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Beste lezer

Een school is een plaats waar veel mensen samenwerken aan de vor-

ming van jonge mensen. Soms wordt een school wel eens vergeleken 

met ‘een minimaatschappij’. Misschien is ‘een groot gezin’ een betere 

omschrijving. Dagelijks delen leerlingen, leerkrachten en alle andere 

personeelsleden er namelijk hun lief en leed.

Ook dit schooljaar is er in WICO hard gewerkt en is er ook plezier ge-

maakt. Maar zoals het goed is vreugde te kunnen delen, zo was het ook 

goed om het verdriet te kunnen delen dat we dit jaar gekend hebben. 

We hebben allemaal intens meegeleefd met de ouders en collega’s van 

Basisschool ‘t Stekske in Lommel. Zelf hebben we afscheid moeten ne-

men van een van onze leerlingen. Laat ons hopen dat die pijn en dat 

Statistieken wijzen uit dat vijf jaar na het behalen van een peda-

gogisch diploma een aanzienlijk aantal jonge leerkrachten afge-

haakt heeft. Met dit gegeven in het achterhoofd, organiseerde 

WICO, in nauwe samenwerking met de Pastorale Animatie-

groepen (de PAG’s) en de coaches van onze campussen, een dag 

voor beginnende leerkrachten. De bedoeling was dit keer niet 

om pedagogische trucjes of tips voor klasmanagement door te 

geven, maar wel om elkaar te ontmoeten van mens tot mens.

De deelnemers woonden eerst een bezinning bij aan het Duits 

militair kerkhof in Lommel en wandelden daarna tot aan de Pa-

ters in Kattenbos (Eymard). Onderweg kregen ze als opdracht 

het schrijven van een strofe op de melodie van Beethovens vre-

deslied. Bij aankomst was de onwennige sfeer dan ook al omge-

slagen in een jolig en hartelijk koffiegeklets.

Hiermee is meer dan waarschijnlijk een traditie ingezet. Ook 

vanuit pastoraal oogpunt is een vervolg op deze geslaagde dag 

meer dan wenselijk.

Mater Dei fietst tegen kanker
Elke familie, elke school kent van dichtbij de gevolgen van kanker. Ieder-

een droomt en hoopt dat de wetenschap zo snel mogelijk de sleutel vindt 

om kanker te voorkomen en volledig te genezen. Daarom doen wij elk 

jaar een festival en om de twee jaar een grotere actie.

Zo verwoordt campus Mater Dei de motivatie om in actie te komen 

tegen kanker. In veertien dagen verzamelde de school 10 000 euro 

voor ‘Kom op tegen Kanker’. De opbrengst van het jaarlijkse festival 

NooNFeST gaat integraal hier naartoe en dit jaar werd er ook gefietst 

voor de ‘1000 km van Kom op tegen Kanker’. Twee personeelsteams 

deden mee: Bart Mellebeek, leraar Nederlands-Engels, fietste de dui-

zend kilometer solo, een uitdaging die zelfs een geoefende fietser 

niet zomaar aangaat. Het andere team bestond uit 8 personeels-

leden, die elk een halve dag of 125 km fietsten. Daarnaast hebben 

ook de leerlingen op hometrainers, tijdens de middagpauze, hard 

gefietst om met hun team binnen een vooraf vastgelegde tijd zoveel 

mogelijk kilometers bijeen te fietsen. Zelfs tijdens het tentoonstel-

lingsweekend werd er door gezinnen gefietst t.v.v. dezelfde actie.

   TIO-leerlingen maken ‘De Weekkrant’
Afgelopen weken zijn de laatstejaarsleerlingen van campus TIO in de weer geweest met het maken van De Weekkrant. Dit is een 

nieuw project dat voor het eerst werd georganiseerd vorig jaar en nu zijn tweede editie kent. 

De leerlingen van 6TET, 6TAT en 6TMT kre- gen de vraag om mee te werken aan 

dit project in samenwerking met Michel Vanderfeesten, journalist van  “De 

Weekkrant” en onder leiding van hun leer- kracht dhr. Brouwers. Het doel was om 

deze themakrant volledig zelf op poten te zetten, dit wil zeggen dat ze zelf al hun 

artikels moesten bedenken, schrijven en zelf hun interviews regelen. De grootste uitdaging was vooral het zoeken van geschikte 

onderwerpen die pasten in de verschillende thema’s die ze gekozen hebben. Ook het regelen van interviews was zeker niet gemak-

kelijk. 

Nadat ze hun artikels uitgeschreven hadden en gezorgd hadden voor het nodige beeldmateriaal, stuurden ze alles naar de redactie 

van Roularta, zodat zij de lay-out konden verzorgen. 

De krant werd gepubliceerd op woensdag 2 mei en kwam bij 65 000 gezinnen in de regio Noord-Limburg in de brievenbus.

verdriet verzacht worden door de steun van het grote gezin dat we sa-

men vormen.

Ons grote gezin wuift op het einde van dit schooljaar ook weer mensen 

uit. Onze leerlingen van het zesde en het zevende jaar zijn afgestudeerd. 

We wensen hen veel succes in hun verdere leven! En onze collega’s die 

met pensioen gaan, danken we van harte voor hun jarenlange inzet voor 

onze leerlingen. We wensen hen al het goede toe in hun nieuwe leven.

De andere gezinsleden zien we na de grote vakantie terug. We hopen 

dat die vakantie voor iedereen deugddoend en ontspannend mag zijn!

Koen Wils

coördinerend directeur

Dankzij schitterende resultaten in de Vlaamse wiskundeolympiade versier-

de Dieter Plessers (campus Sint-Hubertus, klas 6D) een reis naar Argenti-

nië en de VS. Dieter neemt al meerdere jaren deel en door zijn uitstekende 

scores, o.a. winst twee jaar geleden, werd hij geselecteerd voor deelname 

aan de ‘International Maths Olympiad’ van 8 tot 16 juli in Mar del Plata, Ar-

gentinië. Meer dan 100 landen van over heel de wereld zenden hier hun 

beste zes wiskundestudenten naartoe.

Op de proclamatie van de chemieolympiade riep tv-bekendheid Lieven 

Scheire hem ook nog eens uit tot tweede finalist. Hij vliegt nu samen met 

de eerste finalist en twee Waalse collega’s naar de Verenigde Staten om 

daar deel te nemen aan de ‘International Chemistry Olympiad’ van 21 tot 

30 juli.

Meer nog, omdat campus Sint-Hubertus jaarlijks een groot aantal leerlin-

gen loslaat op de olympiades natuurwetenschappen met goede tot uitzon-

derlijk goede resultaten, voldeed de campus, als enige Limburgse school, 

aan alle vereisten om drie jaar lang tot het selecte kransje van de ‘Olympia-

descholen Na-

t u u r w e t e n -

schappen’ te 

behoren. Sint-

Hubertus is nu 

dus de trotse 

eigenaar van 

een mooi 

pakketje met 

deze eervolle 

vermelding.

Dieter Plessers naar
Mar del Plata en Washington

Dieter Plessers met Lieven Scheire

WICO-dag van de
beginnende leerkrachten

Salvo@themov(i)es
Op vrijdag 25 mei liet danstheater Salvo uit campus Salvator ‘De 

Kroon’ in Kaulille vollopen voor een show, geïnspireerd door de 

stars, spotlights en movies van Hollywood. Fragmenten uit klas-

siekers en hedendaagse dansfilms werden getoond, ter inleiding 

van de moves die de leerlingen en oud-leerlingen van Salvo zelf 

ten tonele brachten. Muziekkeuze, danspasjes, licht, geluid en 

zelfgemaakte kostuums en decorstukken: er was werkelijk niets 

op aan te merken. De gasten werden ontvangen op de Salvo 

walk of fame en geanimeerd door de theatergroep van campus 

Salvator. De show eindigde met een ‘echte’ Oscaruitreiking. Phi-

lippe Bodeux woonde zijn eerste show bij als ex-voorzitter, was 

bij aanvang nog steeds nerveus, maar genoot met volle teugen. 

Zeker toen hij zijn eigen Oscar in ontvangst mocht nemen.

Wie de show gemist heeft, zal twee jaar geduld moeten oefenen 

om de volgende voorstelling van deze dansgroep o.l.v. choreo-

grafen Sanne Thijs en Karen Mathijs bij te wonen.

Wico Campus Sint-Maria : sterk in ondernemen

Kunst van campus
Sint-Jozef reist naar Amerika
Artist Trading Cards of kortweg ATC’s zijn kaartjes, kleine kunstwerk-

jes, die worden gemaakt en geruild door kunstenaars of hobbyis-

ten. Het kaartje moet een precieze afmeting hebben van 64 bij 89 

mm, wat een wereldwijde standaard is. Er zijn geen beperkingen 

wat thema’s of gebruikte materialen betreft.

Tijdens de lessen plastische opvoeding geraakten de eerste-

graadsleerlingen van campus Sint-Jozef vertrouwd met deze 

ATC’s. Ze ontwierpen kaartjes rond Halloween, Kerstmis en Va-

lentijn. Het ruilen wordt georganiseerd door de leraren plastische 

opvoeding en gaat zelfs tot in Amerika. Zo werd er al geruild met 

een school uit Rogers in Minnesota. In april kwamen ze ook in 

contact met de Hendersonville Middle School uit North Carolina 

en stuurden ze hun kaartjes met het thema ‘België’ over de Atlan-

tische Oceaan. De leerlingen van het eerste jaar en van 2 DECO 

wachten nu in spanning op de kaartjes van hun leeftijdsgenoten 

uit de Verenigde Staten. Blijkbaar hebben hun eigen kunstwerkjes 

ginds al indruk gemaakt, want er verscheen een artikel over in een 

plaatselijke krant.

Dat werd op dinsdagavond 29 mei 2012 in drievoud bewezen.

Voor een 80-tal genodigden onder wie ouders, directie en leerkrachten 

sloten de leerlingen van 4 Handel  hun Jieha-project (Jong Initiatief voor 

Ethische Handel) af met een eindpresentatie. Met hun onderneming Sim-

voices haalden ze maar liefst een winst van 410,63 euro waarvan 50 euro 

naar een onderwijsproject in Indonesië gaat en 360 euro naar Neerpel-

tenaar Kris Lantin in Peru.

De leerlingen van 5 Handel deden de opstart van hun minionderneming 

Regalo. Zij zullen volgend schooljaar geschenkmanden verkopen.

De leerlingen van 6 Handel hielden de afsluitende aandeelhoudersver-

gadering van hun minionderneming WECO. Ook zij sloten af met winst.

Proficiat aan al deze jonge ondernemers!

Derdejaars op campus 
OV4 leren budgetteren

In het kader van de vakoverschrijdende eindtermen werd 

er in campus OV4 voor de derdejaarsleerlingen een pro-

ject rond budgetbeheer georganiseerd. De leerlingen 

kregen allemaal een spaarkaart met een beginbudget 

dat verschilde van leerling tot leerling. Dit bedrag kon-

den ze gebruiken voor het betalen van zaken op school: 

internetgebruik, middagactiviteiten en vrije tijd. Ook 

konden ze dagelijks leuke extraatjes kopen, zoals gezon-

de snacks en fruitsap. Toch was het opletten geblazen, 

want net zoals in het echte leven kregen ze ook post en 

kon er wel eens een onverwachte rekening in de bus val-

len. Gelukkig waren ze in de mogelijkheid om extra cent-

jes te verdienen. Degenen die hun budget verstandig 

hadden beheerd, konden op donderdag 31 mei zichzelf 

belonen met een heerlijke, welverdiende hotdog.

      

Prettige Vakantie
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 Campus OV4 bezoekt Parijs
Voor de eerste keer in het bestaan van campus OV4 (Overpelt) gingen de vierde- 

en vijfdejaars op driedaagse studiereis naar Parijs, in het kader van lesdoelen 

en vakoverschrijdende eindtermen. De leerlingen vroegen al enkele jaren naar 

een dergelijke reis en op maandag 14 mei konden ze dan eindelijk vertrekken. 

De studierichtingen Sociale en technische wetenschappen, Elektro-mechanica en 

Office Assistent hadden elk een eigen programma-invulling. Toch waren de rond-

vaart op de Seine en het bezoek op de hoogste etage van de Eiffeltoren voor alle 

leerlingen hoogtepunten. Bij terugkeer was iedereen moe maar voldaan, en zo 

hoort het ook.

Internatenhappening

Op 2 mei overleed Ruben Van Craesbeek, leerling 

van klas 2A in Campus Sint-Hubertus.

Hij was onze zoon, hij was onze vriend,

hij was onze broer, hij was ons kind.

Hij was wat wij bezaten op deze aarde

voor ons van onschatbare waarde.

Het is zo moeilijk afscheid te nemen

omdat houden van hem zo gemakkelijk was.

Wij delen in het verdriet en 

wensen de ouders, zussen 

en broer van Ruben, zijn fa-

milie en zijn vrienden heel 

veel sterkte toe.

In Memoriam Campus Sint-Jozef top
bij peilproef wiskunde

Op 23 mei 2011 werd door de faculteit psychologie en pedagogische wetenschap-

pen in opdracht van departement onderwijs een peilproef wiskunde gehouden in 

de tweede graad aso secundair onderwijs. Het doel van het onderzoek was om te 

achterhalen in welke mate de eindtermen wiskunde gerealiseerd worden.  Aan deze 

peilproef namen 171 scholen deel, met in het totaal 3873 leerlingen. Van Campus 

Sint-Jozef werden de klassen 4EC5 en 4WET (samen 15 leerlingen) geselecteerd. Die 

leerlingen werden getoetst op de volgende onderdelen: reële functies, problemen 

oplossen met algebra en functies, vlakke meetkunde, driehoeksmeting, ruimtemeet-

kunde en statistiek. Vakdeskundigen hadden op voorhand  voor iedere toets een mini-

mumprestatie vastgelegd die volgens hen het minimum aangeeft van wat leerlingen 

op het einde van het vierde leerjaar zouden moeten beheersen van de eindtermen. 

Een leerling die deze minimumnorm net haalt, krijgt op de meetschaal een score van 

5 op 10. Leerlingen met een lagere score beheersen de eindtermen niet. Hoe groter 

de beheersing van de eindtermen, hoe hoger de score op 10. 

De resultaten van Sint-Jozef waren ronduit schitterend. Kijk zelf maar.

 Onderdeel Campus Sint-Jozef Gemiddelde scholen   

  4ECO 4WET 4ECO 4WET 

 Reële functies 100 % 100 % 68 85

 Problemen oplossen 100 % 100 % 52 73

 Driehoeksmeting 100 % 100 % 40 74

 Ruimtemeetkunde 100 % 100 % 36 78

 Statistiek 100 % 100 % 70 80

Met deze uitslag behoort campus Sint-Jozef tot de top van Vlaanderen en dat is zeker 

een pluim waard op de hoed van de leerkrachten wiskunde. 

        Interactief belevenis-
parcours ASS in Wijchmaal
Op 17, 18 en 19 april kon je in Den Tichel in Peer-Wijchmaal 

het interactief belevenisparcours “sASSkia en midASS” 

volgen. Het ging om een gezamenlijk initiatief vanwege de 

partners van de koepel St.-Elisabeth: BuBaO, BuSO en BC.

Bij een bezoek aan het parcours werd je ondergedompeld 

in het leven zoals het is voor twee jongeren met autisme 

(ASS). Deze vorming informeerde, reikte handvaten aan en 

beschikte over een uitgebreid aanbod concreet materiaal 

voor de omgang met mensen met autisme, in het bijzon-

der met betrekking tot hun zintuiglijke prikkelverwerking.

Op vrijdag 11 mei organiseerde het LO-team van Sint-Eli-

sabeth ook nog de eerste Fun-athlon in, op en rond het 

sportcomplex ‘De Deust’ in Peer. Plezier, sport en integratie 

waren hier de kernbegrippen. Q-Music zorgde onder lei-

ding van Showbizz Bart voor de mascotte van de dag en 

presentator Maarten Cox van TVL praatte de happening 

aan elkaar. De Fun-athlon was een mooi voorbeeld van een 

geslaagde integratiedag. Voor de tweede editie werd dan 

ook al een datum vastgelegd: vrijdag 24 mei 2013.

De leerlingen van 

5 ASO uit campus 

Mater Dei stelden 

op 16 mei de resul-

taten en conclusies 

van 33 onderzoek-

jes voor aan een 

externe jury in 

Palethe. Tijdens de 

seminaries hadden 

deze leerlingen de 

volledige cyclus 

doorlopen om een 

onderzoeksvraag 

te beantwoorden: verkennen van een thema, formuleren van een goed afge-

bakende onderzoeksvraag, opstellen van een onderzoeksplan, verzamelen van 

informatie, kritisch beoordelen van de bronnen en de informatie verwerken.

Dit alles werd door hen zelf gepresenteerd a.d.h.v. wetenschappelijke posters, 

die door de juryleden erg werden geapprecieerd.

Posterpresentatie onderzoeks-
competenties 5 ASO

 Finse piste in het ‘Kloosterpark’ van Mater Dei
Het grote domein achter campus Mater Dei, de vroegere kloostertuin in het hartje van Overpelt, vroeg om een nieuwe bestemming. In een groot-

schalige bevraging over wensen rond sportinfrastructuur bleek dat de Overpeltenaren droomden van een 

Finse piste.

Na overleg tussen het gemeentebestuur en Mater Dei kwam het project ‘De Finse piste’ tot 

stand: het gemeentebestuur huurt en onderhoudt, de school investeerde in de aan-

leg. Dit leidde tot een echte win-winsituatie. De leerlingen van Mater Dei kunnen 

sporten, zowel op de nieuwe looppiste als op het beter aangelegde voetbalveld, en 

de sportieve Overpeltenaren kunnen in een mooie, groene omgeving in het cen-

trum wandelen en lopen.

Op zaterdag 12 mei openden het gemeentebestuur en de sportraad van Overpelt 

officieel deze piste in het Kloosterpark. De zachte toplaag van boomschors geeft 

duidelijk een aangenaam loopgevoel. De gewrichten worden minder belast en je 

kunt comfortabel lopen in een groene omgeving.

Vijflandenontmoeting in Neerpelt

De 47ste Vijflandenontmoeting, van 11 tot 13 mei in Neerpelt, was een heuse 

duo-organisatie: Campus Sint-Hubertus en Campus Sint-Maria stonden immers 

samen in voor deze driedaagse. Liefst 480 jongeren logeerden in gastgezinnen, 

terwijl ongeveer 120 begeleiders verbleven op locaties in de buurt van Neerpelt. 

Ze kwamen uit Valkenswaard, Mönchengladbach, Diekirch en Saint-Amand-les-

Eaux.

Op vrijdag kwamen de gasten aan 

in Dommelhof, waar ze opgewacht 

werden door hun gastgezin. Zater-

dag stond in het teken van sport, 

wetenschap en cultuur, om ’s 

avonds plaats te ruimen voor een 

grootse leerlingenfuif. De slothap-

pening vond plaats op zondag: de 

kunstenaars en wetenschappers 

toonden hier wat zij voorbereid hadden. Een bezinningsmoment ontbrak natuur-

lijk ook niet. Het slotpunt was dan de proclamatie: een toffe, drukke en luidruch-

tige bedoening in de collegesporthal. Dit te mogen meemaken, als leerling of 

personeelslid, blijft een unieke ervaring. De betrokken scholen zijn ongetwijfeld 

partners voor het leven.

Beide scholen willen nogmaals alle collega’s, gastgezinnen en leerlingen van har-

te danken voor hun inzet en bereidwilligheid tijdens dit drukke weekend. Zonder 

hun medewerking zou een dergelijke massamanifestatie onmogelijk zijn.

Leerlingen van 5TIW in campus TIO lieten zich inspireren 

door een poster in hun fysicalokaal en schreven zich in 

voor de ‘Rocket Science Launch Day’, georganiseerd door 

de universiteit van Hasselt, in samenwerking met Frank 

De Winne. Hier volgen enkele uittreksels uit hun verslag:

“Tijdens de les fysica hebben we met zijn allen gewerkt 

aan het ontwerp van onze raket: een eerste poging om 

twee flessen aan elkaar te lijmen, het maken van de ‘vin-

nen’, het bedenken van het parachutesysteem. Na wat 

knutselwerk en enkele testen, lukte het eindelijk om een 

degelijke raket te maken die een druk van 8 bar aankon. 

De dag voor de officiële lancering hebben we de raket 

volledig in elkaar gezet en ook nog een mooi verflaagje 

meegegeven. 

Op woensdag 18 april togen we naar de ‘Cosmodrome’ in 

Genk voor de lancering. Er waren liefst 46 concurrenten! 

Na het vullen van ons plat-

form moest er een druk van 8 

bar opgewekt worden, maar 

bij het vullen merkten we al 

snel dat dit niet ging lukken 

door een probleem met de 

compressor. De hoogte van 

100 m die we voor ogen had-

den werd dus maar 45 m. Uit-

eindelijk hebben we toch nog 

een prijs in de wacht gesleept, 

namelijk de tweede plaats 

voor ‘het origineelste ontwerp’. 

Dus op naar de volgende 

editie van de ‘Rocket Science 

Launch Day’, gesterkt door de 

ervaring en de kennis die we 

nu opgedaan hebben.”

Yannick Bloemen, Gert 

Schuurmans en Ruben Vlas-

saks (5TIW, TIO)

Raketlancering door 
TIO-leerlingen

    Salvator in finale KIK-quiz
KIK staat voor ‘Kranten in de klas’ en is een initiatief van de Vlaamse nieuwsmedia, 

ondersteund door de overheidsdepartementen Media en Onderwijs. Klas 4 ASO van 

campus Salvator nam hieraan enthousiast deel, begeleid door mevrouw Raekels. Zij 

werden uitgenodigd voor de finale in het Hendrik Consciencegebouw in Brussel. In 

de actualiteitenquiz over vijf vragenrondes, gepresenteerd door Freek Braeckman, 

eindigden zij uiteindelijk vijfde, wat hen een klasuitstap naar de cinema opleverde. 

De actualiteit volgen kan dus heel aangename gevolgen hebben. Proficiat!

     

        Hoog bezoek in Sint-Elisabeth
Op 4 mei bezocht Evi Verduyckt, afgevaardigde van minister Pascal Smet, campus Sint-Elisabeth in 

Wijchmaal. De vele muzisch-creatieve projecten, onder impuls van Sabine Tokarek en Hanne Soog-

en, die in de campus succesvol georganiseerd worden, hebben ook in Brussel indruk gemaakt: Dro-

men droppen, Het ei in mij, Samen cultuur smaken. Mevrouw Verduyckt was danig onder de indruk, 

deed nieuwe ideeën op en liet een uitnodiging achter voor een bezoekje in Brussel. Iets om naar uit 

te kijken!
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