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WELKOM
Beste ouders en leerling,
Welkom in VTI-De Puytenput!
Via deze info-brochure willen we jullie nader kennis laten maken met onze
school en haar medewerkers, met ons opvoedings- en vormingsproject en
met onze werking. Uiteraard kan deze brochure maar een beperkte illustratie
zijn van wat onze school te bieden heeft … en vind je hier dus niet alle
antwoorden op je vragen … Misschien brengt een bezoek aan onze website
(www.vtiaalst.be) uitkomst …
Voor meer informatie kan je steeds contact met ons opnemen of eens
langskomen op de gewone schooldagen, de opendeurdag, de infodag of op
inschrijvingsdagen tijdens de zomervakantie. Wie zich inschreef vóór de
zomervakantie, mag tijdens de zomervakantie nog een schrijven met info
(boekenlijsten, praktische afspraken,…) verwachten.

CONTACT
VRIJ TECHNISCH INSTITUUT
De Puytenput * Eerste graad Sinte Annalaan 198
9300 Aalst
Tel 053 73 92 51 (onthaal)
Fax 053 73 72 90
puytenput@vtiaalst.be www.vtiaalst.be
SCHOOLBESTUUR Priester Daens College vzw
Joost De Groote, voorzitter, Vakschoolstraat 41, 9300 Aalst

opdrachtverklaring
Het Priester Daens College verbindt 9 scholen om samen sterk en kwaliteitsvol onderwijs te maken. Als Katholieke
dialoogscholen laten we ons uitdagen door de inspiratie van Priester Daens. Ons toekomstgericht onderwijs geeft iedereen een
kans om te ontdekken wie ze zijn en te groeien in wie ze willen worden. Wij willen onze kinderen en jongeren leren leven en leren
leren vanuit de waarden waarvoor priester Daens stond en van waaruit hij leefde: sociale bewogenheid, gelijkwaardigheid en
vernieuwing. Zoals Priester Daens geraakt werd door de mens die hij voor zich zag, willen wij ons laten raken door het unieke
van elk kind, elke jongere en daarmee hoopvol op weg gaan. Zoals priester Daens tegendraads zijn stem altijd opnieuw liet
klinken, willen wij eigentijds tegendraads met een open blik kijken naar de samenleving van vandaag en morgen. Daarin
durven wij grenzen verleggen doorheen onze aanpak, ons aanbod en ons zorgbeleid. Zoals priester Daens het lef had om uit te
komen voor wie hij was en wat hem bezielde, willen wij als katholieke dialoogscholen ons blijven inspireren aan het
levengevend verhaal van Jezus van Nazareth. Vanuit hun schooleigen context gaan de verschillende scholen in dialoog om
samen kwaliteitsvol, warm en zorgzaam onderwijs aan te bieden. Hiertoe willen we groeien in het elkaar ondersteunen,
stimuleren en inspireren met veel respect voor ieders eigenheid, ieders rol en verantwoordelijkheid. Bestuurders, directies,
personeel, ouders en leerlingen slaan hiervoor de handen in elkaar en willen hier samen met alle betrokkenen echt voor gaan ...
... SAMEN Priester Daens College ... met 5 KRACHTLIJNEN ...
Uniciteit in verbondenheid ...
Alle kinderen, alle jongeren willen wij in hun eigenheid erkennen en respecteren en samen met hen op zoek gaan om het
beste uit henzelf naar boven te halen. We willen hen met hun unieke persoonlijkheid leren leven en samenleven in
verbondenheid met elk-ander. De diversiteit zien wij als een verrijking en uitdaging om hieraan samen te bouwen.
Eigentijds tegendraads ...
In alles wat we aanbieden willen wij toekomstgericht denken. Dat daagt ons uit om steeds creatief vernieuwend te zoeken
naar het beste voor onze leerlingen en onze scholen. Innovatief onderwijs is meegaan in een snel veranderende
samenleving waarin onze jongeren straks hun eigen weg kunnen vinden. Wij willen hen hierbij uitrusten met de nodige
veerkracht en de nodige competenties.
Levengevend verhaal ...
Ons levengevend verhaal volgt vanuit onze evangelische inspiratie die Hij ons heeft voorgeleefd en ook door Priester
Daens in een hedendaagse en maatschappelijk relevante context werd geplaatst.De ﬁguur van Priester Daens is
consistent met de waarden van het gemeenschappelijk pedagogisch project, d.i. de katholieke dialoogschool : christelijke
inspiratie, zorgen voor elkaar, openheid, vrijheid, verantwoordelijkheid en een groot engagement zijn basiswaarden die wij
willen voorleven en doorgeven aan ieder die met ons samen school maakt.We willen vooral leren van elkaar, van elkaars
inzichten en minstens evenzeer van elkaars inzet en van de keuzes die jongeren en alle mensen maken. We zijn
dankbaar dat we samen met bestuurders, directies, personeel, ouders en leerlingen mogen nadenken en luisteren hoe zij
naar het leven kijken en wat hen als waardevol overkomt. Het ligt niet voor de hand dat mensen met elkaar scheep gaan
en met wie ze dat doen en voor hoe lang. Maar we willen tonen dat alle scholen van het Priester Daens College
betrouwbare partners zijn in een gemeenschappelijke zoektocht naar min of meer vaste grond onder onze voeten en dat
we dit blijven doen vanuit onze evangelische inspiratie en de waarden die Priester Daens hoog in het vaandel droeg.
Daarom staat de iconische ﬁguur van Priester Daens voor ons gelijk met de regionale verankering en de christelijke
inspiratie, terwijl de naam college refereert naar zijn emancipatorisch karakter en de visie om kwaliteit en zorg voor
iedereen te willen bieden.
In dialoog ...
Wij geloven in een dialogale samenwerking tussen de verschillende scholen die elk hun eigenheid hebben en juist vanuit
die eigenheid elkaar kunnen verrijken en verruimen. Wij willen deze dialogale samenwerking ook doortrekken buiten onze
scholen en de uitdagingen waarvoor onze samenleving ons stelt met veel vertrouwen aangaan. Wij willen verbinden in
plaats van te verwijderen. De diversiteit en pluraliteit binnen onze samenleving 'omarmen' door te leren van verschillende
culturen en levensbeschouwingen. Alleen zo kunnen wij met onze scholen meebouwen aan een verdraagzame en
duurzame samenleving.
Groeien ...
Mens worden is een levenslang groeiproces. Met onze scholen groeien wij mee en bieden wij een kwaliteitsvol aanbod
voor elk kind en elke jongere. Daartoe engageren we ons met heel veel enthousiaste en gemotiveerde medewerkers die
samen verder groeien in de positieve geest en de dynamiek die Priester Daens College wil uitdragen.

priester ADOLF DAENS
(°Aalst, 18 december 1839 - + Aalst, 14 juni 1907)

Adolf Daens werd geboren te Aalst in 1839 in een gezin van kleine
middenstanders: zijn vader was er werkzaam als leidekker en zijn
moeder was mutsenmaakster en winkelierster.
Hij trad in bij de jezuïetenorde en nadat hij daar in 1871 ontslagen was,
werd hij seculier priester en belandde na tal van posten en omzwervingen
terug in zijn geboortestad Aalst.
Hij gaf er privélessen aan kinderen van welstellende ouders, vertaalde op
eigen initiatief Hebreeuwse teksten, schreef heiligenlevens en werkte
occasioneel mee aan de activiteiten van zijn broer Pieter, die uitgever
was. Getroﬀen door de mensonwaardige omstandigheden in de fabrieken
van Aalst, ging hij zich interesseren voor het lot van de arbeiders en riep
hij de daensistische beweging in het leven. Als uitvloeisel hiervan werd in
1893 de Christene Volkspartij opgericht, daarbij geïnspireerd door de
pauselijke encycliek Rerum Novarum van paus Leo XIII.
Vanaf 1894 was Daens lijsttrekker van de Christene Volkspartij en werd
meermaals verkozen tot volksvertegenwoordiger. Zijn strijd voor de
arbeiders en zijn politieke acties leidden uiteindelijk tot een veroordeling
door de Kerk ... maar 108 jaar na zijn overlijden kwam er bij zijn graf
kerkelijk eerherstel uit de mond van aartsbisschop A.J. Léonard ...
„Ik ben hier vandaag voor eerherstel. Spijtig
genoeg werd priester Daens niet ondersteund door de bisschop en de aartsbisschop. Ze hebben hem niet geholpen
maar veroordeeld. Hadden ze hem begeleid,
wat een kans was dat geweest voor het
geloof in de streek. Vandaar dat ik hier
vandaag ben als aartsbisschop om Daens in
ere te herstellen. Beter laat dan nooit. In zijn
strijd voor het arme volk behield hij altijd zijn
geloof en is hij trouw gebleven aan de leer
van de Kerk. De priester voerde een goede
strijd voor de arbeiders, die schandelijk werden
uitgebuit. Ze werden blootgesteld aan de
misbruiken van hun bazen en aan de
arrogantie van hun volksvertegenwoordigers,
die hun taal -het Vlaams- misprezen ...........“

DOELSTELLINGEN EERSTE GRAAD
De doelstellingen van de Eerste Graad van het Secundair Onderwijs zijn duidelijk omschreven in de Eindtermen en Basiscompetenties, zoals die door de overheid bepaald
zijn. Uiteraard besteden we in de sfeer van 'permanent onthaal' de nodige aandacht aan
een vlotte overstap van de basisschool naar het secundair onderwijs.
De basisvorming van de lagere school wordt (met extra aandacht voor taal, wiskunde en
ICT-vaardigheden) herhaald en uitgebreid in het licht van de verdere studiekeuze,
oriëntering en schoolloopbaanbegeleiding…
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Hierbij begeleiden we onze leerlingen op drie belangrijke leersporen:
LEREN LEREN … om op een passende en succesvolle manier te leren omgaan met
studie, werk, schooltaken,…
LEREN LEVEN … om op een passende manier te leren omgaan met zichzelf en
met de anderen, ...
LEREN KIEZEN … om passende studiekeuzes te maken die aansluiten bij de eigen
interesses en talenten, …
De aangeboden studiepakketten willen een zo breed mogelijke waaier aan kennisen vaardigheidsgebieden bestrijken, zodat een Eerste Graad in VTI- De Puytenput
pas écht een ontdekkingsreis wordt op zoek naar de interesses en talenten van de
leerling … op weg naar een succesvolle tweede en derde graad …

STEM (Science-Technology-Engineering-Mathema cs) is
een interna onaal le erwoord dat staat voor een waaier aan
technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige
opleidingen en beroepen.
De laatste jd rijzen de „STEM-scholen“ als paddenstoelen uit de
grond, maar het behoe natuurlijk geen betoog dat een technische
school, zoals VTI-Aalst met zijn meer dan een eeuw ervaring en
exper se in techniek, dé ideale leeromgeving is om écht en succesvol
met STEM aan de slag te gaan ...

Heb je bewondering en verwondering voor de wereld om je heen? Ben je
crea ef? Wil je zelf ontwerpen en programmeren? Wil je 3D-printers, lasercu ers en robots naar jouw hand ze en?
Dan is één van de STEM-op es in VTI-Aalst de aangewezen keuze.
Vanaf het eerste leerjaar Industriële Wetenschappen, Technologie of Techniek
1B nemen we jou mee op de boeiende ontdekkingstocht doorheen de zes-of
zevenjarige opleiding binnen VTI-Aalst. In alle STEM-rich ngen word je
uitgedaagd om op jouw maat mee te werken aan baanbrekende en
vernieuwende projecten ... de ideale voorbereiding op Hoger Onderwijs of
tewerkstelling op de arbeidsmarkt.
Kies voor je toekomst! Stem STEM!

EERSTE LEERJAAR A of B ?
A-STROOM of B-STROOM ?
In de Eerste Graad van het Secundair Onderwijs verken je uitgebreid
je talenten en interesses. Je bouwt er verder aan de vertrouwde leervakken van de basisschool en daarnaast kan je er ook al proeven van
de diverse opleidingen die later in de Tweede en de Derde Graad aan
bod zullen komen.
Er wordt in de Eerste Graad nog geen onderscheid gemaakt tussen
onderwijsvormen als A(lgemeen), K(unst), T(echnisch) of B(eroeps)
Secundair Onderwijs.
Men maakt wel een onderscheid tussen de A-STROOM (die in principe voorbereidt tot de hele waaier aan studierichtingen en opleidingen
in de 2de en 3de graad) en de B-STROOM (die speciﬁek voorbereidt
op BSO).

STUDIE-AANBOD 2020-2021 in
VTI-AALST De Puytenput
A-STROOM

B-STROOM

Eerste Leerjaar A

Eerste Leerjaar B

Technologie
Industriële Wetenschappen

Tweede Leerjaar A
Industriële Wetenschappen
Mechanica-Elektriciteit
Bouw- en Houttechnieken

Hout - Bouw
Mechanica - Elektriciteit
Voeding - Decoratie

Tweede Leerjaar B
Elektriciteit - Metaal
Bouw - Hout - Schilderen -Decoratie
Restaurant & Keuken

Modules en opties met klemtoon op TechniekWetenschappen-Wiskunde-ICT (STEM) ... uniek in Aalst!

EERSTE LEERJAAR A
- het getuigschrift Basisonderwijs behaalde.
- zijn/haar (technische) talenten en interesses wil verkennen
en ontwikkelen.
- uitkijkt naar een verdere technische opleiding en vorming
binnen TSO, waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan.

Module
1 TECHNOLOGIE
voor wie ...

- het getuigschrift Basisonderwijs behaalde.
Module
- zijn/haar (technische) talenten en interesses wil verkennen
INDUSTRIËLE
2
en ontwikkelen.
WETENSCHAPPEN
- uitkijkt naar een eerder algemene, theoretische technische
voor wie ...
opleiding en vorming met het oog op Hoger Onderwijs.

EERSTE LEERJAAR B
Module
3 HOUT-BOUW
4 METAAL-ELEKTRICITEIT
5 VOEDING-DECORATIE
voor wie ...

- het getuigschrift Basisonderwijs niet behaalde.
- zijn/haar (technische) talenten en interesses wil verkennen
en ontwikkelen.
- uitkijkt naar een praktische technische opleiding en vorming
binnen BSO.

... of aanmelden kan ...
- in de loop van het voorafgaande schooljaar tijdens de schooluren,
- op de inschrijvingsdagen tijdens de zomervakantie (zie VTI-website),
- of op afspraak via tel. 053 73 92 62 of 053 73 92 51.

INSCHRIJVEN ...
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TWEEDE LEERJAAR A
Basisoptie

1

Basisoptie

INDUSTRIËLE
WETENSCHAPPEN

2

Basisoptie

MECHANICA
ELEKTRICITEIT

3

BOUW- en HOUTTECHNIEKEN

TWEEDE LEERJAAR B
Basisoptie

4

Basisoptie

ELEKTRICITEIT
MECHANICA

5

Basisoptie

BOUW-HOUTDECORATIE

6

RESTAURANT
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(NATUUR)WETENSCHAPPEN

STEM Mechanica/Elektriciteit
STEM Bouw- en Houttechnieken
STEM Industriële Wetenschappen
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... op weg naar de
TWEEDE GRAAD in
VTI-BOVENBOUW ...

www.vtiaalst.be

WIE is WIE ?

Johan Haezaert
directeur

Rik Waumans
technisch adviseur

Eveline Lieﬀerinckx
leerlingenbegeleider

Kris Chiau
graadcoördinator

Bertje Eeckhoudt
secretariaat

Pieter Bogaert
alg. coördinator

Els De Blauwe
int. pedag. begeleider

Hilde De Backer
leerlingenbegeleider

Goedele Hertsens
leerlingenbegeleider

Bart van den Driessche
beleidsondersteuner

Rieja De Cock
secretariaat

Anton Van Der Roost
jo-jo-medewerker

(SCHOOL)DAGINDELING
08u25 tot 09u15 : eerste lesuur

11u55 tot 12u45: middagpauze

09u15 tot 10u05: tweede lesuur

12u45 tot 13u35: vijfde lesuur

10u05 tot 10u15: ochtendpauze

13u35 tot 14u25: zesde lesuur

10u15 tot 11u05: derde lesuur

14u25 tot 14u35: namiddagpauze

11u05 tot 11u55: vierde lesuur

14u35 tot 15u25: zevende lesuur

ONTHAALDAGEN
De leerlingen van VTI De Puytenput krijgen op de eerste schooldagen een aangepast
programma om de groepsvorming te bevorderen en de leerlingen vertrouwd te maken
met de school en de schoolgebouwen. Naast de ludieke activiteiten, afspraken,… willen
we vooral zorgen voor een warm onthaal om de overstap van basisonderwijs naar
secundair zo vlot mogelijk te laten verlopen. We sluiten de eigenlijke onthaalperiode af
met een startviering voor de leerlingen en een kennismakingsavond voor de ouders
(datum: zie schoolkalender) maar willen de sfeer van 'permanent onthaal' graag het hele
schooljaar verder aanhouden…

KLASTITULARIS ( en CO-KLASTITULARIS)
De klastitularis staat borg voor een persoonlijke begeleiding van zijn/haar leerlingen,
onderhoudt contacten met de ouders en zorgt voor een goede klassfeer en studiementaliteit. Hij/zij is uiteraard de meest aangewezen persoon om in samenwerking met
de leerlingenbegeleiding en prefectuur in te spelen op mogelijke problemen.

GRAADCOÖRDINATOR
Bij schending van de leefregels zal de graadcoördinator in samenspraak met de directie
zorgen voor passende maatregelen.

BALIE mediatheek
Aan de balie in de mediatheek kan je terecht voor kleine praktische problemen, kopies, ...
het inleveren van documenten, ...
De balie-medewerker staat ook in voor het toezicht in de mediatheek op leerlingen met
een time-out ...

ONTHAAL & SECRETARIAAT
Het Onthaal/Secretariaat is elke schooldag open van 08u00 tot 16u30. Men kan er
terecht om een eventuele afwezigheid of te laat komen te regelen,… Ook bij praktische
problemen en voor EHBO kan je hier terecht.

INTERNE LEERLINGENBEGELEIDING
Voelt een leerling zich niet goed in z'n vel, heeft hij/zij nood aan een luisterend oor of een
goed gesprek, dan kan hij/zij terecht bij de medewerkers van de Interne
Leerlingenbegeleiding, die ook de Gelijke-Onderwijskansen-werking (GOK) op school
coördineren. De leerlingenbegeleiders trachten steeds naar goede en duurzame
oplossingen voor de problemen te zoeken en willen hierbij graag alle participanten
(leerling-leerkracht-ouders) betrekken ... Een greep uit de brede waaier aan activiteiten:
Leren Leren: acties en coaching m.b.t. studiemethode, planning, remediëring,…
Leren Leven: projectwerking, individuele begeleiding m.b.t. gezondheid, voeding,
verslaving, rouw, …
Leren Kiezen: studiekeuzebegeleiding, …
Aandacht voor leerstoornissen/handelingsplannen
Coaching bij speciﬁeke problemen d.m.v. contractwerking, volgkaartsysteem, …

CLB
Uiteraard werken de Interne Leerlingenbegeleiders nauw samen met de medewerkers
van het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding).
Het CLB is actief op vier domeinen: het leren en studeren, de schoolloopbaan,
de preventieve gezondheidszorg en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
VTI-De Puytenput werkt samen met

VRIJ CENTRUM LEERLINGENBEGELEIDING (CLB)
Langestraat 2, 9300 AALST
Tel.: 053 78 85 10

AGENDA
De digitale agenda op Smartschool geeft weer wat er tijdens de les gebeurde, welke
taken er moeten gemaakt worden en wat tegen de volgende les moet ingestudeerd
worden. Elke week moet één van de ouders de planningsagenda ondertekenen.

EVALUATIE & RAPPORT
Alle leerlingen van de Eerste Graad worden in de loop van het schooljaar permanent en
gespreid geëvalueerd aan de hand van taken, zelfstandig werk, groepswerk, mondelinge en schriftelijke oefeningen, kleine en grote toetsen, …
Deze evaluatieresultaten stellen de leerling, leerkrachten en ouders in staat om passend
bij te sturen, waar nodig …
Voor de leerlingen van de klassen van de A-stroom worden er examens georganiseerd
voor bepaalde vakken. Als bekroning van de werking in de Eerste Graad leggen de
leerlingen van 2T/2IW/2B op het einde van het schooljaar een bescheiden mondelinge/schriftelijke STEM-proef af over een technisch onderwerp.
Ouders kunnen de prestaties en de vorderingen van hun dochter/zoon volgen d.m.v.
(maandelijkse) tussentijdse rapporten. Op het einde van elk trimester ontvangen de
leerlingen en hun ouders een trimesterrapport. Per trimester blijven alle examens,
toetsen, overhoringen,… bewaard.

REMEDIËRING
Wanneer - door een afwezigheid een stuk van de leerstof werd gemist
- blijkt dat er leerstof onvoldoende verwerkt is
- basiscompetenties Nederlands-Wiskunde-ICT ontbreken,
kan er op aangeven van de leerkrachten voorgesteld (of verplicht) worden om in het
FLEX-uur (of naschools) remediëringslessen te volgen.

ZORGFORMULIER
Bij de aanvang van het schooljaar krijgen de leerlingen een 'zorgformulier' mee waarop
bijzondere zorgvragen (leermoeilijkheden, familiale omstandigheden, gezondheidstoestand,…) verduidelijkt kunnen worden, zodat de school hiermee passend rekening
kan houden.

OUDERAVONDEN
Driemaal per schooljaar (data: zie schoolkalender) wordt een ouderavond georganiseerd:
1. begin september: kennismaking met de school en haar medewerkers
2. einde december: evaluatie resultaten eerste trimester
3. einde 2de trimester: info-avond, individuele adviezen, …
m.b.t. studiekeuze en schoolloopbaan
Uiteraard kan men in de loop van het schooljaar steeds een afspraak maken voor een
gesprek met leerkrachten of andere schoolmedewerkers.

MIDDAGACTIVITEITEN
De middagpauze geeft de leerlingen de gelegenheid om nieuwe energie op te doen:
broodmaaltijd in de refter, warme maaltijd in de zelfbediening of ontspanning op het
speelplein,…
Daarnaast zijn er ook middagactiviteiten voorzien:
• middagstudie
• sport
• computer & internet

CULTURELE ACTIVITEITEN/UITSTAPPEN
Film, concert, museumbezoek, … Afhankelijk van het aanbod en de actualiteit, nemen
onze leerlingen deel aan extra-muros-activiteiten die aansluiten bij de leerinhouden van
de vakken en de opleiding.

SPORT
Naast de lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen, besteden we de nodige aandacht
aan sporten en bewegen, …
- interscolaire wedstrijden
- ijsschaatsen
- ﬁetstochten
- sportdag
- sport/spel op het speelplein
- wandelingen

DRIEDAAGSE 1B
In de loop van het derde trimester gaan de leerlingen van het Eerste Leerjaar B op
driedaagse uitstap. Naast het “andere leren” is het vooral een gelegenheid om, even weg
van de alledaagse schoolse omgeving, mekaar op een andere en soms verrassende
manier te leren kennen en waarderen ...

TAALSTAGE 2T - 2IW
In het kader van de eindtermen Frans gaan de leerlingen van 2TBH, 2TME en 2IW op
driedaagse taalstage. De bedoeling is de leerlingen onder te dompelen in een Frans
taalbad en tevens de historische, culturele en toeristische aspecten toe te lichten. De
nadruk ligt op zelfredzaamheid in het Frans en het gebruik van die taal in dagdagelijkse
situaties.

SCHOOLKALENDER
Bij de aanvang van het schooljaar ontvangen leerlingen en ouders een schoolkalender,
met daarop alle activiteiten, rapportdata, vrije dagen, … voor het komende schooljaar.
De kalender is ook te raadplegen en te downloaden op de VTI-website.

SCHOOLREGLEMENT & LEEFREGELS
Op de schoolwebsite (www.vtiaalst.be) vindt u bij “downloads en links“ ook het
Schoolreglement en de Leefregels terug. Hierin staan juridische en praktische afspraken
die we met de leerlingen en ouders willen maken om een goede samenwerking en een
vlot verloop van het schooljaar te waarborgen.

INSPRAAKORGANEN
In de Leerlingenraad zetelen klasverantwoordelijken o.l.v. een voorzitter en een
secretaris, die aangeduid worden via verkiezingen. De werking van de leerlingenraad
wordt gecoacht door de leerlingenbegeleiders, zodat de leerlingen zich geleidelijk
kunnen oefenen in echte participatie en voorstellen en ideeën kunnen aanbrengen
waarvan iedereen beter wordt ...
Ouders krijgen inspraak via een afvaardiging van de Ouderraad in de VTI-Schoolraad.

TURN- en WERKKLEDIJ
Omwille van de sportvloer in de turnzalen is het gebruik van kwaliteitssportschoenen
verplicht. Die laten bij intensieve training geen sporen na op de vloer. In de turnles dragen
de leerlingen een t-shirt en een sportbroek, eveneens met het VTI-embleem. In het
praktijklokaal dragen de leerlingen uniforme werkkledij. De sport- en werkkledij kan
aangeschaft worden op de verkoopdienst.

MIDDAGPAUZE & MIDDAGMAAL
's Middags kunnen de leerlingen hun broodmaaltijd gebruiken in de refter. Voor een warm
middagmaal of soep kan men terecht in de zelfbediening.
Al onze leerlingen blijven tijdens de middagpauze op school. Hiervan kan slechts afgeweken worden mits afspraken met de graadcoördinator.

AVONDSTUDIE
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen leerlingen naschools in de avondstudie met toezicht blijven tot 16.15 u. Controle gebeurt via een dagelijkse stempel met
vertrekuur in de schoolagenda. U kan dan 's avonds nakijken hoe laat uw kind de studie
heeft verlaten.

LOCKERS & KLEEDKASTJES
De leerlingen krijgen de beschikking over een individuele locker. Daarnaast delen ze met
een medeleerling een kleedkastje in de was- en kleedplaats.
Bij verlies zal de vervanging van de sleutel vergoed moeten worden.

VERKOOPDIENST
Voor alle schoolbenodigdheden kan je terecht op de verkoopdienst van de school.
Raadpleeg onze website voor info over de openingsuren in augustus en september.
Hou er wel rekening mee dat alle aankopen steeds contant betaald dienen te worden
(cash of met bankkaart).

SCHOOLREKENING
Per schooljaar bezorgen wij u twee schoolrekeningen:
• een A-factuur (rond de herfstvakantie) met de algemene kosten voor een
heel schooljaar en
• een B-factuur (rond de paasvakantie) met de afrekening van persoonlijke kosten.

SCHOOLLIED
je bent jong en je weet wel wat je wil
d'Eerste Graad, ja, daar maak je het verschil
ons spelen is hier leren en ons leren is een spel
dus voelen we ons goed in ons vel
leer dan leren, leer dan leven, leer dan kiezen wat je wil
kom beweeg, zing met ons mee en zit niet stil
leer dan leren, leer dan leven, leer dan kiezen wat je wil
en zit niet stil
één of twee, zit j'in Okan of IW
A of B, iedereen doet met ons mee
we leren en we werken, hier komt alles aan bod,
waar kennen kunnen wordt
leer dan leren, leer dan leven, leer dan kiezen wat je wil
kom beweeg, zing met ons mee en zit niet stil
leer dan leren, leer dan leven, leer dan kiezen wat je wil
en zit niet stil
zo leer je hier op school je eigen weg te gaan op eigen benen staan
zit niet stil, ja, je weet wel wat je wil
zit niet stil want zo maak je het verschil
we bouwen aan de toekomst: op naar Twee en Drie,
't kan hier in 't VTI
leer dan leren, leer dan leven, leer dan kiezen wat je wil
kom beweeg, zing met ons mee en zit niet stil
leer dan leren, leer dan leven, leer dan kiezen wat je wil
en zit … niet stil! Ja, in de Puytenput zit niemand stil!!!

Het waarom van de
OUDERRAAD

OUDERRAAD ...

De Ouderraad is er voor alle ouders van alle leerlingen, zonder sociaal
onderscheid.
Door het wettelijk participatiedecreet zijn wij vertegenwoordigd binnen
de Schoolraad met een volwaardig stem- en adviesrecht.
Wij zijn een schakel tussen jullie ouders en de directie.
Binnen de Ouderraad worden voorstellen en/of opmerkingen geformuleerd,
die door jullie kunnen aangebracht worden of die wij opmerken.
Tijdens diverse vergaderingen worden die besproken en indien nodig, doorverwezen met eventueel advies naar de schoolraad, de directie of de
bevoegde persoon.
Wij beslissen niets, maar jullie kunnen ons beschouwen als een soort stootgroep om bepaalde problemen aan te kaarten en gerealiseerd te krijgen.
Voor jullie ouders is het heel belangrijk om samen te werken met de ouderraad, daar wij drempelverlagend zijn om bepaalde problemen aan te brengen.
Wij willen echter benadrukken dat de deur van de directie en de
leerlingenbegeleiding altijd voor jullie openstaat en wij als Ouderraad ook die
deur gebruiken.
Neem gerust contact op, wij beantwoorden zo vlug mogelijk jullie
vragen. E-mail: vti.aalst.ouderraad@gmail.com

Neem ook even een kijkje op onze facebookpagina.
VTI Aalst Ouderraad

Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

VTI-Aalst: ... een school met geschiedenis
Vanaf 1905 begon André De Waegenaere bij de belangrijkste
Aalsterse industriëlen en werkgevers te pleiten voor de oprichting van een dagschool voor technisch onderwijs. Op 1 april
1911 kwam onder voorzitterschap van pastoor Willems een
algemene vergadering bijeen, waarop men besliste een “VRIJE
VAK - en AMBACHTSSCHOOL” op te richten. De school zou
gebouwd worden op gronden die eigendom waren van de SintJozefsparochie.
Hoewel het gebouw klaar was in 1912, opende de
school reeds op 16 oktober 1911 haar deuren voor 39
leerlingen. Leraar en stadsarchitect Triphon De Smet
zette zich vanaf 1921 aan het tekenen van de uitbreidingsplannen, die in de volgende decennia gerealiseerd zouden worden.
In september 1952 werd gestart met een eerste leerjaar lager secundair technisch onderwijs: het Oriëntatiejaar. In 1965 kreeg de school haar huidige naam:
het Vrij Technisch Instituut Aalst en vanaf 1966
werd er begonnen met de bouw van de turnzaal.
In 1973 startte men met de uitbreiding van het VTI aan
de “andere kant” van de Sint-Annalaan. Ondertussen
was het VTI uitgegroeid tot één van de meest
prominente technische scholen van het land. Naast
TSO- en BSO-opleidingen bood de instelling ook
hoger onderwijs en leergangen voor volwassenen
aan.
VTI-1 (eerste graad), dat sinds 1991 een zelfstandige
school geworden was, kreeg in september 2004 een
nieuw onderkomen in het recente VTI-gebouw aan de
hoek van de Ledebaan en de Sinte Annalaan en
luistert sindsdien naar de naam:
VTI-De Puytenput.

www.vtiaalst.be

puytenput@vtiaalst.be

LIGGING en BEREIKBAARHEID
De VTI-scholen zijn gemakkelijk te bereiken met het
openbaar vervoer. Ze dienstregelingen De Lijn en NMBS.

Alhoewel de Franse maarschalk Turenne
reeds in 1667 de Aalsterse stadsvesten
“militair” uit de weg ruimde, bleef de onmiddellijke omgeving “buiten de stadspoorten”
haar landelijk karakter behouden. Zo duurde
het tot 1841 alvorens de laatste stadsgrachten
gedempt werden.
Waar wij nu de School- en de Meuleschettestraat kennen, liep een voetweg, net breed
genoeg om te dienen als leewech voor eene
coe met een zeele.
Deze 551m lange Puytenputvoetweg
leidde van de Gentsestraat naar de
Puytenput, waar ook de Leedsche
Heirbaan, de Klottestraat (nu gedeeltelijk
Sinte Annalaan en Vakschoolstraat) en de
“Kwade straat” (V. De Saedeleerstraat)
samenkwamen. Op enkele hoeven en de
afspanning In ‘t Puytenlaweit (begin
Ledebaan) na, viel er nagenoeg geen bebouwing te bespeuren.
Op de betreffende kaart van Ferraris (1777)
is duidelijk te zien hoe deze viersprong zich
slingerde rond de driekante Puytenput,
een met eendenkroos bedekte vijver, die
dienst deed als drinkput voor het vee op de
meersen van de Asscherendries, aan
weerszijden van de Leedsche Heirbaan.
Toen in de beginjaren van de 20ste eeuw
het huidige stratenplan vorm kreeg, werd
de kikkerpoel Puytenput gedicht met
allerlei afval en afgedekt met een aslaag.
Bij de heraanleg van de Ledebaan in 1947
werd het kruispunt verhard met kasseien.
De Puytenput bleef als toponiem bewaard
en wordt o.a. bezongen in het clublied van
Eendracht Aalst, dat overigens zijn eerste
speelveld vond op de plek waar zich nu de
VTI-sporthal bevindt.

053 73 92 51

www.vtiaalst.be
puytenput@vtiaalst.be
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