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Het steeds drukker en dus ook gevaarlijker verkeer gaat in verscheidene campussen niet
onopgemerkt voorbij. Zo is de herfst het goede moment om de fietsen van de leerlingen
(en ook van leerkrachten) aan een veiligheidscontrole te onderwerpen. Eerst controleren
eigen personeelsleden de fietsen. Wie niet in orde is, wordt enkele dagen later door de politie
geïnspecteerd. In Campus TIO en Mater Dei verlootte men zelfs prijzen onder de leerlingen die
van bij de eerste controle in orde waren. In Campus Salvator was men terecht trots dat 84,5
% van de fietsen onmiddellijk in orde werd bevonden, een record voor de laatste drie jaren.

Nieuwe gezichten
in WICO-directiefuncties
Geachte lezer

Anderzijds konden de zesde- en zevendejaarsleerlingen in meerdere campussen voor het eerst
verkeerslessen volgen en zo het theoretisch rijexamen afleggen. Het is nog te vroeg voor
cijfermatige resultaten, maar in elk geval werkt men zo aan de verbetering van de kennis van
het verkeersreglement en dus ook aan de algemene veiligheid op de weg.
Een goede zaak!

Dit schooljaar mogen wij drie nieuwe mensen in een directiefunctie
binnen WICO ver welkomen. Wij stellen hen graag kor t aan u
voor.

Waarvoor dient een ‘pedagogische studiedag’?
Voor de leerlingen is het een vrije dag, maar voor leerkrachten en directies is het een belangrijke werkdag, die op elke campus anders
wordt ingevuld. Wij deden een kleine rondvraag.
In het kader van een uitgebreide interne kwaliteitsbevraging bogen de leerkrachten in Sint-Hubertus zich over de actualisering
van de pedagogische visie. In kleine groepen discussieerden de personeelsleden over het eigen opvoedingsproject. Na een gezellig
en traditioneel friet-stoofvleesmaal mocht iedereen de benen losschudden in een heuse les ‘ballroom dancing’. Kwestie van niet onder
te doen voor de leerlingen tijdens het galabal...
In Campus Sint- Jozef stond de dag in het teken van de
teambuilding. De bovenbouw kreeg een dag voorgeschoteld die
opgebouwd was rond het thema ‘kleuren’. Die kleuren zorgden
telkens voor nieuwe groepssamenstellingen en leidden op het einde
van de dag tot een prachtige regenboog. De eerste graad ging,
na een gezamenlijk ontbijt op school, op reis naar Diest, waar de
mogelijkheden van het smartboard gedemonstreerd werden. ’s
Namiddags nam het gezelschap deel aan een spannend moordspel
in Leuven. Ook hier bleek een hechte groepsgeest de sleutel tot het
oplossen van het raadsel.
De GOK-werkgroep in Campus Sint-Maria stelde zijn projecten
op ludieke wijze voor aan de andere personeelsleden. GOK betekent
‘Gelijke OnderwijsKansen’ en tracht te werken aan het dichten van
Campus Sint- Jozef
de grote kloof tussen sterk en minder sterk presterende leerlingen op
school. Ook toonden collega’s aan elkaar met welke projecten zij in de eigen school bezig zijn,
via korte maar goed geleide workshops. Een afsluitende gezamenlijke maaltijd mocht natuurlijk
niet ontbreken.
Campus Salvator gaf de leerkrachten vooraf geheimzinnige opdrachten mee, die moesten
uitgevoerd worden in de stad Maastricht. Zo ondervonden zij zelf hoe vaag en dubbelzinnig
de eigen examenvragen kunnen overkomen bij de leerlingen. Tijdens de terugreis werd duchtig
gediscussieerd over de concrete ervaring met Begeleid Zelfstandig Leren, peer evaluatie en het
gebruik van instructietaal. Een leerrijke en amusante dag!
In Campus Mater Dei stond alles in het teken van ‘gezondheid’: na een inleiding over
stressmanagement en een korte, gezonde pauze met vers fruit, fruitsappen en water, kon het
personeel kiezen uit een zestal werkwinkels. Iedereen had vooraf de opdracht gekregen om een
gezonde lunch mee te brengen en al dat lekkers werd dan via een soort stoelendans onder elkaar
verloot. ’s Namiddags deed men aan sport, want ook dat hoort bij de zorg voor gezondheid.
De dag werd afgesloten met een hapje en een drankje ter gelegenheid van de collega’s met 25
jaar dienst.
Ook het WICO-secretariaat, gehuisvest in de Dorpsstraat in Overpelt, had die dag een
eigen programma samengesteld: per trein ging het naar Antwerpen om aan een begeleide
ruienwandeling deel te nemen. Zij maakten gebruik van aangepaste kledij, rubberen laarzen
en een zelfoplaadbare zaklamp. Ruien zijn immers oude grachten die ten tijde van Napoleon
overwelfd werden en later drooggelegd. Nu zijn het geklasseerde monumenten.

Campus Salvator
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Vanaf 1 september nam Manuela Stuyck
een halftijds mandaat als algemeen
directeur in WICO op. Mevrouw Stuyck
studeerde af als licentiate in de Romaanse
Filologie in L euven en heeft er al een
lange onderwijscarrière op zitten. Via de
job van lerares Frans, eerst in Campus
Salvator en later in Campus Sint-Maria,
kreeg zij bijkomende verantwoordelijkheid
als leerlingenbegeleidster en coach van
nieuwe leerkrachten. In 2004 werd zij dan
Manuela Stuyck
adjunct-directeur in Campus Sint-Maria, een
opdracht die zij ook nu nog blijft uitoefenen, zij het dan halftijds.
“Graag wil ik in deze eerste periode voeling krijgen met de vele
WICO-werkgroepen,” zo vertrouwde zij ons toe. “Mijn bijzondere
aandacht gaat momenteel naar de leerlingenbegeleiding, de GOKwerking, het eerstegraadsteam en het overleg met het CLB.”
In de WICO-directie behoudt Alber t Beer ten de functie van
coördinerend directeur. Hij houdt zich vooral bezig met het
administratieve en praktische beheer van de scholengemeenschap,
terwijl de algemeen directeur vooral het pedagogische voor haar
rekening neemt.
In Campus Sint-Jozef (Lommel) vervangt
Bart Kerkhofs momenteel Michel
Vandenberk, die met langdurig ziekteverlof
is, als campusdirecteur. De heer Kerkhofs
was leraar wiskunde en gedurende enkele
jaren ook coördinator in de derde graad.
In Campus Sint-Maria (Neerpelt) kwam
er, door het halftijds vertrek van Manuela
Stuyck, een halftijdse betrekking als adjunctd i r e c t e u r v r i j . Z o w e r d I g n a c e Va n
Bart Kerkhofs
Herck, licentiaat
Po l i t i e k e e n S o c i a l e We t e n s c h a p p e n ,
aangesteld. De heer Van Herck werkte eerst
voor Broederlijk Delen en Welzijnszorg in
Hasselt, maar bekeerde zich later tot het
onderwijs, aanvankelijk als leraar godsdienst.
Geleidelijk behoorden ook de vakken recht
en economie tot zijn bevoegdheid, kreeg hij
verantwoordelijkheid in de studiebegeleiding
en werd hij coördinator. Hij is nu dus halftijds
coördinator van de derde graad en halftijds
Ignace Van Herck
adjunct-directeur.

WICO-coachingteam
viert eerste jubileum
Op woensdag 5 november organiseerde WICO twee
bijscholingssessies voor beginnende leerkrachten. Bij die
gelegenheid mocht het coachingteam ook zijn vijfjarig bestaan
vieren. Pas beginnende leerkrachten worden in WICO immers
niet zomaar voor de leeuwen gegooid. In elke campus is er een
coach (voor starters) en een mentor-coach (voor stagiairs),
bij wie beginners altijd om raad en hulp kunnen vragen. Het
WICO-team van coaches komt geregeld samen om ervaringen
uit te wisselen en de werking op elkaar af te stemmen, o.l.v.
Anita Bawin (Campus TIO).
De jonge leerkrachten zelf konden deelnemen aan een bijscholing
over ‘Klasmanagement’ of ‘Slechtnieuwsgesprekken’ in de
campussen Sint-Maria en Sint-Hubertus. Schoolbizz informeerde
bij een van hen, Claudia Bammens van Campus Sint-Maria,
naar haar eerste onderwijservaringen.
“Eind augustus al werd ik in de schoolgebouwen rondgeleid
door mijn coach”, vertelt Claudia, lerares Nederlands en Engels,
“en ook tijdens het schooljaar zijn er al meerdere vergaderingen
met alle nieuwkomers geweest. Ik ervaar bij de begeleidsters
in Sint-Maria een grote bereidwilligheid om nieuwelingen met
raad en daad bij te staan. Het is ook geruststellend om weten dat
je met je kleinere en grotere probleempjes niet alleen staat en
altijd bij iemand terecht kunt. Voor de bijscholingen van vandaag
offerde ik graag mijn vrije woensdagnamiddag op, want ook uit
de contacten met ‘lotgenoten’ uit andere campussen leer ik veel.
Tenslotte hebben wij allemaal gelijkaardige problemen.”
Ann Roosen (coach) en Veerle Verdonck (mentor-coach)
van Campus Sint-Hubertus beschrijven hun job als ‘dankbaar
werk’. “Je merkt dat je in een behoef te voorziet,” zegt Ann,
“wij hebben absoluut niets te maken met de evaluatie – dat
blijf t exclusief in handen van de directie – en zo komen wij
helemaal niet bedreigend over.” Veerle, die per trimester zo’n
15 stagiaires begeleidt, is als mentor-coach wel aanwezig op
een evaluatiemoment op het einde van het laatste jaar van de
opleiding tot leerkracht en heeft daarbij haar inbreng. Ook zij
schept veel voldoening in haar werk.

Wij feliciteren deze nieuwe directieleden met hun aanstelling en
wensen hen veel arbeidsvreugde in hun veeleisende job.
Anita Bawin met Veerle en Ann
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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WICO-internen
slaan aan het
bloggen
Uit een samenwerking
tussen Eric Swinnen
(informaticacoördinator van
Campus Salvator) en twee
internen: Danica Wullems en
B j ö r n B o u w m a n s ontstond
een ‘blog’ op het internet,
waarop de verslagjes van de
vele internaatsactiviteiten van
nabij kunnen gevolgd worden.
Zo bezocht de hele groep onlangs
het fitnesscentrum ‘Impuls’
in Weer t, waar intensief aan
squash, spinning, gewichtheffen,
streetdance en fitness gedaan
werd. “Een fijne namiddag
om niet snel te vergeten,” zo
lezen we op www.bloggen.be/
wicointernaat.

Bezoek aan de ECB
in Frankfurt
In deze woelige financiële tijden is
de beurs niet uit de actualiteit weg
te branden. Vijf zesdejaars en twee
leerkrachten van C a m p u s S i n t Huber tus trokken per bus naar
Frankfur t voor een bezoek aan de
Duitse Beurs en de Europese Centrale
Bank (ECB). Ter plaatse werden zij
onmiddellijk geconfronteerd met
een minibeurscrisis, want de Duitse
‘Börsche’ was net die dag al 8 procent
gezakt. In de ECB, waar ze dankzij
hun grasgroene petjes de strenge
toegangscontrole wisten te passeren,
maakten zij een echte vergadering
m e e e n l e g d e C l a u d e Tr i c h e t ,
huidig president van de ECB, op
humoristische wijze de werking van
deze Europese instelling uit. Een
vermoeiende, maar superboeiende
dag.

Opnieuw broodjes
in Campus Sint-Maria

XIOS Tech Award
voor TIO-leerling

Sinds de sluiting van het schoolrestaurant in Sint-Maria bleven
heel wat leerlingen (en leerkrachten) ’s middags op hun honger
zitten. Na lang aandringen van de leerlingenraad en het
nodige voorbereidend werk, kunnen er nu echter op dinsdag
weer broodjes besteld worden, die dan op donderdagmiddag
worden geleverd. Campus Sint-Maria sluit zo opnieuw aan bij
de vroegere culinaire traditie, die de laatste jaren wat in de
verdrukking gekomen was. Een proficiat aan de leerlingenraad
van de derde graad, die niet alleen bleef aandringen, maar die
ook een flinke hand toesteekt bij de praktische organisatie van
de verkoop.

Het departement IWT van de XIOS Technische Hogeschool Limburg
evalueert elk jaar de eindwerken van de Limburgs technische scholen.
Vooral de technische inhoud, het taalgebruik en de manier van presentatie
worden beoordeeld. Dit jaar ontving Yannick Bosmans (Campus TIO)
een nominatie met zijn eindwerk: “Pick & Place-systeem gestuurd
door een Siemens PLC S7 300”. De prijs bestaat uit een waardevolle
boekenbon. Hartelijk proficiat aan deze jonge laureaat.

Geboorte van Kadoo deluxe en Pakzeven
Met veel enthousiasme
werden op vrijdag 14
november in Campus Mater
Dei twee jonge, dynamische
bedrijfjes boven de
doopvont gehouden. De
leerlingen van het vijfde
jaar Kantoor openden
hun eigen winkel: Kadoo
d e l u x e . Elke schooldag
zal deze winkel ook voor
buitenstaanders toegankelijk
zijn. Men verkoopt wijnen,
kaartjes, bierkorven en
andere luxear tikelen. De
winkel houdt verband
met de vernieuwing in de
s t u d i e r i c h t i n g K a n t o o r,
waarin ook de onthaalfunctie
een grotere rol zal spelen. De leerlingen moesten zelf investeerders zoeken, aankopen doen en
moeten er een dubbele boekhouding op na houden.

Glenn Timmermans (6BI) deelt trots de eerste broodjes uit.

Campus Salvator zegt ‘neen’
tegen tabak
Voor de leerlingen van het tweede jaar organiseerde Campus
Salvator op 26 november een preventiedag, waaop vooral
de risico’s van roken onder de aandacht gebracht werden.
In een workshop maakten de leerlingen op speelse manier
kennis met de chemische samenstelling van tabak en de
gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan. Ook konden
zij in een quiz hun parate kennis testen. Zelfs hun creatieve
talenten werden aangesproken, want hun kunstwerken
werden verzameld op een reuzensigaret die her en der in
het schoolleven zal blijven opduiken. De tweedejaars doen
bovendien mee aan de Wedstrijd Rookvrije Klassen, die
als doel heeft dat 90% van elke klas rookvrij blijft tot aan het
einde van het schooljaar. Zou 100% ook haalbaar zijn?

Voor de huisstijl van de winkel konden de leerlingen een beroep doen op hun collega’s van
het zevende jaar Publiciteit en illustratie, die
het logo ontwierpen. Met
Pa k z e v e n v o r m e n z i j i m m e r s
een jong en dynamisch
reclamebedrijfje dat zich toelegt
op het uitvoeren van
allerlei grafische opdrachten,
zoals het ontwerpen van
logo’s, huisstijl, affiches, e.d.

Laureaat Junior Journalist-wedstrijd
Vorig schooljaar namen over heel Vlaanderen liefst 36 000 kinderen en jongeren
uit meer dan 800 scholen deel aan deze schrijfwedstrijd, georganiseerd door het
Davidsfonds. Eline Trappeniers, leerlinge van het vijfde jaar Wetenschappenwiskunde van Campus Sint-Jozef in Lommel werd de lokale laureaat in haar
leeftijdscategorie en haar opstel werd dan ook geselecteerd voor de nationale
finale. Haar opstel behoorde tot de tien beste uit heel Vlaanderen.

Wi j w e n s e n d e z e j o n g e
ondernemers veel succes.

Daarom nodigde ‘Het Nieuwsblad’ haar uit voor een heuse stage op de
redactie. Ze werkte daar, samen met de andere laureaten, twee dagen aan
een echte krant, die op 23 oktober op 300 000 exemplaren verspreid werd,
als speciale bijlage bij ‘Het Nieuwsblad’ en ‘De Gentenaar’. Eline zelf trok,
voor haar eigen bijdrage, naar restaurant ‘Exquisa’ in Hasselt en interviewde
Stefanie en Yanaïka, die tweede eindigden in het bekende tv-programma ‘Mijn
restaurant’ op VTM. Voor Eline een fantastische ervaring: ze ondervond in
de realiteit hoe een krant gemaakt wordt en ook hoe stresserend het is om
een deadline te moeten halen.

Leerlingen zevende jaar Campus Mater Dei
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