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NIEUWSBRIEF
Afscheid met een zilveren randje
Chris Lambrechts CODI SG Briljant Basisonderwijs
De allerlaatste dag van augustus
2022 zal voor mij een heel speciale
dag worden. Het zal de laatste dag
zijn van een 41-jarige mooie loopbaan in het onderwijs.
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Die loopbaan ging van start op 1
september 1981 in de gemeentelijke lagere school van Wiekevorst. Ik
mocht een dorpsgenote opvolgen
die toen (stel je voor) op 50-jarige
leeftijd op rustpensioen mocht
gaan. Zo blij was ik als jonge leerkracht dat ik in mijn eigen dorp, op
amper 500 meter van mijn ouderlijk
huis, aan de slag mocht. Het tweede leerjaar werd mijn vuurdoop
maar achteraf bekeken een zalig
leerjaar om als beginnende leerkracht te starten. Na 15 jaar in het
tweede leerjaar en 1 jaar in het
zesde leerjaar, kreeg ik op 1 september 1997 een nieuwe uitdaging
aangeboden. De gemeenteschool
werd overgenomen door de congregatie van de Zusters van Berlaar.
We mochten kennismaken met Jan
Van Deuren, pas aangesteld als onderwijscoördinator van de zusters,
zuster Magda en de grote onderwijsspecialist zuster Annie. Een wereld ging voor mij open : zoveel positieve aandacht en warme ondersteuning hadden we nooit gekend!
Bovendien deed zuster Annie de
belofte dat er binnen de 6 jaar een
volledig nieuwe lagere school zou
gebouwd worden op het terrein van
de vroegere ‘Landbouwschool’ in de
Paradijzen. “Jaja”, dachten wij, dan
zal je wel heel veel zegen en een
grote zak geld van de Goede Vader
en Maria Middelares (patroonheilige
van de Landbouwschool) moeten
krijgen! Maar warempel : het moet
zijn dat de zusters op een heel goed
blaadje staan met die van hierboven en een mooie spaarpot hebben
want ze kwamen hun belofte na :
op 1 september 2003 trokken we
allemaal samen in een prachtig ge-

bouw met heel veel groen en ruimte
en waanden we ons de koning te
rijk in de nieuwe Sint-Jan Lagere
School, een waar ‘Paradijs’! Het was
voor mezelf een verrijkende periode
om dit bouwproject van heel nabij
te kunnen volgen.
Een volgende stap was de start van
de scholengemeenschappen basisonderwijs op 1 september 2005. We
vormden met zes scholen van de
Zusters van Berlaar onze eerste
scholengemeenschap met toen nog
voor elke school een plaatselijk
schoolbestuur. Ondertussen had ik
8 jaar ervaring als directeur en nam
ik de taak van directeur-coördinator
erbij. Dat was in het begin perfect
te combineren aangezien de scholen grotendeels volledig autonoom
bleven werken en er weinig extra
middelen ter beschikking werden
gesteld. Het waren vooral de CASSvergaderingen (comité van afgevaardigden van de schoolbesturen
van de scholengemeenschap) die
wat extra tijd vroegen maar stilaan
kregen we uren en punten en extra
taken die meer en meer bovenschools gecoördineerd werden.
Op 1 september 2010, na een intense voorbereiding met Jan Van
Deuren, de zusters en hun stafmedewerkers, fusioneerden de zes
scholen tot één schoolbestuur : vzw
‘Basisscholen Zusters van Berlaar’.
Er kwam ook ruimte om enkele
uren beleidsondersteuning te creëren op niveau van de scholengemeenschap en zo kon ik in Sint-Jan
Lagere School enkele uitvoerende
taken doorgeven.
In 2016 werden door de zusters en
de onderwijscoördinatie de eerste
zaadjes geplant om in de omgeving
Heist-op-den-Berg, Berlaar, Westerlo een BOS-verhaal (bestuurlijke
optimalisatie schoolbesturen) op te
starten. Na vele vergaderingen
werd vzw christelijke scholen
Briljant geboren.
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Het was een parcours met heel weinig
kasseien: hier en daar een ‘kinderkopje’
maar voor de rest mooie gladde asfalt. Ik
ben heel trots dat ik dit verhaal mee
mocht schrijven. De vriendschappen die
hier ontstaan zijn zal ik nog lang meedragen. Op 1 september 2020 gingen we met
de ‘briljante’ groep van start en verhuisde
ik naar het ‘witte huis’ op Markt 13 in Berlaar als voltijds coördinerende directeur
voor de scholengemeenschap Briljant Basisonderwijs. Je vindt de hele staf van
Briljant daar terug en ik dank uit de grond
van mijn hart mijn naaste collega’s daar
voor mijn mooie laatste twee jaren als
directeur: Jan Van Craen, financieel directeur en liefhebber van cijfers, Annick Van
Asch, coördinerende directeur scholengemeenschap Briljant Secundair Onderwijs
en mijn beste maatje in heel veel goede
en enkele kwade dagen, Liesbeth Lens,
mijn trouwe stafmedewerker en straffe
madam in het tellen van punten en uren
en Cynthia Vekemans, onze eerste
‘officiële’ medewerker personeelsdienst.
Maar zeker dank ik Jan Van Deuren voor
de vele vergaderuren en ontelbare raadplegingen waar ik telkens met een goed
gevoel van terug kwam. En natuurlijk de
zusters: de warmte die ik van hen elke
dag weer mocht ervaren, de bezorgdheid
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dat ik ‘toch niet te hard mocht werken’, de
interesse voor alles wat in onderwijs gebeurde en de ongelooflijke ondersteuning in al
onze projecten: heel veel dank!
Ik stap met een grote glimlach (en ook wel
een beetje heimwee) een nieuwe periode in
mijn leven binnen. Ik laat jullie niet helemaal los en daar ben ik blij om : ik mag deel
uitmaken van de campusraad van de basisscholen van de Zusters van Berlaar en ik zal
alle scholen met veel interesse blijven volgen. Aan Ann Verstappen geef ik met heel
veel vertrouwen de fakkel door : zij zal dat
fantastisch doen als kersverse coördinerende
directeur voor de basisscholen van Briljant!
Ik dank ook iedereen met wie ik al die jaren
een fijne samenwerking mocht hebben.
En hier komt nu dat zilveren randje : ik eindig mijn loopbaan na 25 jaar directeurschap
met warme herinneringen aan de vele kinderen die ik mocht zien opgroeien want daar
doen we het toch voor!
Aan alle kinderen, ouders, lieve collega’s en
medewerkers een hartelijke groet en veel
dank voor de jarenlange samenwerking!

Dankjewel, Chris!
Beste Chris
ik had het geluk om jouw taak over te nemen in een meelooptraject (nog voordat de minister hiervan een project
maakte). Ik heb ervaren hoe jij als een zorgzame moeder de fakkel doorgaf: in het begin sturend, maar geleidelijk aan
meer vanop een afstand en met massa 's goede raad. De talrijke gesprekken gaven me veel energie. Bedankt! Ik beloof hierbij plechtig dat ik jouw taak zal verderzetten volgens de geest van de zusters: in eenvoud, liefde en gastvrijheid. Chris, ik hoop dat je hard mag genieten van de tijd die je krijgt met je familie en van de vele tripjes die je ongetwijfeld al hebt gepland.
Katrien Straetmans, die Chris opvolgde als directeur te Wiekevorst.

Elke dag opnieuw bruisend van energie,
zoekend naar de beste weg vooruit om samen school te
maken, scholengemeenschap te vormen.
Tijd en ruimte om tot verhaal te komen,
Een hart van goud op de juiste plaats!
Dank je wel Chris voor de superfijne jaren die ik
samen met jou mocht beleven!
Liesbeth Lens, stafmedewerker SG Briljant basisonderwĳs
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Chris Lambrechts samen met haar opvolger als CoDi SG Briljant Basisonderwijs, Ann Verstappen, die vanaf 1 september ‘22 officieel de fakkel overneemt.

Beste Chris
We beseffen het nog niet echt dat je laatste werkdag
in vzw christelijke scholen Briljant heel kort bij is. Dit
moment willen we niet zomaar laten voorbijgaan zonder een warm woord van dank je wel!
Chris, na al die jaren dat je in het onderwijs werkzaam
was, eerst als lerares, daarna als directie van de school
in Wiekevorst en nu als coördinerend directeur van de
Scholen ‘Briljant’ ben je echt iemand van ons geworden. Je was voor ons een fijne collega en tochtgenoot
die in je opdracht altijd begaan was met het welzijn
van de leerlingen en het schoolteam. In je deskundige
leiding wilde je de evangelische waarden en de spiritualiteit van ‘eenvoud, liefde en gastvrijheid’ meenemen
als extra inspiratiebron om het opvoedingsproject tot
leven te brengen in de dagdagelijkse werking en in je
opdracht.
Je hebt het vuur mee aangestoken. Mensen begeeste-

ren is je kracht! Daar zijn we je ongelooflijk dankbaar om. Je
mag gerust zijn: het vuur zal blijven branden. Ann gaat het
van je overnemen met evenveel energie en spirit. We geloven
er in dat het vernieuwde opvoedingsproject tot leven komt.
Het warme hart zal in alle eenvoud, liefde en gastvrijheid
ervoor zorgen dat we steeds meer ‘ het hart van God op aarde’
kunnen waarmaken.
Chris, dank je wel om alles wat je in onze organisatie mee
hebt gerealiseerd in de voorbije jaren. We zullen je missen
maar we gunnen je nu wat meer tijd om leuke dingen te doen
met de familie en de vrienden en we zijn blij dat je nog mee
met ons op weg blijft gaan.
Je mag op weg gaan met een hart vol herinneringen, met veel
liefde, eenvoud en gastvrijheid, de toekomst tegemoet samen
met allen die je dierbaar zijn.
We wensen je een goede nieuwe vaart toe!
Met een hartelijke en dankbare groet ook namens al de medezusters.
Zr. Marie Josee Kempen, Algemeen Overste ZvB

Afscheid en aanvang…
Willy VRIJS, van in 1997 betrokken bij de basisscholen van de congregatie in Berlaar, Beerzel, Itegem en Wiekevorst, nam afscheid
van de campusraad op 3 mei 2022. Zovele jaren van actieve betrokkenheid… dankjewel, Willy! Willy was ook de persoon die het
gesprek over de installatie van zonnepanelen in deze basisscholen op gang trok. Ondertussen zijn er bijna 300 panelen actief op acht
daken.
De campusraad van de basisscholen ZvB werd ondertussen ruim terug aangevuld: naast Willy GOYVAERTS, die Willy Vrijs vanuit
Wiekevorst opvolgt, vonden we ook Chris LAMBRECHTS bereid om, met haar grote expertise, deze campusraad te blijven volgen. En tenslotte zijn we ook bijzonder dankbaar dat Andreas JANSSENS, momenteel actief bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen,
bereid was toe te treden. Andreas werd bovendien aangesteld tot bestuurder van vzw Briljant.
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Afscheid…
In vzw scholen van de Zusters van Berlaar-Kapellen nemen twee oudgedienden afscheid. Hugo Vandevyvere was directeur van de eerste graad van 1987

Zusters van het Heilig Hart van Maria
Markt 13—2590 Berlaar
onthaal@zusters-berlaar.be

tot 2008 in het Mater Salvatorisinstituut. Na de fusie van beide Kapelse
schoolbesturen was hij er lid tot hij enige tijd geleden zijn ontslag diende te
geven omwille van gezondheidsredenen. Ook Albert De Wilder, die voor de
fusie voorzitter was van het schoolbestuur van basisschool Klavertje Vier en na
de fusie lid bleef van de gefuseerde vzw, diende zijn ontslag in. Beiden hebben
heel wat betekend voor de Kapelse scholen. We danken hen en wensen hen
verder het beste!

En een nieuw begin…

www.zusters-berlaar.be

In opvolging van Ann Verstappen benoemde de raad van bestuur van Briljant
vzw Nina Nackaerts tot directeur van vrije basisschool Sint-Guibertus te
Itegem m.i.v. 1 september 2022—goede vaart, Nina!

Bekendmaking opvoedingsproject: het verhaal gaat voort!

BOVEN: Mariaburcht Stevoort—maandag 25 april 2022
ONDER: Heilig Hart van Maria Berlaar—dinsdag 17 mei 2022

