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Beste lezer

Op 22 april 2003 kondigde het WICO-schoolbestuur de oprichting 
aan van één scholengemeenschap onder één schoolbestuur. De 
Scholengemeenschap Sint-Willibrord, zoals de naam luidde sinds 
de oprichting van de scholengemeenschappen op 1 september 
1999, zou van dan af door het leven gaan als de Scholengemeen-
schap WICO. Zes scholen en evenveel schoolbesturen fuseerden tot 
één grote onderwijsorganisatie. De naam WICO is een samentrek-
king en afkorting van ‘Willibrord’ en ‘College’. ‘Willibrord’ verwijst 
naar de Heilige Willibrordus, een Angelsaksische missionaris die 
eind 7de eeuw vanuit Engeland eerst het noorden van Nederland en 
daarna ook onze contreien heeft bekeerd. Het woord ‘College’ wordt 
internationaal geassocieerd met school en onderwijs. Het korte en 
krachtige ‘WICO’ is doorheen de jaren uitgegroeid tot een sterk on-
derwijsmerk in Noord-Limburg en daarbuiten.

In 2013 bestaat de WICO-scholengemeenschap tien jaar. Onze zes 
campussen in Lommel, Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel zijn uit-
gegroeid tot sterke scholen met elk een eigen profiel en een eigen 
schoolklimaat. In 2009 zijn ook BuSO Sint-Elisabeth en BBO-TIO toe-
getreden tot de scholengemeenschap. En naast secundair onderwijs 
organiseert WICO ook een internaat en een centrum voor volwas-
senenonderwijs. WICO heeft intussen het goede midden gevonden 
tussen de voordelen van de schaalgrootte van een scholengemeen-
schap en het mooie van een kleinschalig schoolproject. De grote 
mate van pedagogische vrijheid van elke WICO-campus biedt de 
mogelijkheid om een eigen opvoedingsproject op maat van de leer-

10 jaar WICO!
ling aan te bieden. Het WICO-charter, het gezamenlijke opvoedings-
project van WICO, zegt: “Elke WICO-campus is een zorgzame school die 
in het grotere WICO-geheel de voordelen en de geborgenheid van een 
kleinschalige leefgemeenschap behoudt.”

Dat evenwicht tussen scholengemeenschap en individuele campus 
wordt nu ook vertaald in de nieuwe logo’s die naar aanleiding van 
de tiende verjaardag van WICO ontworpen zijn. Er is een gezamenlijk 
logo voor de scholengemeenschap, het internaat en het volwasse-
nenonderwijs. Dit zijn organisaties die voor het grote WICO-geheel 
actief zijn. Daarnaast heeft elke campus een eigen logo waarbij de 
eigenheid van de campus onderstreept wordt door de naam van de 
campus in een eigen kleurencombinatie en met een kleine ‘knipoog’. 
De onderlinge samenhang tussen de WICO-campussen wordt in het 
logo duidelijk gemaakt door de overal weerkerende vermelding ‘een 
WICO-campus’.

Het tienjarig bestaan van WICO zal volgend schooljaar verder in de 
kijker gezet worden maar eerst sluiten we het huidige schooljaar af 
en genieten we van de deugddoende ‘grote vakantie’. En ook dit 
schooljaar wuiven we daarbij 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.

Koen Wils, coördinerend directeur

                 Sportsprokkels
Op het Open Belgisch kampioenschap G-karate in Hasselt behaalden enkele leerlingen van 

campus Sint-Elisabeth mooie resultaten. Pieter Hegge werd zelfs Belgisch kampioen ‘Kumite’. Pie-
ter Vandamme eindigde hier tweede en Lisa Fekkes en Brent Mulders deelden de derde plaats. Zij 
werden voor deze kampioenschappen geselecteerd na een pilootproject in hun eigen campus;

Ook campus OV4 heeft een 
topsportster in huis: tijdens de 
zwemkampioenschappen voor 
andersvaliden in Berlijn behaalde 
Michelle Franssen (6 STW) goud 
op de 100 m vlinderslag. Zij selec-
teerde zich in Oostende zowaar 
voor de wereldkampioenschap-
pen in Canada (augustus 2013) 
met haar tijd op de 200 m crawl: 
2’22”26;

Jeffrey Franssen (leerling 4I campus BuSO St.-Jozef ) won de 200 m vrije slag 
en zwom zich naar de derde plaats op de 100 m schoolslag op de Duitse zwemkam-
pioenschappen voor andersvaliden in Berlijn;

Axel Freier (leerling 6LW, campus Salvator) maakte indruk op zijn examen begeleidingspraktijk in het NIKO door een score van 100 % te beha-
len, iets wat nog nooit eerder was gebeurd. Hij kreeg de medewerking van An-Sofie Lauwers en Luuk Van Herp (leerling 6WW);

Schoolgenoot Bram Veestraeten (3 ECO) speelde schitterend op het Zwitsers tornooi Pelterpion-NSK. Hij behaalde vier overwinningen en 
speelde één remise;

Fabian Ulloa Varela (2TW) van campus Sint-Maria liep dan weer de 20 km van Brussel uit in 1u30’48”, en dat bij zijn debuut op deze lange 
afstand.

     Mobiliteitsinitiatie
Campus Mater Dei organiseerde voor de tweede maal een 
mobiliteitsdag voor de zesdejaars. De organisatie Responsible 
young drivers kwam een dag naar de school om jonge, toekom-
stige automobilisten te informeren rond het verhogen van de 
verkeersveiligheid en het sensibiliseren in een veiliger wegver-
keer.

De dag bestond uit drie delen: theorie, praktijk en een getui-
genis van ouders van jonge verkeersslachtoffers. Zo maakten 
de leerlingen kennis met begrippen als remafstand, reactietijd, 
gordelgebruik en bescherming in de wagen. Zij probeerden de 
‘promillebril’, namen plaats in de tolwagen en ondergingen een 
crashtest. Ook de getuigenissen van ouders maakten de nodige 
indruk. 

Deze activiteit werd mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, Dienst Mobiliteit. Hopelijk draagt dit initiatief bij tot een 
persoonlijke, verantwoordelijke en meer begripvolle houding van elke toekomstige bestuurder.

Stage awards 2013
Voor het eerst zorgde campus OV4 voor een stage in de studierichting Office Assistant 
(6de jaar). Het was dan ook een aangename verrassing te vernemen dat twee leerlingen 
genomineerd werden voor de titel van ‘Beste stagiair 2013’ en drie stagebedrijven waar-
mee men samenwerkte werden genomineerd als ‘Beste stagebedrijf 2013’. De gelukkige 
leerlingen waren Renée Beuls en Michaël Van Sweevelt (6OA) en de bedrijven: Geer-
trans nv, Algeco en Peerlings automotive.

Een uitstekende start voor het nieuwe stageproject, waar campus OV4 trots op mag 
zijn.

50 jaar O.-L.-Vrouw & SIPICO: WICO Sint-Jozef
Op vrijdag 31 mei 2013 vierde campus Sint-Jozef dat de humaniora’s 
van Onze-Lieve-Vrouw en het Sint-Pieterscollege vijftig schooljaren ge-
leden werden opgericht. Tijdens de feestavond werd eerst een histo-
rische evocatie opgevoerd onder de 
titel ‘Omzien in verwondering’. Per de-
cennium werden markante feiten en 
personen beschreven, geprezen, be-
zongen, geprojecteerd… Helemaal 
bij het begin waren Peer en Koob van 
de partij om het jaar 1962 terug onder 
onze memorie te brengen. Twee oud-
leerlingen van dat eerste schooljaar 
vertelden hoe zij elk in hun nieuwe 
school en soms ook samen de pio-
nierstijd hebben beleefd.

De school betekende heel wat voor de Lommelse bevolking en dat al 
voor meerdere generaties. Hiervan kon het publiek getuige zijn toen 
drie generaties van eenzelfde familie vertelden hoe zij hun schooltijd 

hebben beleefd, beleefden en nog 
beleven.

Na de terugblik was er gelegenheid 
om op een fijn verzorgde receptie 
oude tot heel oude onderwijskoeien 
uit de sloot te halen. De oude ver-
halen werden genoteerd en zullen 
doorgegeven worden aan de jongere 
collega’s, zodat zij een basis hebben 
voor het toekomstige eeuwfeest van 
de school.

TIO-prestaties
Campus TIO meldt met enige trots dat een aantal leerlin-
gen bij diverse wedstrijden in de prijzen gevallen is: twee 
leerlingen van 6EM bereikten de finale van de prestigieuze 
nationale SKF-wedstrijd, 7BS won de Wood-Award met een 
prachtig ontwerp van een bakfiets, twee leerlingen van 6IW 
haalden de 15de en 34ste plaats in de technologie-olympia-
de op meer dan 1200 kandidaten, twee leerlingen van 2IW 
werden tweede in de Robocup-wedstrijd in Technopolis 
met een zelfgebouwde en –geprogrammeerde robot en op 
de Vlaamse houtproef eindigde een leerling van 4HT op de 
2de plaats en een leerling van 4BH op een mooie 7de plaats. 
Een dikke pluim voor al deze bekwame leerlingen en na-
tuurlijk ook voor de begeleidende leerkrachten.

     TIO on stage 2013
Voor de derde keer organiseerden de drie leerlingenraden van campus TIO het muziekfestival ‘TIO on stage’ voor leerlingen en leer-
krachten van 13 tot 55 jaar. Drie muziekgroepen, zoals The Derps en Coplèmp, en drie deejays traden op. In de rand van het gebeuren 
kon iedereen deelnemen aan andere activiteiten, zoals paardje kak, levend voetbalspel of de competitie voor de sterkste leerling/
leerkracht van TIO.

Een bijzonder emotioneel moment voor velen was het lied dat speciaal voor Niels Willems werd gebracht: een eerbetoon voor het 
feit dat hij een TIO-leerling mocht zijn. Eind 2012 moest hij de strijd 
tegen kanker opgeven.
Ook de gemeente Overpelt was present met de actie ‘Wel drinken, niet 
dronken!’. Hier konden de leerlingen met een ‘dronkenmansbril’ op-
drachten uitvoeren en een kennistest oplossen. Daarna kregen ze van 
de medewerkers een welverdiende en heerlijke alcoholvrije cocktail.

De catering werd verzorgd door de pastorale animatiegroep: zij ver-
kochten 1200 hotdogs. Ook de oudervereniging was op de afspraak: 
zij deden de drankverkoop en ook 600 ijsjes gingen vlot van de hand. 
De opbrengst was voor het G-voetbal van Noord-Limburg en een ge-
handicaptenproject van een oud-collega Gerard Kums in Nicaragua.

Eens was er… toneel op campus Sint-Jozef
De toneelgroep SJOCT stond, na een jaar van hard werken, vier keer op de planken in CC De Adelberg in Lommel. De jonge 
acteurs en actrices hadden niet durven te dromen dat ze zouden kunnen rekenen op zo’n groot en enthousiast publiek. Ou-
ders, familie, vrienden, collega’s en sympathisanten waren talrijk aanwezig. Op de maandagvoorstelling speelden ze ook voor 
het zesde studiejaar van Lommel, de leerlingen van de eerste graad, de inwoners van het Kapittelhof en de bezoekers van het 
dagverzorgingscentrum De Mantel.

Grote inzet kwam er niet alleen van de leden van 
SJOCT. Ook de leerlingen van 2 DECO, 3 en 4 VV, 3,4 en 
5 VK en 7 ORAS hielpen bij het maken van het decor 
en de kleding. De leerlingen van de studierichting Ont-
haal en public relations zorgden bij alle optredens voor 
het onthaal.

Als verrassing organiseerde campus Sint-Jozef in mei 
nog een leuke afsluiter: men keek samen naar het 
sprookje ‘Eens was er…’ en daarna kon iedereen zijn 
buikje vullen met lekkere pizza.
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     Sprookjes en fantasie
                      in Sint-Hubertus
De leerlingen van het seminarie ‘Muzisch-creatieve vorming’ van het zesde jaar in 
campus Sint-Hubertus hebben een kinderboek geschreven en geïllustreerd. In ‘Zie 
je wel’ zijn de zaken soms anders dan ze lijken of lijkt alles wel eens anders dan het 
is. De verhalen spelen zich af in een ‘normaal’ gezin: broer en zus kibbelen, plagen 
elkaar, gaan naar school en beleven dagelijkse dingen. En toch gebeuren er soms 
vreemde zaken. Zus denkt dat ze een prinses is, gelooft dat ze elfjes gezien heeft en 
wil een dure jurk om naar het schoolbal te gaan. Broer wil ook graag prins worden 
of helpt een verwaande jongen aan nieuwe kleren, wordt gepest door een jongen 
wiens naam hij moet raden en helpt zus als het echt spannend wordt op de terug-
weg van oma. Ook vrienden en vriendinnen spelen mee in de vreemde verhalen.

Bieke, Klaartje, Ine, Bent, Tine, Romy, Cédric, Wouter, Laurens en Pieter mogen zich 
nu de trotse auteurs en illustratoren van een kinderboek noemen. Lars knipte en 
plakte en gaf alles vorm. Vincent en Victor van het seminarie ‘Bedrijfsbeheer’ ver-
zorgden met hun bedrijf  ‘Kindervriend’ de verkoop van dit kunstwerkje.

Onderwijs op een beestig (leuke) manier!
Na de paasvakantie stond er, dankzij een interessante oproep tijdens een nascholing, een ca-
ravan op de speelplaats van campus OV4 in Overpelt. De vzw BEESTIGonderWIJS had een 
promotiecaravan nodig die door heel Limburg zou toeren. De leerlingen van OA en EM zetten 
hun schouders onder dit project, met mooie gevolgen.

De jongeren ontpopten zich tot marketingmanagers en konden zo een sponsoringcontract 
in de wacht slepen. Ze gingen naar winkels om aan de hand van een vooropgesteld budget 
hun materialen aan te kopen. Ze werkten een volledig plan uit over hoe de caravan er moest 
gaan uitzien. Ze werkten samen, maakten een planning op en stuurden elkaar aan. De EM’ers 
zorgden voor stroom en verlichting, de gasten van 1B maakten een mooi tafeltje en geregeld 
kwamen er helpende handen uit de BVL-klas en 4OA. Na vier dagen pimpen werd de oude 
caravan een pareltje!

Als kers op de taart werden de leerlingen verwacht bij de burgemeester van Kortenaken, waar 
het asiel gevestigd is. Vanaf nu zal deze caravan langs verschillende scholen toeren om zo de 
vzw BEESTIGonderWIJS bekend te maken en dit allemaal dankzij de inzet van campus OV4!

Een EMJ-ervaring voor BuSO Sint-Elisabeth
Het Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) zorgt al tientallen jaren voor een internati-
onaal muziekfeest in Neerpelt, afwisselend vocaal en instrumentaal. Dit jaar vond ook een 

schoolconcert plaats in Sint-Elisabeth Wijch-
maal. Het Kindersinfonie-Orchester uit Wet-
zikon (Zwitserland), onder leiding van een 
strenge, maar ook lieve dirigente, speelde 
prachtige muziek.
“Onze klas praatte de show met leuke toneeltjes 
aan elkaar! Het was de eerste keer, maar we ho-
pen dat we ieder jaar een beetje van het muziek-
festival mogen proeven op onze school!” aldus 
Kelly Vranken uit 7 OV2.

Bouwwerken
op het internaat

in Hamont
De goedkeuring van de verbouwingen 
op het internaat dateert al van voor de 
zomervakantie van vorig jaar, maar heel 
wat bouwperikelen leidden tot vertra-
ging. De aannemer, aan wie de werken 
waren toegewezen, ging failliet, zodat de 
procedure helemaal opnieuw moest be-
ginnen. Uiteindelijk kreeg de firma Drie-
sen uit Overpelt de opdracht.

Het is de bedoeling om van de vroegere 
studiezaal, waar ooit een slaapzaal van 
het internaat gevestigd was, individu-
ele kamertjes te maken voor de jongens. 
Momenteel verblijven die immers nog 
op gedeelde kamers. In een eerste fase 
worden nu 14 kamers gerealiseerd, en la-
ter volgen nog eens zoveel kamers op de 
onderliggende verdieping. Hopelijk zal 
dit tweede dossier sneller door de admi-
nistratieve molen draaien.

De werken schieten nu goed op. Na de 
paasvakantie waren de afbraakwerken 
al helemaal afgerond. De structuur van 
de kamertjes wordt nu stilaan duidelijk. 
Week na week werd er op de werfver-
gaderingen beslist over het meubilair, 
de kleur van de deuren en de muren, de 
verlichting, enz. De aannemer belooft dat 
alles half augustus klaar zal zijn, zodat 
de kamers vanaf het begin van volgend 
schooljaar in gebruik kunnen genomen 
worden. Niet alleen campus Salvator, 
maar heel WICO kijkt ernaar uit!

Jonge ondernemers doen het goed!
De leerlingen van 4 Handel in campus Sint-Maria togen met hun Jieha-onderneming Fair Talent 
naar de Vlaamse finale in het stripmuseum in Brussel. Zij vertegenwoordigden de provincie Lim-
burg op uitstekende wijze. De hoofdprijs ging naar Vitrum uit Leuven, maar Fair Talent werd laure-
aat in de categorie team spirit. Zij werden geprezen om hun ondernemingszin en creativiteit. 

Ook op de eindpresentatie van de twee Jieha-projecten in de eigen school lieten deze jonge on-
dernemers zich van hun beste zijde zien. Blind Trade en Fair Talent konden een cheque van 1170 
euro overhandigen aan hun goede 
doel: de blindengeleidehonden-
school van Genk. Ondertussen 
deed 5 Handel de opstart van de 
minionderneming Olores: zij zullen 
volgend schooljaar wellness- en 
verzorgingsproducten verkopen. 
En op de afsluitende aandeelhou-
dersvergadering van Regalo van 6 
Handel werd ook nog eens winst 
opgetekend.

Proficiat aan al deze jonge, belofte-
volle ondernemers!

Nooit zal ik stoppen met aan jou te denken…
Al tien jaar vindt in campus Mater Dei het NooNFeST plaats, een schoolfestival waarvan de opbrengst geschonken 
wordt aan initiatieven die kanker meer bespreekbaar maken of aan kankeronderzoek. Tien jaar geleden immers 
werden de leerlingen van Kantoor erg geraakt door het nieuws dat een van hun leerkrachten, mevrouw Bernadette 
De Bruyn, getroffen werd door de vreselijke ziekte. Het festival leidde o.m. tot de uitgave van een boekje over kanker, 
bestemd voor kleine kinderen: ‘Verrassend mooi tijdens de chemo’.

In dit jubileumjaar ontstond in de campus zelf het 
idee om een nieuw boek te maken. Auteur Gover-
dine Hermans interviewde 7 jonge mensen en 
maakte met die getuigenissen een boek dat steun 
kan geven aan leeftijdsgenoten (en aan andere 
lezers) die met kanker geconfronteerd worden. 
Onder de titel ‘Nooit zal ik stoppen met aan jou te 
denken…’ werd dit boek in de Muzezaal van CC Pa-
lethe voorgesteld op 17 mei. Het boek geeft een 

pure en eerlijke kijk op de gevoelens van deze jongeren. De auteur is erin geslaagd 
hun kwetsbaarheid en hun kracht voelbaar te maken. Ook de foto’s (van Carine Van-
gerven) en de vormgeving spreken dezelfde gevoelige taal.

Het NooNFeST, dat al zovele jaren een teken is van solidariteit en het meeleven van 
de hele school met pijn, verdriet en hoop, zal vanaf volgend jaar in een andere vorm 
georganiseerd worden.

Dyslexie:
een andere aanpak

Niet goed kunnen lezen is een serieuze handicap in onze 
maatschappij, waar veel schriftelijk wordt aangeboden. 
Ook op school ondervinden leerlingen met leesproble-
men ernstige moeilijkheden. In campus TIO-BBO begon 
men zes jaar geleden met het aanbieden van cursussen 
in het computerprogramma Kurzweil. 

Dyslectische leerlingen krijgen de leerstof op een laptop 
aangeboden. De leerstof wordt voorgelezen en een aan-
tal hulpmiddelen zorgt dat het invullen en typen vlotter 
gaat. Zo maken de leerlingen bij het typen gebruik van 
woordvoorspellers, waardoor ze minder fouten maken 
en sneller kunnen werken. Ze kunnen ook markeren en 
automatisch samenvatten. Het programma beschikt 
over een verklarend woordenboek Nederlands en ook 
internet wordt veel toegankelijker. Om anderen niet te 
storen, zitten de gebruikers met een koptelefoon in de 
klas. Elke leerling heeft een individuele stick waarop zijn 
cursussen staan.
De zelfstandigheid van de leerlingen neemt hierdoor 
toe. Ook hun eigenwaarde krijgt een boost, omdat ze 
veel minder afhankelijk zijn van de leerkracht. Het maakt 
hen minder anders.

Hoewel dit niet de eerste bedoeling van het programma 
is, blijkt toch dat het lezen erop vooruit kan gaan. Twee 
leerlingen uit het vierde jaar hebben daardoor het hulp-
programma niet meer nodig om de les te volgen. Dit is 
een gunstig neveneffect dat niet voor elke gebruiker 
bereikt kan worden.

    Een hart voor Roemenië
De PAG van Campus Sint-Maria kiest elk jaar een project en doet een op-
roep aan leerlingen en leerkrachten om hiervoor tijdens het schooljaar 
actie te voeren. Dit keer stond het in opbouw zijnde weeshuis ‘Casa Mare 
Speranta’ in Roemenië in de schijnwerpers. Verkoop van wafels of hot-
dogs, een sobere maaltijd of een lesmarathon, niets was sommige klassen 
te veel om de minderbedeelde kinderen in dat verre land te helpen. Coör-
dinatrice Lieve Maesen was dan ook bijzonder fier dat ze begin juni een 
cheque met een totaalbedrag van 4 285 euro mocht overhandigen, onder 
luid applaus van alle leerlingen op de speelplaats van de school. Campus-
directeur Ignace Van Herck applaudisseerde overtuigend mee voor zoveel 
inzet van zijn leerlingen en had er voor één keer geen bezwaar tegen dat 
ze met een paar minuten vertraging in het leslokaal arriveerden.

Prille Cadansen is 25 jaar!
Het ‘jonge broertje’ van Imago Tijl, de bekende dansgroep 
van campus Sint-Hubertus, wordt al een hele broer en dat 
moest gevierd worden. Zo geschiedde dan ook midden 
mei met twee schitterende voorstellingen.

Presentatrice Annick ging op zoek naar zilver. Met een 
vaart die de hogesnelheidstrein in verlegenheid zou 
brengen, probeerde ze zich een weg te ratelen naar zil-
ver. Want: zilver is spreken en zwijgen is goud! Zo kwam 
ze al babbelend langs sprankelende dansen, zoals het 
kleurrijke In good style van de eerstejaarsmeisjes en de 
publiekslieveling Swing along van de jongste heren in 
maatpak. Onderweg trof ze juweeltjes van dansen aan zo-
als Violente, Vuurkinderen, Navras, Terra Fuoco en L’amour 
exilé. Ze botste ook op goud en moest dus, dik tegen haar 
zin, zwijgen.

Ook in de coulissen werd het na afloop stil, want alle dan-
sers en danseressen werden getrakteerd op versgedraaid 
ijs. Op naar de 30 jaar!

foto’s Gerard Coenen

    Ticket to New York
Op 24 mei namen de 45 leden van Salvo, de dansgroep 
verbonden aan campus Salvator, hun publiek mee op reis 
doorheen de wijken van New York: Manhattan, Staten Is-
land, Brooklyn, Queens en the Bronx. Als klap op de vuur-
pijl brachten ze een ode aan Broadway in een wervelende 
slotdans met de ganse groep.

De show vond plaats in zaal ‘De Posthoorn’ in Hamont, maar 
de leerlingen van de campus hadden alles de dag voor-
dien al mogen bewonderen. Een aantal van hen reageerde 
spontaan dat ze zich volgend schooljaar bij de dansgroep 
willen aansluiten, zodat we mogen aannemen dat het een 
heel geslaagde voorstelling was.
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