
WIJ ZIJN VIA, JIJ OOK?



ONTDEK ONZE SCHOOL

Infomoment eerste jaar
Zaterdag 11 maart 2023
Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? En
ben je benieuwd naar onze school? Kom
het samen met je ouders ontdekken
tijdens het infomoment van het eerste
jaar.

INSCHRIJVEN

Start jij in september 2023 in het eerste
jaar secundair onderwijs (1A of 1B)? Dan
meld je je eerst digitaal aan via
www.aanmelden.school. 

De aanmeldperiode loopt van maandag
27 maart 2023 tot en met vrijdag 21 april
2023.

Meld je hier aan
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Ga hier op virtuele
rondleiding in het eerste jaar

Opendeurdag campus VIA
Zaterdag 13 mei 2023 
Neem deel aan onze activiteiten en sla
een praatje met onze leerkrachten en
leerlingen.



1A Uitbreiding 1A Basis 1B

Latijn STEM Projecten   
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STUDIEAANBOD

Bekijk delessentabellen



5 PIJLERS
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Door kwalitatief en voldoende
uitdagend onderwijs te bieden
willen we het beste uit je halen,
niet alleen als leerling maar ook
als mens.

Wij willen een school zijn waar
je je goed in je vel voelt, waar je
meer bent dan een nummer.

Bij ons telt iedereen mee, en we
dragen het respect voor iedere
medemens dan ook hoog in het
vaandel. Als school willen wij je
begeleiden in je persoonlijke
groei.

Je krijgt maximale kansen om
jezelf te ontplooien. Je verdient
een plaats in onze school waar
je je talenten ten volle kunt
benutten.

Als katholieke dialoogschool
willen wij vertrekken vanuit een
hedendaagse invulling van de
christelijke waarden en een
groot respect voor de
eigenheid, ongeacht je afkomst
of geloof.



 "De tweedaagse was top! Aan de
hand van spelletjes leerden we de

anderen kennen." Roos

 "Als leerling krijg je
veel inspraak." Mara

LEERLINGEN AAN HET WOORD

 "Mijn lievelingsplekje tijdens de
middagpauze is de bib. Daar kun je lezen

of gezelschapsspelletjes spelen." Aster

 "De lockers zijn handig om je
laptop en handboeken in op te

bergen." Lennart
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 "De vele
culturele en

sportieve
activiteiten
tijdens de

middagpauze
maken het hier
heel gezellig."

Martha

"De leerkrachten
zijn heel lief en

leggen de
leerstof rustig

uit." Aaliyah



15 minuten
pauze

De bel gaat. Je
wandelt naar het
lokaal waar je je

eerste uur les hebt.
 

Iedere les duurt 50
minuten. 

EEN DAG OP VIA
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8.25 u. 10.05 u. 10.20 u. 12.00 u.9.15 u.

Tweede
lesuur

In de refter eet je
je boterhammen

op. Je kunt warme
soep kopen.

Vierde
lesuur

11.10 u.

Derde
lesuur



10 minuten
pauze

Vijfde
lesuur
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12.20 u. 12.50 u. 14.30 u. 14.40 u. 15.30 u.

Tijdens de pauze kun
je genieten van vrije

tijd op de speelplaats
of kun je deelnemen
aan één van de vele
middagactiviteiten.

Zevende
lesuur

Einde van de
schooldag. Je

gaat naar huis.

Zesde
lesuur

13.40 u.
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BUDDY'S

Heb je een probleem? Zit je met een
vraag? Of gewoon zin in een babbel? De
buddy’s zijn er voor alle leerlingen van de
Eerste Graad. Samen gaan we voor
verbondenheid, samen zorgen we ervoor
dat iedereen zich thuis voelt op onze
school.

Vind je de buddy’s niet meteen? Je
herkent ze aan hun blauwe T-shirt.

LEERLINGENRAAD

Wil je mee beslissen over wat er op school
gebeurt? Dan is de leerlingenraad iets
voor jou! 

Door het organiseren van heel wat
activiteiten, zoals dag van de
jeugdbeweging, babbelmiddagen, het
verkopen van gezonde tussendoortjes,
muziek op de speelplaats, ... zorgt de
leerlingenraad voor een extra fijne sfeer
op school.

Kortom, de leerlingenraad is er voor en
door leerlingen. 

Samen maken we VIA! #samenvia



Benieuwd naar meer?

Volg ons op Instagram

en TikTok! #samenvia

 

BRUISENDE SCHOOL
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Toneel, film, muziekuitvoeringen, studiereizen, voordrachten, ... We organiseren tal van culturele
activiteiten.



JE WARME EERSTE
SCHOOLDAGEN

Op vrijdag 1 september 2023 word je
verwacht om 8.25 u. op de speelplaats
van het eerste jaar.

Je leert je klastitularissen, je klasgenoten
en de school kennen via allerlei leuke
onthaalactiviteiten. Je leert werken met
je laptop en met Smartschool. Samen
met heel het eerste jaar vier je het begin
van het nieuwe schooljaar!

Na de onthaaldagen vliegen de
leerkrachten er samen met jou écht in en
starten de eerste lessen. 

BEREIKBAARHEID

Onze school is vlot bereikbaar met de
fiets, het openbaar vervoer en de auto. 

Kom je met de fiets naar school? In de
uitgebreide fietsenstalling kun je je fiets in
alle veiligheid stallen.

Neem je de bus? De bushalte ligt op
wandelafstand van de school. Check de
website van De Lijn om jouw busverbinding
te vinden.
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WOORDZOEKER

basis
buddy
bibliotheek
de lat ligt hoog
dicht bij de leerling
feel good
katholiek
Latijn
leerlingenraad
oog voor talent
pingpong
projecten
schaken
STEM
uitbreiding
Waaibergstraat

Hoe goed ken jij VIA al? Speur de woordzoeker af en vind alle woorden in de puzzel. 



CONTACT VOLG ONS

Waaibergstraat 5
3300 Tienen

016 81 98 01
eerstegraad@viatienen.be
www.viatienen.be

viatienen

viatienen_official
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