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WELKOM @ PISO!

  Omdat onze school geen ‘grote’ school is, 
kunnen we elke leerling persoonlijk en actief 
begeleiden. Onze gemotiveerde leerkrach-
ten, onze opvoeders, ons directieteam, maar 
zeker ook onze leerlingbegeleiding en het 
CLB staan steeds klaar voor grote en kleine  
vragen van onze leerlingen. We proberen 
een warme leef- en leeromgeving te cre-
eren waarin elke leerling zich snel thuis 
voelt. Ook jij!

  We moedigen onze leerlingen aan om hun 
eigen ‘talent’ te ontdekken en te ontwik-
kelen via een talentendag en middagactivi-
teiten zoals dans, voetbal, schoolkrantje ... 

  Wij vinden inspraak erg belangrijk,  
wij hebben dan ook een goed draaiende 
leerlingenraad.

  De Provincie Vlaams-Brabant is onze in-
richtende macht en vindt kwaliteitsvol 
onderwijs erg belangrijk. Wij worden 
daarom door hen ook optimaal onder-
steund en beschikken over een schoolbus, 
eigen schoolfietsen, smartboards, en de 
meest moderne materialen en apparatuur  
in onze praktijklokalen.

  PISO kent al enige tijd bekendheid in Tienen 
voor haar leerlinggerichte werking en ook 
voor het organiseren van grote evenemen-
ten als praktische proef voor de leerlingen. 
Zo kon je dit jaar weer meelopen met de 
PISO CiTyrun, georganiseerd door onze af-
deling Sport. We wonnen in 2017 ook de 
award ‘Tofste school’, uitgereikt door de 
Tiense Jeugdraad!

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING?

Wat je ziet in onze school wanneer je rondom 
je heen kijkt, zal je doen glimlachen. Hier wordt 
geleerd, geluisterd, beleefd, gelachen ... geleefd! 
Hier komen herinneringen voor het leven tot stand.  
Wil jij hier deel van uitmaken? Kom dan zeker even 
langs op een van onze infomomenten of neem een 
kijkje op onze website www.piso.be.

In deze brochure vind je praktische informatie over 
ons ruim opleidingsaanbod. Heb je de ambitie om 
topsporter te worden, of ben je gefascineerd door 
de verzorgingssector? Behoort het zelf kunnen ma-
ken van een eetkamer of de opstart van een eigen 
kapsalon tot één van je dromen? PISO biedt voor 
elk wat wils.

Naast een degelijke algemene basisvorming zorgen 
we voor een beroepsgerichte, technische opleiding 
die aansluit bij de noden van de arbeidsmarkt of 
die zorgt voor een vlotte doorstroming naar het 
hoger onderwijs. 

Wij proberen méér te doen dan lesgeven alleen: 
met projecten, uitstappen en bedrijfsstages in  
binnen- en buitenland proberen we onze leerlingen 
optimaal voor te bereiden op het ‘échte leven’ na 
hun studies.

We zijn er ook van overtuigd dat jonge mensen 
zich in de eerste plaats thuis moeten voelen op een 
school. Ons team van directie, leerkrachten, admi-
nistratief personeel, opvoeders ... doet zijn uiterste 
best om dit voor jou waar te maken. Zo bouw je in 
onze school samen met je medeleerlingen aan een 
fijne en zekere toekomst, want afgestudeerden uit 
TSO en BSO vinden altijd werk op de arbeidsmarkt!



TSO en BSO 

In de 1ste graad A-stroom en B-stroom krijg je 
een algemene vorming waarna je later kan kiezen 
 voor één van onze studierichtingen die we aanbie-
den in het TSO en BSO onderwijs.

In het technisch secundair onderwijs ligt de 
nadruk op een theoretisch-praktische vorming, 
voorbereidend op verdere studies. Na het zesde 
jaar wordt het diploma secundair onderwijs toe-
gekend dat toegang geeft tot alle vormen van 
hoger onderwijs. 

Je lessenpakket bestaat uit algemene vakken zoals 
Nederlands, Frans, Wiskunde, Lichamelijke Opvoe-
ding ... en dit wordt aangevuld met technische vak-
ken. Ter ondersteuning van de technische vakken 
krijg je een aantal uren praktijk. In de 3de graad 
ga je drie weken op stage en zijn er mogelijkheden 
tot stage in het buitenland.

In het beroepssecundair onderwijs wordt er 
meer belang gehecht aan een technische en prakti-
sche beroepsopleiding. Na het zesde jaar ontvang 
je een studiegetuigschrift van het zesde jaar van 
het beroepssecundair onderwijs. 

We motiveren je zeker om ook het zevende jaar af 
te werken. Als je hiervoor geslaagd bent, behaal je 
het diploma van secundair onderwijs dat toegang 
geeft tot alle vormen van hoger onderwijs. 

Wij bieden zowel reguliere zevende specialisatie-
jaren aan, als opleidingen Duaal Leren.

STUDIEAANBOD

1ste GRAAD A-stroom en B-stroom

Eerste leerjaar A
Tweede leerjaar A
Eerste leerjaar B
Tweede leerjaar B

2de GRAAD - 1ste en 2de leerjaar (3/4)

TSO Bio-Esthetiek
TSO Lichamelijke Opvoeding en Sport
TSO Sociaal-Technische Wetenschappen
BSO Basismechanica
BSO Elektrische Installaties
BSO Hout 
BSO Haarzorg
BSO Restaurant-Keuken 
BSO Voeding-Verzorging 

3de GRAAD 1ste en 2de leerjaar (5/6)

TSO Schoonheidsverzorging
TSO Lichamelijke Opvoeding en Sport
TSO Gezondheids- en Welzijnswetenschappen
BSO Werktuigmachines
BSO Elektrische Installaties
BSO Houtbewerking
BSO Haarzorg
BSO Restaurant-Keuken 
BSO Verzorging 

3de leerjaar (7) / Specialisatiejaar

Computergestuurde Werktuigmachines
Haarstilist
Thuis- en Bejaardenzorg / Zorgkunde
DUAAL LEREN Installateur Gebouwenautomatisering
DUAAL LEREN Zorgkundige
DUAAL LEREN Elektrotechnicus
DUAAL LEREN Grootkeukenkok
NIEUW! DUAAL LEREN Houtbouw*

OKAN (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?  
Dan ben je welkom in onze OKAN-klas!

STEM-studierichtingen leggen een accent op wiskunde, exacte wetenschappen, techniek of ICT met als bedoeling afgestudeerden een wetenschap-
pelijke en/of technisch georiënteerde job te laten uitoefenen. Naar deze studieprofielen is er grote vraag op de arbeidsmarkt!

*Onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse regering.



1ste en 2de leerjaar

1STE GRAAD
LEERJAAR A

1STE

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Aardrijkskunde 1 u

Geschiedenis 2 u

Frans 4 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Muzikale opvoeding 1 u

Plastische opvoeding 1 u

Nederlands 4 u

Natuurwetenschappen + STEM 3 u

Wiskunde + STEM 4 u

Wiskunde op maat 1 u

Techniek + STEM 2 u

ICT Economie +STEM 1 u

Nederlands op maat 1 u

Techniek en STEM 2 u

Ondernemen 1 u

Leer- en leefsleutels 1 u

2DE

Levensbeschouwelijk vak 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Creatieve expressie   1 u

Aardrijkskunde 1 u

Frans 3 u

Engels 2 u

Geschiedenis 1 u

Nederlands 4 u

Nederlands op maat 1 u

ICT en ondernemen   1 u

Leer- en leefsleutels 1 u

Wiskunde + STEM 4 u

Techniek + STEM 2 u

Natuurwetenschappen + STEM 2 u

Basisoptie/keuzepakket 5 u

Op onderzoek 1u

LEERJAAR B

1STE

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Aardrijkskunde 1 u

Geschiedenis 1 u

Frans 1 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Muzikale opvoeding 1 u

Plastische opvoeding 1 u

Nederlands 4 u

Natuurwetenschappen 3 u

Wiskunde + STEM 4 u

Wiskunde op maat 1 u

Techniek + STEM 6 u

ICT en ondernemen 1 u

Nederlands op maat 1 u

Techniek + STEM 3 u

Leer- en leefsleutels 1 u

2DE

Levensbeschouwelijk vak 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Creatieve expressie   1 u

Aardrijkskunde 1 u

Frans 1 u

Engels /

Geschiedenis 1 u

Nederlands 3 u

Nederlands op maat 1 u

ICT en ondernemen   1 u

Leer- en leefsleutels 1 u

Wiskunde + STEM 3 u

Techniek + STEM 3 u

Natuurwetenschappen + STEM 2 u

Basisoptie/keuzepakket 12 u

- Maatschappij en Welzijn  12 u

-  pakket haarzorg /  6 u 
schoonheidsverzorging

- pakket verzorging 6 u

- STEM-technieken 12 u

- pakket hout bouw 4 u

- pakket mechanica 4 u

- pakket elektriciteit 4 u

- Voeding en Horeca 12 u

EERSTE LEERJAAR A

Wanneer je het getuigschrift van het gewoon  
basisonderwijs behaald hebt, ga je zonder meer 
naar het eerste leerjaar A. Je krijgt een algemene 
en brede vorming die je voorbereidt op het 2de 
jaar A-stroom en later op onderwijs met finaliteit 
doorstroom en onderwijs met dubbele finaliteit. 

TWEEDE LEERJAAR A *

In het tweede jaar kan elke leerling een bepaal-
de basisoptie / keuzepakket kiezen. Zo maak je 
kennis met een domein. Op deze manier kan 
je ondervinden of deze leerstof jou al dan niet 
ligt. Vanuit je ervaringen zal je dan in de tweede 
graad een studierichting kunnen kiezen.

In het tweede leerjaar A kan je kiezen tussen vier 
keuzepakketten: 

EERSTE LEERJAAR B

Ben je meer praktisch aangelegd en wil je een 
vak leren? Wil je je goed voelen in een kleinere 
klasgroep waar de vakken op een aangepast  
niveau gegeven worden? Dan is het eerste leer-
jaar B iets voor jou!

TWEEDE LEERJAAR B *

In het tweede leerjaar B kan je kiezen tussen drie 
keuzepakketten / basisopties:

- Maatschappij en Welzijn 5 u

- Sport 5 u

-  STEM-technieken  5 u 
(Elektriciteit en Mechanica)

-  STEM-wetenschappen:  5 u 
pakket Industriële Wetenschappen

* onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse overheid



Opleiding

In deze opleiding bestudeer je de verschillende 
aspecten van de schoonheidsverzorging: zowel 
gelaatsverzorging, make-up, lichaamsverzorging 
als hand- en voetverzorging komen aan bod. Je 
maakt hierbij kennis met de nieuwste technolo-
gieën waarvoor uitstekend werkmateriaal beschik-
baar is. De lessen gaan door in de meest moderne 
praktijkruimten. Je krijgt de kans om je de verzor-
gingstechnieken eigen te maken met het accent op 
zelfontplooiing en zelfstandig werken.

Diploma

Na het zesde leerjaar behaal je het diploma van 
secundair onderwijs.

Verder studeren – Tewerkstelling

Deze opleiding bereidt je niet enkel voor op het 
beroep van schoonheidsspecialist(e), vertegen-
woordig(st)-er in de sector, voetverzorg(st)er, 
grimeur voor tv en theater ...  Deze richting vormt 
ook een basis voor verdere specialisatie in de sector 
van de schoonheidsverzorging. Podologie, visagie, 
kinesitherapie zijn enkele voorbeelden van verdere 
opleidingen.

Bio-Esthetiek en 
Schoonheidsverzorging

LEERPROGRAMMA BIO-ESTHETIEK-
SCHOONHEIDSVERZORGING

3DE 4DE 5DE 6DE 

Levensbeschouwelijke Vakken 2 u 2 u 2 u 2 u

Aardrijkskunde 1 u 1 u 1 u 1 u

Chemie 1 u 1 u 1 u 1 u

Nederlands 4 u 4 u 2 u 2 u

Wiskunde 3 u 3 u 2 u 2 u

Geschiedenis 1 u 1 u 1 u 1 u

Lichamelijke opvoeding 2 u 2 u 2 u 2 u

Frans 3 u 3 u 2 u 2 u

Engels 3 u 3 u 2 u 2 u

Plastische Opvoeding - - 2 u 2 u

Informatica 1 u 1 u - -

Biologie 1 u 1 u - -

Fysica 1 u 1 u 1 u 1 u

Toegepaste biologie 2 u 2 u 2 u 2 u

Toegepaste fysica - - 1 u -

Toegepaste chemie 1 u 1 u 1 u 1 u

Ondernemend Project - - 2 u 2 u

Praktijk Bio-Esthetiek 8 u 8 u 11 u 11 u

STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

2DE/3DE GRAAD - TSO



Opleiding

Wanneer je voor deze richting kiest, krijg je naast 
een goede algemene vorming een stevig lessen-
pakket Lichamelijke Opvoeding en Sport. Bij deze 
doorgedreven sportieve opleiding gaat de aan-
dacht niet alleen naar bewegingsvaardigheid en 
sporttechnisch inzicht, maar ook naar individuele 
en sociale attitudes. De leerlingen worden ook 
actief betrokken bij het organiseren van bijvoor-
beeld sportdagen. 

Lichamelijke Opvoeding en Sport is geen speciali-
satie in een sporttak maar laat je kennismaken met 
lichamelijke opvoeding en sport in het algemeen. 
In de 3de graad wordt er jaarlijks een buitenlandse 
sportstage georganiseerd.

Diploma

Na het zesde leerjaar behaal je het diploma van 
secundair onderwijs.

Verder studeren – Tewerkstelling

Talentvolle leerlingen kunnen misschien een loop-
baan uitbouwen als sportman of sportvrouw. Ook 
in de commerciële sector en in de vrijtijdssector 
kan je terecht: je kan gaan werken in fitnesscentra, 
zwembaden, recreatieve sportclubs, gemeentelijke 
sportdiensten ... .Bovendien geeft deze opleiding 
de mogelijkheid om later een job te vinden bij het 
leger, de politie of de brandweer. Maar je kan ook 
verder studeren in de paramedische sector (ergo-
therapeut, verpleger, laborant) of misschien wil je 
zelf wel voor de klas staan? STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

Lichamelijke Opvoeding  
en Sport

2DE/3DE GRAAD - TSO

LEERPROGRAMMA LO & SPORT 3DE 4DE 5DE 6DE 

Levensbeschouwelijke Vakken 2 u 2 u 2 u 2 u

Aardrijkskunde 1 u 1 u 1 u 1 u

Engels 3 u 3 u 2 u 2 u

Frans 3 u 3 u 2 u 2 u

Geschiedenis 1 u 1 u 1 u 1 u

Nederlands 4 u 4 u 3 u 3 u

Wiskunde 3 u 3 u 2 u 2 u

Sport

Atletiek

Balsporten

Gymnastiek

Omnisport

Ritmisch Expressieve Vorming

Sportwetenschappen

Zwemmen

Atletiek / balsporten / omnisport

-

-

2 u

-

1 u

2 u

2 u

3u

-

-

2 u

-

1 u

2 u

2 u

3u

2 u

4 u

2 u

1 u

1 u

4 u

2 u

-

2 u

4 u

2 u

2 u

1 u

4 u

2 u

-

Natuurwetenschappen 2 u 2 u 1 u -

Informatica 1 u 1 u - -

Toegepaste Economie 2 u 2 u - -

Toegepaste Informatica - - 1 u 1 u

Ondernemend project - - 2 u 2 u

Boekhouden - - 1 u 1 u



STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

LEERPROGRAMMA ST - GW 3DE 4DE 5DE 6DE 

Levensbeschouwelijke Vakken 2 u 2 u 2 u 2 u

Aardrijkskunde 1 u 1 u 1 u 1 u

Engels 2 u 2 u 2 u 2 u

Frans 3 u 3 u 2 u 2 u

Geschiedenis 1 u 1 u 1 u 1 u

Lichamelijke Opvoeding 2 u 2 u 2 u 2 u

Nederlands 4 u 4 u 2 u 2 u

Wiskunde 3 u 3 u 2 u 2 u

Chemie 1 u 1 u - -

Biologie 1 u 1 u - -

Fysica 1 u 1 u - -

Informatica 1 u 1 u - -

Huishoudkunde

Sociale Vorming

Technische Vorming

3 u

3 u

3 u

3 u

-

-

-

-

Praktijk Huishoudkunde 4 u 4 u - -

Toegepaste Wetenschappen

Toegepaste Biologie

Toegepaste Wetenschappen  

2 u

-

2 u

-

3 u

3 u

3 u

3 u

Opvoedkunde - - 2 u 2 u

Verzorging - - 5 u 5 u

Praktijk Verzorging / Opvoedkunde - - 8 u 8 u

Opleiding

Als je sociaal aangelegd bent en wil ontdekken 
op welke manier jij later graag met mensen zou 
werken, zal je je thuisvoelen in deze richting. Je 
krijgt enerzijds theoretische vakken als biologie, 
chemie, fysica, opvoedkunde; anderzijds krijg je 
ook de kans praktijkervaring op te doen in vakken 
als verzorging en huishoudkunde. De klasgroepen 
zijn niet groot, zodat de leerkrachten rekening kun-
nen houden met elke leerling als persoon. In de 
derde graad heb je een blokstage. Door de stages 
krijg je een beter zicht op je interesse en kunnen. Je 
leert jezelf beter kennen en je leert inschatten welk 
werk je graag zou doen.

Diploma

Na het zesde leerjaar behaal je het diploma van 
secundair onderwijs.

Verder studeren – Tewerkstelling

De studierichting Gezondheids- en Welzijns-
wetenschappen is vooral een voorbereiding op 
verdere studies in de gezondheidszorg en wel-
zijnssector. Er waren al leerlingen die na hun  
studies een zevende jaar thuis- en bejaardenzorg, 
kinderzorg of animatie volgden. Omdat je al een 
stevige basis hebt voor anatomie, fysiologie, ver-
zorging en opvoedkunde, heb je een voorsprong als 
je verder wil studeren in richtingen als verpleegkun-
de, vroedkunde, sociaal werk, kleuteronderwijs, 
lager onderwijs, ergotherapie, orthopedagogie, 
gezinswetenschappen, toegepaste psychologie, 
logopedie en tal van andere richtingen waarbij de 
mens centraal staat. Als je op basis van dit diploma 
wil gaan werken kan dit, want je voldoet  aan de 
kwalificatievereisten voor de verzorgende per-
soneelsleden van de diensten voor gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg. De gezondheids- en wel-
zijnssector biedt goede kansen op werk!

Sociaal-Technische  
Wetenschappen en Gezondheids- 
en Welzijnswetenschappen

2DE/3DE GRAAD - TSO



Opleiding

Je leert metaal bewerken met machines (draaien, 
frezen, slijpen ... ) en onderdelen maken voor ma-
chines en gespecialiseerde apparatuur. Conventi-
onele en computergestuurde machines bedienen 
en instellen behoort ook tot één van de doelstel-
lingen. Daarnaast leer je mechanische construc-
ties hanteren, demonteren en afstellen. Je maakt 
hiervoor kennis met de nieuwste technologieën en 
je krijgt de kans om te leren in een moderne om-
geving. Zo zijn de leslokalen up-to-date uitgerust, 
worden pc en smartboard geïntegreerd in de les-
sen en beschikken we over een actuele praktijk-
ruimte. Ook de praktijk zal jou niet vreemd blijven 
door de nauwe samenwerking met plaatselijke be-
drijven, de bedrijfsstages, de studie-uitstappen en 
de bedrijfsopleidingen.

Getuigschrift

Na het zesde jaar ontvang je het studiegetuig-
schrift van het tweede leerjaar van de derde graad 
van het secundair onderwijs. Je krijgt bovendien 
de mogelijkheid om het veiligheidsattest (VCA-
attest) te behalen. Aansluitend op het 6de jaar kan 
je het 7de specialisatiejaar “Computergestuurde 
Werktuig-machines” volgen. Dit diploma opent de 
deuren voor vervolgopleidingen.

Verder studeren – Tewerkstelling

Als je bereid bent om de handen uit de mouwen 
te steken, dan kan je met dit diploma zeker aan de 
slag als lasser, pijpfitter of onderhoudstechnieker 
in constructie-, vervoers-, of chemische bedrijven 
...

LEERPROGRAMMA BASISMECHANICA  
EN WERKTUIGMACHINES

3DE 4DE 5DE 6DE 

Levensbeschouwelijke vakken 2 u 2 u 2 u 2 u

Lichamelijke Opvoeding 2 u 2 u 2 u 2 u

Project Algemene Vakken 5 u 5 u 5 u 5 u

Engels 2 u 2 u 2 u 2 u

Technische vorming mechanica 4 u 4 u 5 u 5 u

Praktijk mechanica 19 u 19 u 18 u 18 u

Elektriciteit 2 u 2 u - -

STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

Basismechanica 
en Werktuigmachines

2DE/3DE GRAAD - BSO



Opleiding

Zoek je een praktische vorming? Heb je interesse 
voor automatisatie en computergestuurde toepas-
singen? Dan is een opleiding tot elektrisch instal-
lateur iets voor jou! In deze richting leer je huis- en 
industriële installaties plaatsen. Daarnaast doe je 
kennis op over de aansluiting en het onderhoud 
van elektrische machines, automatiseringspro-
cessen en herstellingen van huishoudtoestellen. 
Van klassieke huishoudelijke installaties over de  
modernste domotica voor het huis van de toe-
komst tot industriële toepassingen op grote schaal, 
alles komt aan bod.

Getuigschrift

Na het zesde jaar ontvang je het studiegetuig-
schrift van het tweede leerjaar van de derde graad 
van het secundair onderwijs. Je krijgt bovendien 
de mogelijkheid om het veiligheidsattest (VCA-
attest) te behalen. Aansluitend kan je in onze 
school een specialisatiejaar duaal leren Installateur 
Gebouwen automatisering of duaal leren Elektro-
technicus volgen.

Verder studeren – Tewerkstelling

In onze school kan je aansluitend aan deze op-
leiding een opleiding Duaal Leren Installateur 
Gebouwenautomatisering volgen. Na deze oplei-
ding krijg je het diploma secundair onderwijs, dat 
de deuren opent voor vervolgopleidingen. Daar 
is de vraag naar goede en gemotiveerde elektri-
sche installateurs groot. Leerlingen uit Elektrische 
Installaties zijn de uitvoerende elektriciens in een 
installatiebedrijf. Zij kunnen tewerkgesteld worden 
als bijvoorbeeld installatie- en bedradingsmonteur, 
residentieel of industrieel elektrotechnisch instal-
lateur, bordenbouwer ... Voor iemand met ambitie 
zijn er zelfs doorgroeimogelijkheden tot werfver-
antwoordelijke.

Elektrische Installaties

LEERPROGRAMMA  
ELEKTRISCHE INSTALLATIES

3DE 4DE 5DE 6DE 

Levensbeschouwelijke Vakken 2 u 2 u 2 u 2 u

Lichamelijke Opvoeding 2 u 2 u 2 u 2 u

Project Algemene Vakken 5 u 5 u 5 u 5 u

Engels 2 u 2 u 2 u 2 u

Technische vorming elektriciteit 7 u 7 u 9 u 9 u

Praktijk Elektriciteit 16 u 16 u 11 u 11 u

STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

2DE/3DE GRAAD - BSO



Opleiding

Brushing, watergolf, permanent, snit, kleuren … 
zijn dit begrippen die jou als muziek in de oren 
klinken? Dan ben je bij de richting Haarzorg aan 
het juiste adres. Naast het leren van verschillende 
technieken van haarverzorging, oefen je ook het 
gebruik van haarverzorgingsmiddelen. De praktijk-
lessen bevatten naast dameskappen ook heren-
kappen, gelaatsverzorging, manicure en make-up.

Getuigschrift

Na het zesde jaar ontvang je het studiegetuig-
schrift van het tweede leerjaar van de derde graad 
van het secundair onderwijs. Aansluitend op het 
6de jaar kan je het 7de specialisatiejaar “Haar-
stilist” volgen. Dit diploma opent de deuren voor 
vervolgopleidingen.

Verder studeren – Tewerkstelling

In onze samenleving is de kapperssector altijd in 
beweging. Je verzorgt het haar van de klanten en 
geeft advies in verband met haar- en hoofdhuid-
verzorging, manicure en algemene opmaak. Ook 
scheren en verdere baard- of snorverzorging beho-
ren tot je takenpakket.

Je kan opklimmen tot kapper-salonmanager, of als 
zelfstandige kapper aan de slag gaan.

Haarzorg

STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

LEERPROGRAMMA HAARZORG 3DE 4DE 5DE 6DE 

Levensbeschouwelijke Vakken 2 u 2 u 2 u 2 u

Lichamelijke Opvoeding 2 u 2 u 2 u 2 u

Project Algemene Vakken 5 u 5 u 5 u 5 u

Frans 2 u 2 u 2 u 2 u

Bio-esthetiek 2 u 2 u 2 u 2 u

Toegepaste 

Natuurwetenschappen
1 u 1 u - -

Praktijk Dameskappen 12 u 12 u 12 u 11 u

Praktijk Herenkappen 4 u 4 u 3 u 3 u

Technisch Vak  
Dameskappen-Herenkappen 4 u 4 u 3 u 3 u

Praktijk technieken - - 3 u -

Salontechnieken / Klantendienst - - - 4 u

2DE/3DE GRAAD - BSO



Opleiding

In deze richting leer je zowel houtbewerking, 
schrijnwerkerij als meubelmakerij. Je leert machi-
naal en met de hand houtconstructies bewerken 
tot bouwconstructies, deuren, ramen en meube-
len. Voor de lessen wordt beroep gedaan op een 
uiterst modern machinepark en een CNC-houtbe-
werkingsmachine die uniek is in de regio. Daar-
naast kom je in aanraking met de praktijk door de 
nauwe samenwerking met regionale bedrijven en 
gerichte studie-uitstappen en bedrijfsopleidingen.

Getuigschrift

Na het zesde jaar ontvang je het studiegetuig-
schrift van het tweede leerjaar van de derde graad 
van het secundair onderwijs. Je krijgt bovendien de 
mogelijkheid om het veiligheidsattest (VCA-attest) 
te behalen.

Verder studeren – Tewerkstelling

Na het behalen van het studiegetuigschrift hebben 
de leerlingen uit de studierichting Houtbewerking 
een waaier van toekomstmogelijkheden.

Voor zij die de keuze maken om verder te studeren 
is het specialisatiejaar Computergestuurde Werk-
tuigmachines een aanrader. Op de arbeidsmarkt 
kan gekozen worden binnen een zeer ruim aan-
bod. Diegenen die graag bouwen met hout kun-
nen terecht in de sector van de dakconstructies en 
de houtskeletbouw. Anderen kunnen hun gading 
vinden in de buitenschrijnwerkerij, de interieur-
bouw en de meubelsector. In alle facetten van de 
houtbewerking blijft de opgedane kennis van CNC-
gestuurde machines een extra troef.

Hout en Houtbewerking

LEERPROGRAMMA  
HOUT (BEWERKING)

3DE 4DE 5DE 6DE 

Levensbeschouwelijke Vakken 2 u 2 u 2 u 2 u

Lichamelijke Opvoeding 2 u 2 u 2 u 2 u

Project Algemene Vakken 5 u 5 u 5 u 5 u

Engels 2 u 2 u 2 u 2 u

Technische vorming hout 6 u 6 u 6 u 6 u

Praktijk Hout 16 u 16 u 14 u 14 u

STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

2DE/3DE GRAAD - BSO



Opleiding

Ben jij de volgende Jamie Oliver of Jeroen Meus? 
De studierichting Restaurant-Keuken leidt je op 
voor een beroep in de horecasector. Horeca, dat 
zijn hotels, restaurants en cafés maar ook bras-
series, eetcafés, pizzeria’s, snackbars, traiteurs, 
feestzalen, vakantiecentra ... . Je leert daarom 
over koken, voedingsleer en drankenkennis in een 
uiterst moderne praktijkruimte. Je doet zowel er-
varing op in de keuken als in de zaal. Deze oplei-
ding is ideaal voor het ontwikkelen van je eigen 
creativiteit. Praktische talenkennis is belangrijk in 
deze opleiding. 

Getuigschrift

Na het zesde jaar ontvang je het studiegetuig-
schrift van het tweede leerjaar van de derde graad 
van het secundair onderwijs. In onze school kan 
je aansluitend een specialisatiejaar duaal leren 
Grootkeukenkok volgen.

Verder studeren – Tewerkstelling

Je kiest voor een creatief beroep met veel variatie 
en werkzekerheid. Na je opleiding Restaurant-
Keuken kan je terecht in de horeca. Voor veel men-
sen is dit de plaats om van hun passie hun werk te 
maken: in de keuken, achter de bar of op naar het 
zelfstandig uitbaten van een horecazaak... .

Restaurant-Keuken

STAGE: 3 weken blokstage in het 5de en 6de leerjaar

2DE/3DE GRAAD - BSO

LEERPROGRAMMA  
RESTAURANT EN KEUKEN

3DE 4DE 5DE 6DE 

Levensbeschouwelijke Vakken 2 u 2 u 2 u 2 u

Lichamelijke Opvoeding 2 u 2 u 2 u 2 u

Project Algemene Vakken 5 u 5 u 5 u 5 u

Frans 2 u 2 u 2 u 2 u

Engels - - 2 u 2 u

Hotel: technische en praktische vorming 22 u 22 u 22 u 23 u

Hotel / Voeding

Voedingsleer 1 u 1 u 1 u -



Opleiding

Deze richting biedt eerst en vooral een persoons-
gerichte vorming met daarnaast aandacht voor 
verantwoordelijkheid, respect, creativiteit en team-
spirit. Wanneer je kiest voor deze richting, krijg je 
een goede praktische voorbereiding op beroepen 
in de kinder- , bejaarden- en thuiszorg. Omgaan 
met mensen die zorg vragen, vergt bepaalde atti-
tudes en vaardigheden die hier worden aangeleerd 
en ingeoefend. Heb je een hart voor de mensen 
rondom jou en wil je hen de zorg bieden die ze zelf 
niet (meer) op zich kunnen nemen? Dan is dit de 
perfecte studierichting voor jou!

Getuigschrift

Na het zesde jaar ontvang je het studiegetuigschrift 
van het tweede leerjaar van de derde graad van 
het secundair onderwijs. Na het beëindigen van je 
studies in het 6de leerjaar kan je het zevende speci-
alisatiejaar Thuis- en Bejaardenzorg of het zevende 
specialisatiejaar duaal leren Zorgkundige volgen.

Verder studeren – Tewerkstelling

De studierichting Verzorging biedt rechtstreekse 
tewerkstellingskansen. Je kan aan de slag in rust- 
en verzorgingstehuizen, in de thuiszorg, in de 
gezinszorg of in een ziekenhuis. 

STAGE: donderdag en vrijdag om de twee weken

LEERPROGRAMMA  
VOEDING-VERZORGING

3DE 4DE 5DE 6DE

Levensbeschouwelijke Vakken 2 u 2 u 2 u 2 u

Lichamelijke Opvoeding 2 u 2 u 2 u 2 u

Project Algemene Vakken 5 u 5 u 5 u 5 u

Frans 2 u 2 u 2 u 2 u

Toegepaste Informatica 1 u 1 u - -

Praktijk Huishoudkunde

Woning + Textiel

Voeding

Praktijk huishoudkunde

4 u 

7 u

-

4 u

7 u

-

-

-

1 u 

 

-

-

1 u

Muzikale Opvoeding 1 u 1 u - -

Plastische Opvoeding 2 u 2 u - -

Huishoudkunde - - 1 u 1 u

Expressie - - 1 u 1 u

Toegepaste biologie - - 1 u 1 u

Opvoedkunde 2 u 2 u 2 u 2 u

Verzorging - - 3 u 3 u

Praktijk Verzorging 6 u 6 u 2 u 2 u

Stages Verzorging / Huishoudkunde / 
Opvoedkunde

- - 12 u 12 u

Voeding-Verzorging 
en Verzorging

2DE/3DE GRAAD - BSO



Specialisatiejaar zevende jaar BSO

Na het zesde leerjaar kan je aansluitend een 
zevende leerjaar in het beroepssecundair on-
derwijs volgen. Onze school biedt zowel re-
guliere specialisatiejaren aan, als opleidingen 
duaal leren.

Opleiding

Zevende leerjaren hebben tot doel leerlingen een 
bijkomende en meer gespecialiseerde vorming te 
geven en op die manier voor te bereiden op de ar-
beidsmarkt. De aandacht gaat vooral naar techni-
sche vakken, praktijk en stages, naast een aantal 
uren algemene vorming.

Diploma / Getuigschrift

Heb je een zevende leerjaar succesvol beëindigd, 
dan behaal je het diploma secundair onderwijs. 

Toelatingsvoorwaarden

De toelating tot het zevende leerjaar is beperkt 
tot studierichtingen van hetzelfde studiegebied. 
Overstappen naar een zevende leerjaar van een 
ander studiegebied kan enkel mits een gunstige 
beslissing van de toelatingsklassenraad van het 
specialisatiejaar.

Verder studeren – Tewerkstelling

Na dit zevende leerjaar kan je aan de slag op de 
arbeidsmarkt. Je kan er echter ook voor kiezen om 
verder te studeren in het hoger onderwijs.

SPECIALISATIEJAAR - BSO

THUIS- EN BEJAARDENZORG

Basisvorming

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Project Algemene Vakken 6 u

Frans 2 u

Specifiek gedeelte

Huishoudkunde 3 u 

Verzorging 4 u

Opvoedkunde 1 u

Stage Verzorging / Huishoudkunde 12 u

Complementair gedeelte

Ondernemend Project 4 u

COMPUTERGESTUURDE WERKTUIGMACHINES

Basisvorming

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Project Algemene Vakken 6 u

Engels 2 u

Specifiek gedeelte

Mechanica / Elektromechanica 
Nijverheidstechnieken 

10 u 

Stage Mechanica / Elektromechanica 
Nijverheidstechnieken

8 u

Complementair gedeelte

Ondernemend Project 4 u

HAARSTILIST

Basisvorming

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Project Algemene Vakken 6 u

Frans 2 u

Specifiek gedeelte

Dameskappen / Herenkappen 2 u 

Praktische vorming dameskappen 4 u

Praktische vorming herenkappen 4 u

Stage Dameskappen - Herenkappen 8 u

Complementair gedeelte

Ondernemend Project 4 u

SPECIALISATIEJAAR BSO - 7DE



Duaal leren zevende jaar BSO

Wat houdt duaal leren in?

In een opleiding duaal leren verwerf je vaardighe-
den in onze school én op de werkvloer. Je leert 22 
uur op de werkplek en 16 uur op school.

Wanneer je deze opleiding wil volgen, moet je 
reeds een vooropleiding binnen hetzelfde vakge-
bied gevolgd hebben. De klassenraad of het bege-
leidingsteam adviseert of je klaar bent voor duaal 
leren.

Op school helpt een trajectbegeleider je om een 
werkplek te vinden. Na een intakegesprek sluiten 
jij, je school en het bedrijf waar je gaat werken 
een overeenkomst alternerende opleiding. De tra-
jectbegeleider blijft je de hele tijd ondersteunen 
en begeleiden. Een mentor in het bedrijf helpt je 
met al je vragen en zorgt voor je opleiding op de 
werkplek.

Ben je geslaagd voor dit specialisatiejaar? Dan ont-
vang je een diploma secundair onderwijs of, indien 
je dit al hebt, een certificaat van beroepskwalifi-
catie. Als specialist binnen je vak heb je natuurlijk 
een streepje voor bij toekomstige werkgevers.

Waarom kiezen voor duaal leren?

Duaal leren heeft heel wat voordelen:

-  Je ontwikkelt vaardigheden die later goed van pas 
komen: gepast communiceren op de werkvloer, 
feedback vragen, met deadlines werken … .

-  Je ontvangt een leervergoeding van meer dan 500 
euro per maand.

-  Je bouwt een aantal sociale zekerheidsrechten op en 
je ouders hebben nog recht op kindergeld.

-  Je leert op school én op de werkplek, en doet dus 
werkervaring op.

- Na je studies vind je gemakkelijk een job.

DUAAL LEREN - BSO

INSTALLATEUR  
GEBOUWENAUTOMATISERING

Basisvorming 

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Project Algemene Vakken 6 u

Engels 2 u

Specifiek gedeelte

Technische vorming  
installateur gebouwenautomatisering

2 u

Praktische vorming  
installateur gebouwenautomatisering

2 u

Duaal op de werkvloer 22 u

ELEKTROTECHNICUS 

Basisvorming

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Project Algemene Vakken 6 u

Engels 2 u

Specifiek gedeelte

Technische vorming elektrotechnicus 2 u 

Praktische vorming elektrotechnicus 2 u

Duaal op de werkvloer 22 u

GROOTKEUKENKOK

Basisvorming 

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Project Algemene Vakken 6 u

Frans 2 u

Specifiek gedeelte

Technische vorming grootkeukenkok 2 u

Praktische vorming grootkeukenkok 2 u

Duaal op de werkvloer 22 u

ZORGKUNDIGE

Basisvorming

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Project Algemene Vakken 6 u

Frans 2 u

Specifiek gedeelte

Technische vorming huishoudkunde 1 u 

Technische vorming verzorging 3 u

Duaal op de werkvloer 22 u

SCHRIJNWERKER HOUTBOUW 

Basisvorming

Levensbeschouwelijke vakken 2 u

Lichamelijke opvoeding 2 u

Project Algemene Vakken 6 u

Engels 2 u

Specifiek gedeelte

Technische vorming schrijnwerker houtbouw 2 u 

Praktische vorming schrijnwerker houtbouw 2 u

Duaal op de werkvloer 22 u

DUAAL LEREN

WWW.DUAALLEREN.VLAANDEREN

Bijleren én meteen ervaring opdoen in de job van je dromen?

Of je nu creatief bent met je handen of met je brein: met duaal leren kies je voor de 
perfecte mix van leren op een school of in een centrum én in een onderneming.
Zo leer je competenties die later goed van pas komen. Hoe je communiceert op het 
werk bijvoorbeeld, feedback vraagt of met deadlines werkt. Maar ook hoe je werkt met 
de recentste technologieën. Het resultaat? Na je studies ben je al helemaal voorbereid 
op het echte werk en heb je een voorsprong op de arbeidsmarkt. Maar je kan net zo 
goed doorstromen naar het hoger onderwijs.
Surf snel naar www.duaalleren.vlaanderen en ontdek de opleiding
die bij jou past.

DE IDEALE MIX VAN LEREN IN EEN
ONDERNEMING EN OP SCHOOL

NEEM VOORSPRONG MET

* onder voorbehoud goedkeuring Vlaamse regering

NIEUW:  
OPLEIDING DUAAL LEREN 

SCHRIJNWERKER HOUTBOUW*!  
(schooljaar 2020-2021)



Uniek in de regio!

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

Onze school neemt op deze manier deel aan het 
SODA-project, dat in heel Vlaanderen stilaan naam 
en faam verwerft.

SODA, wa’s da?

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

Leerlingen van de tweede en de derde graad die 
tijdens het schooljaar een goed tot uitmuntend 
attituderapport behaald hebben, worden bij ons 
beloond met een extra SODA-attest. De leerlin-
gen van de eerste graad krijgen op hun beurt een 
SODA-brevet.

Brug tussen school en bedrijfsleven

Met dit attest slaan we een brug tussen de school 
en het bedrijfsleven. Leerlingen die het attest ge-
kregen hebben kunnen gratis registreren op de 
SODA-website, en zo in contact komen met bedrij-
ven die vakantiejobs, weekendwerk en vaste jobs 
aanbieden.

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

Bedrijven uit de regio die het SODA-project reeds 
ondersteunen:

SODA+
Een beloning voor gemotiveerde leerlingen met een uitstekende attitude.

PISO hervormt tabel  
studierichtingen

SODA+ @ PISO PISO IN DE NIEUWE ONDERWIJSMATRIX

Vanaf 1 september 2019 moeten alle secundaire 
scholen in Vlaanderen stapsgewijs hun studie-
aanbod volgens een nieuw model organiseren: de  
zogeheten matrix. 

Deze matrix omvat 8 studiedomeinen en gaat uit 
van een getrapte - en dus meer gerichte - studie-
keuze met een duidelijk doel: doorstromen naar 
het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeids-
markt of beide.

Ook binnen onze school zijn wij in 2019 begon-
nen met deze hervormingen. Hieronder vind je 
een overzichtstabel van onze toekomstige studie-
richtingen in de tweede en de derde graad (start 
schooljaar 2021-2022).

OPGELET: deze tabel van nieuwe studierichtingen 
is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de 
Vlaamse overheid.

DOORSTROOM DUBBELE FINALITEIT ARBEIDSMARKT

Maatschappij en welzijn
 welzijnswetenschappen

Maatschappij en welzijn
 gezondheidszorg

Maatschappij en welzijn
 haarverzorging
 schoonheidsverzorging
 verzorging

STEM
 Mechatronica 
 of Techn.Wet & Engineering 
 of ICT en communicatie

STEM
 elektromechanica

STEM
 mechanische vormgeving
 elektriciteit
 hout

Sport
 sport

Voeding / horeca
 restaurant/keuken  Opgelet: onder voorbehoud

(van instroom, regelgeving, toestemmingen overheid  
en scholengemeenschap en andere stakeholders)



Buitenlandse reizen / buitenlandse stages

Als school moedigen wij onze leerlingen aan om 
buitenlandse ervaringen op te doen. Wij doen dit 
op verschillende manieren. 

Enerzijds organiseren wij voor onze leerlingen 
meerdaagse buitenlandse studiereizen en bieden 
wij hun de mogelijkheid om kennis te maken met 
andere culturen, talen en levenswijzen. 

Anderzijds hebben we een uitstekende reputatie in 
de organisatie van Europese projecten waarin onze 
leerlingen en leerkrachten de kans krijgen om met 
buitenlandse partners, bedrijven en scholen samen 
te werken. Zo zijn er de voorbije jaren verschil-
lende projecten tot stand gekomen met partners, 
bedrijven en scholen uit Portugal, Finland of het 
Verenigd Koninkrijk.

Het is een unieke ervaring, niet alleen op het vlak 
van kennisoverdracht, maar evenzeer op het inter-
culturele vlak. Dergelijke projecten werken zeer 
verruimend en motiverend, verhogen de tolerantie 
naar andere bevolkingsgroepen en dragen bij tot 
een beter inzicht in het Europese culturele erfgoed.

Naast de opgedane kennis verwerven onze leerlin-
gen zo ook de vaardigheden om sterk te staan in 
de mondiale wereld. Ze worden voorbereid op de 
maatschappij van morgen.

OKAN

Ben je tussen 12 en 18 jaar oud en verblijf je nog niet 
langer dan één jaar in België, dan is de Onthaalklas 
voor Anderstalige Nieuwkomers iets voor jou. 

In de onthaalklas zijn we intensief bezig met de 
Nederlandse taal en leren we jou zo snel mogelijk 
integreren in de klaspraktijk en samenleving.

Onze troeven:

- speels en actief Nederlands leren;
- persoonlijke begeleiding;
- individueel leertraject op maat;
- knap uitgeruste klaslokalen;
-  voldoende aandacht voor ICT, wiskundetaal, le-

ren leren, expressie, sportieve vaardigheden zo-
als fietsen;

- vlotte doorstroom naar het secundair onderwijs;
-  leerrijke activiteiten die ervoor zorgen dat je snel 

de taal leert.

Een enthousiast en ervaren OKAN-team staat al-
vast klaar om jou zo goed mogelijk voor te berei-
den op de toekomst!

 

PRAKTISCHE INFO

Middageten

Leerlingen van de eerste en tweede graad mo-
gen de school niet verlaten tijdens de middag-
pauze, de leerlingen van de derde graad mogen 
dit wel mits toestemming van de ouders.

De leerlingen die ’s middags op school blijven 
eten, zijn vrij om hun eigen lunchpakket mee te 
brengen of iets te kopen in de eetzaal. Elke dag 
zijn er verse broodjes verkrijgbaar aan democra-
tische prijzen. Je kan er ook verse soep en drank 
kopen.

DAGSCHEMA

8.30 - 9.20 uur
9.20 - 10.10 uur
pauze
10.20 - 11.10 uur
11.10 - 12.00 uur
lunchpauze
12.50 - 13.40 uur
13.40 - 14.30 uur
pauze  
14.40 - 15.30 uur
15.30 - 16.20 uur



Optimale slaagkansen voor iedereen!

Als school willen we natuurlijk dat al onze 
leerlingen optimale slaagkansen krijgen. 
Wij proberen hen dan ook zo veel mogelijk 
hierin te ondersteunen:

  Leerlingen kunnen op maandag, dinsdag 
en donderdag vrijwillig hun huiswerk ko-
men maken in de huiswerkklas, en dit van 
15.30 tot 16.20 uur. Deze huiswerkklas 
beschikt over computers die leerlingen vrij 
kunnen gebruiken om ICT-opdrachten te 
maken. In de huiswerkklas is steeds een  
begeleider aanwezig.

  ‘s Middags vanaf 12.30 uur kunnen leerlin-
gen hun taken maken of hun leerstof nakijken  
tijdens de stille studie in het computerlokaal. 
Leerlingen die er graag een boek bijnemen 
vinden hun plekje in het leeslokaal.

  Bij mindere resultaten krijgen onze leerlingen 
remediëringsplannen aangeboden, waarmee 
ze de leerstof opnieuw kunnen herhalen en  
uitdiepen, om op deze manier hun resultaten 
te verbeteren.

  Via het digitale schoolplatform ‘smartschool’ 
kunnen leerkrachten gemakkelijk gecon-
tacteerd worden bij eventuele vragen. Ook  
hebben de leerlingen via deze weg steeds hun 
digitale schoolagenda bij de hand en kun-
nen ze gemakkelijk hun eigen toetsen- en  
takenplanning opstellen.

  Onze leerlingenbegeleiding begeleidt onze 
leerlingen op zowel socio-emotioneel vlak, 
als op het vlak van studiebegeleiding. Met 
kleine of grote vragen kan je steeds bij hen 
terecht. Speciale aandacht gaat naar de  
begeleiding en opvolging van leerlingen met 
leerstoornissen.

ONZE TROEVEN

   Veel groen midden in het centrum van Tienen op 

wandelafstand van de Grote Markt

   Ruime eetzalen

   Didactisch restaurant

   Hedendaags kapsalon

   Modern schoonheidssalon

   CNC-gestuurde machines bij de studierichtingen 

Werktuigmachines en Houtbewerking

   VCA-attest, SODA-attest en Europass-attest

   Intensieve begeleiding van leerlingen: 

remediëringsplannen, contracten op maat voor 

leerlingen met leerproblemen, logopedie ...

   Eigen schoolbus en splinternieuwe schoolfietsen.

   Middagactiviteiten: dans, muziek, sport, schoolkrantje, 

leesuurtje …

   Kleine klasgroepen met aandacht en tijd voor elke 

leerling

   Deelname aan Europese projecten

   Nauwe samenwerking met bedrijven en organisaties in 

de regio

   Brede waaier van studiemogelijkheden voor knelpunt-

beroepen

   Sterke inzet op STEM-onderwijs

   Nieuwe opleidingen duaal leren

PRAKTISCHE INFO



PISO INFOMOMENTEN:

Infonamiddag

Zondag 8 maart 2020 van 13 tot 16 uur

Opendeurdag

Zaterdag 9 mei 2020 van 13 tot 18 uur

Infoavond

Woensdag 1 juli 2020 om 19 uur

INSCHRIJVINGEN:

- Tijdens elke schooldag
- Tijdens de infonamiddag, de opendeurdag of de infoavond

- Van 1 tot en met 3 juli 2020, van 10 tot 13 uur en van 16 tot 19 uur.
- Elke werkdag van 19 augustus tot en met 28 augustus, van 10 tot 13 uur en van 16 tot 19 uur.

Meer info op www.piso.be/inschrijvingen

MEER INFO:

www.piso.be
Tel: 016 81 45 11 - Fax: 016 82 20 57

info@piso.be


