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RECHT UIT HET HART 

 

Het schooljaar 19-20 zal zowel voor onze kleuters en 

leerlingen, voor u als ouder en ook voor ons als team 

een speciaal plaatsje in het geheugen krijgen. Heel 

vreemd om nu al afscheid te nemen en de 

zomervakantie te omarmen. Het schooljaar kreeg, op 

z’n minst gezegd, een rare wending en dit hebben we 

allen waarschijnlijk nog even te verwerken. 

Het is ook voor iedereen benieuwd en zelfs een beetje 

bezorgd uitkijken naar de start in september.  

Een aantal vanzelfsprekendheden zoals leeruitstappen, 

zeeklassen, forum, klasdoorbrekend werken, werden 

van dag op dag uit onze werking gerukt. Best moeilijk 

en ook voor velen teleurstellend.   

 

 

Wat een schooljaar … 

     Data om te onthouden … 

▪ vrijdag 28/08: Onthaalmoment van 18.00 uur 

tot 19.00 uur. Welkom! 

▪ dinsdag 01/09: Eerste schooldag 

▪ donderdag 03/09: Infoavond KS om 19.00 uur 

▪ dinsdag 08/09: Infoavond LS en 3K HS om 

19.00 uur 

nieuwsbr ief  jun i  20  

 

 

We zagen dit schooljaar ook onvoorzien vele mooie dingen groeien… De warme solidariteit, de inzet van 

mensen, de lieve aanmoedigingen, de hartelijke dankjewels, … ook dit hoorde erbij. 

Als team hebben we getracht heel snel te schakelen en vooral te blijven inzetten op verbinding. Dit lukte ons 

grotendeels, mede dankzij de enorme inzet van ouders. Er werd van jullie heel veel gevraagd. Jullie deden dit 

fantastisch! We voelden ons soms een beetje onmachtig omwille van de rol die we  ‘maar’ konden opnemen. 

Zo blij dat we alle kleuters en leerlingen nog terug op onze school konden ontmoeten! Zo blij dat we toch 

nog samen konden afronden. Zo blij ook dat we nog op een iets of wat aanvaardbare manier afscheid 

konden nemen van kleuters en leerlingen die onze school verlaten.  

Volgens Bennet ontstaan de mooiste dingen niet vanuit onze comfortzone. Ik denk dat dit kan kloppen. De 

afgelopen weken hebben ons veel geleerd, ons geïnspireerd, opportuniteiten werden bloot gelegd. Ondanks 

de heftige weken en de enorme impact op ons leven, willen we dit zeker meenemen. Het heeft ons als team 

ook gesterkt. 

Voor deze zomer, blijf gezond!  

Pascale Van Haute 
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Een afscheid, een dikke dankjewel en een welkom… 

… 

Wat na het 3de jaar van ons innovatietraject  … 

Viviane, in een ver verleden gaf jij bewegingsopvoeding in onze 

school. Wegens medische redenen moest je met veel spijt in het hart 

afscheid nemen van deze opdracht. Je schoolde je om tot een 

preventieadviseur en stond onze organisatie de laatste jaren bij binnen 

Veiligheid en Preventie. Met hart en ziel zorgde je voor het welzijn van 

al ons kleuters, leerlingen en personeelsleden. De afgelopen maanden 

was jij mijn maatje, we sloegen ons samen door alle versies 

draaiboeken en last minute richtlijnen. Onze samenwerking was nog 

nooit zo intens. Een mooie afsluiter      ! 

Op 31/08/20 mag jij beginnen aan een nieuwe fase. Tijd om te reizen, 

tijd om te kiezen voor de dingen waarvoor je tot nu toe geen tijd had. 

Dat we je zullen missen staat boven kijf. Dat we je nog hopen te zien, 

onze grote wens. 

Bedankt voor je collegialiteit, je vriendschap, de zorg waarmee je je 

opdracht opnam. Dikke kus, het gaat je goed! 

We startten hieraan op volgende manier: 

 

• 2017-2018: Er beweegt iets… 

➢ De 1ste rondetafelconferentie met ouders 

➢ Visieontwikkeling en het uitschrijven van een duurzaam pedagogische project 

➢ Een aanzet tot ‘familiewerking’, over de klasgrenzen heen 

 

• 2018-2019: Ik sta aan het roer… 

➢ De 2de rondetafelconferentie met ouders 

➢ Inzetten op eigenaarschap, autonomie en initiatief nemen 

➢ Opstart van de kieskast, kiesmoment 

➢ Kennismaking met het nieuwe leerplanconcept ZILL 

  

• 2019-2020: Alles groeit… 

➢ Inzetten op zelfreflectie en feedback via Vlajo (groeibord / groeiportfolio) 

➢ Verdere uitwerking van familiewerking over de grenzen heen 

➢ Implementatie van het nieuwe leerplanconcept ZILL 

➢ De 3de rondetafelconferentie met ouders: geannuleerd wegens coronacrisis      

 

We hoopte in het schooljaar 2020-2021 volop te oogsten. Aangezien we vanaf maart de focus hebben 

moeten verleggen, konden een aantal vooropgestelde aspecten niet verder geïmplementeerd worden. Op 

zich niet zo erg, we geven ons hiervoor nog de tijd in de loop van het volgende schooljaar. We nemen 2020-

2021 als overbruggingsjaar om ons project af te ronden. Cego zal onze organisatie ook volgend schooljaar 

bijstaan in navorming en professionele coaching. Over een passend jaarthema wordt nog even nagedacht. 

Dit heeft u nog te goed! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 

 

 
  

Heilig Hart gaat voor kleur, afscheid van een uniform … 

 

de klas  

kleding vrij  

uniform  

gekleed  

een modebeeld verplicht  

wat gisteren nog prachtig was  

vandaag – echt geen gezicht  

en morgen geldt  

een nieuwe norm  

voor wat dan trendy heet  

o, koning van dit klererijk  

je onderdanen up to date  

maar allemaal gelijk  

 

Nannie Kuiper Uit: Een zeldzaam exemplaar 

 

Juf Lavina, welkom op 01/09 als onze kersverse preventieadviseur. Nog onder de 

vleugels van het GID en Viviane neem jij deze taak over. We zijn zeer blij dat jij je 

opdracht op onze school met deze taak wil uitbreiden en hebben alle vertrouwen in een 

fijne samenwerking. Veel plezier met deze nieuwe uitdaging en veel succes! 

Heilig Hart versterk haar digitale leeromgeving dankzij 

de ouderraad … 

Dankzij een schenking (4000 euro      ) van de ouderraad kan onze organisatie het aantal digitale middelen 

uitbreiden. De voorbije weken maakten nog maar eens duidelijk hoe belangrijk IT geworden is en hoe 

noodzakelijk het is om hiervoor op de juiste materialen te kunnen terugvallen. Met de opbrengsten van het 

schooljaar 19-20 ondersteunt de ouderraad de aankoop van 12 nieuwe laptops en 4 extra chromebooks. 

Deze middelen zullen vanaf 01/09 kunnen worden ingezet. 

Een dikke dankjewel aan de leden van de ouderraad en aan alle ouders die d.m.v. het steunen van acties deze 

schenking hebben mogelijk gemaakt!  
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Afscheid of een nieuw begin … 

Lieve kleuters van 3K 

Lieve leerlingen van het 6de leerjaar 

 

Voor jullie toch wel een speciale laatste schooldag. Klaar voor iets nieuws, 

misschien nu al een beetje heimwee naar iets vertrouwd. We wensen jullie allen een 

geweldige start op 01/09! Geniet van deze nieuwe uitdaging, altijd welkom! Proficiat 

en veel succes! 

Aan alle kleuters, leerlingen en hun ouders… een fijne zomer, blijf gezond! Tot snel 

 

Het schoolteam 

 


