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Dit schooljaar valt er in het Hamontse WICO-internaat veel nieuws te beleven. Zo waren er een 30-tal nieuwe leerlingen, verspreid
over de campussen van WICO, die allemaal moeten gebracht en gehaald worden. Het internaatsbusje draait dus overuren. De nieuwe, individuele kamertjes voor de jongens van de derde graad zijn voorzien van alle comfort dat van een eigentijds internaat mag
verwacht worden. Deze kamertjes vormen slechts de eerste fase van de verbouwingen. De beheerder hoopt dat de onderliggende
verdieping in 2014 ook zal kunnen gebruikt worden voor de overige leerlingen. Er is alvast ook een nieuwe toegangsdeur, die solider en veiliger is dan de vorige.

Tijdens de lessen SEI (sociaaleconomische initiatie) werd er in campus Sint-Hubertus dit trimester gewerkt rond
verschillende verkooppunten en betaalmiddelen. Tijd om dat eens van dichterbij te gaan bekijken, op de werkvloer zelf, bij de bank Belfius en de kringwinkel.
In de bank werden de tweedejaarsleerlingen ondergedompeld in een bad met termen zoals debet- en kredietkaart,
overschrijving, domiciliëring, e.d. Ook maakten zij kennis met het gebruik van de sociale media door de bank. Belfius kan immers niet achterblijven in dit wereldje en is actief op Facebook en Twitter. Het bezoek eindigde in de
kluis en de automatenruimte.

Begin oktober werd een nieuwe opvoeder in het internaat
aangenomen: Kristof van den Eynde trad in dienst. Op hetzelfde moment ging de nieuwe website (internaat.wico.be)
online. Als WICO-onderdeel heeft de website nu dezelfde layout en kenmerken als alle andere WICO-campussen. De eerste
reacties van ouders zijn lovend.
Ten slotte kwamen er een nieuwe dagorde en nieuwe afspraken in de studie-uren.

Retrofee, de kringwinkel in Neerpelt, vroeg op voorhand om oude, nog bruikbare spulletjes mee te brengen. Volgens de filosofie van de kringwinkel krijgen die oude spullen een tweede leven en probeert men zo de afvalberg
te verminderen. De rondleiding startte in het magazijn, de winkel zelf waar alles geprijsd en uitgestald wordt. De
leerlingen kregen dan de tijd om even te snuisteren tussen de vele retrospulletjes. Zo besloten zij een paar leerrijke
lesuren.

Campusweetjes

Tussen al die nieuwigheden door werden natuurlijk ook de
gewone activiteiten georganiseerd: een uitstap naar het
zwembad in Overpelt, de kermis in Weert, Utopolis in Lommel en de Tongelreep in Eindhoven.

In Sint-Hubertus maakten de creatieve eerstejaarleerlingen weer
prachtige affiches met exotische dieren voor de Oxfam-cadeaubeurs in
winkelgalerij Forum in Neerpelt-centrum.

WICO sport

Bij de ‘Schrijf-ze-vast-dag’ in campus Sint-Elisabeth kwamen vele leerlingen en leerkrachten symbolisch uit de kast door iets roze aan te trekken. De leerlingen maakten
mooie affiches om te benadrukken dat niemand gekwetst mag worden omdat hij/zij een
andere seksuele voorkeur heeft.
Campus Mater Dei kreeg de Mexicaanse professor Eduardo Andere op bezoek. Hij
doet vergelijkend onderzoek over onderwijs en kwam pas terug van een bezoek aan
Finland. Een school met vier onderwijsvormen onder één dak interesseerde hem in hoge
mate.

Het volleybalteam uit campus Sint-Elisabeth behaalde de overwinning op het volleybaltornooi voor leerkrachten (22 november 2013).
Dina Scavone uit campus Sint-Jozef werd in juli provinciaal en Vlaams
kampioene wielrennen bij de 12-jarige aspiranten. Op het Belgisch kampioenschap in augustus eindigde zij nipt tweede.

Schrijf-ze-vast-dag campus Sint-Elisabeth

De eerste graad van campus OV4 kreeg eind september les over voetgangers en
fietsers in het verkeer. Er werd een wedstrijd uitgeschreven voor de meest veilige fiets
en voor de leerling die het meest zichtbaar is in het verkeer.

Frauke Janssen (6 STW, campus Sint-Jozef ) werd samen met haar zus
Silke Benelux-kampioen rolstoeldansen in de twee disciplines: combi standaard en combi latin.
Volleybalteam campus Sint-Elisabeth

De stuurgroep talenbeleid van campus Salvator stelde vier sets van quizvragen
over taal ter beschikking op Smartschool. In het eerste trimester ging het over sms- en
chattaal en over ‘moeilijke woorden’. Later komen de werkwoordspelling en de lees- en
woordtekens aan bod. Ook de ouders uit de ouderraad deden enthousiast mee.
De praktijkhal van de afdeling ‘Bouwtechnieken’ in campus TIO vormde het decor
van een demonstratieles over verlijmingstechnieken. Een 35-tal zelfstandige bouwaannemers uit de regio woonde de bijscholing bij. Ook de leerlingen van de derde graad
‘Bouwkunde’ en het 4de-5de jaar BBO-Metselen kregen de kans om deze les mee te maken.

Mexicaanse professor op bezoek bij campus Mater Dei
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Artuur Peters (campus TIO) kroonde zich tot vicewereldkampioen kajakmarathon in Kopenhagen bij de junioren. Enkel een Hongaar was hem
te snel af. Nog op het water werd
Dennis Vandersteegen (TIO) voor
de tweede keer Benelux-jetskikampioen in de stockklasse. Ook op de
Nederlandse kampioenschappen
blonk hij uit.

Op het WICO-schaaktornooi in campus Sint-Hubertus
werden Fleur Swennen (Mater
Dennis Vandersteegen campus TIO
Dei), Bram Veestraeten (Salvator),
Niels Desair (Sint-Hubertus) en Mikhail Movsessian (Sint-Hubertus) geDina Scavone campus Sint-Jozef huldigd als beste spelers. Zij vormen een ijzersterk team voor het Limburgs
kampioenschap dat eind januari in campus Mater Dei plaatsvindt.

Dorus Uijt de willigen van campus Sint-Jozef nam deel aan de Junior Olympiade
Natuurwetenschappen, samen met 1800 anderen uit 133 scholen. Hij selecteerde zich
voor de volgende selectieproeven en eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats. Omdat de
Vlaamse ploeg voor de Europese Wetenschapsolympiade (EUSO) in Athene slechts uit
drie deelnemers bestaat, viel hij nipt uit de boot. Proficiat voor deze mooie prestatie!
Campus Sint-Maria organiseerde de jaarlijkse sportdag voor de verandering eens in
het eerste trimester. De LO-leerkrachten moesten dus onmiddellijk alle zeilen bijzetten
om alles geregeld te krijgen, maar werden daarvoor beloond: mooi weer, een goede
sfeer en tevreden leerlingen en collega’s.
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WICO-internaat vernieuwt

Achter de schermen

Op de SVS-veldloopkampioenschappen in Hechtel behaalden Lesley Vanderhoven een gouden (miniemen B), Anse Marchal
een zilveren (scholieren) en Kim Vanhaeren een bronzen medaille. Deze drie sportieve leerlingen volgen les in campus Sint-Maria
in Neerpelt.
Verlijmingstechnieken in campus TIO
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Beste lezer
WICO staat voor degelijkheid en vernieuwing. Die degelijkheid trachten we elke dag waar te maken in alle
lessen en activiteiten die in al onze campussen plaatsvinden. En de vernieuwing…?
Samen met het nieuwe logo, hebben WICO en elke
campus ook een nieuwe website: www.wico.be en
je kan WICO nu zelfs volgen op: www.facebook.com/
ScholengemeenschapWICO!
WICO zal volgend schooljaar de eerste graad een
nieuw uitzicht geven en daarmee een eerste stap zetten in de hervorming van het secundair onderwijs in
Noord-Limburg.
Het WICO-internaat in Hamont heeft nieuwe individuele kamers in gebruik genomen op 1 september.
Het Vrij CVO Noord-Limburg, het volwassenenonderwijs, krijgt een nieuwe, eigen plaats binnen onze
organisatie en verwelkomt twee nieuwe mensen in
het directieteam.
Met de vele nieuwe inschrijvingen in BuSO Sint-Elisabeth op 1 september is ‘Wijchmaal’ nu de grootste
BuSO-school in Vlaanderen!
De nieuwe studierichting HBO5-Verpleegkunde in
campus Sint-Maria is op 1 september gestart met 33
studenten.
Campus Sint-Hubertus heeft een nieuwe campusdirecteur!
Het schoolbestuur van Sint-Elisabeth en WICO heette
op 30 september alle nieuwe personeelsleden van
WICO van harte welkom op een onthaalmoment.
Campus Mater Dei bouwt een nieuwe kunst- en wetenschapsschool, campus Sint-Jozef heeft de sporthal stevig vernieuwd en uitgebreid en campus TIO,
BBO en Sint-Maria zetten heel concrete stappen voor
de bouw van een nieuwe onderwijscampus in het
Vondersbroek!
Nieuw was zeker ook de gezamenlijke afsluiting van
de pedagogische studiedag op 4 oktober in de Hubertushal in Neerpelt met 1 000 WICO-personeelsleden.
WICO is na 10 jaar meer dan ooit ‘alive and kicking’.
Aan iedereen een zalig kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar!
Koen Wils, coördinerend directeur

Nieuwe directiefuncties in WICO
Op 1 september 2013 heeft het WICO-schoolbestuur de
heer Jos Winters aangesteld tot campusdirecteur in campus Sint-Hubertus (Neerpelt). Jos Winters is licentiaat aardrijkskunde. Naast een opdracht als leraar, nam hij de voorbije jaren in de school ook vele andere functies in diverse
raden en organen op zich.
Het directieteam van Vrij CVO Noord-Limburg, het centrum
voor volwassenenonderwijs van WICO, is op 1 september
Jos Winters uitgebreid met twee collega’s. Peter Vermeiren (links op de
foto) neemt de taak op van halftijds adjunct-directeur. Hij
was voorheen onder andere actief als docent in de HBO-opleiding van het CVO. André Fabry
(rechts op de foto) is door het
schoolbestuur aangezocht om
als directeur het groeiproces
van het CVO naar een autonome organisatie binnen WICO te
coördineren. André Fabry was
de voorbije twaalf jaar campusdirecteur in Sint-Hubertus.
Peter Vermeiren en André Fabry

Even voorstellen: het CVO-WICO
Het Vrij Centrum voor
Volwassenenonder wijs
Noord-Limburg (CVO-TIO)
werd al opgericht in 1955
en evolueerde tot een opleidingscentrum met een uitgebreid gamma van cursussen voor volwassenen. Het
CVO bouwde een aantrekkelijk aanbod uit binnen 7 interessegebieden: fotografie &
video, informatica, koken, lifestyle, moderne talen, Nederlands voor anderstaligen,
wetenschappen & techniek. Momenteel volgen ongeveer 2000 cursisten bijna 110
verschillende modules in locaties in Overpelt, Neerpelt, Hamont, Peer, Wijchmaal en
Maaseik.
Minder bekend is misschien dat het CVO ook maatwerk biedt: bedrijfsgerichte opleidingen waarbij in nauw overleg met de klant gepeild wordt naar de behoeften, die
dan vertaald worden in een concreet opleidingstraject.
Vanaf 2014 zal het CVO varen onder de WICO-vlag. Het zal naar buiten treden als een
zelfstandige entiteit binnen de scholengemeenschap WICO. Vanaf dan spreken we
dus van het CVO-WICO.
Heel wat modules starten vanaf januari 2014, binnen de interessegebieden informatica, lifestyle, fotografie & video, koken, techniek en NT2 (= Nederlands voor anderstaligen). Ook in de cursussen Engels, Frans, Spaans en Italiaans kunnen dan nieuwe
cursisten instappen. Iedereen is dus nog steeds welkom. Meer informatie over de opleidingen in het tweede semester vind je op www.cvo.wico.be
Onbegrensd leren – samen met CVO-WICO maak je er werk van!
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Levensloop

‘Gezellig tafelen’ in campus Salvator

24 uur lang, van zaterdag 19 tot zondag 20 oktober, wandelden en liepen heel wat teams rondjes op de atletiekpiste van Lommel, ten voordele
van de actie ‘Kom op tegen kanker’. Campussen Sint-Jozef en Sint-Maria vaardigden leerlingen- en leerkrachtenteams af en haalden duizenden
euro’s op voor dit goede doel. WICO is trots op zoveel belangeloze inzet, in een vrij weekend dan nog. Beklijvende, ontroerende momenten waren er genoeg. De stille optocht,
waarin (ex-)kankerpatiënten de
eregasten waren, is er daar een
van. Wouter Geerits (Sint-Maria)
bracht er de vrolijke noot in met
ludieke bord-boodschappen om
de vermoeide stappers aan te
moedigen. Anderen gingen tot
het uiterste om de sportievelingen te bevoorraden met overheerlijke pannenkoeken of applaudisseerden bij elke doortocht
van ‘hun’ teamgenoten.
Een vermoeiende maar hartverwarmende manifestatie, die bij
velen een onvergetelijke indruk
naliet.
Enkele deelnemers campus Sint-Maria

Afbraak ziekenhuis Neerpelt
Met de sloop van het oude ziekenhuis in Neerpelt, verdwijnt een stuk Noord-Limburgse geschiedenis. Het imposante gebouw, waarin zowat de helft van de Noord-Limburgse bevolking geboren is of toch minstens enkele dagen heeft verbleven, bood lang weerstand, maar
bulldozers en graafmachines werkten
het uiteindelijk tegen
de vlakte. Langdurige leegstand had
er trouwens toch een
soort ‘spookhuis’ van
gemaakt dat de hele
buurt een onveilig
gevoel gaf.
Om de hinder voor
campus Sint-Maria
tot een minimum te
beperken, was de
aannemer zelfs bereid om de luidruchtigste afbraakfases ’s nachts en in het weekend uit te voeren. Toch zaten vooral de leerlingen
in de leslokalen van het B-gebouw op de allereerste rij om alles gade te slaan. Of dit invloed
had op hun aandacht voor de les zal met de kerstexamens blijken.
Voorlopig zal de vrijgekomen grond aan de Stationsstraat in Neerpelt onbebouwd blijven,
maar in de toekomst zal WICO hier dankbaar gebruik van maken bij de bouw van de geplande onderwijscampus op de grens Overpelt-Neerpelt.
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Enkele deelnemers campus Sint-Jozef

Kom eens dichter…
Trouwe lezers weten dat Schoolbizz vorig
schooljaar de leerlingen uitnodigde tot
het schrijven van een gedicht, n.a.v. de gedichtendag in Vlaanderen en Nederland
eind januari. Het gedicht ‘Zachtjes’ van
Britt Vandebriel (campus Sint-Jozef ) werd
bekroond. Dit jaar willen wij graag deze
‘wedstrijd’ openstellen voor leerkrachten
en ouders. Ook onder hen schuilen er ongetwijfeld nog onontdekte talenten.
Het thema van de volgende gedichtendag is ‘verwondering’. Graag nodigen wij
dus alle WICO-leerkrachten en ouders
uit om in de pen te kruipen en om rond
dit thema een gedicht te schrijven. Uiteraard moet het gaan om een origineel, nog
nooit eerder gepubliceerd gedicht. Inzendingen gebeuren ten laatste op 4 februari
2014 via info@wico.be. Het winnende gedicht wordt gepubliceerd in de volgende
editie van Schoolbizz (maart 2014). En natuurlijk wordt, naast eeuwige roem, een
mooie prijs in het vooruitzicht gesteld. Wij
wensen alle dichters in spe veel inspiratie
en succes!

De jaarlijkse ‘eetdag’ van de ouderraad in campus Salvator
verwelkomde 320 eters, die culinair verwend werden met
spaghetti, stoofvlees of zalm. De hulp van een groot aantal
leerkrachten was daarbij onontbeerlijk. In de speelzaal, waar
iedereen nog kon nagenieten van koffie en dessert, deden de
deejays van Radio Salvator hun uiterste best om deze gezellige
avond af te sluiten met verzoeknummertjes. “Ook dit jaar zal
het overgrote deel van de opbrengst geschonken worden aan de
school, om het de leerlingen aangenamer te maken. In het verleden ging het om verfraaiing van lokalen en zitbanken op de speelplaats,” zegt Luc Schouteden, voorzitter van de ouderraad.

Zuiddag in campus Mater Dei
Donderdag 17 oktober was voor één keertje geen gewone schooldag: alle vijfdejaars van
campus Mater Dei namen deel aan de nationale ‘Zuiddag’. Ze lieten hun schoolbanken achter en namen voor één dag
de job over van iemand anders. Hun loon stonden ze
af aan een jongerenproject
in het Zuiden. Zo stond dit
jaar het project ‘Proef je
passie’ in de kijker, waarbij
men koffieboeren in Peru
een duwtje in de rug wil
geven om het productieproces van koffie te verbeteren.
Voor veel leerlingen werd
het een spannende dag,
maar wel eentje om nooit
meer te vergeten. Zo kon Aidan Evens een dagje als Ketnetredacteur meedraaien, was
Mudasar Khokhar eventjes burgemeester van Neerpelt en waren Amber Dirickx en Sarah
Bleyen piraten in de Discovery Bay in Center Parcs in
Lommel.
De leerlingen vonden het
alvast een leuke en leerrijke
ervaring, met toch ook hier
en daar het besef ‘dat het
op school nog zo slecht niet
is’! Bovendien verdienden
ze samen maar liefst 6600
euro voor het goede doel.
De eerste Zuiddag werd
dus een groot succes!

Kooivoetbal in TIO
In campus TIO wordt er sinds het begin van
dit schooljaar stevig gebruikgemaakt van
een ‘voetbalkooi’ op de speelplaats langs de
Dorpsstraat. De kooi is het product van een
samenwerking tussen de gemeente Overpelt
en campus TIO. In de vakantieperiodes wordt
ze dan ook uitgeleend aan de gemeente.

Campus OV4 levert regisseurs af
De leerlingen van 5MM in campus OV4 (Overpelt) gingen op uitstap naar Kortenaken om samen met
‘Villa Basta’ een promotiefilmpje te maken voor het project ‘BEESTIGonderWIJS’. De bedoeling was om
zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot het kopen van een tennisbal, ter ondersteuning van het
hondenasiel. Op de ‘scène’, een plattelandsweg, zou men een drugsdeal nabootsen, maar dan met
tennisballen.
‘Het was superleuk en gezellig! Het meest grappige hoogtepunt was toch wel het nieuwe parfum ‘eau de
marter’. De scène was compleet op het moment dat iemand een dode marter ontdekte in de sloot. De geur
was ondraaglijk, maar het paste perfect in ons thema. Ik kijk terug op een heel fijne, maar ook leerrijke dag!’
(Jordy, 5MM). En Pieter zei: ‘Ik heb nu groot respect voor de mensen die het geluid van een film of serie
moeten opnemen, want zo’n microfoon aan een lange stok is toch zwaarder dan je denkt.’
De leerlingen schreven achteraf hun bevindingen neer in een kort verslagje voor het vak Nederlands.

WK-voetbal
in Sint-Elisabeth
Vooruitlopend op een schitterend WK van onze
Rode Duivels, organiseerde campus Sint-Elisabeth al een eigen WK in Wijchmaal. Teams uit de
hele wereld, gevormd door enthousiast voetballende jongens en meisjes, samen met motiverende coaches, vormden de perfecte ingrediënten voor een sportieve dag onder een stralende
‘Braziliaanse’ zon. Peter Jordens, ex-scheidsrechter uit de nationale competitie, kwam het team
scheidsrechters versterken. Maar de absolute
max was dat niemand minder dan Yoni Buyens,
speler bij Standard Luik, de medailles kwam uitreiken. ‘Het was een superleuke dag, die de band
tussen de leerlingen versterkte,’ aldus Jordy Geunes, afgevaardigde van team Spanje.

Inleefreis Nicaragua
In juli 2013 trokken drie leerlingen van campus Sint-Jozef en hun begeleidende leerkracht, samen met de stad Lommel en zes Namibische jongeren, op inleefreis naar
Ciudad Dario en Terrabona in Nicaragua. Het werd een onvergetelijke ervaring!
Er wachtte hen een goedgevuld programma: “We bezochten de voorzieningen voor families met een gehandicapt kind in arme bergdorpjes, een vluchthuis voor mishandelde
vrouwen, klinieken (o.a. die van dokter Bongaerts) en een aantal schooltjes,” zo vertelden
Lore Dijckmans, Sara Özüak en Stefanie Verhoeven enthousiast. Er werd ook gedreven gewerkt aan projecten rond jeugdwerking, onderwijs en gezondheid.
In de zusterschool, het Instituto San José in Terrabona gaven ze een cheque van 34
500 cordoba (1150 euro) af. Dat was het bedrag dat de ijsjesverkoop op school had
opgeleverd. Jaarlijks zijn er ook een aantal kinderen die van campus Sint-Jozef een
studiebeurs krijgen. Het geld hiervoor verzamelden de leerlingen en leerkrachten door
een sponsorloop en andere vastenactiviteiten.
‘Wij werden getroffen door de enorme gastvrijheid,’ vervolgden de leerlingen, ‘overal werden wij met open armen ontvangen. Zij namen ons ook mee om kennis te maken met de
prachtige natuur van het land met zijn talrijke vulkanen en meren. En ook aan de obligate
gallo pinto (= rijst met bruine bonen) zullen wij nog dikwijls denken!’

De leerlingenraden van TIO hebben ondertussen werk gemaakt van de optimalisering
voor de sportieve gebruikers: ze kochten speciale ballen ter verfijning van het spel en een
groene mat als zachtere ondergrond.
De kooi is zo succesvol dat de school nu
ook gestart is met de bouw van een tweede
exemplaar, ditmaal helemaal in eigen beheer.
De nieuwe installatie zal volgend schooljaar
in gebruik genomen worden.
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