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Nieuwssprokkels
Leerbedrijven Mater Dei
weer gestart
De leerlingen van het vijfde jaar ‘Kantoor’ in campus Mater Dei
openden een echte winkel: ‘Kadoo Deluxe’, waarin zij voor alles
zelf verantwoordelijk zijn: bestellingen, boekhouding, verkoop, stocken voorraadbeheer, winkelinrichting, etc. Hun winkel is tijdens het
schooljaar dagelijks open, behalve op woensdag, ook voor klanten
van buiten de school.
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Oostende: in het stadsspel voor leraren, georganiseerd door
het tijdschrift ‘Klasse’, eindigde een team van campus Sint-Jozef
op de tweede plaats. De enthousiaste deelnemers aan de ‘Zilveren
Pladijs’, want zo heette de wedstrijd, zijn volgend jaar zeker weer
van de partij.
Hubertustheater-Neerpelt: het boek ‘Over collegepinnen
en heren professoren’, het resultaat van een geschiedenisproject
voor de zesdejaars van campus Sint-Hubertus, werd op 16 oktober
tijdens een academische zitting gepresenteerd. Het boek kwam
tot stand via ‘oral history’, gesprekken dus met oud-leerlingen en
–personeelsleden. Campus Sint-Hubertus viert overigens in 2010 zijn
100-jarig bestaan.

Beste lezers
Campus Sint- Jozef: 2de plaats leraren ‘Zilveren Pladijs’

Wijchmaal: St.-Elisabeth is dit jaar gestart met een vlinderklasje
in OV1, waarin voelen, ruiken en proeven, kortom ervaringsgericht
werken, centraal staat.
Leopoldsburg: de tweedejaarsleerlingen van campus TIO gingen
op klasvormingsdag naar het kamp van Beverlo en brachten de dag
door als echte vredessoldaten, inclusief een simulatie van een terreinrit
in een tank, een echte driloefening en... legersoep!

De leerlingen van het 7de jaar ‘Publiciteit en Illustratie’
hebben een reclamebedrijfje ‘Kopileft’ opgericht, dat zich
toelegt op het uitvoeren van allerlei grafische opdrachten,
zoals het ontwerpen van logo’s, huisstijl, affiches, e.d.

Hamont: op de dag van de jeugdbeweging (23 oktober)
nodigde campus Salvator de leerlingen uit op een uitgebreid ontbijt,
op voorwaarde dat ze in uniform kwamen. Ruim 70 enthousiaste scouts,
chiroleden en KLJ’ers waren al om 7.30 u present in de refter van de
school.

Zo leren zij de technieken en kneepjes van het echte
bedrijfsleven kennen.

Campus OV4: een korte voorstelling
Op 1 september 2008 startte BuSO Sint-Elisabeth in
Overpelt met een nieuwe school voor OV4-leerlingen. Deze
opleidingsvorm is bedoeld voor leerlingen met een normaal
IQ, maar met gedrags- en emotionele problemen of autisme,
die om die reden uit de boot vallen in het gewoon secundair
onderwijs. Er werd gestart met 21 leerlingen, maar ondertussen

zijn dat er al 46 geworden. Tijdens de lessen werkt men aan
dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen als in het gewoon
onderwijs, maar de aanpak is afgestemd op de individuele
noden van elke leerling (bv. kleine klasgroepen, prikkelarme
omgeving, aangepaste begeleiding...) Campus OV-4 telt nu 8
klassen, waaronder 3STW en 3 Kantoor.

Overpelt: campus Mater Dei is bezig met de voorbereiding van
de omvorming van het voormalige Ursulinenklooster tot een modern
schoolgebouw, in samenwerking met Landschappen en Monumenten.
Het klooster is namelijk ‘geklasseerd’.

Op 9 oktober, de jaarlijkse ‘pedagogische studiedag’ die voor
de leerlingen een vrije dag betekent, luisterden de leerkrachten
van campus Sint-Maria in Molenheide naar een boeiende
uiteenzetting door kinder- en jeugdpsychiater Lieve Swinnen.
Dr. Swinnen had het o.a. over ‘opvoeden met passie’, over ‘de
jeugd van tegenwoordig’, gepassioneerde pubers en ‘speciale’
jongeren. Aangezien zij in haar praktijk dagelijks in contact komt
met jongeren die een of ander probleem hebben, waren haar
voorbeelden heel herkenbaar. Ook zij ziet het aantal jongeren
met problemen toenemen. Er is nu immers meer aandacht voor

die problemen dan vroeger, de eisen en verwachtingen van de
maatschappij liggen hoger, er bestaat zoiets als een ‘permissieve
opvoedingsstijl’, de opvoedingssituaties zijn meer wisselend
en de opvoeding wordt ‘gemedicaliseerd’. Zij toonde dan ook
alle begrip voor de moeilijkheden waarmee de 21ste-eeuwse
leerkrachten geconfronteerd worden, maar zij daagde hen ook
uit om de problemen vanuit het standpunt van de leerling (en
de ouders) te bekijken.
Boeiend en leerzaam, een geslaagde studiedag!

Campus St.-Hubertus: ‘Over collegepinnen en heren professoren’

Neerpelt: op de d a g v a n d e v e r z o r g e n d e (21 oktober)
verwelkomde de directie van Sint-Maria alle leerkrachten uit de
verzorgingsrichtingen ’s morgens met een attentie en een uitgerolde
rode loper. Ze werden trouwens de hele dag als vips behandeld, want
ook ’s middags stonden er voor hen lekkere hapjes klaar.

Campus Salvator: ‘Dag van de jeugdbeweging’

Kort sportnieuws
Een zwemteam van campus TIO: Niels Andelhofs, Tom
Meylaers, Jef Stalmans en Bjorn Umans, behaalde in het stedelijk
zwembad van Lommel liefst tweemaal de provinciale titel. Zij wonnen
de 4x100 m vrije slag en de 4x100 m wisselslag.
Lize Broekx en Femke Weckx van campus Sint- Jozef
kwalificeerden zich niet alleen voor de wereldkampioenschappen
kajak (K2- marathon) in Portugal, maar behaalden daar ook nog
de bronzen medaille. Beide topsportsters vielen op het WK voor
junioren (Moskou) tweemaal net buiten de medailles. Ook Joeri
Weckx (broer van) deed mee in Portugal en werd achtste.

Wessel van Kessel van campus Sint-Hubertus behaalde
de Limburgse schaaktitel bij de scholieren en kwalificeerde zich zo
voor het Vlaamse kampioenschap.
Een ploeg van 17 Sint-Hubertusleerlingen deed mee aan
de verkeersquiz van U H asselt, legde een foutloos parcours af en
behaalde dus de eindoverwinning. Zo wonnen zij o.a. een B-dagtrip
van de NMBS.
Hartelijk proficiat voor deze mooie prestaties!
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WICO is het schooljaar gestart in een nieuwe
samenstelling met voortaan ook BuSO
Sint-Elisabeth en BuSO Sint-Jozef - ook
wel BBO TIO genoemd - in haar midden.
Daarmee breidt de scholengemeenschap uit
van zes naar acht scholen. We moeten die
uitbreiding wel enigszins relativeren, want
waar BuSO Sint-Elisabeth in Wijchmaal een
aparte school is, maakt BuSO Sint-Jozef in
Overpelt al jaren integraal deel uit van WICO
Campus TIO. Bovendien was het WICO-schoolbestuur ook voor de
toetreding al inrichtende macht van BuSO Sint-Jozef.
De groei met deze twee scholen voor buitengewoon onderwijs is in
ieder geval een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van de
scholengemeenschap WICO en een goede zaak voor het katholiek
onderwijs in Noord-Limburg. Door de toetreding van BuSO Sint-Jozef
en BuSO Sint-Elisabeth is de dagelijkse samenwerking tussen
scholen voor gewoon secundair onderwijs en voor buitengewoon
onderwijs in de regio namelijk een feit. De directieleden en andere
afgevaardigden van de BuSO-scholen maken deel uit van de beheersen overlegorganen van de scholengemeenschap zoals de vergadering
van het comité van afgevaardigden van de inrichtende machten,
de raad van campusdirecteurs, het onderhandelingscomité en het
medezeggenschapscollege. Personeelsleden van de BuSO-scholen
zullen ook instappen in de vele pedagogische werkgroepen die WICO
rijk is. Voortaan zullen we dus heel concreet kunnen samenwerken
rond studieaanbod en leerinhouden, leerlingenoriëntering en

De steen

Overpelt: het leerlingenparlement van campus OV4 besliste
unaniem om een Oxfamwereldwinkel te openen in de Ballaststraat.
Ook werd besloten om, in het kader van gezondheidsopvoeding, geen
frisdrank meer aan te bieden op school.

Studiedag voor leerkrachten

www.wico.be

-begeleiding, personeelszaken en vele andere aspecten van
schoolorganisatie en schoolbeleid. Een voordeel voor de WICOscholen met gewoon secundair onderwijs is zeker dat zij, bijvoorbeeld
voor hun zorgbeleid, een beroep kunnen doen op de expertise en
ervaring van het buitengewoon onderwijs. Dit zal ten goede
komen aan alle leerlingen die extra zorg en begeleiding nodig
hebben. De BuSO-scholen doen met de toetreding eveneens hun
voordeel want zij zien onder andere hun omkaderingsmiddelen
toenemen. Scholen die tot een scholengemeenschap behoren
kunnen immers lestijden en punten samenvoegen om zo extra
omkadering te bekomen. De instap in een scholengemeenschap
betekent bovendien dat de BuSO-scholen kunnen delen in de
organisatorische en pedagogisch-didactische ervaring die WICO met
de jaren opgebouwd heeft. Specifiek voor de Opleidingsvorm 4 is dit
een goede zaak want OV4-onderwijs sluit nauw aan bij het gewoon
onderwijs en het is ook de bedoeling dat sommige leerlingen na
verloop van tijd de overstap naar het gewoon secundair onderwijs
kunnen maken. Vorig jaar werd in de Ballaststraat in Overpelt
trouwens een vestigingsplaats met OV4 opgericht en dit gebeurde
toen ook al in samenwerking met WICO. Verderop in deze Schoolbizz
kan u over dit alles meer lezen.
We heten onze collega’s van BuSO Sint-Elisabeth en BuSO SintJozef van harte welkom, we doen hierbij een oproep aan iedereen
om hen goed op te vangen en we hopen dat ze zich dan ook vlug
goed thuis zullen voelen in WICO.
Koen Wils
coördinerend directeur WICO

De congregatie van de Zusters H. Hart van Maria (Berlaar)
verlegde vele stenen in Neerpelt. Als dank voor tachtig jaar inzet
(1929-2009) werd op zaterdag 3 oktober een stijlvol monument
ingehuldigd op het pleintje voor WICO campus Sint-Maria in de
Stationsstraat in Neerpelt. Dit monument, geïnspireerd op het
bekende lied ‘De steen’ van Bram Vermeulen, drukt de blijvende
erkentelijkheid uit die de hele regio aan de zusters verschuldigd
is.
Tijdens de inhuldiging schetste Guido Caerts de rol van de zusters
bij het tot stand komen van het Sint-Maria-Instituut, de Heilig
Hartkliniek en het kinderdagverblijf ‘Karbonkeltje’. Burgemeester
Raf Drieskens vertolkte de dankbaarheid van de gemeente Neerpelt
voor dit pionierswerk en haalde persoonlijke herinneringen aan
zijn contacten met de zusters op. Uit naam van de congegratie
benadrukte algemeen overste Leen Hertsens de drie drijfveren
van de zusters van Berlaar: liefde, eenvoud en gastvrijheid,
die geleid hebben tot deze realisaties. Zij drukte de hoop uit dat
dit monument alle voorbijgangers zal blijven oproepen tot het
nastreven van deze waarden.
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Nieuw in WICO: BuSO Sint-Elisabeth
Met de toetreding van BuSO Sint-Elisabeth (Wijchmaal) wordt
WICO niet alleen verrijkt met nieuwe expertise en ervaring, zoals
u in het hoofdartikel kon lezen, maar duiken er ook enkele voor
ons nieuwe begrippen op. Wij vroegen aan Sint-Elisabeth om
een spoedcursus BuS O -afkortingen...

OV2 wil de leerlingen een algemene en sociale vorming én
een arbeidstraining geven en hen bovendien voorbereiden op een
beschermd leef- en arbeidsmilieu, bijvoorbeeld in beschermde
werkplaatsen (Bewel), arbeidszorg, groendienst, begeleid wonen,
tehuis voor werkenden...

Het ‘Buitengewoon Secundair Onderwijs’ (BuSO) werkt
met vier opleidingsvormen (OV’s):

OV3: hier is de einddoelstelling de leerlingen een algemene,
sociale en beroepsvorming te geven en hun integratie voor
te bereiden in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. In SintElisabeth kan men kiezen voor de opleiding tot winkelhulp,
kappersmedewerker of logistiek assistent in ziekenhuizen en
zorginstellingen.

OV1 heeft als einddoelstelling de leerlingen een sociale
vorming te geven en hun integratie mogelijk te maken in een
beschermd leefmilieu, bijvoorbeeld in dagcentra, tehuis voor
niet-werkenden, beschermd wonen...

OV4: het behalen van dezelfde eindtermen en
ontwikkelingsdoelen als in het gewoon onderwijs is hier het
doel. De aanpak is echter afgestemd op de individuele noden
van elke leerling. Het gaat om leerlingen met een normaal IQ,
die door hun gedrags- en emotionele problemen of autisme uit
de boot vallen in het gewoon secundair onderwijs.

Samen op stap ... naar
Scherpenheuvel

Groene stroom
in campus TIO

Campus Salvator (Hamont) heeft als jaarthema ‘We
gaan er samen voor’. Negen moedigen namen dit
thema heel erg letterlijk op maandag 31 augustus: zij
vertrokken ’s morgens om halfzes aan het ‘Salvatorhuis’
in Scherpenheuvel voor een voettocht naar Hamont, in
totaal liefst 66 kilometer. Onderweg sloten nog anderen
aan: 2 in Leopoldsburg en 3 aan het Pijnven. Om 18.30
u, bij de bevoorrading aan de Wedelse Molen in Overpelt
en met nog 12 loodzware kilometers voor de boeg,
voegde zich nog een groepje bij hen: leerlingen, ouders
en leerkrachten. Om 21.45 u volgde dan de aankomst
in campus Salvator, waar zij feestelijk onthaald werden
door directie, ouders en medeleerlingen.

Vanop de Ringlaan in Overpelt kun je er niet naast kijken:
op het dak van de TIO-schrijnwerkerij, aan de kant van de
Paardenkerkhofstraat, zijn er 195 zonnepanelen aangebracht, die
een jaaropbrengst opleveren van 35 100 kWh, wat overeenkomt
met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 6 gezinnen. Met deze
investering kan TIO de
volledige schrijnwerkerij
voorzien van
stroom. Het is
meteen de
start van een

Onder tussen werd ook de enige nog resterende studiezaal volledig
heringericht, zodat het er voortaan nog aangenamer om te studeren is.

Een sprookjesachtig
internaat...

Meer info vindt u op www.buso-sint-elisabeth.be.

Zesdejaars Lommel op uitwisseling in Duitsland

De Duitse leerlingen verbleven eerst een week in Lommel en werkten samen met het zesde jaar Moderne talen van campus Sint-Jozef
aan een project rond ‘oorlog en vrede’. In november gingen de Lommelse leerlingen dan op tegenbezoek en zij namen deel aan de
‘Volkstrauertag’ in Lüneburg. Tijdens dit herdenkingsfeest voor alle oorlogsslachtoffers ter wereld oogstten zij heel wat bijval
voor hun ingetogen bijdrage.
“Wij hebben o.a. een bezoek gebracht aan
Neuengamme, een Duits concentratiekamp
tijdens W.O. II en aan Hamburg”, vertelden de
leerlingen. “Ook volgden wij een uitgebreide
les geschiedenis in het Duits.” Zij verbleven
trouwens in gastgezinnen en werden zo verplicht
om hun Duits te oefenen.

BBO TIO neemt deel aan
Wood-Award

ambitieus
project,
want op termijn
wil TIO de hele
campus zelf van groene
stroom voorzien. Dat zou
in totaal zo’n 1000 panelen betekenen, zodat er nog meerdere
daken aan de beurt moeten komen. De geïnteresseerden kunnen
de opbrengst van de huidige zonne-installatie opvolgen via de
link: http://www.solarlog-home2.eu/st wico overpelt.

Wood-Award is een organisatie van Bouwunie Limburg, waaraan alle scholen
met een opleiding tot schrijnwerker/interieurbouwer kunnen deelnemen. Onder
begeleiding van hun leerkracht, werden de leerlingen van ‘Interieurbouw’
(BBO-TIO) uitgedaagd om een project te ontwikkelen. Op bijgevoegde foto
ziet u hoe dit project eruitziet. Op de Limburgse bouwbeurs ‘Bouwinnovatie’

Directie en leerkrachten van beide scholen
zijn het erover eens dat dit project vraagt om
herhaling in de toekomst.
zullen de houtcreaties van de deelnemende scholen beoordeeld
worden. Op vrijdag 20 november werd het BBO-project van
Overpelt alvast aan de pers voorgesteld. Het zal o.a. te zien zijn
op TV-Limburg.
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Om de leerlingen nog beter voor te bereiden op gangbare werkvormen
in het hoger onderwijs, startte campus Sint-Hubertus dit schooljaar met
een gloednieuw openleercentrum (OLC). Dit OLC nodigt leraren uit om
nieuwe werkvormen te hanteren met bijzondere aandacht voor zelfstandig
werk. Het OLC beschikt over 40 pc’s en 5 laptops, ideaal dus om ICTtoepassingen in de les te integreren. De verschillende vergaderhoeken
geven dan weer ruimte aan leerlingen voor groepswerk. Toch vonden ook
de geschreven bronnen hun weg naar het OLC, want de schoolbibliotheek
verhuisde ook naar dezelfde ruimte. Het OLC is toegankelijk onder de
lessen, maar ook tijdens studies en langere pauzes.
“Dit is de beste investering ooit in het college”, zo zei een enthousiaste
leerling tijdens het dagelijks bestuur van de leerlingenraad.

En wat is het GON? Het ‘Geïntegreerd onderwijs’ is een
samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon
onderwijs. Leerlingen met een beperking (bv. autisme) volgen les
in het gewoon onderwijs en worden daarbij ondersteund door
een begeleid(st)er van het BuSO.

Van 11 tot 14 november trokken 12 leerlingen en 23 begeleiders van het zesde jaar van WICO campus Sint-Jozef (Lommel) naar
Duitsland voor een uitwisselingsproject met de ‘Gymnasium Herderschule Lüneburg’. De scholen waren in september met elkaar in
contact gekomen naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de inwijding van het Duits militair kerkhof in Lommel.

Nieuw openleercentrum in Sint-Hubertus

Een sprookje geschreven door Nisri Temlal, een
leerlinge uit 2BVL in campus Mater Dei, inspireerde
de nieuwe opvoeder van het WICO-internaat in
Hamont, Joris Willekens, tot een aangepaste versie.
Te lang om hier volledig te publiceren, maar wij
geven u toch een voorsmaakje.
Heel lang geleden (nu toch al twee en een halve
maand), was er eens een klein, krullerig meisje.
Dit meisje, we zullen haar Doornkapje noemen,
woonde bij haar mama en papa in een ver, warm
koninkrijk. Nu lijkt dat op zich niet zo speciaal,
mocht het niet zo zijn dat het meisje op het punt
stond een bijzondere verandering mee te maken.
Het was namelijk zo dat Doornkapje de leef tijd
had bereikt om het ouderlijk huis te verlaten en
een stapje te gaan zetten in de grote wereld. Ze
zou gaan verhuizen naar het grote Internaat, dat
gelegen was in Hamont, een stad niet zo ver over
de grens van het rijk. In dit Internaat, zo vertelde
haar mama, zouden ze haar helpen met de vele,
moeilijke leerstof die ze moest leren, maar ook zou
Doornkapje beter leren luisteren en het huishouden
doen. Dat was belangrijk, vond moeder, daar het
haar kansen op een goede echtgenoot (misschien
wel een prins) zou vergroten...
En wie wil weten wat Door nkapje in Hamont
allemaal meemaakte, moet wachten op onze
volgende editie (Pasen 2010). De leerlingen
van het WICO-internaat zijn nu trouwens kleine
beroemdheden geworden, want ze vormden op
25 november het publiek in ‘De laatste show’ op
de VRT-televisie. Hebt u ze herkend?

Campus Sint-Jozef Lommel start
met optie sport
Op 1 september van dit schooljaar zijn 19 leerlingen in campus Sint-Jozef
begonnen aan de nieuwe optie talen-wiskunde-sport in het eerste jaar. De
leerlingen krijgen extra uren Frans (1 u) en wiskunde (1 u) als ondersteuning
van de leerstof, maar ook 2 extra uren lichamelijke opvoeding met atletiek,
balsporten, gymnastiek en omnisport.
De optie is bedoeld voor
leerlingen die mooie
resultaten behaalden
in de basisschool,
maar ook op sportief
vlak uitgedaagd willen
worden. In het tweede
jaar zijn alle basisopties,
behalve Latijn, mogelijk. Sint- Jozef zal
volgend schooljaar
ook de optie ‘moderne
wetenschappen’ met
uitbreiding sport organiseren.

Breinbreker
Een uitdaging voor de puzzelaars
onder ons:
Plaats de letters A,B,C,D,E ieder 5
keer in het rooster, maar zodanig
dat in iedere rij, in iedere kolom
en in de 2 diagonalen elke letter
precies één keer voorkomt.
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