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Beste lezers

Het tweede trimester loopt sti laan ten einde wanneer we dit 
schrijven en in de basisscholen betekent dit dat de jongens en 
meisjes van het 6de leerjaar volop bezig zijn met hun toekomst. Om 
de juiste studiekeuze te kunnen maken is goede informatie voor 
ouders en leerlingen erg belangrijk. Concrete informatie over de 
schoolwerking kan bekomen worden tijdens de opendeurdagen 
en andere infomomenten die de WICO-campussen organiseren. 
De data en een overzicht van het studieaanbod zijn terug te vinden 
in de gloednieuwe WICO-folder en op de WICO-map. Daarnaast 
bieden de websites van de campussen ook heel wat informatie 

en op www.wico.be kunnen de leerlingen zelf aan de slag om via een digitale toepassing 
op basis van hun talenten en interesses een goede studiekeuze te maken.

In het kader van die studiekeuze is onlangs ook een nieuw initiatief genomen. Om de collega-
leerkrachten van het 6de leerjaar bij te staan bij de schoolloopbaanbegeleiding van hun 
leerlingen, heeft de BaSO-Contactgroep op 2 maart een infoavond georganiseerd over 
het studieaanbod binnen WICO. De BaSO-Contactgroep is begin dit schooljaar opgericht 
en heeft als doelstelling de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair 
onderwijs in Noord-Limburg verder uit te bouwen. De scholen zijn er vertegenwoordigd 
via de coördinerende directeurs van de scholengemeenschappen en directieleden van het 
Eerstegraadsteam van WICO. Het CLB coördineert en ondersteunt de goede werking van 
deze contactgroep. Naast de infoavond over het studieaanbod werden nog twee andere 
initiatieven genomen. Zo is er een uiteenzetting gegeven over de preventiewerking en 
hebben leerkrachten van de basisscholen en WICO-campussen ervaringen uitgewisseld 
over het werken met een digitaal bord. De BaSO-Contactgroep beoogt dus een goede 
samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs op vele terreinen, 
wat ongetwijfeld de onderwijskwaliteit en dus de leerlingen ten goede zal komen.

Wie kwaliteit zegt, zegt ook kwaliteitsbewaking. Op 10 december zijn de directies van 
de WICO-campussen naar Brussel gereisd op uitnodiging van de inspectie secundair 
onderwijs. Daar hebben zij vernomen dat de WICO-campussen in de loop van het 
tweede semester worden doorgelicht. De collega’s van de BuSO-scholen zijn nog niet 
aan de beurt. Zij zullen een van de volgende schooljaren een bezoek mogen verwachten. 
Ondertussen hebben we het bericht ontvangen dat de doorlichting in de loop van het 
derde trimester zal plaatsvinden. Voorafgaand aan die doorlichting brengt de inspectie een 
kort inleidend bezoek aan elke campus om een vooronderzoek te doen. De eerste graad 
van WICO Campus Sint-Jozef heeft dat vooronderzoek begin februari al gehad. Voor de 
andere campussen gebeurt dat kort voor de paasvakantie. Hoewel een doorlichting altijd 
wel enige spanning met zich meebrengt, is het voor een schoolteam ook een gelegenheid 
om aan specialisten uit te leggen waarom een school voor een bepaald beleid kiest en te 
tonen hoe er concreet in de school gewerkt wordt. Bovendien is het voor de campus een 
grondige kwaliteitscontrole. Elke goede school heeft tegenwoordig een kwaliteitssysteem. 
Binnen onze scholengemeenschap is dat het KOOPa-project: Kwaliteit van de Organisatie 
en van het Onderwijs met een zo ruim mogelijke Participatie van alle betrokkenen. Naast 
die interne kwaliteitsbewaking is het echter ook nodig om regelmatig een externe audit 
te krijgen waarbij experts van buiten de school de schoolwerking bekijken en analyseren 
om dan aanbevelingen voor verbetering te formuleren. Dit kan de kwaliteit van het 
onderwijs en de opvoeding alleen maar ten goede komen.

We wensen alle WICO-campussen veel succes met hun doorlichting en we zijn ervan 
overtuigd dat de inspectie het vele en goede werk van alle medewerkers naar waarde 
zal weten te schatten.

Koen Wils, coördinerend directeur

Campus Mater Dei wint de 10de 
Grote Wetenschapsquiz

Woensdag 10 februari 2010 had de tiende editie plaats van de ‘Grote 
Wetenschapsquiz’, een organisatie van de KHLIM. De quiz werd gespeeld 
door drie leerlingen uit het 5de en 6de jaar ASO en TSO, richting chemie 
of wetenschappen. Slechts één team per school kon deelnemen. In de 
quiz kwamen acht rubrieken aan bod: ruimtevaart en astronomie, sport, 
biologie, USA, chemie en fysica, Paris Hilton & co, medische feiten, fashion 
& passion.
Isabelle Geenen ,Sien Vrolix en Jan Vanbuel, leerlingen van het 6de 
jaar wetenschappen-wiskunde, mochten zich voor meer dan één dag de 
‘slimste mensen van Mater Dei’ en duidelijk ook van heel Limburg noemen. 
Ze kregen een vliegtuigreis cadeau. En dit jaar kunnen ze zelfs naar Amerika.
Van harte proficiat voor deze drie bollebozen!

Een extra examen in 
campus TIO

Campus TIO biedt aan zijn leerlingen de mogelijkheid 
om een extra certificaat VCA te behalen. Het gaat 
om een specifieke opleiding inzake veiligheid en 
gezondheid op het werk. Zo’n certificaat betekent 
een extra troef bij het solliciteren en blijft 10 jaar 
geldig. De leerlingen van 5TSO, 5BSO en 5BBO namen 
deel aan het examen ‘Basisveiligheid VCA’, en dat al 
voor het vijfde opeenvolgende jaar. De resultaten gaan 
jaarlijks in stijgende lijn. Geen wonder, want TIO zorgt 
vooraf voor de opleiding, organiseert proeftoetsen en 
licht ook de ouders van de leerlingen in.

Een dikke proficiat dus aan alle medewerkers.

Nieuwe 
directieleden

in WICO

Sinds 1 september 2009 is  Martine 
Bollen  off icieel adjunct-directeur op 
campus Mater  Dei .  Z i j  begon haar 
loopbaan in 1990 als leraar Frans. In 
1996 nam ze de leerlingenbegeleiding 
in de lagere cyclus voor haar rekening. 
Vanaf september 2006 verving ze Claire 
Bastiaensen als coördinator 1ste graad. 
In haar functie als adjunct-directeur blijft 
Martine verantwoordelijk voor de 1ste 
graad.

In BuSO Sint-Elisabeth is de directie 
m o m e n t e e l  i n  h a n d e n  v a n  K o e n 
Knevels (directeur) en Marie-Thérèse 
Ser royen  (adjunct-di recteur) .  Koen 
werd directeur op 1 september 2001, 
na een loopbaan van 12 jaar als leraar 
godsdienst in campus TIO. Marie-Thérèse 
werd adjunct-directeur op 1 september 
2006 ,  na  een  loopbaan  a l s  l e ra re s 
Nederlands-geschiedenis-godsdienst en 
huismeesteres.

 3 BSO van campus Sint-Jozef liet zich inspireren door ‘Valentijn’ 
op 14 februari: na een voorbereiding van een volle week verkochten ze 
liefdes- en vriendschapsboodschappen, wafels en snoepzakjes. ’s Middags 
was de hele voorraad al uitverkocht, o.a. door de onverwacht grote 
belangstelling van de leerkrachten.

 Het bedrijfssimulatiespel ‘TOP TEAM’, georganiseerd door de XIOS-
hogeschool (Hasselt), begeesterde de leerlingen van Mater Dei en Sint-
Maria.  Het winnende team van 6Ha, 6BI en 6IB (Sint-Maria) behaalde 
een monsterwinst van 6 262 613 euro! Jammer voor hen dat het maar 
een spel was. Het vijfde jaar economie van Mater Dei behaalde een eerste 
plaats tijdens de eerste en de tweede spelronde en werd tweede in de 
derde ronde. Proficiat aan deze veelbelovende managers.

 Op het Belgisch kampioenschap allroundschaatsen in het Duitse Erfur t behaalde Anne 
Michiels (campus Sint-Jozef) de nationale titel op de 3000 meter. Haar tijd: 5’58”58. Hartelijk 
gefeliciteerd!

 Campus Mater Dei houdt momenteel de Noord-Limburgse traditie in de handbalsport in 
ere: de miniemen jongens behaalden zilver in de provinciale finale, terwijl de cadetten meisjes 
Limburgs kampioen werden. Zij plaatsten zich ook voor de Vlaamse kwartfinale in april.

 Dorien Stevens (Salvator) plaatste zich voor de finale in de ponyklasse Jeugd Cup Stijlrijden, 
die plaatsvond in Mechelen en eindigde daarin zelfs derde.

 Liefst 9 203 leerlingen van de tweede graad namen deel aan de Junior Wiskunde Olympiade 
in Vlaanderen. Dieter Plessers, vierdejaars in campus Sint-Hubertus, liet zich maar op één foutje 
betrappen en eindigde zo bij de beste vier van Vlaanderen. Hij werd tevens en met groot verschil 
de beste Limburger.

 11 en 12 maart zijn topdagen 
geweest voor de medewerkers 
van de oefenfirma MDOffice in 

campus Mater Dei. Het ging om de viering van het tienjarig bestaan, met 
alles erop en eraan, zelfs een academische zitting. Heel wat leerlingen 
van de eigen school kwamen een kijkje nemen in de kantooromgeving 
en deden een virtuele aankoop in de winkel.

 En wij  eindigen met de solidariteitsacties  naar aanleiding 
van de aardbeving in Haïti. Campus Sint-Jozef (Lommel) nodigde 
Dirk Wils uit, die al drie jaar in Port-au-Prince woont en daar werkt als 
ontwikkelingsmedewerker. De leerlingen luisterden geboeid en gaven hem 
een cheque van 1 000 euro mee, bestemd voor de heropbouw van het 
land. Campus Sint-Elisabeth organiseerde een solidariteitsnamiddag 
op 25 februari t.v.v. de slachtoffers.  Het derde jaar KSO van Mater Dei 
zette een ‘knutselmarathon’ op: de leerlingen werkten de hele nacht door 
en verkochten hun knutselwerkjes in een mum van tijd aan de Peltri in 
Overpelt. De opbrengst: 720 euro.

Sint-Jozef naar Rotterdam

Op maandag 8 maar t namen 25 leerl ingen van het 5de en 6de 
jaar ASO van campus Sint-Jozef deel aan de slotmanifestatie van 
het ‘Inktaapproject 2010 ’ in de Doelen in Rotterdam. Samen 
met 2 500 leerlingen uit 160 scholen uit Vlaanderen, Nederland en 
Suriname hadden zij de voorbije vijf maanden de boeken die de drie 
prestigieuze literatuurprijzen van 2009 hadden gewonnen, gelezen, 
genomineerd en besproken. Volgens de jongeren was het boek ‘Alleen 
maar nette mensen’ van de Nederlandse schrijver Robert Vuysje het 
beste boek. Onder het toeziend oog van de 1 500 aanwezige leerlingen 
overhandigde minister van cultuur, Joke Schauvliege, de Inktaap 2010 
aan de auteur. De aanwezige leerlingen werden gedurende dit literaire 
feest ook vergast op optredens van gerenommeerde artiesten.

 Kort campusnieuws

 Zowel campus Salvator  als campus Sint-Maria  pronken met een gloednieuwe 
website. Probeer eens www.sah.wico.be en www.simneerpelt.be . Je zult aangenaam verrast 
worden. Ook www.5510.be is een bezoekje waard: je verneemt er alles over de komende 
internatenhappening van campus Salvator.

 Voor directie en leerkrachten is het een jaarlijks weerkerend gebeuren, maar voor de 
zesdejaars betekent het een uniek feest, dat hen hun hele leven bijblijft: eind januari vieren 

de eindejaarsleerlingen het chrysostomosfeest.  In campus 
Mater Dei leidde dit tot een goed voorbereide ‘schoolinspectie’ 

die heel wat leerlingen en leerkrachten op het verkeerde 
been zette. Een echt inspectieteam, gewapend met scans, 

vergrootglazen, checklists, PV-documenten en handboeien 
doorzocht de hele school. Er werden heel wat heikele 
punten blootgelegd, maar gelukkig bleek het eindrapport 
opvallend mild.

       Campus TIO was ook dit jaar helemaal in de ban van TOS21 (Techniek op school in de 21ste 
eeuw). Liefst 745 leerlingen van het zesde leerjaar kwamen op bezoek voor een kennismaking met de 
wonderen van de techniek. Er lopen ook projecten voor het derde, vierde en vijfde leerjaar, waarbij 
TIO zelf op bezoek gaat in de lagere scholen om de projecten uit te voeren.
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IN MEMORIAM

Op 9 december 2009 vernamen 
we het  onverwachte  over l i jden 
van E.H. Jan Vandermeulen , 
e red i rec t eu r  van  campus  T IO.  
Jan  werd  op  24- ja r i ge  l ee f t i j d 
tot priester gewijd en star tte zijn 
o n d e r w i j s l o o p b a a n  a l s  l e r a a r 
wetenschappen in Tongeren. In 1966 
werd hij directeur in Maasmechelen 
en in 1974 nam hij dezelfde functie 
op in TIO (Overpelt). Met zijn sterke 
persoonlijkheid en zijn duidelijke 
visie bouwde hij zonder verpozen aan de school. Hij was 
ook erg sportief en trok jarenlang als vaste begeleider van de 
skiklassen met zijn leerlingen mee naar Oostenrijk. Ook na 
zijn pensionering in 1992, bleef het reizen hem in het bloed 
zitten. Hij werd verantwoordelijke voor de pastoraal van het 
toerisme van de Vlaamse bisdommen.

De TIO-gemeenschap moest  op 
24 februar i  2010 ook a f sche id 
nemen van hun aimabele collega 
Har r y  Janssen ,  d ie  over leed 
na een pijnlijk gevecht tegen een 
t e  s t e r ke  v i j and .  Har r y  begon 
zijn onderwijscarrière in campus 
Mater Dei, maar hij ontpopte zich 
als de grote spil van de afdeling 
Elektriciteit-Elektronica in campus 
TIO. Door z i jn grote technische 
k e n n i s  e n  z i j n  b o e i e n d e  e n 
eigentijdse manier van lesgeven dwong hij veel respect af bij 
zijn leerlingen. Zijn collega’s herinneren zich vooral zijn grote 
betrokkenheid, zijn eeuwig optimisme en relativeringszin.

Wij bieden aan de familieleden en vrienden onze christelijke 
deelneming aan.

Erkentelijkheid
Geboren in een liefdevol nest

en voorbestemd om samen uit te vliegen
Maar door de harde wereld uit elkaar gedreven.

Als eenzaam iemand
met heimwee naar de geborgenheid:

dicht bij elkaar te mogen zijn.

En dan... een wereld vinden die mij opvangt,
die mij troost, mijn honger stilt, mijn dorst lest

En het mooiste van alles...
Die mij welkom heet
zodat ik weer weet:

wat het betekent om weer dicht bij elkaar te zijn.

Met vrienden die me geven wat ik nodig heb
en die willen ontvangen,
wat ik hen te geven heb.

Samen dicht bij elkaar zijn,
En dit in een stad die mij niet kende

maar die nu voelt als mijn thuis.

Pragya K.C., 15 jaar

Het ei in mij!

Als leerlingen zelf iets insturen, maakt dat altijd net iets meer kans op publicatie. Wat vindt u hiervan?
“Wist je dat wij, de leerlingen van 3 en 9 OV2 uit BuSO St.-Elisabeth, dit schooljaar met een EI zitten? In een muzisch-creatief 
project ‘Het ei in mij!’, gesubsidieerd door Canon Cultuurcel en Een Hart voor Limburg, gaan we op zoek naar onze talenten. 
Het is jammer dat de maatschappij vaak het negatieve BuSO-etiket op ons kleeft. Er zijn dingen die we minder goed kunnen, maar 
er zijn ook dingen die we heel goed kunnen en dat willen we graag in de verf zetten!

Het begon allemaal met een vreemd nest dat ontdekt werd in de tuin 
bij de bib van Peer. Zelfs de brandweer kwam ter plaatse. Gelukkig 
hadden we net een afspraak met jeugdauteur Stijn Moekaars. We 
besloten om samen met hem een verhaal te schrijven. Nadien 
volgden er nog theater- en schrijfworkshops. We schreven ook 
liedjes, zelfs met zangeres Katerine.

Oei... er valt nog zoooveel te vertellen! En binnenkort kri gen we 
het nog drukker, want dan moeten we veel oefenen voor onze 
voorstelling op vrijdagavond 7 mei in Dommelhof in Neerpelt. 
We kijken ernaar uit en hebben er veel zin in! Die dag wordt 
er ook een muzische fototentoonstelling geopend waar je onze 
activiteiten van het hele schooljaar kan volgen. Dus, zet deze 
datum al maar goed in kleur in je agenda!! Kaarten zijn te bestellen 
op het secretariaat van de school. We zullen dan iedereen een 
poepie laten ruiken!!

Groetjes, alle leerlingen van 3 en 9 OV2”

Wintersport

Wij zijn allemaal blij dat deze lange, koude winter achter de rug is.
Toch bestaat er ook zoiets als... sneeuwpret!

Terwijl campus Mater Dei, Salvator en Sint-Maria van de ouderwetse 
winter  gebruikmaakten om voor één dag naar de Hoge Venen te 
trekken, organiseerden Sint-Hubertus en TIO echte sneeuwklassen in 
Oostenrijk.

Pauline Houben, Stephanie Haex, Nele Swinnen en Janne Vanderhoydoncks 
(Sint-Hubertus) bezorgden ons een sprookjesachtig verslag van hun 
ervaringen in Stanzach (3-13 februari). Een klein uittreksel: “Heel ver 
hiervandaan en na een lange, lange reis kwamen de prinsen en prinsessen 
van het koninkrijk Neerpelt aan in het piepkleine dorpje Stanzach. In de 
verte luidden klokken. Het was alsof de engeltjes hen verwelkomden. 
Ze waren erg benieuwd naar hun paleis! Dat zag er knus en gezellig uit. 
De eerste dag was vooral een vrolijke dag, want een mooie wandeling 
doorheen het prachtige dorp maakte hen blij. Op een sneeuwwitte weide 
trokken de stoere prinsen ten aanval met ballen van sneeuw. Maar de 
prinsessen verdedigden zich ongelooflijk goed.”

Ook Sem, Jordy, Ruben, Ronny, Lennart en Reinout van klas 
3BHb (TIO) berichten over hun ski-ervaringen: “De voorlaatste 
dag trokken we nog één keer naar Nassfeld om voor het laatst 
de grote bergen af te gaan. Er vielen heel wat leerlingen, 
maar het was echt heel leuk. Elke avond was er een activiteit 
voorzien, dat was ook wel plezant. De laatste dag trokken 
we terug naar Weissbriach voor de grote slalomwedstrijd. 
De besten hebben natuurlijk gewonnen! Het was een zeer 
geslaagde week, met veel avontuur en spektakel en ook het 
weer was perfect. Ik zou zeker nog eens willen gaan!”

Actie in Campus OV4

De leerlingen van campus OV4 in de Ballaststraat (Overpelt) gingen op driedaagse. 
Zij bezochten de zoo van Antwerpen en logeerden in het BLOSO-centrum van 
Blankenberge. Op de nieuwjaarsreceptie hield het leerlingenparlement een 
opgemerkte toespraak, waaruit bli jkt dat de leerlingenpar ticipatie op volle 
toeren draait en volop plannen maakt voor het komende werkjaar. Op 23 
januari organiseerde de campus een tweede OV4-infodag voor jongeren en 
hun ouders. De campus richt zich op normaal begaafde jongeren die door een 
ernstig emotioneel probleem, een gedragsprobleem, een ontwikkelingsstoornis 
of een combinatie van factoren vastlopen in hun schoolloopbaan in het gewoon 
secundair onderwijs. Een 40-tal gezinnen bezocht de school en wilde meer 
zicht krijgen op de manier van lesgeven, de mogelijke ondersteuning en het 
aanbod aan studierichtingen. De kleine klassen, de prikkelarme omgeving, de 
elektronische leeromgeving, de voorspelbaarheid en structuur, de individuele 
aandacht voor iedere jongere bleek voor vele ouders en jongeren een antwoord 
op hun zorgen. De school werkt naarstig voort aan een optimaal studieaanbod 
voor elke leerling.

Poëzie op school

De laatste donderdag van januari is traditioneel ‘Gedichtendag’ 
in Nederland en Vlaanderen. De waarde van poëzie, niet het 
minst als tegengif voor de harder wordende maatschappij, laat 
ook onze campussen niet onberoerd. Wij maakten een overzicht 
van de activiteiten.

In BuSO Sint-El isabeth  werd de gedichtendag een echt 
woordenfeest. Twee klassen trokken naar de bib van Peer, waar 
ze na een gekke gedichtenworkshop de bezoekers verwenden 
met eigen woordkunsten. De leerkrachten op school konden 
een gedichten-cd, ingesproken door leerlingen en leerkrachten, 
uitlenen.

Campus Salvator  verzocht  de k lassen om een gedicht  te 
maken over het land dat hen ‘toegekend’ werd. Het thema 
van de gedichtendag was immers ‘Over de grens...’ Tijdens de 
middagpauze konden de klassen dan hun gedicht ‘live’ brengen 
via Radio Salvator. Klas 5STWa won de wedstrijd met een gedicht 
over Australië.

Alle leerlingen van Sint-Hubertus goten hun zielenroerselen 
in poëtische vorm en vonden die achteraf terug aan een lange 
waslijn in het Hubertustheater. Zo kon iedereen de gedichten 
van alle anderen lezen. Uiteraard was er ook een wedstrijd aan 
verbonden, waarmee filmtickets te winnen vielen.

De werkgroep ‘Poëzie op school’  van campus Sint-Maria 
organiseerde een gedichtenwedstrijd voor alle leerlingen. Rob 
Van Vlierden, dorpsdichter van Overpelt, maakte deel uit van 
de jury. De laureaten vonden hun bekroonde gedicht terug in 
een kunstzinnig poëzieboekje, individueel aangepast aan elke 
winnaar door Koen Lemmens.

In Mater Dei  begon de gedichtendag ’s morgens al aan de 
schoolpoort. Elke leerling kreeg een polsbandje met een gedicht 
erop. De ingestuurde gedichten werden op oude landkaarten 
gepresenteerd, zodat vogels en vliegtuigen, gemaakt van oude 
kaarten en atlassen, de gangen omtoverden tot een poëtisch 
geheel.

In Lommel  werden op donderdag 28 januari  de laureaten 
gehuldigd van de tweejaarlijkse stedelijke poëziewedstrijd. De 
organisatie ontving een gedicht van de Lommelse 15-jarige 

Pragya K.C.  Deze leer l ing van 
campus Sint- Jozef  verhuisde 

acht jaar geleden van Nepal naar 
Lommel, wat in het begin zeker 

niet  gemakkel i jk  was.  Met 
haar jonge leeftijd was ze 

te jong om deel te nemen 
aan de wedstrijd, maar 

het pakkende gedicht, 
ove r  haa r  v luch t 

naar en ontvangst 
i n  L o m m e l , 
kreeg een meer 
d a n  e e r v o l l e 
v e r m e l d i n g . 
P r a g y a  w a s 
a l  t e  z i e n  o p 
TV Lommel  en 
z i j  w e r d  o o k 
ui tgenodigd om 
haar  ged ich t  in 
d e  p l a a t s e l i j k e 
bibl iotheek voor 
te lezen.

Schooloverstijgende bezinningsdag
voor leden van pastorale groepen

Op woensdag 24 februari kwam een aantal leerkrachten die verantwoordelijkheid opnemen in de 
pastorale groep in hun school samen in de abdij van Achel. Het was hartverwarmend dat van elke 
WICO-campus een delegatie aanwezig was.

De dag werd ingeleid met het verhaal van de Emmaüsgangers: de deelnemers maakten zelf een 
geloofstochtje terwijl ze aan elkaar vertelden hoe zij proberen pastoraal aan te bieden in hun eigen 
school. Ze volgden hierbij gewoon de pijltjes met de beeltenis van de heilige Willibrord.

Een ander ingrediënt was het meebidden met de getijden van de paters van de Achelse kluis. Ook een 
rondleiding in de historische gebouwen van de abdij ontbrak niet. De dag eindigde met een bezinning 
“Een les van ganzen”: de natuur kan christenen en een christelijke levenswijze inspireren. Iedereen 
kreeg dan ook een ‘gans’ mee met de naam van de school en de verwijzing naar de bijbelteksten die 
op deze dag werden behandeld en die richtinggevend kunnen zijn voor de scholengemeenschap.

Je moet dus niet verwonderd zijn als je in een directiekantoor of in een lerarenlokaal een gans 
ziet hangen. Probeer ze te volgen, zo zal heel WICO zich in dezelfde richting door de toekomst 
bewegen...

Succes voor WICOMMEDIA

De leerkrachten van campus Mater Dei, ondertussen aangevuld met 
collega’s van Sint-Maria en TIO, voeren jaarlijks een komisch toneelstuk 
op. Met “Als de commissaris daar is...” kenden zij ongetwijfeld een 
hoogtepunt in hun tienjarig bestaan. Vijf keer kregen zij de hele zaal meer 
dan twee uur lang aan het lachen met de fratsen van hoofdinspecteur 
Albert, die met zijn politiekorps een psychologisch drama probeerde 
te spelen, dat onvermijdelijk uitmondde in een daverende klucht. De 
regisseur, Rudi Lemkens van campus TIO, kon na afloop dan ook 
meer dan tevreden zijn met de geleverde prestaties. “Jullie hebben 
de lat wel hoog gelegd voor volgend jaar!” zo waarschuwde hij zijn 
gezelschap. Wij kijken er nu al naar uit...
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