniek

1B

2
2
5
1
2
1
2
5
2
5

2
2
4
1
2
1
2
5
2
3
4
4

2
2
2
3
1
2
4
3
9
4

2
3
32

32

32

2STEM/IW

2TBH of
2TME

BVL
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Het tweede jaar

Het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL)

In het tweede leerjaar is nog geen sprake van ‘studierichtingen’ of van de onderwijsvormen ‘aso, bso,
kso, tso’. De studierichtingen zijn al min of meer afgebakend door de opties in het 2e leerjaar en de
beroepenvelden in het beroepsvoorbereidend leerjaar. Ook hier krijg je 32 uur per week.

Het BVL is bedoeld voor de leerlingen die een
eerste jaar B gevolgd hebben, maar ook leerlingen
met leermoeilijkheden uit het eerste jaar A kunnen
overschakelen naar het BVL.

De A-stroom

In het BVL kiest de leerling tussen drie mogelijke combinaties van 2 beroepenvelden:
/// Decoratie-hout (BDH)
/// Elektriciteit-metaal (BEM)
/// Bouw-hout (BBH)

Kom je uit 1A STEM / Industriële wetenschappen, dan
stroom je door naar

STEM/
IW

TBH

TME

Godsdienst

2

2

2

Aardrijkskunde

1

1

1

Kom je uit 1A techniek, dan kies je tussen

Engels

2

2

2

///
///

Frans

3

3

3

Geschiedenis

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Muzikale opvoeding

1

1

1

Natuurwetenschappen

1

1

1

Nederlands

5

4

4

Techniek

-

2

2

Bouwtechnieken

-

4

-

Houttechnieken

-

4

-

Elektriciteit - mechanica

-

-

8

Wiskunde

5

4

4

///

2e STEM / Industriële wetenschappen
(STEM / IW)
2 technische bouw– en houttechnieken (TBH);
2e technische mechanica-elektriciteit (TME).
e

In het derde jaar zal je een onderwijsvorm en een
studierichting moeten kiezen, die bij voorkeur bij de
gekozen basisoptie van het tweede leerjaar aansluit.

Tweede leerjaar A

STEM-project
Techniek

Het BVL wil bijgevolg een voorbereiding zijn op
een sterk praktisch gerichte opleiding in het
beroepssecundair onderwijs (bso). Ook de algemene
vakken krijgen een meer praktische benadering.

Godsdienst

2

Frans

1

Lichamelijke opvoeding

2

Maatschappelijke vorming

2

Muzikale opvoeding

1

Natuurwetenschappen

2

Nederlands

3

Plastische opvoeding

1

Wiskunde

3

Keuze uit één van onderstaande combinaties van beroepenvelden
Beroepenvelden Decoratie-hout
Decoratie

8

Hout

7

Beroepenvelden Elektriciteit-metaal
Elektriciteit

7

Metaal

8

Beroepenvelden Bouw-hout
Bouw
Hout
Totaal uren

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

Industriële wetenschappen
Totaal uren

De leerling maakt in het beroepsvoorbereidend
leerjaar kennis met een aantal technieken. Op basis
van deze ervaring zal hij of zij dan in de tweede graad
een studierichting uit het beroepssecundair onderwijs
kiezen.
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BVL

2

-

-

6

-

-

32

32

32

8
7
32
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Derde graad - Leerjaar 5 en 6

Tweede graad - Leerjaar 3 en 4
Na de eerste graad sta je voor een belangrijke keuze want ze bepaalt voor een groot deel je verdere opleiding.
Naargelang je interesse, aanleg en vaardigheden EN inzet kan je kiezen uit:
///
///
///
///

een beroepsopleiding (bouw, hout, elektrische installaties, mechanica en schilderwerk en decoratie);
een praktisch technische richting (bouw-, hout-, elektro– of mechanische technieken);
een theoretisch technische richting (bouw– en houtkunde, elektriciteit-elektronica en elektromechanica);
STEM / industriële wetenschappen.
TSO

2de graad
STEM / Industriële
wetenschappen

Bouw- en houtkunde

23

Bouwtechnieken

Basismechanica

Elektriciteit-electronica

Houttechnieken

Bouw

Elektromechanica

Elektrotechnieken

Elektrische installaties

Mechanische
technieken

Hout

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

AV

BSO

19

17

In de derde graad maak je je definitieve keuze als voorbereiding op je toekomst. Heel wat richtingen lopen
verder in de derde graad. Sommige splitsen uit in aparte studierichtingen met verschillende
accenten.
Als je kiest voor een beroepsopleiding zal je na behoorlijk wat stage-uren als volwaardig vakman onze school
verlaten. Kies je in de 3de graad voor een praktisch technische opleiding, dan ben je geschoold als technicus
om de uitdagingen van de hedendaagse maatschappij aan te gaan.
Na een doorstroomrichting ben je heel degelijk voorbereid om verder te studeren in het hoger onderwijs.

Ondernemerschap stimuleren
Voor alle leerlingen van een bso of praktisch technische opleiding van het 6de jaar bso of vanaf het 5de jaar
tso wordt bedrijfsbeheer aangeboden in samenwerking met het CVO. Als je slaagt, kan je je als zelfstandig
ondernemer vestigen.

Schilderwerk en
decoratie

STEM / Industriële
wetenschappen

11

TV en PV

11

15

17

23

Totaal uren

34

34

34

34

TSO

3de graad

BSO

Theoretisch technisch

Praktisch technisch

Bouw- en houtkunde

Autotechnieken

Carrosserie

Elektriciteit-elektronica

Bouwtechnieken

Elektromechanica

Elektrische installatietechnieken

Centrale verwarming en
sanitaire installaties

SCIENCE TECHNOLOGY ENGINEERING MATHS

Gedetailleerde lessentabellen vind je op www.vtiroeselare.be

Bouwplaatsmachinist

Houttechnieken

Elektrische installaties

Mechanische
vormgevingstechnieken

Houtbewerking
Ruwbouw
Ruwbouw afwerking
Schilderwerk en
decoratie
Werktuigmachines

AV

21

16

14

9

TV en PV

13

18

20

25

Totaal uren

34

34

34

34

Gedetailleerde lessentabellen vind je op www.vtiroeselare.be
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7de bso - specialisatiejaren

Secundair na secundair (Se-n-Se)

Na een 7de specialisatiejaar ben je meer dan geschikt voor de arbeidsmarkt of kan je je verder specialiseren in
een Se-n-Se.
Als je slaagt in je 7de jaar, behaal je het diploma van secundair onderwijs. Dit diploma biedt meer kansen op
werkgelegenheid.

Door het volgen van een Se-n-Se heb je ruimere tewerkstellingskansen die voor jou in alle opzichten
positiever kunnen zijn.

Voor elke bso-opleiding is er op onze school een
specialisatiejaar:
// dakwerken (7BDA);
// renovatie bouw (7BRE);
// wegenbouwmachines (7BWE);
// industriële houtbewerking (7BIH);
// decoratie en restauratie schilderwerk (7BDR);
// industriële elektriciteit (7BIE);
// industrieel onderhoud (7BIO);
// carrosserie spuitwerk (7BCA);
// verwarmingsinstallaties (7BVI).

Je krijgt geen algemene vakken meer, maar een heel praktijkgerichte opleiding, afgewisseld met veel
stage in een technologische, industriële omgeving. Daardoor leer je op één jaar tijd alle knepen van het vak. In
geen enkele andere opleidingsvorm word je op zo’n korte tijd, zonder in te boeten aan niveau, klaargestoomd
voor de beroepspraktijk!
Vaak wordt er gewerkt met projecten en praktische toepassingen. In de meeste opleidingen is er veel ruimte
voor een individuele aanpak en de ontplooiing van de eigen talenten.
Er is ook veel aandacht voor stage. De stage is er niet enkel om te proeven van de bedrijfspraktijk. Goede
stagiairs krijgen regelmatig een contract aangeboden door hun stagebedrijf. Een mogelijkheid die in deze
onzekere tijden mooi meegenomen is.

7de specialisatiejaar bso

7BDA

De opleidingen Se-n-Se of secundair na secundair vervangen de vroegere 7de specialisatiejaren technisch
secundair onderwijs (tso). Deze opleidingen zijn een vervolg op het gewone secundaire onderwijs. Ze zijn op
maat gesneden voor wie het 6de tso heeft afgerond, maar ook mensen met een diploma vanuit het 7de bso
kunnen perfect instappen.

Beslis je alsnog om verder te studeren binnen het hoger onderwijs, dan kan dat zeker. De ervaring die
je binnen je Se-n-Se-jaar opdoet, betekent vaak een stevige voorsprong aan de hogeschool, waardoor je
slaagkansen sterk toenemen.

7BRE 7BWE

7BIH

7BDR

7BIE

7BIO

7BCA

7BVI

Algemene vakken

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Technische vakken

4

4

6

6

8

8

8

6

8

Praktijkvakken

18

18

16

16

14

14

14

16

14

Totaal uren

34

34

34

34

34

34

34

34

34

						 Gedetailleerde lessentabellen vind je op www.vtiroeselare.be

Je kan kiezen uit:
/// bouwconstructie- en
opleiding secundair na secundair
STBP STHP STMP STSV
planningstechnieken (STBP);
(Se-n-Se)
/// houtconstructie- en
Technische vakken / stage
28
28
28
28
planningstechnieken (STHP);
Totaal
uren
28
28
28
28
/// computergestuurde
Gedetailleerde lessentabellen vind je op www.vtiroeselare.be
mechanische
productietechnieken (STMP);
/// stuur- en beveiligingstechnieken (STSV).

15

Stage, werkplek- en duaal leren in de derde graad
Als school vinden we het zeer belangrijk dat je voeling krijgt met de arbeidswereld.
Door je opleiding meer te verbinden met de beroepspraktijk willen we voor jou een krachtigere leeromgeving
creëren maar eveneens in contact blijven met nieuwe, moderne werkmethoden en technieken.
Alle leerlingen van het vijfde, zesde en zevende jaar lopen stage bij een mogelijk toekomstige werkgever.
Uitzonderingen hierbij zijn de leerlingen van de richtingen industriële wetenschappen, bouw- en houtkunde,
elektromechanica en elektriciteit-elektronica.
16

De stageperioden zijn verdeeld over het schooljaar. Naast dagstages worden blokstages van 1 of meerdere
weken georganiseerd. Afhankelijk van je opleiding, trek je na de herfst- en krokusvakantie en vóór de
paasvakantie voor 2 weken op stage in een onderneming waar we in veel gevallen al jaren mee samenwerken.
Onze school werkt samen met heel wat bedrijven in de omgeving van Roeselare en zelfs verder verspreid over
de provincie.
Vaak zien we oud-leerlingen terug aan het hoofd van een bedrijf.
We houden zoveel mogelijk rekening met je woonplaats en je verplaatsingsmogelijkheden bij het kiezen van een
stageplaats. Je kan zelf op zoek gaan naar een stageplaats en wordt hierbij geholpen door de stagementor.
Vanaf september 2018 biedt het VTI enkele richtingen aan in duaal leren.

Het werkplekleren vormt een belangrijk onderdeel van mijn
Se-n-Se-opleiding. Ik werk mee aan projecten die afgestemd zijn op
mij persoonlijk. De intensieve kennismaking met de bedrijfswereld
is erg boeiend. Na dit jaar kan ik een grotere verantwoordelijkheid
opnemen en planningswerkzaamheden uitvoeren.

Via de praktijkvakken en de stages doe ik veel
ervaring op. Er is veel aandacht voor de vernieuwde
regelgevingen in verband met welzijn op het werk.

En wat daarna?
Een succesvolle en gelukkige toekomst!
Je verneemt het vaak via de media.
Er is dringend nood aan technisch geschoolde mensen!
Als jij vanaf het begin een goede keuze maakt en aan een ernstige opleiding gaat werken,
dan gaan er zoveel deuren voor je open.
Echt waar! Als je maar technisch geschoold bent.
Je hebt hier in het VTI een ruime waaier aan ‘finaliteitsrichtingen’ waar je – na zes, zeven jaren – als deskundig
vakman, onderlegd technicus of eventueel als zelfstandige aan de slag kan.
Je hebt de talloze richtingen in het hoger en universitair onderwijs.
Ze sluiten perfect aan bij de ‘doorstromingsrichtingen’ die je bij ons volgde.
Zowel de professionele bacheloropleidingen als de academisch gerichte opleidingen worden met succes
gevolgd door onze oud-leerlingen.
De slaagkansen liegen er niet om. De cijfers liggen hoger dan het Vlaams gemiddelde en daar zijn we trots op!

toegepaste architectuur - elektronica-ICT luchtvaart - industriële wetenschappen: elektromechanica - chemie - grafische en digitale
media - onderwijs: Nederlands, technologische
opvoeding, mechanica , elektriciteit… - industriële
wetenschappen:
bouwkunde
vastgoed
houttechnologie - interieurvormgeving - toegepaste
informatica - autotechnologie - mechanische
ontwerp- en productietechnologie - sociaal werk ingenieurswetenschappen - bouw - energietechnologie
- elektromechanica - industrieel productontwerp ecotechnologie - sport en bewegen - architectuur
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Tijd voor weetjes
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Altijd bereikbaar

Wanneer gaan de lessen door?

Onthaal

Je bent op tijd als je de schoolpoort binnen bent
vóór 8.20 u. en vóór 13.05 u.

Heb je een vraag? Wil je een afspraak maken?
Onze deur staat altijd open!
We zijn open tijdens schooldagen
van 7.45 u. tot 17.00 u.
(op woensdag tot 12.10 u.)
's Middags is het onthaal gesloten.

’s Morgens gaan de lessen door
van 8.25 u. tot 12.00 u..
Op woensdagmiddag eindigen de lessen om
12.00 u. voor alle leerlingen.
Voor de eerste graad eindigen de lessen in de
namiddag om 15.55 u.
Voor de tweede en derde graad eindigen de
lessen op maan-, dins- en donderdag
om 16.45 u. en op vrijdag om 14.50 u.
Van dit algemene rooster wordt in sommige
gevallen afgeweken en hebben de leerlingen een
aangepast uurrooster.
Er wordt geen toestemming gegeven om later
toe te komen of om eerder te vertrekken, behalve
in uitzonderlijke, gemotiveerde gevallen. Je kan
hiervoor terecht bij de pedagogische directie.

Avondstudie (niet verplicht)
Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag
tot 16.45 u., 17.45 u. of 18.30 u.
Je krijgt driemaal per jaar de kans om in te
schrijven; start schooljaar, na Kerst en na Pasen.
Leerlingen die moeten wachten op een bus/trein
kunnen inschrijven voor de studie.

Open leercentrum
Deze studie- en werkruimte is open vanaf 7.45 u., tijdens de speeltijden en de middagpauze.
Je kan hier gebruik maken van een computer (gratis internet en mogelijkheid tot uitprinten tegen betaling
met je leerlingenkaart), je kan de krant of tijdschriften lezen, documentatie opzoeken, je huiswerk maken,
studeren, enz…
Er is een bibliotheek die elke dag open is.

Kom je met de fiets, dan plaats je deze altijd in
onze ruime fietsenstalling (onder de sporthal).
Deze is afgesloten tijdens de lesuren.
De fietsenstalling is bereikbaar via de
spiraalbrug (automatisch volg je het fietspad) en
het fietspad links van het Wielermuseum.

Het station ligt op 5 min. stappen van ons VTI.
Met een schooltreinkaart reis je voordeliger.
Als je ouder bent dan 18, heb je hiervoor
een schoolattest nodig.
Je jaarverantwoordelijke zal je hierbij helpen.
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Kom je dagelijks met de lijnbus, dan kan je een
BuzzyPass aanvragen. Ontdek via de tool op
onze website www.vtiroeselare.be hoe je met
de bus naar onze school geraakt.

Onze school is op alle mogelijke manieren heel
gemakkelijk en veilig bereikbaar.
Wij willen absoluut bijdragen tot meer veiligheid
bij onze jonge weggebruikers.
Draag een fluohesje en vraag aan je ouders om
regelmatig je
(brom)fiets na te kijken...

Dagelijkse ‘kost’

Veel gestelde vragen

NIEUW SCHOOLRESTAURANT
Het nieuwe schoolrestaurant met een eigen, nieuwe keuken biedt plaats voor 460 eters. Je kan er ook gewoon
een broodje kopen met beleg naar keuze of een warme of koude schotel eten.

Gezonde voeding en dranken op onze school
20

Wij willen gezonde voeding en dranken promoten bij onze leerlingen en zorgen voor een evenwichtig aanbod.
Het weekmenu vind je op Smartschool of www.vtiroeselare.be.

Hoe wordt er betaald?
Bij het begin van het schooljaar wordt een voorschot (= schatting van verbruik) overgeschreven op IBAN
BE95 7380 1261 3658 met vermelding van een gestructureerde mededeling (staat ook op betaalkaart). Deze
gestructureerde mededeling wordt op naam via een brief meegedeeld. Gedurende het schooljaar kan het saldo
op dezelfde manier aangevuld worden. Hou rekening met een verwerkingstijd van 3 werkdagen tussen de
(eventueel) verschillende financiële instelling van school en van jezelf. In het weekend worden geen stortingen
verwerkt.
Dit bedrag wordt verbonden met je betaalkaart.
Als er geen bedrag op de kaart staat, kan je een noodmaaltijd krijgen.
Een 'noodmaaltijd' wordt rechtstreeks verrekend via de schoolrekening.
Het is mogelijk om een daglimiet op de kaart de plaatsen.

Kan ik op internaat?

Jeugdbeweging op onze school

Internaat Sint-Michiel Zuid biedt plaats voor
onze leerlingen.
Pijler 1: Efficiënte studiebegeleiding
Pijler 2: Deugddoende ontspanning
Pijler 3: Hartelijke opvoeding
Troef 1: Individuele kamer
Troef 2: Eigen keuken
Richtprijs is ongeveer €2800 voor één
schooljaar. Het middagmaal wordt in het
VTI genomen en betaald.

Ook aan jou wordt de kans geboden om je
aan te sluiten bij de vriendengroep van het
KTIW. Het doel van deze werking is je te
vormen met als basis het evangelie.
Een leidraad is de methode van Cardijn:
zien-oordelen-handelen.
Maandelijkse activiteiten vinden
plaats op woensdagnamiddag. In de
vakantieperiodes worden kampen,
dagtochten,... georganiseerd.

Meer info op www.internaatzuid.be

Ontdek meer op www.ktiw.be

Leerlingenkaart
Kun je een opbergkast huren?
Bij het afhalen van de boeken kan je een
opbergkastje huren.
De huurprijs per schooljaar
bedraagt €15.

Digitaal overzicht maaltijden.
Op het digitaal platform van Compass kan je dagelijks
het verbruik en de aanwezigheid van jouw zoon of
dochter nazien. Via een herinneringsmail krijg je een
signaal wanneer je kredietlimiet wordt overschreden.
Een handleiding voor de registratie vind je terug
via Smartschool (Intradesk - Scolarest) of op onze
schoolwebsite www.vtiroeselare.be (Algemene info Weekmenu).

Moet je boeken kopen of huren?
Alle (leer)werkboeken worden aangekocht.
Bij de inschrijving ontvang je de gepaste
boekenlijst.
Schrijf je je in vóór 17 augustus, dan kom
je eind augustus naar de boekenbedeling.
De regeling vind je op p. 30.
Schrijf je je in na 1 september, dan zullen
we je graag verder helpen.

Begin september krijg je een (gratis)
leerlingenkaart. Die heb je elke dag
bij je. Op deze kaart staan allerhande
identificatiegegevens (school verlaten over
de middag, intern…). Bij verlies wordt een
nieuwe kaart aangemaakt en wordt €1
aangerekend.

Betaalkaart
Deze kaart is het betalingsmiddel op onze
school en kan gebruikt worden in de
procuur, de mediatheek en het magazijn.
Deze kaart kan je gedurende je volledige
loopbaan in het VTI gebruiken en hoeft
niet jaarlijks vernieuwd te worden. Enkel
bij verlies of beschadiging wordt een
nieuwe kaart aangemaakt en wordt €3
aangerekend.
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Wanneer krijg je een
schoolrekening?
Zes maal in een schooljaar: eind
september, herfst-, kerst-, krokus-, paasen grote vakantie.
Deze rekeningen worden meegegeven met
de rapporten.

Waar koop je turn- en/of
praktijkkledij en gereedschap?
Tijdens de LO-les draag je een wit VTIshirt met een zwarte short. Dit koop je bij
het afhalen van de schoolboeken, eind
augustus.
Specifieke kleren voor de lessen praktijk en
het nodige materiaal koop je eveneens bij
het afhalen van de schoolboeken,
eind augustus.
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Communicatie - Er zijn voor elkaar

Digitaal platform Smartschool

De toffe bende van de ouderraad

Op het leerplatform Smartschool beschik je over een digitale schoolagenda, een elektronische
leeromgeving en een uitstekend communicatieplatform.
Waarvoor gebruiken wij Smartschool in ons VTI?

Je wordt als ouder actief betrokken bij het schoolgebeuren want je bent een belangrijke partner.
Via een (digitale) brief word je uitgenodigd voor de oudercontacten.
Er kan steeds een afspraak gemaakt worden wanneer er zich een probleem stelt of wanneer je nood hebt aan
een gesprek.

Communicatie

We vinden inspraak van ouders belangrijk. Via de ouderraad bouwen we verder aan een goede samenwerking
tussen ouders en school.
De schoolagenda is naast een planningsagenda ook een communicatiemiddel tussen de school en de ouders.

•

In onze Koerier lees je alles over ons bruisend schoolleven. Om nog ‘korter op de bal’ op de hoogte te blijven,
kan je onze website www.vtiroeselare.be raadplegen én onze officiële facebookpagina ‘leuk’ vinden.

•
•
•

Veilige, interne berichten tussen personeel,
leerlingen en ouders
Digitale briefwisseling
Nieuwsberichten
Digitale puntenboek en schoolrapport

Administratie

•
•
•
•

Lesonderwerpen, taken en toetsen worden
genoteerd in de digitale schoolagenda
Afwezigheden registreren
Enquêtes invullen
Fotoalbums bekijken

Je staat er niet alleen voor!
leerlingenbegeleider

CLB-medewerker

Het eerste aanspreekpunt voor jezelf en je ouders is je klastitularis.
Je vele vakleerkrachten zullen je coachen doorheen je schoolloopbaan.
Daarnaast zal je met allerlei vragen terecht kunnen bij je
jaarverantwoordelijke / leerlingenbegeleider.
Ook je ouders kunnen dagelijks rechtstreeks contact men hen
wij zijn er voor jou!
opnemen. Deze persoon kan zich meestal onmiddellijk vrij maken om
je op te vangen bij problemen.
Zit je echt in de knoei met jezelf of loopt alles mis? Wens je individuele
hulp om te leren plannen en organiseren? Heb je een leerprobleem
waarbij je ondersteuning nodig hebt? Dan wil de interne
interne zorgbegeleider
zorg(begeleider) graag tijd maken om jou helpende en haalbare
jaarverantwoordelijke
vakleerkrachten
zorg op maat te geven.
Daarnaast kan je terecht bij onze CLB-medewerkers voor allerlei
GOK- en zorgmedewerker
vragen en problemen.

Educatief

•
•
•

Online leerplatform
Extra remediëringsoefeningen
Documenten uploaden

Leerlingvolgsysteem

•
•

Leef- en leerzorg
Afwezigheden opvolgen

klastitularis

Zowel jijzelf als je ouders krijgen een gebruikersnaam en wachtwoord.
We verwachten dat je dagelijks Smartschool consulteert.
Geen computer of internet ter beschikking thuis? Elke leerling kan terecht in ons open leercentrum (de
mediatheek) voor het gebruik van een computer.
Met de gratis Smartschool app kan je nieuwe meldingen en berichten onmiddellijk ontvangen!
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Maak kennis met Reddy van de leerlingenraad
Een school is er voor de leerlingen.
We vinden het belangrijk dat leerlingen ideeën uitwerken, dat ze het
schoolleven mee vorm geven en dat ze deelnemen aan het beleid.
De leerlingenraad helpt mee denken om het welbevinden van alle
leerlingen in onze school te verhogen. Ze zijn de spreekbuis van de
leerlingen en krijgen inspraak in het dagelijkse leven.
Tijdens de wekelijkse vergaderingen worden tal van evenementen
voorbereid:
• onthaaldag eerstejaars;
• ontbijt ‘dag van de leerkracht’;
• dag van de jeugdbeweging;
• dag van de leerlingenraden;
• KUBB-tornooi;
• organisatie schoolradio;
• …
Naast deze activiteiten worden ook ideeën en voorstellen besproken met de directie om het schoolleven
aangenamer te maken.
Samen met de leerlingenraad kan je een verschil maken!
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Gelijke onderwijskansen en zorg op onze school:

POSITIEF

een zaak van iedereen!

zelfbeeld

leer- en

samen op

als het even te
moeilijk gaat

huiswerk

zoek naar wat
jou helpt

begeleiding
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respect

BREDE

en verdraagzaamheid

basiszorg

luisterend

leerkracht
doet ertoe

de

oor

groei naar

volwassenheid

talenten

laten schitteren

tools aanreiken
om je sterker
te maken

je goed voelen
op onze school

pesten dulden

solidariteit

krachtige
attitudevorming

we

leren kun je

leren

NIET
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Uw zorg? Onze zorg!

Leef- en leerzorgbeleid
29

Gedeelde zorg & gedeelde verantwoordelijkheid
Leerlingen

Leerkrachten

Leerling
begeleiding

Gegevens verzamelen en doorgeven

Ouders

CLB

•We verzamelen de nodige gegevens (medisch, sociaal, emotioneel, leerstoornis...) van jou tijdens het inschrijving- of zorggesprek, via
de Baso-fiche of andere overlegmomenten.
•Het zorgteam brengt je (zorg)gegevens in ons elektronisch leerlingvolgsysteem op Smartschool.
•Via een zorglijst worden deze gegevens bezorgd aan je klas- en vakleraren.

Brede basiszorg voor alle leerlingen EN observatie
•Je leerkrachten en opvoeders zorgen voor een brede basiszorg in de dagelijkse klas- en schoolwerking: het gebruik van de
digitale schoolagenda, dagelijkse aandacht voor het welbevinden, veilig klasklimaat, opmaak van cursussen, visuele
ondersteuning tijdens de lessen, duidelijke instructies, krachtige leeromgeving, betrokkenheid....
•Je leerkrachten en opvoeders observeren de eerste weken hoe je het doet tijdens de speeltijd, de les, bij toetsen...

Nadruk op respectvolle samenwerking tussen leerling, personeel, ouders en CLB waarbij ELKE partner
even belangrijk is. Elk heeft een verantwoordelijkheid. Elk draagt zorg voor elkaar.

Omgaan met
je persoonlijke
grenzen en
gaven

Zelf ook een
inspanning doen
om je
zelfredzaamheid
te verhogen

Succes ervaren
en geloven in
je eigen
kunnen

Je talenten
ten volle
ontplooien

Gelukkig zijn
en stevig

in je schoenen
staan!

“Het is goed dat we gestimuleerd worden om zoveel mogelijk zelf te proberen, maar het is ook een
grote geruststelling dat er begrip is als er iets niet lukt en dat daarvoor dan een uitzondering kan
gemaakt worden.” (leerling)
“Leerkrachten worden uitgedaagd om ‘problemen’ van jongeren om te buigen tot
‘mogelijkheden’.”(leerkracht)
“De ene leerkracht is vlotter mee te krijgen in het verhaal dan de andere. Ergens is dit wel normaal. Er
komt ook veel bij kijken en mijn zoon is niet de enige. Maar eenmaal alles goed gecommuniceerd is,
doen de leerkrachten echt hun best.” (ouder)

Bepalen van leerlingen die individuele maatregelen nodig hebben
•Je onderwijsbehoeften in de vernieuwde context en de haalbaarheid van de leerkrachten worden bekeken en samen met alle
betrokkenen worden individuele maatregelen afgesproken.
•Als uit het inschrijving- en zorggesprek blijkt dat de helpende aanpak uit het verleden bij de verhoogde zorg hoort, wordt de
observatieperiode niet afgewacht en past de leerkracht van bij het begin de helpende maatregel(en) toe.
•Een bestaand individueel begeleidingsplan wordt overgedragen naar het volgende schooljaar en van bij het begin toegepast door de
leerkrachten.

Engagement van de school, de leerling en de ouders
• Je leerkrachten en opvoeders passen de afgesproken specifieke maatregelen toe.
•Je doet een inspanning en werkt actief mee aan wat jouw leerkrachten en leerlingbegeleiding proberen op te bouwen.
Je gaat aan de slag met de hulpmiddelen en blijft voor jezelf de lat hoog leggen.
• Je ouders volgen je schoolwerk op. Ze raadplegen de individuele maatregelen in het leerlingvolgsysteem op Smartschool.
Ze steunen wat de leerkrachten en leerlingbegeleiding proberen op te bouwen en erkennen hun taak en bevoegdheid.

Evalueren en bijsturen van individueel begeleidingsplan
• Je individueel begeleidingsplan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.
•Jij en je ouders kunnen altijd terecht bij de interne zorgmedewerkers bij eventuele vragen of moeilijkheden.
•Indien voorgestelde maatregelen niet (langer) tegemoet komen aan jouw specifieke onderwijsbehoeften, dan wordt je
individuele begeleidingsplan aangepast.

30

Inlichtingen en inschrijvingen 2018-2019

Start schooljaar 2018-2019

Inschrijven gebeurt bij voorkeur tijdens onze infoavond voor eerstejaars op 18 april 2018 en onze
opendeurdagen op zaterdagnamiddag 19 mei 2018 en maandag 21 mei 2018.

Aanwezig maandag 3 september 2018:

Tijdens de zomervakantie zijn we open, telkens van 8.30 u. - 12.00 u. en van 13.30 u. - 17.00 u.
Alleen op zaterdagnamiddag, zondag en tijdens de administratieve vakantie is de school gesloten
(11 juli tot en met 15 augustus).
Herfst- en kerstvakantie 2018: openingsuren worden meegedeeld via onze website.
Krokus- en paasvakantie 2019: de school is gesloten.
Een persoonlijke afspraak maken? Dat kan! Je kan, na telefonische afspraak (051 20 02 88), tijdens de
schooluren terecht bij de jaarverantwoordelijke voor inlichtingen en eventuele inschrijving. We helpen je graag
verder... Voor een inschrijving vragen we een kopie van het laatste schoolrapport en de nodige documenten
conform de toelatingsvoorwaarden. Breng je identiteitskaart mee.

Handboeken, schoolgerei en materiaal, verhuur opbergkastje, werkkledij en
gereedschap

8.20 u.: 		
			
9.15 u.:		
				
10.10 u.:		
10.20 u.:		
15.55 u.: 		
16.45 u.:		

onze eerstejaars verzamelen op de speelplaats van het eerste jaar voor
de verwelkoming en de start van de dag.
nieuwe leerlingen van de andere jaren verzamelen op de speelplaats
van het derde jaar voor de verwelkoming en de start van de dag.
alle leerlingen zijn aanwezig op school.
de eerste lesdag begint.
einde eerste schooldag voor de eerste– en tweedejaars.
einde eerste schooldag voor de andere jaren.

Je brengt op de eerste schooldag je schooltas, planningsagenda (indien al in bezit via de boekenbedeling) en
schrijfgerei mee.
Avondstudie: de avondstudie start op maandagavond 10 september 2018.

Bij inschrijving ontvangt men bestelformulieren voor boeken en gereedschap/kledij. Boeken/leerwerkboeken
kunnen tot 5 juli 2018 op school besteld worden. Na deze datum verwijzen wij u door naar de boekhandel.

Vakantiedagen schooljaar 2018-2019

Opgelet: schoolagenda, taakblaadjes, pakketjes… dienen op school aangevraagd te worden. Dit kan via het
bestelformulier bij inschrijving.

vrije dag 				
herfstvakantie				
kerstvakantie				
pedagogische studiedag		
krokusvakantie				
paasvakantie				
dag van de arbeid		
Hemelvaart				
vrije dag				
pinkstermaandag		

Afhalen/afrekenen bestelde boeken, bestellen gereedschap, passen kledij, afrekenen gereedschap/kledij –
huren/afrekenen opbergkastje (telkens van 8.45 u. tot 11.45 u. en van 13.30 u. tot 16.30 u.) :
De 1ste jaren		
De 2de jaren		
De 3de jaren		
De 4de jaren		
De 5de jaren		
De 6de jaren en 7de bso
Se-n-Se			

woensdag 22/08/18
donderdag 23/08/18
vrijdag 24/08/18
maandag 27/08/18
dinsdag 28/08/18
woensdag 29/08/18
De bedeling gebeurt op de eerste schooldag

Dit alles gaat door in het schoolrestaurant.
Het huren van een opbergkastje gebeurt in het schoolrestaurant.
De boekenbedeling, het afrekenen van de kledij en het gereedschap gebeuren tegen contante betaling en bij
voorkeur met de betaalkaart (bancontact/geen visa).

maandag 1 oktober ‘18
maandag 29 oktober ’18 t.e.m. zondag 4 november ‘18
maandag 24 december ‘18 t.e.m. zondag 6 januari ‘19
vrijdag 1 februari ‘19
maandag 4 maart ‘19 t.e.m. zondag 10 maart ‘19
maandag 8 april ’19 t.e.m. maandag 22 april ‘19
woensdag 1 mei ‘19
donderdag 30 mei ‘19
vrijdag 31 mei ‘19
maandag 10 juni ‘19 (opendeurdag)
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Vrij Technisch Instituut
Leenstraat 32 – 8800 Roeselare
tel.: 051 20 02 88
vtiroeselare@sint-michiel.be
www.vtiroeselare.be

