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Een primeur: het WICO-gedicht 2013!
In onze editie van december 2012 kondigden wij de 

wedstrijd ‘WICO-gedicht van het jaar’ aan. Al onze 

campussen mochten één gedicht selecteren en 

onze jury hakte de moeilijke poëzieknoop door.

Het gedicht ‘Zachtjes’ van Britt Vandebriel (campus 

Sint-Jozef, Lommel) behaalde de meeste stemmen 

en wordt dus bekroond als allereerste WICO-gedicht 

van 2013. Wij feliciteren de jonge dichteres met deze 

eretitel en danken uiteraard ook alle leerlingen en 

leerkrachten van WICO die zich inspanden om hun 

zielenroerselen aan het papier toe te vertrouwen of 

om in hun eigen campus een gedichtenwedstrijd te 

organiseren.

Britt Vandebriel volgt het vijfde jaar Moderne talen-

wetenschappen in campus Sint-Jozef. “Ter gelegen-

heid van de gedichtendag houdt onze campus elk jaar 

een poëziewedstrijd en in het verleden was ik daar ook 

al eens bij de gelauwerden,” vertelt ze. “Inspiratie voor 

dit gedicht kreeg 

ik toen ik naar 

het muziekdoosje 

keek dat ik van 

mijn oma gekre-

gen had.” Ze was 

totaal verrast met 

deze prijs, want 

zij wist niet dat 

haar leerkracht 

haar gedicht had 

uitgekozen om 

mee te dingen. 

Hoewel Britt in 

de richting Moderne talen-wetenschappen zit, gaat 

haar voorkeur toch vooral uit naar de talen en taal in 

het bijzonder. Na het secundair ziet ze zichzelf dan 

ook zeker iets met talen doen. Talent heeft ze in ie-

der geval!

Graag vermelden wij ook dat Britt, vanwege WICO, 

een mooie prijs zal krijgen. Ook de genomineerden 

uit andere campussen ontvangen trouwens een at-

tentie. 

En hoe verliep de gedichtendag zelf (31 januari) in 

onze campussen?

Campus Mater Dei was tien jaar geleden de eerste 

om een gedichtenwedstrijd te organiseren en kon 

Zachtjes

het ballerinaatje in
de sneeuwwitte tutu

danst nog steeds
op de maat 

van het oh zo
vertrouwde deuntje

dat nog nooit
afscheid heeft genomen 

van haar
althans niet uit zichzelf

vraag me af of
het kind nog zal

huppelen wanneer niets
of niemand

haar nog opwindt
en de dagen van

het liedje zijn geteld
wanneer over het

muziekje enkel nog
gedroomd kan worden

als ik het niet meer doe
wie houdt zich dan

nog bezig met dat lieve
danseresje

wie luistert dan nog
naar dat kleurloos melodietje

dat nog nooit
afscheid heeft genomen

van haar
althans niet uit zichzelf

en dan stopt het poppetje,
petieterig prinsesje,

met dansen
en dan begint het refreintje

steeds zachter en zachter te spelen
tot de twee

afscheid nemen
maar niet uit zichzelf

ik sluit het doosje
zachtjes

dus dit jaar een jubileum vieren. Dat gebeurde dan 

ook, met een overzichtstentoonstelling 2003-2013 

in Palethe (Overpelt). Alles begon met een eerste 

poëziewedstrijd, later volgden o.a. een poëziehap-

pening, samenwerking met de leerlingen Publici-

teitsgrafiek en Kunst en de bekroning met de titel 

‘Poëzieschool van het jaar’ door de vzw Jeugd en 

Poëzie in 2006. Leerkrachten startten de gedichten-

dag met het voorlezen van een gedicht in de les, er 

werden polsbandjes met versregels uitgedeeld, de 

schoolgebouwen werden aangekleed volgens het 

gekozen thema, de winnende gedichten werden 

zelfs op canvas gedrukt. Het kan geen toeval zijn 

dat een leerling van Mater Dei in Overpelt verkozen 

werd als dorpsdichter: Lieze Mondelaers in 2011. 

Heel wat stof voor een tentoonstelling en zelfs voor 

een herinneringsboekje ‘Mag ik u een gedicht aan-

bieden?’, samengesteld door Carine Vangerven. Het 

boekje kan besteld worden via de school of zelfs 

gratis gedownload worden als e-book, via de web-

site van Mater Dei.

In Campus Salvator (Hamont) sloegen de leerlin-

gen van 5 en 6 STW de handen in elkaar. Dat leidde 

zelfs tot een ‘gedichtenweek’. Geïnspireerd door het 

thema ‘muziek’ bezocht 6 STW al rijmend alle klas-

sen om hun medeleerlingen aan te sporen tot deel-

name. Zelfs leerkrachten deden mee. 5 STW creëer-

de bundels met muzikale en poëtische opdrachten, 

zoals het voorlezen van een gedicht of al klappend 

een muzikaal ritme maken. Ook het schoolgebouw 

zelf ademde muziek en poëzie: aan enkele trapleu-

ningen zweefden muzieknoten en in de gangen en 

op deuren hingen uitdrukkingen en citaten over 

muziek. Radio Salvator, ten slotte, zorgde onder de 

middagpauze voor een muzikaal intermezzo.

Lees verder pg. 2 ...

Kort nieuws
De garageafdeling in Campus TIO investeert en breidt uit met een nieuw ma-

gazijnlokaal. De leerlingen beschikken nu o.a. over vier hefbruggen, een remmen- en 

ophangingstestbank, een zijslipmeter en een batterijvulstation. Het aantal leerlin-

gen in deze afdeling is gestegen met 34 % en al de laatstejaarsleerlingen hebben 

uitzicht op werk of gaan voortstuderen.

Mathilde Michiels, Laura Van den Boer uit het 6de jaar STW en hun leerkracht 

Jennifer Hendriks van Campus Sint-Jozef maakten een filmpje ‘Mag er wat Zuid op?’ 

voor een wedstrijd waarbij een inleefreis naar Rwanda te winnen viel. Het team be-

reikte de finale, samen met vier andere teams (op 21 deelnemers), maar greep naast 

de hoofdprijs. Toch hebben ze, volgens de jury, een supersterke prestatie neergezet 

en een grote indruk nagelaten.

Campus Sint-Elisabeth, en meer bepaald klas 4WH, deed mee aan de koffie- 

stopactie van Broederlijk Delen. Op 22 februari serveerden zij koffie voor de klanten 

van de Delhaize in Neerpelt, maar gaven zij ook informatie en probeerden zij klanten 

te overhalen om Broederlijk Delen te steunen. Een nuttige ervaring, die bovendien 

kaderde in het ‘werkplekleren’.

Sophie Kwanten (6D) is de vierde leerling in drie jaar van 

Campus Sint-Hubertus die in de prijzen valt op de Latijnolympi-

ade. Zij won een ticket voor de internationale Latijnolympiade in 

het Italiaanse Arpino in mei 2013. De bedoeling is om een zo goed 

mogelijke vertaling te maken van een fragment van Cicero, en dat 

fragment te voorzien van een persoonlijke inhoudelijke en stilisti-

sche commentaar. Veel succes, Sophie!

Steve Schildermans (Campus Mater Dei) werd in Sankt Johan 

in Oostenrijk Vlaams kampioen slalom. Als tweedejaars junior heeft 

hij nog een grote skitoekomst voor zich.

Klas 6STW van Campus OV4 trok voor de geïntegreerde proef 

naar het opvangcentrum voor asielzoekers Valkenhof in Overpelt. 

Zij ontwierpen een aantal spelvormen (ganzenbord, cluedo, ko-

ning- en koninginnenspel) en animeerden daarmee de kinderen 

van vluchtelingen. Zo leerden zij leiding geven en zich aanpassen 

aan een doelgroep.

Dubbel feest op WICO-internaat
De krokusvakantie stond voor de deur en carnaval kwam steeds 

dichterbij. Het internaat in Hamont haalde dus de verkleedkle-

ren uit de kast, trok de dansschoenen aan en plande een geza-

menlijk feest. Silke schreef een verslagje over het verloop van 

de carnavalsfuif:

“We kregen een uitnodiging en mochten ieder twee personen extra 

uitnodigen. Na wat rondvragen, is een vriendin ook mee komen 

fuiven. De fuif had plaats in de speelzaal, die mooi ingekleed was 

en omgetoverd tot een echte fuifzaal. Er waren toffe lichten en de dj 

was ook heel goed. Hij heeft de hele avond leuke muziek gedraaid 

en we konden ook zelf liedjes aanvragen. Aan een mooi versierde 

bar konden we snoep of drinken kopen, we kwamen niets tekort. 

Iedereen moest verkleed naar de fuif komen, want er was een prijs 

te winnen. Tirre, Noë en Floor vielen in de prijzen. Ze waren verkleed 

als kanovaarder, spook en als dame uit de jaren ’90.

Zelf vond ik de fuif best wel leuk. Ik heb veel gedanst en heb me 

goed geamuseerd. Alleen vond ik het jammer dat er weinig men-

sen waren. Hopelijk komen er volgend jaar meer mensen mee fees-

ten, ik kijk er al naar uit.”

(Silke Grondelaers)

Campus OV4 bezoekt klimaatcasino
Om het thema ‘milieu’ op een speelse manier aan te pakken, koos Campus OV4 

voor het huren van het ‘klimaatcasino’, in samenwerking met Campus Sint-

Maria. De vierdejaars fietsten naar Neerpelt, waar ze eerst een korte inleiding 

kregen over de werking van het casino, dat bestaat uit een aantal ‘flipperkas-

ten’. Alle groepjes kregen 100 ‘jetons’, die CO2 voorstellen. Het doel was om op 

het einde van de activiteit zo weinig mogelijk CO2 over te houden. Ze bogen 

zich over moeilijke vragen i.v.m. het broeikaseffect, alternatieve energie, e.d. 

Bij een juist antwoord, mochten ze jetons inleveren en zo hun ecologische 

voetafdruk verkleinen.

Eens terug op school ving OV4 veel enthousiaste reacties op van de leerlingen. 

Het klimaatcasino is dus zeker voor herhaling vatbaar. De aandacht voor het 

milieu werd enkele weken later nog eens extra in de verf gezet op de ‘Dik-

ketruiendag’. Nadien mochten de leerlingen op de foto onder het motto: ‘Kli-

maatverandering: OV4 heeft al een oplossing!’

       A Heart 4 Art
Campus Mater Dei heeft een hart voor kunst. Twee studierichtingen: 

Beeldende vorming en Publiciteit, vertegenwoordigen samen onge-

veer 150 leerlingen. Toch zijn deze studierichtingen minder bekend en 

blijft het kunstonderwijs een heel kleine tak van de grote onderwijs-

boom. Het project ‘A Heart 4 Art’ heeft de spots op deze kunstrichtin-

gen gezet. Met steun 

van vele bekende 

kunstenaars, BV’s en 

sponsors is dat prima 

gelukt.

Een mooie tentoon-

stelling in CC Palet-

he en een prachtige 

catalogus gaven alle 

kunstwerken de aan-

dacht die ze verdien-

den. Een kreeftendi-

ner voor 270 gasten, 

volledig verzorgd 

door eigen perso-

neel en opgediend door leerlingen, vormde een mooi vertrekpunt 

voor een spannende en succesvolle veilingavond. Bekende niet-Over-

peltse mensen, zoals Jan Latinne, Wouter Beke en Hannelore Desmet 

onderstreepten met hun aanwezigheid dat dit initiatief een bepaalde 

charme had. De oud-leerlingen kregen veel sympathie en de werken 

van de leerlingen vielen erg in de smaak bij het publiek.

Kortom, ‘A Heart 4 Art’ werd een succes. De onverwacht hoge op-

brengst van de veiling, 22 000 euro, is meer dan welkom. Mater Dei 

kan nu het sociaal fonds een mooi startkapitaal geven en er zal meer 

financiële armslag zijn bij de inrichting van de nieuwe kunstateliers. 

Doelstelling bereikt, dus.

Mieke Van Hecke, directeur-generaal van het Katholiek onderwijs, was 

ook bereid een werk te maken. Zij gaf het de naam ‘Verbondenheid’. Dit 

werk is nu in het bezit van WICO, de scholengemeenschap, en bracht 

120 euro op.

   Kwistdaktniewistkwis in Sint-Maria     
Dertien ploegen streden voor de prijzen tijdens de eerste editie van de ‘Kwistdaktniewistkwis’ in het schoolrestaurant van Cam-

pus Sint-Maria. Het was een afwisselende quiz met vragen uit allerlei rubrieken: geschiedenis, aardrijkskunde, wetenschap 

en actualiteit passeerden de revue, maar ook film- en zelfs religievra-

gen kwamen eraan te pas. Er waren ook enkele beeldfragmenten met 

daarin leerlingen uit de eigen campus die een opgave hadden voor het 

publiek.

De quiz werd georganiseerd ten voordele van de leerlingenraden van 

Sint-Maria. Vandaar dat de groep helpende handen tijdens de quiz uit 

leerlingen bestond. Zij waren o.a. verantwoordelijk voor het ophalen 

van de antwoordenbladen.

Volgend jaar komt er zeker een tweede editie. De winnaars van dit jaar, 

Kwiss my ass, hebben alvast te kennen gegeven hun titel te komen ver-

dedigen.

Broederlijk delen in Campus Sint-Elisabeth

Campus OV4 bij het Valkenhof in Overpelt
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Ook op BuSO St.-Elisabeth (Wijchmaal) kropen de leerlingen in de pen. Dat 

muziek een belangrijke plaats in het leven van de leerlingen heeft, uitte zich 

in prachtige muzikale gedichten. Jeugdauteur Stijn Moekaers beloonde de 

mooiste gedichten per opleidingsvorm met een kleurrijke pluim.

In Campus Sint-Maria (Neerpelt) namen ongeveer 190 leerlingen deel aan 

de jaarlijkse poëziewedstrijd. De mooi verzorgde prijsuitreiking, waarin de 

drie directieleden de winnende gedichten voorlazen, werd opgeluisterd 

door muziek van en door leerlingen. Kunstenaar Koen Lemmens maakte 

weer een prachtig geïllustreerd herinneringsboekje, dit keer in samenwer-

king met Maxim Wijnen, een creatieve leerling van 6 STW.

In Memoriam
Op 28 december, na een oneerlijke strijd, is Niels Willems 

(leerling van WICO Campus TIO-4Bha) stilletjes bij ons weg-

gegaan.

Niels,

Je werkbank, je werkkist, je gereedschap, je boekentas, je keeper-

handschoenen, je sjaal van Genk, je mascotte van Lindelhoeven, 

het truitje van de Rode Duivels, je megafoon, je fotoboek…

Fijne, tastbare herinneringen aan jou, aan wie jij was…

Echter… die vriendelijkheid van jou, je spontaniteit, je humor, 

je kattenkwaad, je correctheid, je ordelijkheid, je guitigheid, die 

zullen we vanaf nu moeten missen. We zullen er steeds aan terug 

denken als jij opduikt in onze gedachten.

Niels Willems °28 oktober 1996 - + 28 december 2012

Zoon van Peter en Hilde Willems-Snoekx

Rotary beroepeninfoavond
Op maandagavond 4 februari had de jaarlijkse beroepeninfoavond voor 

laatstejaarsleerlingen, georganiseerd door Rotary, plaats in campus Sint-

Maria. Ook de scholengemeenschap van Bree werkte mee. In totaal had-

den 235 leerlingen zich ingeschreven via de website. Ondanks een aantal 

late afmeldingen wegens griep, waren er toch 222 leerlingen aanwezig. 

Zij konden in gesprek gaan met 83 informanten, die ieder een beroep 

vertegenwoordigden. Zij vulden ook een evaluatieformulier in en daar-

uit blijkt dat de leerlingen deze avond een gemiddelde quotering geven 

van 8,4/10. De meeste bezoekers kregen de laborant, de verpleger en 

de maatschappelijk werker. Op de vraag of deze infodag de studiekeuze

beïnvloed heeft, antwoordde bijna 40 % dat hun studiekeuze hiermee 

bevestigd werd. 9,5 % heeft zijn keuze gewijzigd en 50,9 % heeft nog 

geen keuze gemaakt of is aan het twijfelen. Michelle en Anke (6STW, 

campus OV4), bijvoorbeeld, waren zeer tevreden en vonden het een 

unieke kans om een bepaald beroep ‘in levenden lijve’ te ontmoeten.Laureaten poëziewedstrijd in Sint-Maria

WICO-workshop wetenschappen
Voor de tweede keer nodigde WICO in februari zo’n 393 zesdeklassers uit 11 

omringende basisscholen van Hamont, Achel, Neerpelt, Overpelt en Kleine 

Brogel uit voor een workshop wetenschappen op Campus Sint-Maria in Neer-

pelt. Gedurende 2,5 lesuren maakten de leerlingen met het educatief project 

‘De zaak Polly Meer’ op een toffe manier kennis met chemie en met onderzoek 

zoals het in een laboratorium gebeurt.

‘De zaak Polly Meer’ is ontwikkeld door Technopolis in samenwerking met Es-

senscia Vlaanderen en het departement chemie van de KU Leuven. Het project 

heeft als doel het imago van wetenschappelijke studierichtingen op te krikken, 

de handigheid van leerlingen te bevorderen en de interesse voor chemie en 

wetenschappen te stimuleren.

Met enkele bijsturingen hebben de leerkrachten wetenschappen alles aange-

past aan het niveau van de leerlingen van de basisschool, zodat tegelijkertijd 

een aantal eindtermen voor het vak wereldoriëntatie (domeinen natuur en 

techniek) worden gerealiseerd.

Alles begint met een inleidend verhaal over Polly Meer, een meisje dat gekidnapt 

werd. Onder de leiding van leerkrachten en leerlingen ontdekken de bezoekers 

aan de hand van verschillende experimenten met plastics in de laboratoria hoe 

ze de speurders van het rechercheteam kunnen helpen bij het onderzoeken 

van het bewijsmateriaal en het ontmaskeren van de ontvoerder.

Moderne wiskunde in campus TIO!
Er staat nog wel een leraar voor de 

klas. Maar de les, die hebben de 

leerlingen al thuis op YouTube ge-

zien. “De lestijd op school gebruiken 

we om oefeningen te maken,” zegt 

wiskundeleraar Erwin Meyers. 

Klassikale les en huiswerk omwis-

selen, dat is het idee achter ‘flip-

ping the classroom.’  Geven we bin-

nenkort allemaal omgekeerd les?

“Ik heb screencasts gemaakt,” zegt Erwin Meyers, leraar wiskunde in 

TIO, “dat zijn korte instructiefilmpjes waarin ik een kernbegrip uitleg, 

zoals de stelling van Pythagoras. Die heb ik op YouTube gezet. Mijn 

leerlingen bekijken de filmpjes thuis. Zo kennen ze de theorie al wan-

neer ze de klas binnenstappen. Ik herhaal in het begin van de les de 

kernpunten en de leerlingen beginnen meteen met de oefeningen. 

Vroeger ging bijna de hele les op aan theorie en moesten we op het 

einde vlug-vlug oefeningen maken. Nu begeleid ik mijn leerlingen als 

coach. Ik kan differentiëren. Vroeger stelde ik een probleem pas vast als 

ze een onvoldoende hadden voor een toets.”

Alle filmpjes staan op YouTube en iedereen mag ze gebruiken. De 

filmpjes zijn al 50 000 keer bekeken! Erwin krijgt zelfs vragen van 

leerlingen die hij niet kent om een filmpje te maken over een be-

paald (wiskundig) probleem. Met de klas heeft hij ook een Twit-

teraccount. Daarop discussiëren de leerlingen ’s avonds met elkaar 

over de leerstof. Als ze vragen hebben, krijgen ze meteen een ant-

woord van klasgenoten. En hun leraar twittert mee!

     Showtime op Sint-Elisabeth
Traditiegetrouw wordt er op BuSO Sint-Elisabeth feestgevierd als er ie-

mand 25 jaar in dienst is. En dit jaar was dat niemand minder dan… de 

directeur zelf: Koen Knevels. Weken vooraf werd er al stiekem geoefend, 

geknutseld, gezongen 

en gedanst. Na al dat 

repeteren mocht het 

resultaat dan ook ge-

zien worden. Na een 

dankviering was het 

showtime met alle-

maal leuke acts, speci-

aal voor de directeur, 

die er zichtbaar van ge-

noot. Ook wij wensen 

hem proficiat en… op 

naar de volgende 25 

jaar!

Bij deze gelegenheid 

werd ook de nieuwe 

website van de school 

onthuld: welkom op 

www.elisa.be

Salvator op bezoek in het   
 Vlaams parlement

Politiek: voor 

velen een ver- 

v a n - m i j n -

bedshow. De 

l e e r l i n g e n 

van 6 STW 

o n d e r v o n -

den echter 

het tegen-

deel tijdens 

een bezoek 

aan het 

Vlaams parlement in Brussel. Na een rondleiding doorheen de lo-

ketten, de wandelgangen, de leeszaal, de Koepelzaal en de commis-

siezalen, probeerden de leerlingen zich uit de slag te trekken in een 

debatspel. Zo ondervonden ze hoe moeilijk het is om met andere par-

tijen met verschillende belangen een consensus te bereiken. Er werd 

bij momenten hevig gedebatteerd om zijn slag thuis te halen en om 

steun te vinden bij een andere partij voor een bepaald voorstel. De 

kracht van een stem, zo bleek bij de nabespreking, valt toch niet te 

onderschatten.

Leerkrachtentoneel ‘Wicommedia’
Liefst vijf keer stond het WICO-leerkrachtentoneelgezelschap ‘Wicom-

media’ op de planken in de feestzaal van campus Mater Dei. Zij speelden 

de klucht ‘Help, mijn dochter zoemt!’ van Trudo Groffi, die bovendien re-

gisseur was. Het publiek vermaakte zich met de lotgevallen van Bert, een 

carrièreman die zijn vrouw verwaarloost, de bemoeizieke schoonmoeder 

Lucie en de opvliegende schoonvader Gilbert. Ook de twee nonnetjes, 

vertolkt door twee leerkrachten godsdienst, vielen erg in de smaak en 

kregen iedereen aan het lachen. De aanwezigheid van heel wat collega’s, 

leerlingen en ook directieleden uit verschillende campussen was voor 

de acteurs een hart onder de riem. Kandidaat-leden mogen zich altijd 

aanmelden. De volgende opvoering is gepland voor maart 2014!

Actie ‘Broederlijk Delen’
in Sint-Hubertus

Met plezier trotseerde iedereen de kou om een merkwaardig schouw-

spel te bekijken: leerlingen en leraars denderden over een parcours op 

de speelplaats, met op hun hoofd de meest uiteenlopende hoofd-dek-

sels: een cowboyhoed met pluimen, een vergiet, badmuts, mijter, som-

brero, Plopmuts of papieren hoedje. Je kon het zo gek niet bedenken of 

het diende als ‘estafettestok’, doorgegeven per 2 of 3 lopers.

Alles stond natuurlijk in het kader van fondsenwerving voor de vas-

tenactie. Zo kon je je portret laten tekenen of een wedstrijdje ‘dansen’ 

op de wii, een warm kopje koffie drinken aan de koffiestop van de We-

reldwinkel, ouderwetse sepia foto’s laten maken of croque monsieurs, 

pannenkoeken, cake en wafels bestellen.

Uiteraard werd ook aan bewustmaking gedaan. De Damiaanactie kwam 

vertellen aan de eerstejaars en Wereldsolidariteit aan de tweedes. Gerti 

Driesen trakteerde de derdejaars op een doorleefd verhaal over haar 

bezoek aan Congo, de vierdes kregen een blik achter de schermen van 

Akindo en de Bouworde, terwijl de derde graad luisterde naar de bele-

venissen van Marc Hendriks tijdens een inleefreis naar India.

Een geslaagde en hartverwarmende editie van Broederlijk Delen!

Valentijn in het rusthuis
Begin februari brachten de leerlingen van het vierde jaar Verzorging-

voeding van Campus Sint-Jozef een bezoek aan de bewoners van 

het rust- en verzorgingstehuis Hoevezavel in Lommel. Samen met 

de senioren bereidden zij er het feest van Valentijn voor. De ouderen 

knutselden, met hulp van de leerlingen, enthousiast een ‘valentijns- 

tasje’ in elkaar. De leerlingen namen ook bezit van de keuken en bak-

ten voor de bewoners suikervrije cakejes.

Opvallend waren ook de vele boeiende en geanimeerde gesprek-

ken die ontstonden tus-

sen de jongeren en de 

bewoners. De generaties 

vonden elkaar duidelijk 

en er werden zelfs af-

spraken gemaakt voor 

volgende bezoeken en 

voor een wandeling in 

de zomermaanden.

Deze activiteit kaderde 

in de doelstelling om 

leerlingen te laten ken-

nismaken met het werk-

veld ‘Ouderenzorg’. Een 

geslaagde opdracht!
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