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Het mooie verhaal van de huiswerkbegeleiding

WICO in vogelvlucht

 3 Kantoor en 2A van Campus OV4 bezochten op 18 mei de Nationale Bank van België in Brussel. Zij koppelden hieraan een 
stripwandeling doorheen het centrum van onze hoofdstad.

 In het congrescentrum van de PHL (Hasselt) behaalde 
S’HArp, de minionderneming van 6HA uit Campus St.-Jozef, 
drie prijzen: een voor de beste tso-onderneming, de meest actieve 
minionderneming en de hoogst gerealiseerde omzet. Zij konden 
hun aandeelhouders belonen met een dividend van liefst 71 %!

 Als  s lot  van een vol  jaar  taalbele id in Campus TIO 
organiseerde de school het Groot TIO-dictee der Nederlandse 
taal. De tekst was uiteraard aangepast aan de leefti jd en de 
onderwijsvorm (tso of bso). De norm was vastgelegd op 10 tot 
20 fouten, wat door de meeste leerlingen werd gehaald.

 Voor de 22ste keer traden de jongste Imago Tijl-dansers 
(Campus St . -Huber tus )  op met  hun e igen show.  In  de 
choreografie was gezorgd voor een opmerkeli jke afwisseling 
tussen de taal van de dans en de dans van de taal. Het publiek 
genoot en de jonge dansers evenzeer.

 De schoolband van Campus Salvator mocht op 31 mei de 
zevende editie van het ‘Noonfest’ in Mater Dei openen. Ze konden 
zo al wat podiumervaring opdoen voor een optreden op hun eigen festival, ‘Paterpop’, op woensdag 23 juni, na hun laatste examen.

 Bij de inzamelactie van plastic dopjes in Campus Sint-Maria, t.v.v. de opleiding van een blindengeleidehond, staat de teller 
momenteel op 61 800 stuks of 154,5 kg. Het gaat om een actie in de eerste graad, die nu al voor het vierde jaar op rij georganiseerd 
wordt.

 Campus Sint-Elisabeth is er trots op dat zij door Bloso-SVS geselecteerd werden als laureaat van de actie: ‘Schoolsport geeft 
Kleur’. Zij mochten hun werking voorstellen op een academische zitting in Gent, bedoeld voor de directies en schoolsportgangmakers 
van Vlaanderen.

 Campus Mater Dei werkt al lang samen met Sint-Oda, bijvoorbeeld door 
de stages van leerlingen in de studierichting ‘Jeugd- en gehandicaptenzorg’. 
Onlangs nam Sint-Oda een nieuw ‘buitenhuis’ in gebruik, gebouwd op de plaats 
waar vroeger de fietsenstalling van Mater Dei stond, in de Vloeterstraat. De 
leerlingen van 6 Publiciteit maakten foto’s van de bewoners, die een goede 
uitkijk hebben op de nieuwe fietsenstalling, waar altijd wel iets te beleven 
valt.

 De bekende ‘Kardinaalsbeker ’ ,  de Vlaamse voetbalbeker  voor 
schoolploegen, werd in de wacht gesleept door de cadetten van Campus 
Sint-Hubertus, die in de finale Kuurne met 2-1 versloegen, na een uiterst 
spannende wedstrijd.

 En ook de meisjes miniemen van Campus Sint-Jozef werden Vlaams 
kampioen, in het basketbal. In de halve finale ging Brussel voor de bijl en in 
de finale overklasten ze Gent met 59-31. Gefeliciteerd!

Vandaag, bij het einde van het eerste werkjaar, mogen we dit 
proefproject zeker een succes noemen. Dit is te danken aan de 
inzet en het enthousiasme van alle betrokken partijen. Op dinsdag 
8 juni werden het draaiboek en de resultaten van het project, in 
aanwezigheid van gedeputeerde Frank Smeets, voorgesteld aan alle 
directies van het basisonderwijs Neerpelt en aan de campusdirecteurs 
van WICO. Samen met het VCLB zijn we klaar om het kleinschalig 
project te verruimen en de samenwerking met andere basisscholen 
aan te gaan.

Het VCLB-Neerpelt zal dit project trouwens voorstellen tijdens het 
jaarlijkse congres in de maand oktober, in de hoop dat het navolging 
kan krijgen. Zo kunnen de knowhow, de expertise, het draaiboek... 
gedeeld worden met andere secundaire scholen, ten voordele van 
de jongeren in het basisonderwijs.

Het  pro jec t  ‘huiswerkbegele i -
ding’ s luit  bovendien mooi aan 
b i j  de  modu le  ‘L e ren   Thu i s 
Leren’ uit het curriculum van de 
lerarenople id ing hogescholen 
Limburg. We werken met dezelfde 
over tuiging en vanuit dezelfde 
visie onder het motto: ‘Limburg 
Sterk Merk’.

Uit naam van het hele team

Manuela Stuyck
Algemeen directeur WICO

Het project ‘huiswerkbegeleiding’ werd 
op het getouw gezet n.a.v. het overleg 
georganiseerd door de provincie Limburg 
in het kader van ‘Kansenbank-Limburg’ in 
2008. Tijdens dit overleg werd onder meer 

geïnformeerd naar lopende projecten die 
jongeren ondersteuning bieden tijdens 
hun school loopbaan.  Daarnaas t 
peilde men naar de nood aan nieuwe 
initiatieven. Het basisonderwijs heeft 
toen aangegeven dat er behoefte 
was aan huiswerkbegeleiding. De 
vrijwilligersorganisatie Auxilia kon de 

vraag naar huiswerkbegeleiding immers niet meer aan.

In overleg met het VCLB-Neerpelt (basis- en secundair onderwijs) 
hebben we dan in funct ie van de noden het kader geschetst 
waarbinnen huiswerkbegeleiding door leerlingen van de derde 
graad SO zich zou kunnen afspelen. Deze gegevens hebben we 
besproken met de campusdirecteurs van WICO en met de directies 
van het basisonderwijs van Neerpelt. WICO Campus Mater Dei, 
Sint-Maria, de basisscholen Neerpelt-Boseind en Neerpelt-
Centrum hebben zich bereid verklaard om mee te stappen in het 
kleinschalige proefproject.

In het schooljaar 2008-2009 werd het project voorbereid. De echte 
star t vond plaats op 1 september 2009 .  Leerl ingen van het 
zesde jaar Humane wetenschappen (Mater Dei) en Gezondheids- 
en welzijnswetenschappen (Sint-Maria) geven als stageopdracht 
huiswerkbegeleiding aan kinderen uit het eerste, tweede of derde 
leerjaar op de basisschool of bij de leerling thuis, en dat het hele 
jaar rond.

Nieuwe directie in Campus Sint-Maria

Eind dit schooljaar neemt directeur Marleen Reynders afscheid van WICO Campus Sint-Maria. Zij 
startte haar onderwijsloopbaan in 1976 in Mater Dei en werd in 1984 gereaffecteerd naar Sint-Maria. 
Daar werd zij in 1999 adjunct-directeur en in 2004 directeur, in opvolging van Guido Caerts. Wij 
danken haar voor al haar inspanningen voor Sint-Maria en voor WICO, en wensen haar een actief 
‘pensioen’ toe.

Vanaf 1 september 2010 zal Ignace Van 
Herck de taken van campusdirecteur 
ove r nemen .  Van  op l e id ing  i s  h i j 
maatschappelijk assistent en licentiaat 
politieke en sociale wetenschappen. 
Sinds 2008 is hij adjunct-directeur in 
campus Sint-Maria. In die functie zal hij 
opgevolgd worden door Ann Broekx, 
leerkracht godsdienst en coördinator in 

de 3de graad verzorging. Samen met Marie Jeanne Maes, directeur 
eerste graad, levert dat een vernieuwd en sterk directieteam op.

Uitwisseling Campus 
Mater Dei en TIO

Begin mei trok een zestigtal leerlingen van Campus 
Mater Dei naar de buren van TIO voor een praktijkles 
autotechniek ,  gegeven door de leer l ingen van 
het 7de jaar Diesel en LPG. Zij leerden een lekke 
band, een zekering, een lamp en een ruitenwisser 
vervangen en peilden het niveau van de olie, de koel- 
en remvloeistof.  TIO zorgde er dan voor dat er twee 
onklaar gemaakte personenwagens klaar stonden, die 
door de kersverse autokenners weer rijklaar moesten 
gemaakt worden. Het was een leuke afsluiter van een 
technische dag, leerzaam voor beide par tijen. De 
tweedaagse inzet van de TIO-leerlingen werd door 
de directie van Mater Dei beloond met een lekkere 
versnapering.

Eerstesteenlegging nieuwe campus Sint-Jozef

Op vrijdag 28 mei vond de eerstesteenlegging plaats van het 
nieuwe gebouw dat Campus Sint-Jozef optrekt aan de Pieter 
Breugheldreef. Hier zal vanaf september 2011 de bovenbouw 
onderdak vinden. In een stijlvolle academische zitting kwamen 
achtereenvolgens directeur Bart Kerkhofs, burgemeester Peter 
Vanvelthoven en Mieke Vanhecke, directeur-generaal van het 
katholiek onderwijs, aan het woord. Ook de leerlingen lazen 
hun zelfgeschreven wensen en bedenkingen voor. Deze teksten 
werden, opgeborgen in een koker, in de steen gelegd. Twee stoere 
leerlingen droegen dan de steen naar de plaats waar hij werd 
ingemetseld. De 350 aanwezigen werden daarna uitgenodigd op 
een feestelijke receptie.

“Een dag uit het leven
van een intern”

Pieter Wauben, internaatsbegeleider in WICO Campus Salvator, stuurde 
ons het volgende sfeerverslag: “Een zware schooldag achter de kiezen, nog 
wat leerstof verwerkt in de studiezaal en dan tijd om te herbronnen. Zo nu 
en dan trekken de internen er eens op uit. Zo begaven de internen van de 
eerste graad zich op een avond naar het zwembad Dommelslag. Hoewel 
ze in het zwembad zowat hun gangetje mochten gaan, verkozen velen om 
van de gelegenheid gebruik te maken om de opvoeder de bodem van het 
golfslagbad te tonen. Enkelen moesten het dan ook ontgelden en werden 
door de uiteraard veel sterkere opvoeder kopje onder geduwd. Terug in het 
internaatsbusje richting Hamont, ging het er nog steeds gemoedelijk aan toe, 
maar om 21.30 u. lag iedereen netjes in bed en gingen de lichten uit.”

Leerlingenraad organiseert 

milieuquiz

In Campus Mater Dei presenteerde de leerlingenraad een milieuquiz aan de 
eerstejaars, als afsluiting van hun lees- en leerproject i.v.m. het milieu. Zes thema’s, 
die ons allemaal nauw aan het hart (zouden moeten) liggen, kwamen aan bod: 
sorteren en recycleren, fauna en flora, klimaatopwarming, water, organisaties en 
records. Ook de muziekvragen na iedere ronde zorgden voor een fantastische 
sfeer, waarbij 180 eerstejaars luidkeels meezongen. De drie winnende groepjes 
kregen als pri js  een 
m i l i e u v r i e n d e l i j k e 
boterhammendoos. 
De leerlingen van het 
allerbeste groepje, de 
‘Compostientjes’ , 
ontvingen daarboven-
op nog een consumptie 
uit het winkeltje van 
de  l ee r l i ngen raad . 
Proficiat aan de win-
naars en ook aan de 
organisatoren!

BBO... de school met de laptop

In het bijzonder beroepsonderwijs (BBO) in Campus TIO  werd begin dit schooljaar gestar t met de toepassing van het 
softwareprogramma ‘Kurzweil’. Dit is een computerprogramma dat leerlingen die met leesproblemen kampen hulp aanbiedt. 
De computer leest namelijk alles duidelijk voor. 13 jongens, verdeeld over alle jaren, hebben ervan gebruikgemaakt. Zij werden 
geselecteerd door de logopediste. Eerst leerden ze uiteraard hoe het programma te gebruiken. Ook de leerkrachten kregen een 
minicursus om hun leerlingen bij te staan en de ouders ontvingen info tijdens een speciale ouderavond. TIO is vast van plan om 
volgend schooljaar het gebruik van Kurzweil verder uit te breiden.
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100 jaar 

kloosterkapel, een 
verhaal van beton, 

betovering en 
bezinning.

Het weekend van 1 en 2 mei stond voor campus 
Mater Dei geheel in het teken van de viering van 
100 jaar kloosterkapel. De reden voor de bouw 
van deze kapel lezen we in de archieven: “Het werk 
der gesloten retraites voor meisjes, dat iedere week 
in den winter het getal van bewoners van het klooster 
met een vijftigtal vermeerdert, had het bouwen eener 
kapel noodzakelijk gemaakt. De geldmiddelen echter 
waren ontoereikend.” 

Gelukkig was op dat moment het water van de Dommel 
niet té diep want verder lezen we: “De gebroeders 
Janssen van Neerpelt vonden in het begin van dit 
jaar een systeem van gewapend beton uit, goedkoop 
en sterk, waardoor het oprichten ener kapel mogelijk 
werd.”
En zo geschiedde. De eerstesteenlegging gebeurde op 
17 augustus 1909 en op 5 mei 2010 werd de kapel 
ingezegend.

Al snel bleek echter dat deze jonge spruit een zwakke 
gezondheid had. Zijn betonnen gestel vormde het 
probleem. “Vocht drong door de muren heen en bracht 
in de kapel een onuitstaanbare koude teweeg”. Heel 
wat ingrepen mislukten. Uiteindelijk besloot men dat 
enkel een nieuw jasje het gezondheidsprobleem kon 
oplossen. Omheen het ganse gebouw werd een tweede 
muur in baksteen opgetrokken, waardoor de kapel 
aan de buitenzijde een heel ander uitzicht kreeg. En 
net dit unieke, dubbelwandige karakter heeft ervoor 
gezorgd dat de kloosterkapel ondertussen beschermd 
is als monument. 

Het feestweekend werd zaterdag geopend met een 
eucharistieviering, opgeluisterd door de koren Zwing 
en Sign, gevolgd door een academische zitting en een 
receptie. Op de academische zitting werd het “Pelter 
kloosterkoekje” voorgesteld. ’s Avonds namen koren 
uit Tsjechië, Hongarije, Rusland en België deel aan 
het ontmoetingsconcert “Regenboog van goud”, en dit 
in het kader van “Het Muziekfestival”. De presentatie 
gebeurde dan ook in vier talen. 

Zondag zette de kapel haar deuren open voor het 
brede publiek. De rondleidingen, de tentoonstelling, 
het kinderspel en de infostanden over de vleermuizen 
en de kerkuil (voor beide werden op de kapelzolder 
extra inspanningen geleverd) konden de bezoekers 
best wel bekoren.

Het  gebouw dat  b i jna 100 jaar  het  har t  van de 
kloostergemeenschap vormde, staat er nu opnieuw 
wat verweesd bij en vraagt zich in stilte af welke functie 
het in zijn verder leven zal krijgen.

Het ei in mij!
Finaalverhaal in Dommelhof!
Een heel schooljaar lang zochten de 15 kakelende leerlingen van 3 en 9 
OV2 uit BuSO St.-Elisabeth naar hun roze eieren.  In het project ‘ Het 
ei in mij!’, gesubsidieerd door Canon Cultuurcel en Een hart voor Limburg, 
focusten ze zich door middel van leuke workshops op hun talenten.  Kers 
op de taart was een 3-daagse met een Finaalverhaal op 7 mei 2010 in 
het Dommelhof te Neerpelt.  Iedereen had er zin in, maar was ook een 
beetje zenuwachtig…  Eindelijk mochten ze hun zelfgemaakte liedjes, 
samen geschreven met zangeres Katerine en Davy Valerio uit volle borst 
meezingen voor het publiek.  Ook toonden ze hun filmpjes vol vreemde 
nesten en hun zelf getekende animatiefilm. Het verhaal uit de voorstelling 
schreven ze samen met jeugdauteur Stijn Moekaars.  

Juf Sabine en juf Hanne formuleren het zo: “Het publiek vond het geweldig!  
En wij ook!  Jammer genoeg vloog het voorbij en was ‘Het ei in mij!’ 
gedaan… snik…  Maar weet je wat??  Iedereen heef t een talent!  Dat zag 
je trouwens op onze videoclip met zangeres Katerine, want heel wat andere 
leerlingen van onze school deden er ook aan mee!! You can do it… als je 
er maar in geloof t! Groeten vol roze eieren,  3 en 9 OV2”

Het eerste Vlaamse college bruist na 100 jaar nog steeds en dat 
was te merken tijdens de feestelijke driedaagse begin mei. 

Vrijdag 7 mei   was helemaal voor de leerlingen. Geen les dus, maar 
- in de voormiddag - een historische optocht die de hoogtepunten 
van de laatste 100 jaar uitbeeldde, gaande van de uitvinding van 
koffie, over aerobics tot Winston Churchill. Erg aangrijpend waren 
de witte mars en het doodstille groepje ontheemde joden die met 
een klein koffertje en een baby op de arm door een handvol Duitse 
soldaten werden “begeleid’. De lagereschoolkinderen en andere 
toeschouwers langs de route genoten zichtbaar van het kleurrijke 
spektakel.

Het weer zat niet echt mee, dus de picknick per klas vond plaats in de 
grote tent op de speelplaats, waar zich hele buffetten ontvouwden en 
waar zelfs pannenkoeken werden gebakken. Het minimuziekfestival 
dat volgde, was georganiseerd door de leerlingen in samenwerking 
met TMF. Willow, Ellektra en Willie Wartaal hielden het jonge (en 
oude) volkje warm en de sfeer zat er dik in.

Tussen de verschillende optredens door verzorgden Lennert Loos 
en Jasper Van Criekinge een ludieke en zeer gesmaakte “Battle of 
the Sexes”, doorspekt met historische weetjes.
Fris gewassen en opgewarmd verschenen de leerlingen ’s avonds 
terug voor de fuif. Veel volk, veel sfeer, veel (luide) muziek. De 

100 jaar Sint-Hubertus: drie dagen feest!

dj en de lerarenband krijgen de massa vlot in beweging. Stipt half 
één worden de deuren gesloten en start de opruimploeg aan het 
werk.

Ondertussen worden de leden van de oudervereniging verwelkomd 
in de groene zaal voor een kaas- en wijnavond. Het cateringteam 
van leerkrachten zorgt voor een lekker en uitgebreid buffet dat tot 
circa middernacht duurt.
Dag één was de bijna volmaakte start van de feestelijkheden.

Zaterdag 8 mei  was gereserveerd voor oud-leerlingen, huidige 
en gewezen collega’s. Om 14.30 u. startte de eucharistieviering in 
de goed gevulde Sint-Niklaaskerk. De viering werd opgeluisterd 
door Amabile en (oud-)leerlingen.Tijdens de academische zitting, 
in dezelfde Sint-Niklaaskerk, speechten Ererector Vervenne van de 
KUL, Mieke Vanhecke, directeur-generaal van het katholiek onderwijs 
in Vlaanderen, Prof. dr. Paul Janssenswillen, oud-leerling, gewezen 
leraar geschiedenis en eindredacteur van het jubileumboek ‘Bij de 
Tijd’ en campusdirecteur André Fabry.
Na de academische zitting trok het gezelschap in stoet en achter de 
collegevlag naar de school. Op de speelplaats was reeds een massa 
volk aanwezig voor de receptie. Het aantal gasten zou toenemen tot 
bijna 1 800 oud-leerlingen. Een optreden van Imago Tijl markeerde 
de overgang naar het diner. Op nauwelijks een half uur was iedereen 
op één van de vijf locaties, gescheiden volgens afstudeerjaar. Het 
diner ging vanaf 22.00 u. spontaan over in gezellig bijpraten in de 
verschillende locaties. De feesttent op de speelplaats kon het vele 
volk nauwelijks aan. Pas in de vroege ochtenduren verlieten de 
laatste gasten de collegecampus.

Zondag 9 mei  was voorbehouden voor de vele sympathisanten 
van het Sint-Hubertuscollege. De dag werd echter ingeluid door een 
exclusief matineeconcert en ‘walking dinner’ voor genodigden, de 
talrijke relaties van de school. Amabile, Filip Neyens en echtgenote 
Karen Peeters en pianiste Jolien Thijs zorgden voor een aantrekkelijk 
concert dat georganiseerd werd door de ploeg van de 4 Jaargetijden. 
En zie, om 11.30 u. was bijna alles weer in orde dankzij de zeer 
gewaardeerde medewerking van de collega’s. Tegen 14.00 u. heerste 
er een gezellige drukte op de speelplaats. De fotozoektocht en 
de tentoonstell ing in het OLC zorgden daarenboven voor veel 
animositeit in het schoolgebouw. De optredens van Imago Tijl, van 
de bandjes in de tent, de Vlaamse volksspelen, het springkasteel 
en de revue verzekerden een gevarieerd spektakel. De revue werd 
tweemaal voor een volle zaal opgevoerd en oogstte veel bijval 
van de toeschouwers. Vanaf 18.00 u. keren de meeste bezoekers 
huiswaarts en omstreeks 19.00 u. sluiten de nog aanwezige collega’s 
deze feestelijke zondag af aan één van de sezoenstentjes. Laat werd 
het niet meer, want iedereen was werkelijk doodop.
Tijdens en na de feestelijkheden mochten we tal van lovende reacties 
ontvangen. Het was inderdaad een groots feest, uniek en bijzonder, 
een 100-jarige waardig.

Op medisch onderzoek in het CLB… Wat vinden leer-
lingen ervan? VCLB Noord-Limburg vroeg het hen.

Ga jij graag naar de dokter? Wie staat er te springen om een prikje?
Toch gaan alle leerlingen van het 1ste en 3de jaar secundair onderwijs op medisch onderzoek: lengte en gewicht, zicht en gehoor, 
de pubertaire ontwikkeling… en ja hoor de inentingen tegen ziekten als hepatitis B, tetanus, difterie en kinkhoest. Voelen leerlingen 
zich goed in hun vel? Hoe zit het met hun leefgewoonten? Ook daarvoor hebben de artsen en verpleegkundigen van het CLB 
oog. Gehoorverlies, een spatader rond de teelbal, verminderd zicht, een eetstoornis… gelukkig zijn we er op tijd bij. We leggen 
leerlingen uit waarvoor al die onderzoeken dienen, we houden rekening met wat ze (niet) willen, we bespreken de resultaten en 
wat we ermee doen. Nuttig en nodig die onderzoeken, veel aandacht voor persoonlijk contact en discretie. Maar wat vinden de 
leerlingen er zelf van? Wij vroegen het aan wie het kan weten: 176 leerlingen van WICO vulden een anonieme vragenlijst in net 
na het onderzoek. En wat blijkt?

De overgrote meerderheid (94 %) vindt de informatie over wat er gaat gebeuren, over het nut van die onderzoeken en over de 
resultaten duidelijk. Bijna alle jongeren zijn bovendien tevreden over het contact met de arts en verpleegkundige. Zij voelen zich op 
hun gemak (89 %), weten dat ze extra vragen kunnen stellen (95 
%). “Ik vind dat ze dat goed doen. De prik was goed meegevallen”, 
schrijft een leerling. Over de wachtzaal zijn er wel opmerkingen. 
De beschikbare multimedia willen wel eens haperen en jongeren 
vragen dvd’s voor hun leeftijd (of liever, 16+). Ondanks een 
nieuw verluchtingssysteem wordt het benauwd met een grote 
groep in een goed verwarmd lokaal. Daar willen we iets aan doen. 
Zo vragen we de installateur om het verluchtingssysteem af te 
stellen en indien financieel haalbaar laten we kipramen plaatsen. 
Eigentijdse dvd’s , een pauze inlassen om een frisse neus te halen, 
een drinkwaterfonteintje, … staan ook op ons lijstje.

Ga jij graag naar de dokter? Och, eigenlijk valt dat best mee.

Ingeborg Verghote, VCLB Noord-Limburg

Simphonia in Sint-Maria

De leerlingenraad van de derde graad en de PAG (pastorale 
animatiegroep) s loegen de handen in elkaar en boksten 
een echt festival in elkaar op vrijdagnamiddag 21 mei in 
campus Sint-Maria. Bekende dj’s als Bjorn Verhoeven, Stanley 
Livingstoon en Sven Ornelis zorgden voor de nodige ambiance. 
De muziekgekte werd onderbroken voor de overhandiging van 
een cheque van liefst 5 000 euro aan Pierre Mertens, voorzitter 
van IF Child Help, het project waarvoor de school dit jaar geld 
inzamelde. De ouderraad deed ook een aardige inspanning, 
want zi j  schonken aan de leerl ingenraad een reusachtige 
flatscreentelevisie, bedoeld om de ontspanningsruimte van 
de zesdejaars op te vrolijken. En de pret kon niet op: via 
Elien Hendrix van 5GWW1 kregen diezelfde zesdejaars een 
kickertafel aangeboden vanwege het jongerentijdschrift Maks! 
Een feestelijke namiddag, daar op Sint-Maria.

Creativiteit in
Campus Salvator

“Inspirator en bezige bij”, zo kennen collega’s en leerlingen mevrouw 
Coenen in campus Salvator. Binnen haar lessen ‘expressie’ en 
‘esthetica’ vroeg ze de leerlingen van 6 STW zich onder te dompelen 
in de wereld van een zelf gekozen kunstenaar. Als eindwerk creëerden 
ze dan een eigen werk, helemaal in de stijl van hun favoriete artiest, 
zoals Kandinsky, Keith Haring, Johannes Vermeer, enz. “Een toffe 
eindopdracht, alleen jammer dat we ons werk een jaar op school 
moeten laten...” aldus leerlinge Yvonne Loos. De leerlingen verkregen 
ook veel kunsthistorische informatie door naar elkaars presentatie 
te luisteren.

In  het  v i j fde jaar  bege le idde deze l fde mevrouw Coenen een 
filmproject . Dat de oude studiezaal momenteel een bouwwerf 
is, kwam de leerlingen 
goed van pas. Het gat 
in de muur bleek een 
idea le  ve r s topp laa t s 
voor een lijk. Binnenkort 
wordt de film officieel 
aangekondigd via de 
schoolwebsite. Volgens 
mevrouw Coenen zitten 
e r  z o w a a r  e e n  p a a r 
potentiële cineasten in 
de groep.

Projectdag in Campus OV4

Op donderdag 20 mei organiseerde 3 STW van Campus OV4 de eerste 
projectdag, als afronding van het project ‘Eet gezond, het hele jaar 
rond’. De leerlingen begonnen net na Nieuwjaar met een marktonderzoek 
over de eetgewoonten in OV4. Dan stelden ze een folder op met tips, 
weetjes en moppen over gezonde voeding. Ze kregen ook de opdracht 
om zelf een gezond tussendoortje te ontwikkelen, dat ze op de projectdag 
zouden verkopen aan leerlingen en leerkrachten. De leerlingen mochten 
zelf een goed doel kiezen voor de eventuele opbrengst. Ze kozen voor 
‘Artsen zonder grenzen’. ’s Namiddags keken ze naar de documentaire 
‘Supersize me’ en deden ze rollenspelen met de roos van Leary.
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