Scholengemeenschap WICO reorganiseert

Op 1 september 2019 start in Vlaanderen de modernisering van het secundair onderwijs. In dat kader
heeft het schoolbestuur van de scholengemeenschap WICO enkele belangrijke beslissingen genomen
voor de toekomst van meer dan 4000 leerlingen en 750 personeelsleden in de regio Noord-Limburg.

Eén eerstegraadsschool in Neerpelt-Overpelt
De vzw WICO bestaat uit de campussen Sint-Jozef Lommel, Salvator Hamont, Sint-Hubertus
Neerpelt, Sint-Maria Neerpelt, TIO Overpelt en Mater Dei Overpelt. Vanaf 1 september 2019 zullen de
WICO-scholen op pedagogisch vlak nog meer gaan samenwerken. Guy Klok, voorzitter van vzw
WICO: “Zo zal het studieaanbod in onze scholen zodanig worden georganiseerd dat elke leerling uit
Noord-Limburg een keuze kan maken uit een breed gamma van studierichtingen.”
Er komt één eerstegraadsschool in Neerpelt-Overpelt op de locatie Sint-Hubertus. Dit betekent dat
alle leerlingen de eerste twee leerjaren les volgen op deze locatie en vervolgens een studierichting
kunnen kiezen in één van de ander campussen van WICO. De eerste graad in Salvator Hamont en
Sint Jozef Lommel zal blijven bestaan, evenals het internaat in Salvator Hamont.

Scholen worden domeinscholen
Vanaf het derde leerjaar kiezen de leerlingen een studierichting en komen ze in een studiedomein
terecht. In een domein worden alle studierichtingen die met elkaar verwant zijn op één locatie
samengebracht (bv. alle economisch-verwante studierichtingen van het huidige aso, tso en bso). Zo
worden scholen domeinscholen. Het team van de richtingsvakken wordt groter en door de
samenwerking wordt 1+1=3. Leerlingen die prima presteren, kunnen sneller uitgedaagd worden.
Leerlingen die het goed doen, nemen veel mee van de prikkelende inbreng van medeleerlingen en
leraren. Leerlingen die het moeilijker hebben, kunnen rekenen op leraren die met domeincollega’s
overleggen hoe tot betere resultaten te komen. ”Door de onafhankelijke eerste graad kunnen alle

leerlingen met meer vrijheid een keuze maken voor een studierichting in het 3e jaar. Domeinscholen
hebben elk een specifieke uitstraling waardoor leerlingen ook beter weten wat ze kiezen”, zegt Guy
Klok.
In Neerpelt-Overpelt zullen de domeinen verdeeld worden over twee locaties: de locatie Mater Dei en
de locatie Vondersbroek, met Sint-Maria en, vanaf de realisatie van de nieuwbouw, met TIO. Op de
locatie Vondersbroek komen de domeinen ‘Economie en organisatie’ en ‘STEM‘, dat staat voor
Wetenschappen-techniek-technologie-wiskunde. Op de locatie Mater Dei komen de domeinen
‘Welzijn en maatschappij’, ‘Taal en cultuur’ en ‘Kunst en creatie’. In Lommel en in Hamont worden de
studierichtingen in de tweede en derde graad ook samengebracht en gecoördineerd in
studiedomeinen.
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Ingrijpende verandering
De herstructurering van het studieaanbod is het meest ingrijpend voor de WICO-scholen in NeerpeltOverpelt. Het is echter niet meer te verantwoorden dat op zo’n korte afstand van elkaar, met de
schaarse middelen die er zijn, dezelfde studierichtingen worden aangeboden.
Guy Klok onderstreept dat de samenwerking tussen alle WICO-scholen geïntensiveerd zal worden.

“We staan aan het begin van een ingrijpende verandering, maar onze rijke traditie en ervaring met
onderwijs zullen ervoor zorgen dat wij vanaf nu met grote betrokkenheid van leerlingen, personeel en
ouders kunnen werken aan een toekomstproject met een eigen identiteit en beter toegespitst op de
individuele talenten en leerbehoeften van elke jongere. WICO wil een belangrijke stem zijn en blijven in
het onderwijslandschap. WICO neemt haar toekomst zelf in handen om een aantrekkelijke school te
zijn voor leerlingen, ouders, personeel én voor de vele partners in de samenleving”, besluit hij.

Voor meer info:
WICO scholengemeenschap
Bart Kerkhofs, coördinerend directeur
Watermolenstraat 14
Tel 011 53 99 70
bartkerkhofs@wico.be
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