“Het is niet de sterkste, de slimste of de snelste, maar degene die zich het
beste kan aanpassen aan veranderende omstandigheden die overleeft.” Darwin
Op vraag van de schoolraden komt er nu ook regelmatig een nieuwsbrief voor ouders. Die nieuwsbrief wordt
verzonden via Smartschool en zal terug te vinden zijn op de WICO-website.

MEI - JUNI 2018 - VOOR ALLE OUDERS
In alle WICO-scholen (Hamont, Lommel, Neerpelt en Overpelt) wordt samengewerkt aan het DNA-project.
Wij werken aan een gemeenschappelijke onderwijskundige visie, aan een gelijkgericht studieaanbod en aan
een gelijkgerichte organisatie. Dit betekent veel overleg tussen directies, leerlingenbegeleiders,
coördinatoren, vakgroepen, ...

SCHOOLJAAR 2018 - 2019 - VOOR ALLE OUDERS
Er verandert niets. Alle WICO-scholen behouden hun studieaanbod en hun eigenheid.

SCHOOLJAAR 2019 - 2020






VOOR ALLE OUDERS
o De modernisering van het secundair onderwijs start op 1 september 2019 in het 1e jaar.
Met deze groep gaat de vernieuwing jaar na jaar verder. Als deze generatie in 2025 in het
6e jaar zit, is de vernieuwing volledig gerealiseerd.
ENKEL VOOR DE OUDERS VAN OVERPELT-NEERPELT (dus niet voor de ouders van Hamont en
Lommel)
o De start van de reorganisatie van WICO Overpelt-Neerpelt valt samen met het begin van de
modernisering van het secundair onderwijs, nl. op 1 september 2019.
o De verhuis van de WICO-scholen in Overpelt-Neerpelt (fase 1):
 Op 1 september 2019 komen de leerlingen van het 2e jaar van Mater Dei, SintMaria en TIO samen met de leerlingen van het 2e jaar van Sint-Hubertus op die
campus (voorlopig nog zonder naam).
 Leerlingen die naar het 3e jaar gaan, moeten kiezen voor een studierichting in een
bepaald domein:
• de domeinen Kunst en creatie, Taal en cultuur, Welzijn en maatschappij
komen in de Ursulinenstraat (nu Mater Dei);
• de domeinen Economie en organisatie, STEM-wetenschappen komen in
de Stationsstraat (nu Sint-Maria);
• het domein STEM-techniek blijft nog in de Dorpsstraat (nu TIO).
ENKEL VOOR DE OUDERS VAN HAMONT
o De school biedt voor de 12-jarigen de A-stroom en de B-stroom aan. De B-stroom is nieuw
in het aanbod.
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