
Het eerste trimester van het schooljaar 2021 – 2022 zal geboekstaafd blijven als een 
van de meest eigenaardige in vele schoolannalen… 

Nochtans werd er met veel moed aan begonnen: de covid-epidemie leek even onder 
controle, het gewone leven op school zou zich herstellen, zonder mondmaskers, van 
schoolreizen en leeruitstappen werd terug gedroomd. Bij directies kon de aandacht 
weer toenemen voor het voeren van schoolbeleid en voor het aanpakken van de leer-
achterstand bij sommige leerlingen. 

Doch we werden al snel door de inconvenient truth ingehaald… naarmate de herfst-
vakantie naderde, nam ook het aantal besmettingen toe en al snel na deze korte 
vakantie gingen scholen noodgedwongen in overlevingsmodus: het inhoudelijke- en 
beleidswerk werd weer naar de zijlijn verbannen, het ging opnieuw om het imple-
menteren van steeds wijzigende maatregelen van de overheid, telkens weer organi-
seren en reorganiseren, a.h.w. elke dag je school opnieuw uitvinden. 

Steeds andere klassen die in quarantaine moeten, leerkrachten die afwezig zijn, het 
vermoeiend lesgeven op twee manieren tegelijk (live en op afstand)… de spreidstand 
die van directies en schoolteams wordt gevraagd bereikt een grens. Ja, we zagen de 
schittering in de ogen van sommige van onze directieleden wegebben. Als er geen 
einde in zicht is en je opdracht bestaat er een hele dag in om alles geregeld te krij-
gen, dan loert oververmoeidheid om de hoek… Neem daarbij nog het voortdurend 
communiceren met ouders, ook met hen die zich in stijgende mate verzetten, en de 
denigrerende uitspraak van de minister-president over de activiteiten in de laatste 
week voor de kerstvakantie in de basisscholen en je zou voor minder de moed laten 
zakken. Want het mag duidelijk zijn: de minachting van Jambon snijdt in de ziel van 
elke directeur. 

We lazen een mooi verhaal van een zuster van De Jacht, je weet wel: de gekende 
missiecongregatie uit Heverlee. Zij richtte een muziekgroep op in de Filippijnen met 
kinderen en jongeren met een beperking. Victory over disability, zo heet de groep 
die al op vele plaatsen optrad. Met muziek overwinnen ze hun beperking. En ook al 
eist deze tijd iedereen in de scholen tot het uiterste op, het is niet verkeerd om te 
dromen van Victory over pandemic.  

Misschien moeten we niet langer nadenken over de vraag hoe leerachterstand moet 
ingehaald worden, maar moeten we er voor deze generatie kinderen gewoon mee 
rekening houden dat hun leerpad richting diploma secundair onderwijs anders zal 
verlopen.   

De kerstvakantie brengt enkele weken rust, we zullen het kunnen gebruiken. Maar 
mocht je jezelf toch graag in schoonheid onderdompelen en even alles rond covid 19 
vergeten, dan hebben we wel een aanrader. Tik eens ‘Benedictus Karl Jenkins’ in 
op je zoekmachine en je zit zo bij machtige uitvoeringen van een van de meest pak-
kende composities van de laatste periode. En ja, bij de cellosolo in het begin mag je 
meegesleept worden door ontroering. Doe maar, sluit je ogen en laat de rust over je 
heen komen tot het machtige Hosanna krachtig openbarst. 

Wedden dat je even alles vergeet en je gesterkt wordt…? 

Zalige kersttijd, heilvol 2022. 

Zuster Marie Josee Kempen 
Zuster Andrea Caers 
Jan Van Deuren  
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Wat met directiebijeenkomsten? 

Het is nog steeds de bedoeling om de 
traditie van de halfjaarlijke directie- 
bijeenkomsten terug op te nemen. 
Hopelijk zal het in mei 2022 mogelijk 
zijn, we hopen het. 
 
We houden u tijdig op de hoogte... 



Bekendmaking opvoedingsproject 2020 

Het initiële opzet bestond erin om het vernieuwde opvoedingsproject voor te stellen in 2020, gekop-
peld aan de viering van 175 jaar Zusters van Berlaar. Het was een ideaal opzet, doch corona maakte 
dit onmogelijk.  

En dus werd die optie bijgesteld en zou de voorstelling school per school verlopen tijdens het school-
jaar 2021—2022. Aanvankelijk lukte dat ook, ontstond een grote dynamiek en werden volgende per-
soneelsgroepen al bezocht:  pastoraal actieve groep Mater Salvatoris (17 juni ‘21), pastoraal actieve 
groep Mariaburcht (24 augustus ’21), personeel basisschool Klavertje Vier Kapellen (26 augustus ’21), 
personeel Mater Salvatoris (2 oktober ’21), pastoraal actieve groep H. Hart van Maria Berlaar (11 ok-
tober ’21) personeel basisschool Pastorijstraat Berlaar (12 oktober ’21), personeelsvergadering basis-
school Beerzel (14 oktober ’21) en personeel basisschool Ballaarweg/Misstraat Berlaar (21 oktober 
’21). 

En toen werd het weer ’stil’… de toegenomen besmettingen maakten dat alle gemaakte afspraken 
voorlopig werden uitgesteld en verschoven naar 2022. Hopelijk mogen we de reeks dan snel verder 
afwerken… 

We kregen veel positieve reacties op het fraaie boekje dat tijdens de voorstelling aan elk personeelslid 
werd overhandigd. Ook was er feedback over de PowerPoint die we gebruiken, wat al leidde tot een 
aantal aanpassingen. 

Ook het verder uitwerken van een halfjaarlijkse Nieuwsflash over het project, moet noodgedwongen 
mee naar achter verhuizen... 

Basisschool Kla’Vier KAPELLEN—voorstelling 
opvoedingsproject tijdens de startvergadering 
met het personeel op 26 augustus 2021. 

Basisschool Heilig Hart van Maria 2—BERLAAR—
voorstelling van het opvoedingsproject, perso-
neelsvergadering van 21 oktober 2021. 



Milieuproblematiek en armoede... 

De laatste tijd kan je geen nieuwsbulletin beluisteren, het nieuws op TV volgen of een krant lezen of het gaat over 
milieuproblematiek én de dure energieprijzen. Beide aspecten leven op gespannen voet, want als we verwarmen 
komen de fossiele brandstoffen weer onder de aandacht… 

Toch zit er nog een addertje onder het gras, nl. mensen en gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Volgend 
citaat van Koen Trappeniers, directeur van Welzijnszorg, mag ons als onderwijsmensen niet onberoerd laten:  

“Mensen in armoede maken geen vliegreizen, hebben meestal geen auto, zijn kleinbehuisd, hebben een minimaal 
bestedingspatroon. Toch zijn het juist de mensen met de laagste ecologische voetafdruk die het zwaarst worden 
getroffen door de energiefactuur. Dat zien we niet alleen in Vlaanderen, maar wereldwijd. De mensen die het 
meest te lijden hadden onder de overstromingen in Wallonië zijn dikwijls de meest kwetsbaren die noodgedwon-
gen in de oude industriële gordel rond het water woonden. De grootste slachtoffers van het klimaat zijn mensen in 
armoede.” 

(geciteerd in Tertio 1139 van 8 december 2021) 

 “Het boterhammeke met choco kreeg plots een Bijbelse      
betekenis, die alle evangelies oversteeg. ” 

Bij velen zal de naam van zuster Andrea Stroeckx (1933—2018) nog bekend in de oren klinken: meer 
dan 50 jaar was zij een drijvende kracht in het Sint-Maria Instituut te Neerpelt, nu WICO Campus Sint-
Maria.  

Koen Lemmens, leerkracht plastische opvoeding in de school en ontwerper van het logo van de con-
gregatie, schreef ooit als volgt over haar in Het Belang van Limburg. Een mooie evocatie voor deze 
kersttijd… 

Ik kwam de chocopot voor de eerste keer tegen tijdens een zoektocht naar materiaal in de directiekeu-
ken. Ik heb zowat alle laden en kastdeuren opengetrokken tot ik plots op de chocopot stootte. Jawel, in 
één van de kasten staat een chocopot met een zak brood erbij. […]  

Later dat jaar ging ik op bezoek bij de zusters in het klooster en ik kon niet nalaten de oud-directrice te 
vragen naar de chocopot. ’Ach, de chocopot’, verzuchtte de zuster, ’dat is voor de kinderen die hun bo-
terhammen thuis  zijn “vergeten” .’ Die revelatie sloeg bij mij in als een bom. Het boterhammeke met 
choco kreeg plots een Bijbelse betekenis, die alle evangelies oversteeg. Kinderen die zonder boterham-
men naar school komen omdat ze thuis niet rondkomen, kunnen altijd rekenen op een sneetje van de 
school. Dat dit alles in stilte gebeurt, zodat zelfs ik als leerkracht op die school niet op de hoogte was, 
vond ik spraakmakend. […] Lost dit het armoedeprobleem op? Jammer genoeg niet. Dat deze kinderen 
zonder boterhammen naar school moeten, is mensonwaardig in onze samenleving. Maar dat deze kleine 
daden van caritas vandaag nog in stilte plaatsvinden, is dan weer hartverwarmend en doet me hopen 
dat we in de toekomst de chocopot uit de kast kunnen halen. 

‘De chocopot’ 
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Hilde Lambrechts, stafmedewerker van de Zorg-
groep Zusters van Berlaar, kwam het schoolbe-
stuur ‘Vrij onderwijs Sint-Jan Wiekevorst’ in decem-
ber 2006 versterken. Bij de fusie van vier schoolbe-
sturen tot de vzw Vrije Basisscholen van de Zusters 
van Berlaar per 1 januari 2010 bleef Hilde een aan-
dachtige en attente bestuurder. Met de invoering 
van de dubbele boekhouding in het onderwijs zorg-
de zij er mee voor dat boekhouder Kevin Van Loy 
vakkundig werd opgeleid en gecoacht. Dat Kevin 
tot een gewaardeerde medewerker is uitgegroeid 
die de boekhouding van 7 scholen op zich neemt, 
is mee aan Hilde te danken. 

Hilde was ook verscheidene jaren lid van de alge-
mene vergadering van vzw Sancta Maria te Aar-
schot, een schoolbestuur dat we na de fusie tot 
vzw Arcadia, vanuit de congregatie hebben losge-
laten. 

Ook de hele fusieoperatie in de regio Berlaar—
Heist-op-den-Berg—Koningshooikt—Putte tot vzw 
christelijke scholen Briljant heeft Hilde van nabij 
gevolgd, maar zij gaf reeds enige tijd te kennen 
dat de combinatie met haar werk voor de Zorg-
groep stilaan zwaar wordt. Immers, we weten dat 
Hilde zich met passie inzet als zij een opdracht 
aanvaardt. En zo schreef zij een mooie ontslagbrief 
voor zowel haar deelname aan de campusraad van 
de basisscholen ZvB als voor het bestuur van Bril-
jant. 

En ook al verliep haar laatste campusraad op 29 
november jl. digitaal, toch maakten we tijd om van 
Hilde afscheid te nemen en een dankwoord uit te 
spreken. De bloemen en plant vanwege congrega-
tie en schoolbestuur lieten we afgeven… 

Hilde, het moge je goed gaan, zowel in je gezin en 
familie als professioneel in de Zorggroep. 

Namens velen zeggen we gemeend…:           
Dankjewel!  

Dankjewel, Hilde! 

 

De Zusters van Berlaar              

en al hun medewerkers        

wensen u                                 

een gezegende kersttijd             

en een heilvol 2022. 

 

 


