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Nieuwsbrief

VTST-nieuwsbrief
Na dertig jaar zit het vertrouwde VTST-nieuws in een nieuwe verpakking, namelijk deze nieuwsbrief die
vanaf nu regelmatig in je digitale of andere brievenbus zal vallen. Zo kan de bruisende activiteit op onze
school kort op de voet gevolgd worden in kleur en beeld. Als lezer hoef je dus maar één ding te doen
en dat is VTST-NIEUWSgierig blijven naar wat de VTST allemaal te bieden heeft.

Oorlog en vrede
Onze leerlingen van de derde graad Grafische media stellen hun eigen werk tentoon. De leerlingen
werkten actief rond de tentoonstelling van Koen Broucke, Manen en laarzen, die loopt in het Taxandriamuseum. Hiervoor gingen ze aan het werk als ware beeldmanipulatoren. Voor dit project kregen de
leerlingen ondersteuning van Stijn Van de Wiel en Luc Lenoir. In alle artistieke vrijheid hebben ze bestaande (foto)beelden bewerkt tot nieuwe prenten, met een eigentijdse visie op oorlog en vrede.
De leerkrachten, William Van Laer en Dirk Jacobs, zorgden voor de technische achtergrond. Het resultaat
is een bijzonder project, met humor en met een scherp randje, te bekijken met de opendeur in H002.

Safety Challenge
Tijdens de middagcompetitie ‘The Safety Challenge’ namen de
leerlingen van het eerste jaar het tegen elkaar op in verschillende
disciplines.
De verkeersquiz werd gewonnen door M12 en 12M.
Bij de fietscontrole was 1W1 de beste klas.
De kampioen van de fietsbehendigheid was M11, die ook met de
eindoverwinning ging lopen.
De laatste dag van het eerste trimester kregen de leerlingen als
beloning een mand vol (h)eerlijk lekkers van Oxfam Wereldwinkel.
Een dikke proficiat aan de leerlingen van M11!
We bedanken ook alle deelnemers en medewerkers: jullie hebben
dat kei-goed gedaan!

Info en inschrijvingen
Opendeurdagen
Inschrijfavond
Tijdens schooldagen
Tijdens de vakantie

zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 2018 van 13.30 tot 17 u.
donderdag 7 juni 2018 van 18 tot 21 u.
van 8.30 tot 16 u.
van 1 t.e.m. 7 juli en van 11 t.e.m. 31 augustus, telkens van 9 tot 16 u.
op zaterdagen 30 juni, 7 juli, 11, 18 en 25 augustus, telkens van 9 tot 13 u.
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Bezoek aan de centrale werkplaats van de NMBS

Op een regenachtige dag vertrokken ‘s morgens vroeg het zesde jaar Elektromechanica en het zevende jaar Computergestuurde werktuigmachines richting
de centrale werkplaats Mechelen van de Belgische spoorwegen.
Voor we de rondleiding konden starten, werd er een presentatie gegeven over
de structuur van de NMBS en Infrabel alsook welke jobmogelijkheden er zijn
binnen de groep.
Eerst konden we de gestripte treinen bezichtigen. Na een periode van 30 jaar
komt elke trein binnen en wordt alles vernieuwd, behalve het chassis. Elk onderdeel wordt zelf gemaakt of hersteld van motoren, stuurcabines tot het meubilair
waarna strenge veiligheidstesten volgen.
Als de trein na een dik jaar terug klaar is, wordt hij terug in dienst genomen.
Afhankelijk van de richting werden er verschillende werkplaatsen bezocht.
Zo ging Elektromechanica meer naar het elektrische aspect en Computergestuurde
werktuigmachines had meer belangstelling voor CNC. Het was de moeite!

Thermoco
Het zevende jaar Koeltechnische installaties in het
opleidingslokaal voor HVAC (heating, ventilation,
airconditioning) bij Thermoco in Antwerpen.

Bogaerts Greenhouse Logistics
en de Ster
Op vrijdag 9 februari gingen de leerlingen van
4 TSO Bouw- en houtkunde, Elektromechanica,
Elektriciteit-elektronica, Industriële wetenschappen en Mechanische technieken op
bedrijfsbezoek in Hoogstraten.
Bij Bogaerts Greenhouse Logistics volgden
we het productieproces van stalen platen en
kokers tot afgewerkte machines voor de industriële tuinbouw.
In het plasticverwerkend bedrijf De Ster zagen
we o.a. de lepels voor de McFlurry ijsjes van de
band rollen. Allemaal heel interessant!
Na afstuderen in de VTST of na hogere studies
zijn we meer dan welkom in beide bedrijven!

Vlaamse Wiskunde Olympiade

Fysica Olympiade

Op woensdagnamiddag 17 januari namen heel wat
leerlingen van onze school deel aan de 33ste editie
van de Vlaamse Wiskunde Olympiade!
Het was een hele uitdaging en we duimen voor goede
resultaten!

Kobe en Ruben uit het zesde jaar Industriële
wetenschappen, namen deel aan de tweede
ronde van de Fysica Olympiade in Antwerpen.
VTST is trots op jullie.

Betoncentrale Van Gorp
Op een zonnige winterse dag kreeg het vierde
jaar BSO Bouw een rondleiding bij Betoncentrale Van Gorp te Turnhout. Deze centrale
werd in werking gezet voor ons.
Van het schip tot in de betonmixer konden we
de weg van elk kiezelsteentje volgen.
We kregen een gepassioneerde uitleg van
een man met veel ervaring. Het bedrijf is ook
gespecialiseerd in het verwerken van steenpuin, ook op dit item hebben we nu een klare
kijk. (We willen graag Betoncentrale Van Gorp
bedanken om dit bedrijfsbezoek voor ons te
organiseren.)

Aan tafel
De leerlingen van Grafische media en Printmedia hebben een mooie tafel gekregen van
een grote boekdrukkerij uit Brugge. De tafel
is gevuld met grote houten en loden letters.
De leerlingen zijn er fier op en zullen deze
tafel gebruiken voor het maken van ontwerpen voor hun drukwerk. Op de foto de
leerlingen van D61.

Iedereen
telt!

Klasbak 2018
Zaterdag 10 maart werd één van de hoogtepunten van onze campagne voor Broederlijk Delen 2018.
Al vele jaren geven we leerlingen de kans om podiumervaring op te doen. Ook dit jaar organiseren we
een heuse klas-battle! Een tiental klassen streed onder leiding van de leerkrachtenband ‘Moet Kunnen’,
om de titel ‘Klasbak 2018’. Leerlingen van de deelnemende klassen brachten muziek, acts en performance op het podium en lieten zo hun ontluikende talenten zien. Een professionele jury bepaalde welke
klas de ‘Klasbak 2018’ wint. Deze muzikale happening voor Broederlijk Delen vond plaats op zaterdag
10 maart in “De Djoelen” in Oud-Turnhout. De opbrengst van deze avond gaat naar jaarlijkse gewoonte
integraal naar onze actie Broederlijk Delen 2018.

Over-Leven-sdagen
Net vóór de paasvakantie trokken de 6de jaars
BSO zich terug in de bossen van Herentals voor
de ‘Over-Leven-sdagen’. Ze waren te gast op
scoutsdomein De Brink voor een onvergetelijke
driedaagse. Het programma bestond uit een
gezonde mix van ontspanning, sport, spel en
enkele getuigenissen rond ‘levensbelangrijke’
thema’s. Zelfs het kwakkelweer kon de deelnemers niet deren. Woensdagmiddag keerden de
zesdejaars moe maar tevreden huiswaarts.

Transit
De leerlingen van het 7de jaar Stuur- en beveiligingstechnieken TSO namen op 8 februari deel
aan de TRANSIT-schoolverlatersdagen. Ze kregen het toneelstuk ‘Wij willen werk’ voorgeschoteld
over de uitdagingen van het solliciteren. Nadien volgde er voor hen nog een infosessie rond
sociale zekerheid en arbeidsrecht.

Londenreis 2018
Op een vroege zaterdagochtend in de krokusvakantie vertrokken 43 enthousiaste leerlingen en hun
begeleiders op Londenreis.
Met de bus op de ferry in Calais, richting Dover en dan verder naar het centrum van Londen.
Daar aangekomen was onze eerste activiteit de rugbymatch van de Saracens. Niet zo spannend, maar
wel heel leuk. De volgende dag stonden we op met een stralend zonnetje en brachten we een bezoekje
aan het Science and Natural History Museum. Daarna passeerden we ook even langs
Harrods. Na het middagmaal begonnen we aan onze stadswandeling/fotozoektocht door Londen.
We kwamen op heel wat bekende plaatsen en maakten hier natuurlijk ook veel foto’s.
‘s Avonds gingen we langs de achterbuurten van de grote stad en vertelden we het verhaal van Jack the
Ripper. Het bleef ook de volgende dag mooi, zonnig weer en er stond opnieuw veel op het programma,
een bezoek aan het British Museum of gaan kijken naar de Changing of the Guards aan Buckingham
Palace. In de namiddag wandelden we langs de zuidkant van de Thames en als afsluiter gingen we
naar de musical Mamma Mia! Het was een supertoffe reis met heel veel mooie herinneringen!

Voetbal in de warmste week
Een tijdje geleden vroegen we ons met de leerkrachten
Lichamelijke opvoeding af wat we voor Broederlijk Delen
dit jaar konden doen.
Zo kwamen we op het idee om tijdens de Warmste Week
een voetbalwedstrijd in te richten tussen de leerkrachten
en de leerlingen waarbij opbrengst natuurlijk gaat naar
Broederlijk Delen.
Directeur Frank Biesemans nam de leiding als scheidsrechter en werd het een hele leuke wedstrijd onder een
stralend zonnetje en met muziek op de achtergrond. Zo
goed zelfs dat andere ploegen de leerkrachten reeds
opnieuw uitgedaagd hebben. Waarschijnlijk ook omdat
de eindstand nu onbeslist was met 0 – 0. Wordt vervolgd!

Bouwafdeling van de VTST
bouwt aan een betere wereld
Dat de leerlingen van de afdeling Bouw hun
handen uit de mouwen kunnen steken, hoeft
geen betoog. Dat ze daarbij ook nog eens het
hart op de juiste plaats hebben, illustreert het
volgende, lovenswaardige initiatief. Na een
oproep van enkele leerkrachten wisten ze op
korte tijd maar liefst 374 euro te verzamelen
voor de partners van Broederlijk Delen in
Oeganda. Dit deden ze symbolisch door het
bedrag over te maken aan de godsdienstleerkrachten in een typische bouwhelm. Op deze
manier dragen ook zij hun ‘steentje’ bij en
‘bouwen’ zij daadwerkelijk mee aan een betere
wereld voor iedereen! Bedankt!

Vrije Technische Scholen van Turnhout
Zandstraat 101 - 2300 Turnhout - www.vtst.be - +32 14 41 69 51
V.U. Frank Biesemans

Blikvangers:
• Vergeet niet je
Facebookprofiel te
beveiligen
• Voor de eerste
jaarstudenten,
vergeet je gezonde
voeding niet
• Al gemerkt
vooraan? Er is
een nieuw kleurtje
gebruikt bij de
hoofdingang.
• Arne De Wit van
D61 is Belgisch
kampioen biljarten
geworden (in zijn
klasse).
• De winnaar van
klasbak is Jefrey
Hammond van
31M.

