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Sint-Oda op zoek naar
jongeren tijdens de zomer
Zoals ieder jaar is dienstencentrum Sint-Oda op zoek naar
jongeren (vanaf 15 jaar) die tijdens de zomervakantie een
handje willen komen toesteken op vrijwillige basis. Voor
meer informatie en/of inschrijving: Dienstencentrum SintOda, Vrijwilligerswerking, Breugelweg 200, 3900 Overpelt
(tel. 011 642860).

Website: www.stijn.be

bizz

Middagsport in Campus TIO
De leerlingen van de eerste graad van Campus TIO hebben zich
een schooljaar lang elke middagpauze sportief beziggehouden met
kleinveldvoetbal op de speelplaats. Er werd een echte competitie
opgezet – wel der tig klassen deden mee – tussen de eerste- en
tweedejaars. Leerkrachten offerden in een beurtrolsysteem hiervoor
hun middagpauze op. In de finale, in sporthal De Bemvoort, toonde
klas 2BD zich de sterkste. Zij mogen nu de wisselbeker een jaar in
hun bezit houden.

Sportdagen in WICO
Van het derde trimester en het eerste mooie
zomerweer wordt in al onze campussen
gebruikgemaakt om de jaarlijkse sportdag
te organiseren. Honderden leerlingen een
hele dag lang sportief bezighouden is een
immense opdracht, veelal in handen van de
leerkrachten L.O., die wij hierbij graag van
harte feliciteren voor deze inzet. U krijgt
in dit blaadje een fotografische impressie
van al dat jonge sportieve geweld.

Leerlingen en scholen in de kijker...
Campus Mater Dei schreef zich in voor het project FitClass Challenge
van de vzw Beweeg en... won een volledig uitgerust fitnesscentrum dat vanaf
september na de schooluren ook voor het publiek toegankelijk is.
Het WICO-schaakteam werd vicekampioen op het Vlaams schoolschaakkampioenschap en deed die prestatie nog eens over op het Belgisch
kampioenschap. Roel Hamblok (Mater Dei) werd zelfs Vlaams jeugdkampioen
schaken 2008 in de hoogste categorie (- 20-jarigen). Proficiat!
Een meisjesploeg van Campus Salvator (eerste graad) won de
beachvolleybalcompetitie van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS). De
ploeg bestond uit Laure Meyers, Lindsay Cox en Kathlijn Dirks.
De jaarlijkse vijflandenontmoeting, waaraan de campussen SintHubertus en Sint-Maria samen deelnemen, vond plaats in Valkenswaard.
Het Neerpeltse team won niet minder dan 6 van de 8 sportcompetities en
speelde ook een opvallende rol in het culturele gedeelte, een compilatie uit
de musical ‘Grease’.
Laura Brusselaers en Kristien Poelmans (Campus Mater Dei) werden
beiden genomineerd voor de prijsuitreiking van de Junior-Journalistwedstrijd
van het Davidsfonds. Laura werd zelfs, net als vorig jaar, eindwinnares en
won, naast een stapel boeken, een stage bij Ketnet.
Prille Cadansen, het jonge broertje van Imago Tijl (Campus Sint-Hubertus),
vierde onlangs zijn 20ste verjaardag met een indrukwekkend dansfeest in
Dommelhof. De vijfde- en zesdejaars toonden zich enthousiaste supporters
en zagen dat de toekomst van de dansgroep verzekerd is.
Een team van Campus Mater Dei won de eerste plaats in het Top Team
Mix seminarie aan de KHLim in Diepenbeek, een ‘businessgame’ voor jonge
economisten.
De zevendejaars ‘Kinderzorg’ van Campus Sint-Maria verzorgden een
spelnamiddag voor de buitenschoolse kinderopvang in Noord-Limburg. “Zij
slaagden helemaal in hun opzet: kinderen animeren en tegelijkertijd de orde
handhaven,” aldus Annick Coninx, lerares omgangskunde.
‘Schoolbizz’ verschijnt trimestrieel op 5900 exemplaren in Noord-Limburg.
Hoofdredacteur: Willy Molemans. E-mail: schoolbizz@wico.be
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Aan iedereen
een prettige vakantie ...
Het schooljaar is alweer afgelopen.
Voor de meeste leerlingen betekent dit 2 maanden
zalig genieten, om dan fris volgend schooljaar de
studieloopbaan voort te zetten in dezelfde studierichting
op dezelfde campus.
Een andere groep leerlingen stapt over naar een nieuwe
graad en zij zullen een keuze moeten maken. Wellicht
kunnen ook zij verder in dezelfde studierichting, maar
misschien moeten zij op zoek naar een keuze die beter
bij hun mogelijkheden past.
723 leerlingen sluiten hun 6de jaar af en zullen
een beslissende keuze maken over hun toekomst:
meteen de arbeidsmarkt instappen of nog voortstuderen
in het hoger onderwijs en mikken op een bachelor- of
masteropleiding.
Een kleinere groep kan echter ook voor een 7de jaar in
één van onze WICO-scholen terecht. De voorbije jaren
is het aanbod gestaag toegenomen en wij bieden op dit
ogenblik 12 mogelijke specialisatiejaren aan. Het
merendeel van deze jaren is een vervolg op een 6de jaar
BSO. Denken we maar aan de bijkomende opleiding
logistiek die leerlingen extra tewerkstellingskansen
biedt in een logistieke omgeving. Het gaat dan over
v o o r r a a d b e h e e r, m a g a z i j n o r g a n i s a t i e , g o e d e re n
ontvangen, opslaan en verzendklaar maken. Deze
leerlingen krijgen ook de mogelijkheid om het bijkomend
attest heftruckchauffeur te behalen. Het zal duidelijk
zijn dat tewerkstelling voor deze leerlingen niet echt
een probleem is.
Ook binnen het TSO bieden we nu een dergelijk
specialisatiejaar aan, namelijk “ a n i m a t i e i n d e
ouderenzorg”. De ouderenzorg is een sector waar de
vraag naar verzorgenden zeer groot is. Uit een studie
blijkt immers dat hier de twee volgende jaren 900 extra
jobs nodig zijn. Via een grote reclamecampagne heeft de
provinciale overheid de voorbije maanden de aandacht
gevestigd op dit nijpend probleem.
De eerste afgestudeerden van het 7de jaar zullen
vanaf juli dan ook probleemloos hun weg vinden
naar de instellingen in de omgeving. Zij hebben een
stageperiode van 3 maanden achter de rug waarin ze
getoond hebben dat ze in staat zijn om vlot en intens
samen te werken binnen het zorgteam en met de
vrijwilligers die actief zijn in de verschillende instellingen.
Dankzij hun opleiding zijn ze goed gewapend om hier
meteen op een kwaliteitsvolle manier ingeschakeld te
worden.

Internationaal debat
Op dinsdag 15 april namen een 25-tal leerlingen van 4 ASO van Campus
Sint-Jozef deel aan een debatwedstrijd in de gemeenteraadszaal van
het Nederlandse Amstelveen. De finale ging tussen het Hermann Wesselink
College van Amstelveen en... WICO Campus Sint- Jozef uit Lommel.
Stellingen als Een opkomstplicht bij verkiezingen is een goede zaak en
Het koningshuis moet worden afgeschaft gaven aanleiding tot spetterend
woordengekletter. Ook al won Amstelveen uiteindelijk met 3-2, toch kon
ook Sint-Jozef enkele prijzen mee naar huis nemen. Lynn Hillary van
4LA5 kreeg een erevermelding als beste debater, Jante Bloemen (4LA5)
kreeg de prijs voor de meest gedurfde uitspraak (“Ik wist niet dat de grootste
egoïsten in Amstelveen woonden!”) en Hanna Michiels (4LA5) viel met
haar gespierde uitspraak: “In het buitenland is Manneken Pis bekender
dan Koning Albert!” ook in de prijzen.
Voor de school was deze eerste deelname aan een debatwedstrijd een
prettige, nieuwe ervaring en zeker een aanrader voor de toekomst.

Een ‘Warme Thuis’
voor kinderen van Valkenhof
Een cheque ter waarde van 2 500 Euro, dat overhandigde Campus Mater
Dei aan de directie van Valkenhof. Hiermee werd de actie ‘Warme Thuis’
voor het jaar 2007 afgerond. De actie werd geboren in december 2005,
ter ondersteuning van een Pakistaans vluchtelingengezin dat onderdak had
gekregen in het klooster van Overpelt.
Onder leiding van Paula Bloemen werd in december 2007 een kerstconcert
georganiseerd in de kloosterkapel en, samen met een bloemenverkoop,
leverde dit een aardige bijdrage op voor Valkenhof. Hier waren immers de
kindercrèche en de speelkamer voor de lagereschoolkinderen dringend aan
bijkomende investeringen toe. Een kleine maar belangrijke bijdrage aan de
realisatie van een warme thuis voor de kinderen die in dit opvangcentrum
voor korte of lange tijd noodgedwongen hun thuis moeten vinden.

De juiste keuze maken uit deze waaier van mogelijkheden
is niet altijd gemakkelijk. Wat de keuze ook is, wij
hopen van harte dat ze aansluit bij de mogelijkheden
en talenten van elke leerling. We wensen hen daarbij
alle succes toe.
Albert Beerten, coördinerend directeur WICO
Campus Salvator Hamont
Campus Sint-Jozef Lommel
Campus Sint-Hubertus Neerpelt
Campus Sint-Maria Neerpelt
Campus Mater Dei Overpelt
Campus TIO Overpelt
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Literatuur op school
In Campus Sint-Maria bewijst lerares Rika Franssen jaar
na jaar dat het mogelijk is om eerstejaarsleerlingen te leren
creatief om te springen met de Nederlandse taal. Haar project
leidde dit jaar zelfs tot de uitgave van twee boeken: een
verhaal over de ontmoeting van Lotte met de dichter Jozef
Deleu en een poëziebundel. Beide boeken zijn te koop via de
Standaardboekhandel, onder de titel: Een reis om nooit te
vergeten van Helena Van Suzet. De leerlingen stelden hun
boeken zelf voor in de theaterzaal van Dommelhof op donderdag
24 april, in aanwezigheid van Mieke Vanhecke, secretarisgeneraal van het VSKO, die ook het voorwoord schreef.
Rika Franssen is bijzonder trots op de prestatie van haar leerlingen
en mocht ondertussen beide boeken overhandigen aan Koningin
Paola op het koninklijk paleis in Laken.

Internatenhappening
Op woendag 21 mei organiseerde
het inter naat van Campus
Salvator de jaarlijkse happening
voor de vrije internaten van
Limburg. Ruim 650 internen
uit 13 internaten namen eraan
deel. Vanuit drie startplaatsen in
Hamont vertrok een aantal van
hen voor een wandelzoektocht
met randanimatie. De internen
van de lagere scholen kregen een
apart programma, uitgewerkt door
leden van de speelpleinwerking
van Hamont-lo en de internen van
de middelbare scholen werden
vergast op een minifestival. De
apotheose volgde met optredens
van dj’s Joeri en Niels.
A l l e b e z o e k e r s w a re n l o v e n d
over de locatie, de organisatie
en de sfeer van deze happening
e n w a re n v r a g e n d e p a r t i j o m
deze activiteit in de toekomst te
herhalen.

Het groot Salvatordictee
Alle leerlingen van Campus Salvator in Hamont werden via
hun leerkracht Nederlands uitgenodigd om deel te nemen aan
deze spellingswedstrijd . De inschrijvingen over troffen de
verwachtingen, want liefst 160 kandidaten meldden zich. Het dictee
werd per graad geselecteerd uit een boek van het Davidsfonds en
de winnaars mogen zich met een cadeaubon richting Standaard
Boekhandel begeven. Lindsay Hendriks (eerste graad) kroonde
zich tot spellingskampioene, want zij maakte slechts één foutje.

Dag rond milieu en burgerzin
De leerlingen van de eerste graad van Campus Sint-Jozef (Lommel) luisterden naar een
uiteenzetting van de schrijver Luc Descamps en een getuigenis van een oud-leerling, Roel
Janssen. De auteur vertelde enthousiast over zijn boek “Verkeerd moment, verkeerde plaats”,
het verhaal van Eva, een meisje dat na een zwaar
verkeersongeval ernstig
zwaar gehandicapt
gehandicapt is.
is. De auteur
leerde haar kennen in het revalidatiecentrum
Pulderbos.
Roel Janssen, leerling van de campus zelf van
2000 tot 2002, raakte ernstig gewond bij een
verkeersongeval en kwam zo ook in Pulderbos
terecht. In gezelschap van zijn vader, antwoordde
Roel op de talrijke vragen van de leerlingen. Hij
gaat nu naar een school voor bijzonder onderwijs
in Diepenbeek en bereidt zich voor op een examen
voor de centrale examencommissie. Zo hoopt hij
alsnog zijn diploma wetenschappen te behalen. De
boodschap die het meest bijbleef was zijn getuigenis
over de waarde van vriendschap op moeilijke
... Ondanks zijn handicap vertelde Roel
momenten..
zijn verhaal met de nodige humor, zodat het een
fijne ontmoeting werd. De andere leerlingen wensen
hem dan ook heel veel moed en succes toe.

Tentoonstelling WWW

Lapsus in Dubio speelt
‘Koning van Katoren’

Veel volk op zaterdag 31 mei bij de opening van de tentoonstelling
WWW, in Campus Mater Dei. 119 leerlingen van de
studierichtingen kunst en publiciteit toonden het resultaat van
hun werkjaar aan het publiek. De letters ‘WWW’, die al enkele
dagen aan de voorgevel van de school prijkten, leidden de
passanten op een dwaalspoor. Ze verwezen immers niet naar
het wereldwijde web, maar stonden voor wind, water en wolken.
Om helemaal in het thema te blijven werd de tentoonstelling dan
ook ‘ingeblazen’.

9, 10 en 11 mei waren drie spannende dagen voor de leerlingencast
van Campus Sint-Hubertus. Het hele jaar hadden ze o.l.v. Elke
Boes en Kelly Dirkx keihard gewerkt aan een bewerking van
het gelijknamige jeugdboek van Jan Terlouw over Stach, een
jongen van 17, die koning van Katoren mag worden als hij zeven
schijnbaar onmogelijke opdrachten tot een goed einde brengt.
Een verhaal vol spanning, romantiek en vooral veel humor. Het
publiek genoot hoorbaar van Jo met de banjo, Katoren Late Night
met zijn hilarische presentatoren, de solo ‘Tot 7 maal 70 maal’ en
nog veel meer. Wij zijn benieuwd naar de voorstelling van volgend
jaar, wanneer Lapsus in Dubio zijn 20ste verjaardag viert.

JIEHA-project
Het vierde jaar Handel uit Campus Sint-Maria schreef
zich dit schooljaar in voor het JIEHA-project (Jong
Initiatief voor Ethische Handel) van de Vlaamse Jonge
Ondernemingen. Zij richtten in hun klas twee concurrerende
miniondernemingen op en stelden op 5 juni de resultaten
van hun werkjaar voor aan leerkrachten en ouders. De winst
werd, zoals dat hoort, afgestaan aan het goede doel: het
centrum voor blindengeleidehonden van Tongeren en Hijos
del Sol, een jongerenproject in Peru. Leerkracht Kristel
Daniëls leidde al die jonge ondernemersdrift in goede
banen tijdens de lessen bedrijfseconomie (2 u/week).
Vanaf volgend schooljaar krijgt ook het vijfde jaar Handel
te maken met ingrijpende vernieuwingen en gaan de
zesdejaars van dezelfde studierichting voor het eerst op
stage gedurende twee weken.

In Memoriam
Dit trimester werd onze scholengemeenschap geconfronteerd met twee droeve gebeurtenissen. Op zondag 6 april 2008 overleed plotseling
Jessica Bastiaens, leerlinge van het 7de jaar Organisatieassistentie van WICO Campus Sint-Jozef Lommel en op 11 april 2008 moesten
wij afscheid nemen van Kenneth Van Acker, leerling van het 6de jaar Elektriciteit-elektronica van Campus TIO Overpelt.

Wij vinden geen woorden om te zeggen
hoe wij je zullen missen.
Het diepste gevoel is moeilijk uit te leggen
het hart spreekt een niet te spreken taal.
Dit sterven is zo moeilijk te verwerken
je leven was ons zoveel waard.
Het liefste wat wij hadden
blijft in ons hart bewaard.

