NUMMER 44

JULI 2020

Nieuwsbrief
O N D E R W I J S C O Ö R D I N A T I E
Z U S T E R S
V A N
B E R L A A R
E e n

Gezien de actuele
situatie worden nog
geen data voor toekomstige samenkomsten vastgelegd.
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Terwijl het momenteel hoogst onzeker is hoe het schooljaar 2020—2021 zal opstarten, kende het voorbije schooljaar een ongekend verloop. Middenin was er als het
ware een ‘knik’ die alles veranderde. Scholen en woon– en zorgcentra, ja de hele
samenleving ging noodgedwongen in lock down: angst voor besmetting, afstand houden, veelvuldig handen wassen en mondmaskers dragen werden de meest uitgesproken termen. Directies besteedden dagen aan het voorbereiden van een ‘veilige’ heropening van hun school, met risicoanalyses en draaiboeken, die dan weer voortdurend dienden aangepast. Voor het moment van de diploma-uitreiking—voor zowel 12–
als 18-jarigen een uniek gebeuren—diende een aangepast scenario uitgedacht, waarbij directies en leerkrachtenteams alweer voor creatieve vondsten zorgden.
Het was en is bevreemdend: het is net alsof we leven in andermans verhaal en momenteel is het einde nog niet in zicht. Sterven en dood werden vooral getallen, die
dagelijks op ons afkwamen. Maar wie peilt het verdriet van wie eenzaam stierf? Wie
troost families die geen afscheid konden nemen van hun geliefden?
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Dit alles had ook een grote invloed op leven en werking van congregatie en scholen.
Het bestuur van de congregatie zag zich genoodzaakt een moeilijke beslissing te nemen. Waar een geëngageerde werkgroep reeds volop gestart was met de voorbereiding van het jubileumjaar 2020, jaar waarin de congregatie 175 jaar bestaat, werd
beslist alle geplande activiteiten af te gelasten. Een pijnlijke, maar moedige keuze,
want een dergelijk opzet nog eens opnieuw aanvatten is geen optie.
Ook de voorbereiding van de nieuwe editie van het opvoedingsproject ‘Hart van God
op aarde zijn’ diende anders aangepakt: vanaf maart was het een kerngroep van vier
leden die de redactie verder zette, waarbij de hele werkgroep via digitale weg reacties
kon geven. Daar leest u elders nog meer over in deze Nieuwsbrief.
En ook de halfjaarlijkse bijeenkomst van al de directieleden kon uiteraard niet doorgaan. Wist u dat het de allereerste keer is in 23 jaar dat we geen bijeenkomst konden
organiseren?
Ondanks alles blijven we dankbaar om het vele dat wel kon gerealiseerd worden en
om de tomeloze inzet van schoolteams om de leerlingen maximaal te betrekken.
Nu is het tijd om de pauzeknop eens flink in te duwen… geniet van de rust!

Zuster Marie Josee Kempen en Jan Van Deuren—22 juli 2020.
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Zoals al eerder aangegeven, buigt een 15-koppige
werkgroep zich over een nieuwe uitgave van het congregationeel project ‘Hart van God op aarde zijn’. De
vorige editie dateert van 2001 voor de secundaire
scholen en van 2003 voor de basisscholen. Reeds
sedert februari 2018 komt de werkgroep met regelmaat samen. In het voorbije schooljaar was dat op
16 januari en 10 maart 2020 met de hele groep en
op 21 februari met een kerngroep die overleg pleegde met Steven De Schamphelaere, contactpersoon
met de drukkerij.
Na 10 maart vielen wel de samenkomsten stil, maar
niet de voorbereiding van de nieuwe editie! Voortaan
werkte de kerngroep van vier leden (Werner Beyers,
Nadia Alaers, Walter De Raedt en Jan Van Deuren)
via digitale weg, en dat in nauwe samenwerking met
Joris De Raedt die de lay out van het werk op zich
neemt. De kerngroep kon terug ‘fysiek’ samenkomen
op 14 mei en 1 juli. De gehele groep werd steeds op
de hoogte gehouden en kon bedenkingen formuleren. We zijn nu zo ver dat de eindredactie op punt
staat en we een proefdruk kunnen laten maken. In
commentaren bij de laatste versie noteerden we o.a.:
“Het is een uitnodigend en stimulerend document
geworden dat eigentijds is qua taalgebruik, accen-
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ten, vormgeving,… Maar dat anderzijds ook tijdloos is
qua boodschap” (leerkracht Maarten Janssens).
“Voor mij een zeer geslaagd eindproduct van een
deugddoende, hartverwarmende zoektocht” (directeur
Katrien Straetmans).
“Mijn doel om mee te werken was dat het leesbaar is
voor iedereen, niet te moeilijk en zeker uitnodigend,
krachtig en dynamisch. Ik vind dat we zeker en vast
geslaagd zijn in onze opdracht en ik ben zeer fier dat
ik hier heb kunnen aan meewerken” (directeur Ann
Verstappen).
“The proof of the pudding is in the eating. Ik kan me
niet voorstellen dat iemand met een hart voor de congregatie en het onderwijs niets van en voor zichzelf
kan herkennen in dit project. Als dat zo is, dan ligt het
toch niet aan het project zelf. De manier waarop het
tot stand is gekomen, staat hier garant voor. Door de
ruime participatie en de zeer open en betrokken manier waarop de groep functioneerde, kunnen we er
toch vanuit gaan dat dit document ongelooflijk krachtig van inhoud is” (directeur Moniek Peeters).
Nieuwsgierig geworden…? De voorstelling van de publicatie met een feestelijke zitting is gepland in het
voorjaar van 2021. U hoort er nog van!
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Op 27 mei 2020 vond de startvergadering van Project 2
van het masterplan van Mater Salvatoris (Kapellen) plaats.
Na een jarenlange wachttijd doorlopen te hebben zijn we
eindelijk zo ver. Gezien de coronamaatregelen werd er
vergaderd in open lucht (zie foto). Na het bouwverlof zal
alles in een stroomversnelling komen en het aangezicht
van deze school drastisch wijzigen!
Ook in Basisschool Heilig
Hart
van
Maria
2
(vestigingsplaats Misstraat Berlaar) is de uitvoering van
het wachtlijstdossier ondertussen gestart. Nog één schooljaar en de vele containerklassen kunnen eindelijk weg...
In instituut en internaat Mariaburcht te Stevoort is de
nieuwbouw voorlopig opgeleverd en in gebruik. De werken aan het internaat en in het gebouwenblok A met de
vaklokalen zullen tegen het nieuwe schooljaar nagenoeg
volledig voltooid zijn.
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In de 43ste Nieuwsbrief van januari 2020 berichtten we reeds uitvoerig over de fusies van acht
schoolbesturen in de regio Berlaar—Heist-o/dBerg—Koningshooikt—Putte. Welnu, ook al dreigden de verscherpte veiligheidsmaatregelen inzake corona roet in het eten te gooien, alles is zoals
gepland kunnen doorgaan. Hier past een woord
van dank aan Paul Welters, notarieel jurist verbonden aan het notariaat Van De Poel & Pinoy te
Beerzel. Met Paul als veilige gids werden we door
twee fusiestappen geleid:
op 11 februari 2020 hield de verkrijgende vzw
vrije basisscholen van de Zusters van Berlaar een
buitengewone algemene vergadering. Ontslagen
werden genoteerd, gewijzigde statuten werden
aanvaard alsook de nieuwe naam. Daarna werd
een 18-koppige raad van bestuur aangesteld, met
de heer Wim Van Asch als voorzitter. Tevens werden drie afgevaardigde bestuurders benoemd: de
heren Maurice De Hoef, Mathieu Martens en Jan
Van Deuren. Deze vergadering kon nog afgesloten
worden met een feestelijk drankje en hapje—met
dank aan HHvMB voor de ontvangst in ‘het Hart’
van het schoolgebouw aan de Sollevelden.
De eigenlijke fusie op 24 maart 2020 met het
verlijden van de akte door notaris Ward Van De
Poel werd, gezien de coronacrisis, een bescheiden samenkomst: enkel de acht voorzitters, de
notaris, Paul Welters en revisor Nicolas Dumonceau waren present, ditmaal in de refter van het
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Sint-Lambertusinstituut. Alle andere leden van de fuserende schoolbesturen waren vertegenwoordigd via volmacht. Soberheid alom en geen receptie nadien, maar
we zijn de directies van het Sint-Lambertusinstituut zeer
dankbaar dat de vergadering in de school kon doorgaan,
en dat in de meest veilige omstandigheden. Ondertussen
werd alles gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is
het eigenlijke bestuurswerk aangevat. Samen met de
beide CoDi’s—Chris Lambrechts voor SG Briljant Basisonderwijs en Annick Van Asch voor SG Briljant Secundair
onderwijs vormen de voorzitter en de drie afgevaardigde
bestuurders het Kernoverleg dat de dossiers en agenda
voor de raad van bestuur voorbereidt. Ook de financieel
directeur neemt deel aan het Kernoverleg, en wie dat is
leest u in het artikel hieronder…
Ondertussen heeft de raad van bestuur al twee vergaderingen achter de rug en is de voorbereiding van schooljaar 2020—2021 al een heel eind gevorderd.

Het prachtige logo van het gefuseerde schoolbestuur werd ontworpen door Joris De Raedt,

wetenschappelijke illustrator
en grafisch ontwerper. Zie
www.jorisderaedt.com.
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In het instituut Mariaburcht te Stevoort beëindigde
Elly Hoogstijns haar opdracht als adjunct-directeur,
een functie die zij reeds 13 jaar uitoefende. Vanaf 1
september 2020 geniet Elly van een welverdiend pensioen. Na een selectieprocedure werd voor een tweekoppige opvolging gekozen, beiden interne kandidaten: Bieke Dewit wordt halftijds aangesteld als pedagogisch directeur, aangevuld met een tweede halftijdse opdracht als leerlingencoach en Thibaud Nijssen
als halftijds adjunct-directeur (administratie) en
halftijds als coördinator secretariaat.

Onverwacht staan we ook te Berlaar in Basisschool Heilig
Hart van Maria 1 (Pastorijstraat) voor een nieuwe aanstelling, want Tom Claes, die een benoeming kreeg als
directeur van de Europese school te Brussel 1 - afdeling
Berkendael, verlaat de school na vijf jaar. Na het zomerreces begint de zoektocht naar een opvolger…

We wensen hen goede vaart!

Aan Tom en Jan alles succes voor het vervolg!

En tenslotte gaat ook Jan Van Craen een nieuwe uitdaging
aan vanaf 1 september ek.: hij blijft wel in ons midden,
want hij zal de functie van financieel directeur van vzw Briljant opnemen. Ook voor HHvMB (Bovenbouw) zal de procedure voor de opvolging na 15 augustus opstarten.
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1845 – 2020 … 175 jaar Zusters van Berlaar
Wij danken om Theresia Vermeylen.

ONDERWIJSCOÖRDINATIE
ZUSTERS VAN HET HEILIG HART VAN
MARIA

Als stichteres van de Zusters van het Heilig Hart van Maria
schonk zij haar leven
in navolging van Hem die wij de Christus noemen.

MARKT 13

In haar spoor volgden honderden vrouwen om

2590 BERLAAR

IN EENVOUD EN DIENSTBAARHEID

www.zusters-berlaar.be

actief te zijn in apostolaat, onderwijs,

info@zusters-berlaar.be

zieken- en bejaardenzorg,
missionering in Congo, Denemarken en Brazilië.
Tijdens dit herdenkingsjaar worden wij opgeroepen
om met eenzelfde vuur en toewijding
HART VAN GOD OP AARDE te zijn
voor wie wij op onze levensweg ontmoeten.
Mogen Theresia Vermeylen en haar volgelingen
bron van inspiratie blijven voor velen,
ook in de 21ste eeuw.

Dagelijks brood
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We deelden dagelijks brood,
landschappen

Op 14 februari 2020 overleed in WZC
Kloosterhof te Berlaar mevrouw Tilly
Verreydt, moeder van zuster Marie
Josee Kempen. Tilly werd geboren te
Noorderwijk op 12 oktober 1931. De
afscheidsviering vond plaats te Herentals, Sint-Jan De Doperkerk, op 22
februari 2020.
Zuster Marie Josee en haar familie
danken via deze weg voor de vele
blijken van medeleven die zij mochten
ontvangen.
Op 18 maart 2020 overleed in het
Imeldaziekenhuis te Bonheiden mevrouw Hilda Winkelmans (°
17.11.1938). Hilda was gedurende
vele jaren een onderlegd en betrokken
bestuurder van de basisscholen in

Berlaar en Beerzel. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden vond de afscheidsviering in intieme kring plaats.
Op 22 maart 2020 overleed te Lier de
heer Marcel Van Dessel (°10.11.1928),
vader van Ria Van Dessel, bestuurder van
vzw christelijke scholen Briljant en lid van
de campusraad HHvMB. Ook hier dwong
de coronacrisis tot een afscheid in familiekring.

Met oprechte deelneming en woorden van
troost aan allen die door dit verlies getroffen worden.

en zonlicht in alle staten.
We deelden oud leed
en vers verdriet.
We deelden schaterlach,
zachtmoedigheid
en het proeven van essentie.
We deelden dagelijks brood en
schoonheid,
de broosheid van het geluk
in haar lange weg naar wijsheid.
Alleen de dood zullen wij niet kunnen delen.
Als het uur daar is, roep mij dan, ik
zal er zijn,
mijn hand zal ook dan passen in
de jouwe.
Uit “Wuivend gras”
Bruno Van Imschoot

