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INTERESSANTE INFORMATIE 

 In het najaar van 2021 plannen we 

nog geen directiebijeenkomst. Alle 

aandacht zal gaan naar de verdere 

verspreiding van het vernieuwde 

opvoedingsproject in de scholen. 

 We hopen in mei 2022 de traditie 

van voor de coronapandemie terug 

op te nemen en onze directieleden 

samen te brengen rond een boeien-

de spreker.  

SCHOOLJAAR ‘20—’21 en OPVOEDINGS-  
PROJECT 2020… 

Neen, een echte meevaller was het niet… gedurende het hele 
schooljaar was de coronapandemie een doorslaggevende factor. 
Directies hadden hun handen vol met de veilige organisatie van 
het hele schoolgebeuren, hier en daar waren er uitbraken en kon-
den bepaalde activiteiten niet doorgaan, soms zelfs diende een 
klas of een hele school gedurende een tijdje te sluiten. 

De bekendmaking van het totaal vernieuwde project Hart van God 
op aarde zijn deelde uiteraard mee in de klappen. Daar een brede 
lancering van het project, gekoppeld aan de viering van 175 jaar 
Zusters van Berlaar, niet kon doorgaan in 2020, werd er noodge-
dwongen voor gekozen om school per school te werk te gaan. 
Maar ook dat kon maar sporadisch gebeuren. Ondertussen wer-
den al kleinere groepen bereikt [plaatselijke bestuurscomite s Ba-
sisscholen Zusters van Berlaar, HHvMB (Berlaar) en Mariaburcht 
(Stevoort), alsook het bestuur van vzw scholen van de Zusters 
van Berlaar—Kapellen en alle directieleden bij deze groepen, en 
tenslotte de pastoraal actieve groep van het Mater Salvatorisinsti-
tuut in Kapellen]. Er zijn al wel verschillende data vastgelegd tij-
dens het eerste trimester van het nieuwe schooljaar: in de loop 
van 2021—2022 willen we alle personeelsploegen bereiken met 
een voorstelling van het vernieuwde project. Bovendien kan een-
ieder het al volledig raadplegen op de website www.zusters-
berlaar.be. Vermelden we tenslotte nog dat een kleine redac-
tieploeg in de maak is om tweemaal per jaar een Inspiratieflash  
uit te geven rond het project. 

We nodigen je tevens uit om de extra bijlage bij deze NB over het                            
opvoedingsproject te lezen. 

 

Aan eenieder een mooie zomer!  

NUMMER 46 
JULI 2021 

De warme kernbegrippen van congregatie en op-

voedingsproject, zoals te lezen in de inkomhal van 

de Theresia Vermeylenzalen te Berlaar 



De coronapandemie lanceerde een ‘ICT-boost’ doorheen het Vlaamse onderwijs. Na jaren van acute onderfinancie-

ring op dit vlak  (enkele honderden euro’s per schooljaar voor een middelgrote basisschool!) werden vrij plots grote 

sommen geld vrijgemaakt. ‘Digisprong’ werd een vaak gehoord modewoord en de functie van ‘ICT-coördinator’ 

wordt eindelijk met de nodige aandacht en verhoogde omkadering bekeken. Dat is allemaal goed en wel maar te-

recht laten pedagogen en psychologen duidelijk horen dat het gebruik van digitale media nooit de pedagogische 

driehoek leerling – leerkracht—leerstof kan vervangen. Digitale media zijn niet bepalend voor de kwaliteit van het 

onderwijs. 

Zo wijst onderwijspsycholoog Paul Kirschner erop in een artikel in Tertio nr. 1082 van november 2020 dat digitalise-

ring op zich louter een medium is. Het enige wat inzake kwaliteit van onderwijs het verschil maakt, is de  leraar of 

docent en de didactische methode die hij of zij gebruikt. Kwaliteit van onderwijs is volgens Kirschner bijna helemaal 

medium-neutraal: “Het gaat over diep-conceptuele kennis en vaardigheden in het vakgebied van de docent, de 

gehanteerde didactische methode en de manier waarop mensen leren”. 

Geen nood dus, de leraar blijft belangrijk en onvervangbaar. Overigens is Kirschner ook van mening—en hij zit daar-

mee op één lijn met de onderwijsinspectie 2.0—dat er geen behoefte is aan een afzonderlijk vak internetvaardighe-

den. Digitaal bewustzijn en online oriëntatie aanleren is een opdracht voor ieder vak, van fysica tot geschiedenis. 

“Het gevecht tegen fake news begint al in de basisschool”, aldus besluit hij. 

Directies en oud-directies Mater Salvatoris 
(Kapellen)verenigd... 

‘Digitalisering kan onderwijs niet redden’ 
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Het moet een mooie ervaring geweest zijn voor zuster Aleidis Scheire: te Berlaar verzamelden op zaterdag 

29 mei 2021 directies en oud-directies van het Mater Salvatorisinstituut te Kapellen rond de 92-jarige zuster, 

die zelf ruim 20 jaren de directietaak waarnam en daarna nog vele jaren actief was in het schoolbestuur. 

Zittend van links naar rechts: Peter Sterckx, zuster Aleidis, Walter De Raedt (huidig financieel en logistiek 

directeur) en Lisette Vennekens.  

Staande van links naar rechts: Paul Swinnen, Werner Beyers, Hugo Vandevijvere, Geert Smets (huidig direc-

teur 2de en 3de graad) en Peter De Roeck (huidig directeur 1ste graad). 



BOUWPLANNEN AAN DE                  
SOLLEVELDEN TE BERLAAR! 

IJverige werklieden bouwden in de periode 

1953—1955 een voor die tijd stijlvol ge-

bouw, met veel licht en lucht. Op 24 maart 

1955 werd het in gebruik genomen. De 

‘modelklas’ voor het kleuteronderwijs was 

wijd en zijd gekend, Kraakje, het 

eekhoorntje dat dagelijks op de toenmalige 

BRT te zien was, en Terry Van Ginderen 

waren er thuis en generaties kleuter-

leidsters werden er vakkundig opgeleid.  Na 

het opheffen van de kleuternormaalschool 

(1974) vond de derde graad van de Ba-

sisschool er onderdak alsook het leraarslo-

kaal en het directiebureel. Nadat de derde 

graad in 2003 verhuisde naar het gebouw in 

de Pastorijstraat, had het paviljoen verschil-

lende gebruikers. Zo had zuster Maria Stu-

lens (1926—2019) op de hoogste verdieping 

een catechetisch centrum, met handenvol 

materiaal dat kon uitgeleend worden. Ook 

het secundaire instituut HHvMB kon het 

gebouw nog benutten, o.a. als aparte 

ruimte voor de zesdejaars en als extra ler-

aars-kamer in coronatijd. Ondertussen is het 

gebouw volledig afgebroken.  Het maakt 

plaats voor een Lokaal Dienstencentrum 

(LDC), gekoppeld aan WZC Kloosterhof (vzw 

Zorggroep Zusters van Berlaar).  Van hieruit 

zullen tal van activiteiten aangeboden 

worden aan buurtbewoners alsook aan de 

bewoners van het WZC zelf, o.a. informatie-

ve, recreatieve en vormende activiteiten. 

Het is belangrijk dat ouderen, eenzamen en 

kansarmen hun weg ernaar toe vinden. Het 

LDC werkt samen met externe diensten 

zoals lokale verenigingen, mutualiteit, ge-

meentelijke diensten,...   

Hierdoor zullen mensen ook langer in hun 

thuisomgeving kunnen blijven wonen. 

We wensen onze collega’s van de Zorg-

groep Zusters van Berlaar alle geluk met de 

verdere uitbouw!                                                                    
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Van ‘tuinschool’ over ‘paviljoen’ naar… ‘lokaal dienstencentrum’ 

 

Na bijna 70 jaren van trouwe dienst… onherroepelijk tegen de vlakte… om       

plaats te maken voor iets nieuws... 

1955 

1988 

2021 
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Het volledig vernieuwde 

opvoedingsproject Hart van 

God op aarde zijn in de 

21ste eeuw vindt u op de 

website van de congregatie:              

www.zusters-berlaar.be, 

klik op ‘scholen’. Surf ook 

eens naar de ‘Leeslijst’, 

waar tientallen interessante 

besprekingen te vinden zijn. 

 

 

En wat met het godsdienstonderwijs…? 

Reeds vele jaren is Marcel Reynen actief in basisschool Klavertje Vier te Kapel-

len, eerst in het Oudercomité, later als bestuurder in het toenmalig schoolbe-

stuur vzw Vrije scholen van Kapellen centrum. Hier werd hij aangesteld als 

bestuurder tijdens de buitengewone algemene vergadering van 24 september 

1998. Bij de fusie van het bestuur van de basisschool en het secundaire insti-

tuut Mater Salvatoris per 1 januari 2017 koos Marcel ervoor enkel nog als 

‘toegetreden lid’ deel te nemen.  Naar aanleiding van de statutaire jaarverga-

dering van het gefuseerde bestuur vzw Scholen van de Zusters van Berlaar—

Kapellen in mei jl. zond Marcel dit mailbericht: “Ik heb besloten afstand te 

nemen van Klavertje Vier/Mater Salvatoris, niet met pijn in het hart maar met 

mooie herinneringen. Fier ook dat ik gewaardeerd werd voor al mijn inspan-

ningen zowel binnen als buiten”. Marcel was niet enkel een bestuurder die 

verbindend werkte en elk probleem met het nodige optimisme aanpakte, hij 

ordende ook het hele archief van de basisschool en zette de gebruiks-       

overeenkomsten met de vele externe gebruikers op punt.                                            
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Wij gedenken... 

Dankjewel, Marcel! 

In het UZ te Leuven overleed de heer Dirk LUYCKX op 26 januari 2021. Dirk 

werd geboren te Lier op 6 juni 1953 en was leraar te Herentals. Daarnaast 

zette hij zich vele jaren in voor de basisschool Sint-Guibertus te Itegem, waar 

hij ook woonde. Reeds van bij de overgang van ‘Plaatselijk bestuurscomité’ 

naar een volwaardige vzw schoolbestuur “Vrij onderwijs Sint-Guibertus” in 

1994 was Dirk één van de stichtende leden die ook meteen de taak van secre-

taris toegewezen kreeg. Die opdracht voerde hij vele jaren trouw uit, tot hij 

ontslag nam in mei 2008 wegens vele andere  activiteiten.  

Wij bieden zijn gezin en familie onze oprechte deelneming aan. 

Het komt met de regelmaat in de media: politici en (liberale) excellenties die 

het nodig vinden om zich neerbuigend of negatief uit te laten over de lessen 

levensbeschouwing en godsdienst in het leerplichtonderwijs. Neutraliteit, weet 

je wel.. 

Welnu, dan is het belangrijk een stem te beluisteren die ertoe doet en die wèl 

een taal spreekt vol inhoudelijke rijkdom en wijsheid. Zo’n stem is zeker filosoof 

Jean Paul Van Bendegem, die het als volgt verwoordt in een gesprek in Tertio: 

“In het onderwijs zou ik liefst een vak zien dat onze cultuur duidt en dan kom je 

onder andere bij de joods-christelijke traditie uit, maar ik kan de gevolgen op 

lange termijn niet inschatten als we de huidige levensbeschouwelijke vakken 

zouden afschaffen. Daarom lijkt het me beter het bestaande systeem te behou-

den. Leren argumenteren en debatteren zou in het middelbaar ook een plaats 

moeten krijgen, want dat kunnen mijn studenten niet meer. Ze overreageren 

onmiddellijk en kunnen zo moeilijk het standpunt van de ander innemen.” 


