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Met de Heilig Hartschool -Koningshooikt naar Briljant 
Wim Van Asch 

Als voorzitter van het schoolbestuur van de Heilig Hartschool in Koningshooikt werd 

ik al langer geconfronteerd met de moeilijkheden van een kleinere school. Toen de 

visietekst van het VSKO over “Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting (BOS) “ 

op 15/11/2013 werd gepubliceerd, hebben we besloten om na te gaan wat in dit 

kader mogelijk was in de regio Lier waar we deel uitmaakten van scholengemeen-

schap “De 3 Neten”. In het voorjaar van 2014 hebben we gesprekken gevoerd met 

DIM Antwerpen en KOR Lier om samen met de Lierse scholen (basis en secundair) 

één scholengroep te vormen. Maar het water (van de Nete) was nog veel te diep. 

Op 22/09/2014 hebben we via Jan Van Deuren ons eerste contact gehad met de 

“Zusters van Berlaar”, wiens project ons heel erg aansprak. Tijdens een avondsessie 

in Berlaar op 19/11/2014 werd het “Werkdocument bij bespreking over bestuurlijke 

schaalvergroting” voorgesteld aan de geïnteresseerde schoolbesturen en is de eerste 

officiële vergadering vastgelegd op 11/05/2015. Op deze vergadering is er dan een 

tijdslijn besproken, alsook de structuur van de stuurgroep die een intentieverklaring 

tot samenwerking moest voorbereiden. Deze intentieverklaring is door het schoolbe-

stuur van de Heilig Hartschool op 12/01/2016 ondertekend. De stuurgroep heeft dan 

5 werkgroepen opgericht: visie en missie, statuten en bestuurlijke werking, perso-

neelsbeleid, werkingsmiddelen en financiën, infrastructuur; later zou er nog een 

werkgroep ICT bijkomen. In elke werkgroep was iemand van onze school aanwezig: 

Kristin Vertenten – directeur, Dirk Janssens – lid van onze VZW en ikzelf, zodat we 

vanuit onze school de nieuwe scholengroep mee konden vormgeven. Eind oktober 

2016 beslisten Berlaar – Heist-op-den-Berg – Koningshooikt – Lier (Sint-Ursula, Lisp) 

naar één schoolbestuur te evolueren met als werknaam “BEHEKOLI”. De werkgroe-

pen bleven regelmatig samenkomen om, ieder op hun domein, de éénmaking voor te 

bereiden. Intussen keken we uit naar het decreet van de Vlaamse regering dat de 

bestuurlijke schaalvergroting zou regelen, wat er uiteindelijk nooit gekomen is. 

Op 18/10/2018 lichtte Paul Welters (notariaat Van de Poel & Pinoy) de te volgen pro-

cedure voor de fusie van de verschillende vzw’s toe, die 9 maanden in beslag zou 

nemen. Er werd dan ook beslist dat op 31/03/2019 de samenstelling van de scholen-

groep definitief vast moest liggen, zodat de fusie op 01/01/2020 zou kunnen door-

gaan. Hierna volgden informatievergaderingen over ons project met buitengewoon 

onderwijs IMG Heist en basisscholen Heist, Hallaar, Putte en Peulis. Deze scholen 

beslisten dan om tot de scholengroep toe te treden, Sint-Ursula – Lisp haakte defini-

tief af. Vanaf april 2019 kon de notaris starten met het opstellen van de nodige akten 

om deze 8 vzw’s te fusioneren.  
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Het is niet helemaal gelopen zoals we gehoopt 

hadden. Inderdaad, de koppeling van het be-

kendmaken van het totaal vernieuwde project 

aan de viering van 175 jaar Zusters van Berlaar is 

niet gelukt. De pandemie heeft daar een stevig 

stokje voorgestoken… 

Nadat de werkgroep (zie kader hiernaast voor de 

leden) niet meer fysiek kon samenkomen, heeft 

een kleine kerngroep (met * naast de naam in 

kader hiernaast) ijverig verder gewerkt. Zowat 50 

mensen lazen de tekst vooraf, waaronder de 

leden van de pastoraal actieve groepen in Ber-

laar, Kapellen en Stevoort. Grafisch ontwerper 

Joris De Raedt maakte een flink aantal versies, 

die door de kerngroep en een aantal keren door de hele werkgroep  wer-

den doorgenomen en geamendeerd… tot dit intense proces in een tekst 

met lay out resulteerde waarbij iedereen kon besluiten…: “Dit is het!”. De 

eindredactie was in handen van Werner Beyers. Dat we over een mooi 

geschiedkundig overzicht van congregatie en onderwijs doorheen 175  

jaar beschikken, is de verdienste van geschiedenisleraar Maarten Jans-

sens. 

Wil je dit fraaie boekje met de rijke boodschap van eenvoud, liefde         

en gastvrijheid nu al eens digitaal doorbladeren?                                               

Surf dan naar www.zusters-berlaar.be . 

Vanaf januari 2021 starten we met het uitdelen en toelichten op niveau 

van besturen, directies en pastoraal actieve groepen. Zo kan de ‘osmose’ 

stilaan beginnen om het project ‘handen en voeten’ te geven in de prak-

tijk van alle dag... 

OPVOEDINGSPROJECT 2020 IS ER:                                      
‘HART VAN GOD OP AARDE ZIJN IN DE 21STE EEUW’ 

DE LEDEN VAN DE WERKGROEP 

Zuster Marie Josee Kempen *, Algemeen 

overste Zusters van Berlaar 

Zuster Andrea Caers *, r aadslid  algemeen 

bestuur ZvB 

Ann Verstappen, d irecteur  Vrije  B asissch ool 

Sint-Guibertus, Itegem 

Moniek Peeters, directeur  Middenschool 

HHvMB (Berlaar) 

Walter De Raedt *, d irecteur  Middenschool 

Mater Salvatoris (Kapellen) 

Nadia Alaers *, beleidson dersteuner  Ba-

sisschool Klavertje Vier (Kapellen) 

Katrien Straetmans, directeur  Sint-Jan Lagere 

school (Wiekevorst) 

Cindy Van Lierop, leerkracht B asissch ool 

HHvM Pastorijstraat (Berlaar) 

Maarten Janssens, leerkr acht geschiedenis 

HHvMB (Berlaar) 

Liesbeth Lens, beleidsm edew erker  sch olenge-

meenschap Briljant Basisondertwijs 

Liesbet Vanarwegen, opvoedster  Internaat   

Mariaburcht Stevoort 

Rosanne Heirman, oud -directeur Heilig Hart van 

Maria (Berlaar) 

Werner Beyers *, oud -directeur  Mater Salvatioris 

en bestuurder vzw Scholen ZvB—Kapellen 

Joris De Raedt *, grafisch  ontw erper  

Jan Van Deuren *, onder w ijscoördin ator   
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Uit de zendingswensen van de Zusters bij de uitrol van dit project… 

‘We lezen dit met zorg opgestelde opvoedingsproject voor onze scholen 

en herkennen onze zending, onze droom om een stukje van Gods liefde 

gestalte te geven.’ 

(…) 

‘Wij wensen jullie vertrouwen, draagkracht, enthousiasme en voldoe-

ning toe.’ 

‘Wees gelukkig in het spreken en verstaan van de taal van het hart, 

Gods hart.’ 



PROJECT KERK MISSTRAAT BERLAAR 

Nadat het kerkgebouw ‘Onbevlekt hart van 

Maria’ aan de eredienst werd onttrokken, werd 

het in de erfpachtregeling van vzw christelijke 

scholen Briljant opgenomen, zodat renovatie 

met AGIOn-subsidies mogelijk werd. Momen-

teel wordt een nieuwe vloer opgebouwd, dak-

goten en riolering worden vernieuwd en een 

aangepast sanitair aangebracht. Vanaf voorjaar 

2021 zal het gebouw terug toegankelijk zijn als 

turnzaal en polyvalente ruimte voor intern en 

extern gebruik. 

BASISSCHOOL MISSTRAAT BERLAAR 

Vlak naast het kerkgebouw aan de Misstraat is 

er al een Vrije Basisschool van de Zusters van 

Berlaar sedert 1939. Na sluiting van de ge-

meentelijke afdeling aan de Welvaartstraat 

werd in 2003 een aanvraag tot uitbreiding op 

de wachtlijst gezet van de AGIOn, het agent-

schap voor infrastructuur in onderwijs. Onder-

tussen is de bouwfase eindelijk aangebroken en 

zoals je ziet gaan de werfvergaderingen in alle 

veiligheid door in open lucht. Met directie en 

schoolteam hopen we de nieuwe lokalen te 

betrekken in september 2021. 

FUSIE IN HASSELT ACHTER DE RUG… 

Op 16 september 2020 kon eindelijk de fusieak-

te ondertekend worden bij notaris Samuël Van-

derlinden (Diepenbeek). Instituut en Internaat 

Mariaburcht komen daardoor, samen met de 

andere katholieke secundaire scholen van Has-

selt en Zonhoven, onder één bestuur, nl. vzw 

Secundair Onderwijs Sint-Quintinus. Hier verla-

ten de vier voorzitters het notariaat na het on-

dertekenen van de akte. 

Mariaburcht Stevoort werd gesticht door de 

Zusters van Berlaar in 1923  en is ondertussen  

uitgegroeid tot een school met 750 leerlingen. 

EEN TRIMESTER IN ENKELE BEELDEN... 
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Met de Heilig Hartschool -Koningshooikt naar 
Briljant 
Wim Van Asch—vervolg 

WIJ GEDENKEN... 

In volle zomer op 22 augustus 2020, het feest van Maria Koningin, overleed te 

Berlaar zuster Louisa Weckx, geboren te Bekkevoort op 24 mei 1929. Ze was 

gedurende vele jaren lerares en directeur van de basisschool van Geel Ten Aard, 

waar ze ook in de parochie een graag geziene figuur was. Als raadslid van het 

provinciaal bestuur sedert 1990 was zij actief als bestuurder in verscheidene 

basisscholen. Ieder die haar ontmoette kent dan ook haar grote bekwaamheid, 

vriendelijke opgewektheid en aandacht voor alles wat een school tot een geluk-

kige omgeving maakt… 

Even liet de versoepeling in de pandemie toe dat een grotere groep aanwezig 

kon zijn op het afscheid te Berlaar Heikant op 28 augustus 2020. Het was haar 

medezuster Ludwine Van Roie die voorging in een innig doorleefde viering.  

Te Mechelen overleed op 20 oktober 2020 mevrouw Francine Sprangers            

(°27.04.1943), gedurende vele jaren kleuterleerkracht in de vrije kleuterschool 

‘De kleine Sint-Jan’ te Wiekevorst en schoonmoeder van Jan Van Craen, finan-

cieel directeur van vzw christelijke scholen Briljant. Het afscheid vond plaats in 

intieme kring. 

Op 29 oktober 2020 overleed te Brasschaat de heer Bob Adriaenssens                 

(°29.08.1938). Bob is de vader van Stef Adriaenssens, voorzitter van vzw Scho-

len van de Zusters van Berlaar—Kapellen. Ook hier werd afscheid genomen in 

beperkte kring. 

 

Woorden van troost en sterkte aan de getroffen families. 
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EVEN 

En in die tederheid 

jouw Stem, 

de flits van jouw gezicht 

even—een ogenblik 

sneller dan het Licht 

wederzijdse blik 

daarnet geweest 

nu weer verweesd 

 

vreemd getij. 

Hoelang? 

Het is voorbij. 

Luc Bouckaert 

 

De werkgroepen finaliseerden hun werkzaamheden, zodat de raden van directies 

hierop konden verder bouwen. Ook werd er voor de nieuwe vzw een raad van be-

stuur samengesteld en moest er een voorzitter gekozen worden. Omdat ik het hele 

traject mee had doorlopen en erop wou toezien dat we de oorspronkelijke doelstel-

lingen zouden realiseren, heb ik mij in september 2019 als voorzitter kandidaat ge-

steld. Deze kandidatuur is aanvaard op de daaropvolgende voorzittersvergadering 

van de 8 vzw’s. Op diezelfde vergadering werd ook de naam voor de nieuwe scho-

lengroep gekozen: “vzw christelijke scholen Briljant”. Omdat de revisoren nog werk 

hadden om de boekhoudkundige verslagen van 2019 te verwerken, ging de fusie-

vergadering pas door op 24/03/2020 (met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2020) 

in een minimale bezetting vanwege de coronamaatregelen. 

Ik heb de Heilig Hartschool begeleid naar de scholengroep Briljant, omdat die ons 

zal helpen om de uitdagingen van het onderwijs van de toekomst aan te kunnen 

zonder onze eigenheid van dorpsschool te verliezen. Ik heb ook de uitdaging aange-

nomen om de vzw christelijke scholen Briljant mee te leiden naar dit doel. 

 

NIEUWE DIRECTIES… 

Te Berlaar, Heilig Hart van 

Maria, wordt de Bovenbouw-

school sedert half november 

geleid door Tine Verloy 

(directeur) en Christ’l De-

bruyne (adjunct-directeur). 

Eveneens te Berlaar neemt 

een tweekoppig team de lei-

ding op van de basisschool 

HHvM: Veerle Van Hoof en 

Annemie Schoovaerts. 

En te Kapellen tenslotte wordt 

Geert Smets de nieuwe 

directeur van het Mater Salva-

torisinstituut, Bovenbouw, en 

dat vanaf 1 februari 2021. 

Een directietaak opnemen is 

niet evident de dag van van-

daag. We wensen deze men-

sen dan ook alle succes, in 

goede onderlinge samenwer-

king en met voldoende gedra-

genheid bij de betrokken 

schoolteams! 


