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september 2017 tot 

eind februari 2018.  

Schrijf de broertjes en 

zusjes dus al in het 

eerste trimester in! 

 

Vanaf 1 maart 2018 

volgen dan de andere 

kindjes geboren in 

2016 

De kinderen geboren 

in 2016 komen vol-

gend schooljaar aan 

bod. 

In De Pinte geldt een 

voorrangsperiode voor 

broertjes en zusjes.  

 

Deze kunnen met voor-

rang inschrijven van 1 

Inschrijven?  

Ook voor dit 

schooljaar is er nog 

plaats voor je kindje 

in het Kleuterhuis.  

Kom gerust een 

kijkje nemen! 

Nieuw op onze school?  

Maak dan in het eerste  

trimester een afspraak 

om even langs te ko-

men. We noteren dan je 

gegevens zodat we je 

tijdig kunnen informe-

ren. .  

 

Vakantie!  

De boeken dicht.  

De wereld open.  

Halsoverkop tuimel ik in het gras  

zwier aan touwen van plezier  

fietsen en ritsen en reizen  

holderdebolder op zolder  

schommelen en rommelen  

robbedoezen en roezemoezen  

hop galop spattend sop.  

Zo vrolijk springt mijn hart  

als een keitje over de rivier.  

Alleen vliegt vakantie zo snel  

als een straaljager voorbij.  

(Armand van Assche, De zee is een orkest/Altiora)  



Zal je me dit kwalijk nemen? 

Na 158 Infootjes te hebben 

volgetikt over kinderen wil ik 

het nu toch ook eens over hun 

leerkrachten hebben.  

Er wordt graag eens vrolijk 

gedaan over het beroep van 

leerkracht. Vooral de tijd tus-

sen twee werkperiodes is wel 

eens voorwerp van enige af-

gunstige spot. Maar daar heb-

ben we mee leren leven. Het 

gras is altijd net iets groener 

aan de andere kant van de 

heuvel… 

Maar al evenzeer mocht ik 

ouders die eens een stukje 

klasleven meemaakten, zich 

met ongeveinsde (en terech-

te!) bewondering horen afvra-

gen ‘hoe houden die dat vol?’ 

Als ouder heb je dikwijls al de 

handen vol aan twee, drie 

spruiten. Dan vraag je je inder-

daad wel eens af hoe een juf 

het klaarspeelt om een grote 

groep kinderen dag in dag uit 

in de hand te houden. En meer 

nog: er ook nog onderwijs aan 

te geven! 

Zelf onderwijzer zijnde, en zo’n 

veertig jaar lang midden in de 

onderwijsstiel gezeten, durf ik 

me toch ervaringsdeskundige 

noemen. Inderdaad, zoals 

overal vind je ook in onderwijs-

middens wel eens mensen die 

er de kantjes durven aflopen. 

Maar dit gezegd zijnde, het 

mag ook wel eens duidelijk 

worden gesteld dat er vooral 

ontzettend veel crèmes van 

leerkrachten zijn.   

Mensen die hun werk als een 

echte roeping beschouwen.  

Mensen die wakker worden en 

gaan slapen met de zorgen 

voor de kinderen die aan hen 

worden toevertrouwd.  

Mensen die voor ‘hun’ kin-

deren heel veel over hebben, 

die de kinderen die aan hen 

worden toevertrouwd dood-

graag zien.  

Mensen die vanuit een grote 

beroepsbekwaamheid kin-

deren enorme kansen bieden.  

Ik mocht ontzettend veel zorg-

zaamheid ervaren. Niet in het 

minst voor kinderen die wat 

extra’s nodig hebben. En zo 

zijn er nogal wat. Steeds meer 

kinderen komen de school-

poort binnen met naast hun 

schooltas ook een ‘rugzakje’. 

De inhoud daarvan is niet 

steeds even tastbaar, maar 

zeker niet verwaarloosbaar…  

Er komt zo veel op de kinderen 

af, en de wereld rondom hen 

(en ons) is er niet eenvoudiger 

op geworden. Ze moeten soms 

aan veel verwachtingen vol-

doen, en hebben dikwijls een 

heel druk bestaan met veel 

‘moetjes’ en o zo weinig 

‘magjes’. Jammer genoeg zien 

we soms diep verdriet bij kin-

deren. De thuissituatie maakt 

hun leven soms ingewikkeld 

en het wordt wel eens allemaal 

teveel voor die kleine hoofdjes. 

Stress is ook kinderen niet 

vreemd. Ook dat alles brengen 

ze binnen in je klas.  

Op 1 september sta je dan 

voor die klas, met pakweg 25 

paar verwachtingsvolle oogjes 

op jou gericht. Een klas vol 

unieke kinderen, met elk hun 

eigen achtergrond, beperkin-

gen, talenten, verhaal, ... 

Als leerkracht heb je als eerste 

taak om ze allen iets bij te 

brengen. Ontwikkelingsdoelen, 

eindtermen, leerplandoelen, 

educaties, … Deze niet te on-

derschatten opdracht doet een 

leerkracht graag èn goed. Het 

is de métier. Leerkrachten 

laten kinderen echt groeien. 

De juf of meester helpt zoveel 

talenten ontwikkelen, leert 

omgaan met de beperkingen, 

helpt jonge mensen uitgroeien 

tot zichzelf. In onze talenten-

school valt dit des te meer op.  

Onderwijsmensen mogen zo-

veel stenen verleggen in de 

rivieren van zoveel kinderen. 

Waardoor ze een stukje van de 

levensloop en toekomst van 

die jonge mensen mee bepa-

len. Wat een heerlijk beroep 

als je dit met hart en ziel mag 

doen!  

Het is een wat versleten bouta-

de, maar onderwijzen is inder-

daad het wonder wijzen. Kin-

deren meenemen in jouw ver-

haal en meeschrijven aan hun 

verhaal. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat ieder van 

ons zich nog enkele leerkrach-

ten herinnert die voor onszelf 

echt het verschil hebben ge-

maakt.  

Wanneer we zien hoe oud-

leerlingen ‘het goed doen’, dan 

zijn we ook een klein beetje 

fier. Wanneer een oud-leerling, 

soms vele jaren later, komt 

danken voor de richting die we 

aan zijn of haar leven hebben 

gegeven en de kansen die we 

hebben geboden, dan wordt 

een stille traan van vreugde en 

dankbaarheid weggepinkt. 

Dan ben je dankbaar en fier 

dat je dit kon doen. Dat je dit 

mocht doen. 

Laat dit laatste van 159 voor-

woordjes in het Infootje daar-

om een ode zijn aan mijn colle-

ga’s: de (w)onderwijzers, de 

leerkrachten, diegenen die 

jonge mensen kracht geven 

om te leren en te leven.  

Als afscheidnemend directeur 

ben ik geen klein beetje trots 

op wat ik in deze school kon 

en mocht zien gebeuren met 

kinderen.  

Het was fijn om directeur te 

zijn van deze unieke school, 

met deze unieke kinderen en 

met mijn unieke collega’s, 

onze schitterende leerkrach-

ten. 

Beste ouders, geef ze alle res-

pect, ze doen wonderlijke din-

gen met en voor jouw kind. 

Ik kan het weten! 

Wim Aers 

Directie  

Zullen we het eens over de leerkrachten hebben? 

Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat ieder 

van ons zich nog enkele 

leerkrachten herinnert die 

voor onszelf echt het 

verschil hebben gemaakt.  
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Onze sponsortocht ten voordele van de 

VZW Hachiko  bracht de zeer mooie som 

op van 2984,67 EUR.  

Hiermee dragen we flink bij voor de oplei-

ding van een assistentiehond.  

Proficiat aan alle kinderen en dank aan 

hun sponsors.  

Welkom! 

Guus 
Geboren op 26 april 2017 

Zoontje van juf Joke Devoldre en Evy Van Coppenholle

Viggo 
Geboren op 12 april 2017 

Zoontje van  Jonas De Cnuydt en Magali Schrans 

Kleinkind van juf Carine

Otis 
Geboren op 30 maart 2017 

Zoontje van juf Elise Bruynbroeck en Michiel Lootens

Dinsdag 27 juni Rapport 6 syntheserapport 
Woensdag 28 juni Oudercontacten op vraag 
Donderdag 29 juni Oudercontacten op vraag 
Vrijdag 30 juni Receptie en afscheid klas 6  
 om 20.00 uur voor ouders, broers en zussen 
 Laatste schooldag, einde lessen 11.50 uur. (opvang tot 13.00 uur) 
 ! Om 11.50 uur kunnen de kinderen per bus naar Stekelbees (tijdig inschrijven!) 

Kalender einde schooljaar 

Meiviering ... Sponsortocht  



klascontacten 
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Mevrouw Martha Morel 
Overleden op 22 mei 2017 

Echtgenote van dhr. Honoré Van Labeke 

Moeder van mevr. Marie-Christine Van Labeke,  

lid van onze Schoolraad

Mevrouw Cynthia Kochuyt 
Overleden op 17 april 2017 

Tante van Kian Kochuyt.

Mevr. Margareta De Stickere 
Overleden op 31 mei 2017 

Oma van Kasper en juf Karolien Debuysere - Maes 

Dankbaar gedenken  

Houd nu al  

deze data vrij! 

We verwachten op  

een klascontact van elk 

kind een ouder. 

Je kind heeft tenslotte 

recht op een  

belangstellende ouder! 

 Klascontact kleuterhuis dinsdag 5 september 

  Klascontact eerste leerjaar donderdag 7 september 

 Klascontact tweede leerjaar maandag 11 september 

 Klascontact derde leerjaar dinsdag 12 september 

 Klascontact vierde leerjaar donderdag 14 september 

 Klascontact vijfde leerjaar maandag 18 september 

 Klascontact zesde leerjaar donderdag 21 september 

Telkens om 20.00 uur. 

Veel geluk verder,  

zesde klassers!  

En altijd welkom op 

jouw school. 
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Papadag... 

Papadag op de boerderij (1) 

Onder een stralende zon begonnen 
sommige van de papa’s hun papadag 
op het terras van Het Boldershof met 
een lekkere pizza en een frisse euh… 
Spa. Daarna vertrokken we naar De 
Krekelhoeve waar we samen met de 
andere papa’s onze kindjes mochten 
opwachten. Die kwamen met enige 
vertraging en veel kabaal aan in 2 
boerenkarren. Wat volgde was een 
spurt en een zoektocht  om toch 
maar zo snel mogelijk bij de juiste 
papa terecht te komen, waar de 
meesten ook in slaagden. Vervolgens 
werden we in groepjes opgedeeld en 
mochten we allerlei spelletjes spelen 
samen met de kindjes. Gaande van 
een ritje met de go-cart, over touw-
trekken en (nep)koeien melken, 
kleuren met stoepkrijt, de koeien 
voederen tot een heuse verkleedpar-
tij toe. Helaas konden we niet alle 
spelletjes doen. Tussendoor mochten 
we even een pauze nemen en kon-
den de kindjes genieten van een fris 
pintje en de papa’s van een lekkere 
chocomelk. Wat achteraf tot vreem-
de taferelen heeft geleid ;-). Dit alles 
werd door de juffrouwen in goede 
banen geleid met een eervolle ver-
melding voor Juf Leen. De  manier 
waarop zij op haar fluitje blies zou 
menig Belgisch toparbiter doen ver-
bleken. Sommige voetbalkenners 
dachten zelfs spontaan aan offside! 
Tot slot werden de kindjes moe 
maar gelukkig terug op de boeren-
karren geladen en vertrokken ze blij 
gezind terug naar school. Het einde 
van een hele mooie dag. 

Papa van Juliette en Lola-louise 

 

 

 

Papadag op de boerderij (2) 
 
En daar zijn ze … 2 boerenkarren 
vol met peuters en kleuters ko-
men aan op de boerderij. De 
hele troep kindjes krijgen hun 
eerste opdracht: zoek uw papa! 
Onder de deskundige leiding van 
juf Leen worden de papa’s en de 
kindjes in groepen verdeeld. De 
eerste opdracht voor de papa’s: 
vind uw startplaats! Op het pro-
gramma: (namaak)koeien mel-
ken, touwtrekken, boerenlaarzen 
lopen, staartjetrek, koeien voe-
deren, dieren uitbeelden, aardap-
pelrace, knutselen, verkleden, de 
stalvloer versieren en nog veel 
meer. Het was een lekker weer-
tje en iedereen vond het fijn. Tijd 
om opnieuw in de kar te kruipen 
en terug te keren naar school. En 
vroeg te gaan slapen. 
 
Leuk om de klasgenootjes en 
hun papa’s beter te leren ken-
nen. En ook om eens een kijkje 
te kunnen nemen achter de 
schermen van de boerderij. Pa-
pa, Febe en Jakob zijn nu al be-
nieuwd wat de juffen volgend 
jaar voor ons in petto zullen heb-
ben. Dankjewel aan iedereen die 
dit mogelijk gemaakt heeft: de 
juffen en kinderverzorgsters en 
de mensen van boerderij Broché. 

Papa van Febe en Jakob 

Mamadag en papadag… 

Twee papa’s en  

een mama  

vertellen  

enthousiast   

hun belevenissen.. 

De papadag vond plaats in ‘de Krekelhoeve’ 

https://www.melk4kids.be/melkveebedrijven/de-krekelhoeve 
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MMM….. “MAMADAG”! 

Dat is toch fantastisch, een 
mamadag.   

We spraken af aan een 
prachtig weiland,  recht te-
genover de Ponthoeve.  

Het weer was schitterend! 
Stralende zon. Het begon 
reeds goed. De mama’s kre-
gen eerst de kans om uitge-
breid met elkaar te praten. 
Dat is altijd genieten. Een 
half uurtje later kwamen 
onze peuters en kleuters te 
voet af, enthousiast om de 
mama’s te zien en, te omar-
men. 

We vormden groepjes met 
de mama’s en hun kinderen. 
Natuurlijk zorgden we ook 
goed voor de kinderen waar-
van de mama’s er niet bij 
konden zijn.  

Samen vlogen we erin: een 
“mamalympische spelen 
dag”! We sprongen over 
stokken en elastieken, speel-
den met raketten, gooiden 
met ringen, dansten als de 
beste met vrolijke slingers, 
voetbalden nog beter dan de 
papa’s en scoorden prachti-
ge punten bij korfbal. We 
leerden ook stappen of lopen 
met een dienblad en goed 

gevulde bekers met water, 
net als een echte barman 
of  barvrouw. 

Na al dat stevig sporten 
verdiende iedereen een 
drankje. De kinderen ge-
noten van een overheerlijk 
zelfgemaakt ijsje van de 
Ponthoeve. Heerlijk die 
stilte. Alle kindjes zien 
genieten. Daarna rondden 
we de laatste spelen af. 
Iedereen voelde zich een 
winnaar. 

Samen maakten we nog 
een gezellige wandeling,  
terug naar school. We 
genoten van de prachtige 
natuur langs de Welden-
dreef: we verzamelden 
stokken, stenen en natuur-
lijk kon een boeketje voor 
de “sportmama’s” niet 
ontbreken. Moe maar vol-
daan kwamen we terug 
thuis.  

Kinderen, mama’s én juf-
fen jullie waren TOP! We 
kijken al uit naar volgend 
jaar…. . 
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Voor wie met ongeduld het begin van het schooljaar tegemoet kijkt: hier alvast het ‘boodschappenlijstje’.  
Het eigen lijstje kan erg beperkt worden, want de kinderen krijgen zowat alles van de school. 
Voor welke basisuitrusting dien je als ouders zelf te zorgen? 
 
- Gymschoeisel voor binnen èn buiten in het lager, turnpantoffeltjes bij de kleuters. (Dit gymschoeisel is een extra paar 

schoenen, dus niet deze die de kinderen al aan hebben!) 

- Een blauw gymbroekje naar keuze. 

- Een schooltruitje verplicht op school aan te kopen (zie prijslijst)  

- In de winter best een warme jogging of dergelijke. 

- Een stevig turnzakje (is géén boodschappentasje) om dit alles in weg te bergen. 

- Voor het zwemmen: een zwemzakje, handdoeken, zwemkledij, kammetje of haarborstel. 

- Een (stevige) schooltas. 

- Een leeg pennenzakje.  

- Een genaamtekend brooddoosje voor de boterhammen 

- Een genaamtekend doosje voor de koek en het fruit (Geen papier hier!) 

- Enkele spulletjes voor thuisgebruik: stiften, schaartje, lijmstift, … 

Een tip: wat nog kan dienen van vorig jaar is best wel nog oké. Het hoeft niet steeds nieuw te zijn. Bekijk het even samen met 
je kind. Goedkoop en duurzaam! 

Voor de ietwat ongeduldigen... 

Hieronder vind je de voornaamste data, waaronder de vrije dagen.  

De meest actuele versie van de volledige schoolkalender vind je steeds 
op de website van de school www.vbszevergem.be.  

Vrije dagen 

 Vrijdag 13 oktober   Vrijaf (lokale vrije dag) 

 28/10 - 05/11   Herfstvakantie 

 Woensdag 6 december  Vrijaf (studiedag scholengemeenschap) 

 23/12 -  07/01   Kerstvakantie 

 Woensdag 7 februari  Vrijaf (studiedag) 

 10/02 -  18/02   Krokusvakantie 

 Woensdag 28 februari  Vrijaf (studiedag scholengemeenschap) 

 31/03 -  15/04   Paasvakantie 

 Maandag 30 april   Vrijaf (lokale vrije dag) 

 Dinsdag 1 mei   Vrijaf ‘feest van de arbeid’. 

 Donderdag 10 en vrijdag 11 mei Vrijaf Hemelvaart 

 Maandag 21 mei   Vrijaf Pinksterenmaandag 

 

En ook deze data zijn al goed om te weten 

Vrijdag 1 september Eerste schooldag 

Zaterdag 30 september Startviering in de kerk , om 18.00 uur. 

Dinsdag 3 oktober  Sportdag 1 voor het lager in Don Bosco Zwijnaarde 

Donderdag 1 maart  Inschrijvingsdag geboortejaar 2016, geen voorrang. 

Zondag 18 maart  Mosselfestijn 

Zondag 17 juni  Schoolfeest 

Kalender 2017-2018 
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Wie is directeur Ilse De Cnuydt?  

Een interview  

van meester 

Wim met zijn  

opvolgster.  

Je band met dit schooltje 
begint al erg vroeg?  

Ik durf wel stellen dat ik een 
geboren en getogen Zevergemse 
ben. Reeds vanaf mijn peuter-
klasje ken ik deze school al. Mijn 
hele kleuter en lagere school-
loopbaan heb ik hier afgelegd.   

 

Na het zesde leerjaar ver-
dween je even uit het zicht, 
wat gebeurde er zo al?  

Mijn mama gaf les in het Sint-
Franciskusinstituut in Melle. 
(Toen nog een volledige meisjes-
school met blauw-wit uniform.) 
Het was dus praktisch dat ik 
daar mijn middelbaar (Economie
-Wiskunde) zou doorlopen.  

Mijn lerarenopleiding werkte ik 
af in de Katho in Tielt. De warm-
te en positieve ingesteldheid 
zorgden ervoor dat ik daar hele-
maal kon openbloeien.  

Mijn laatste jaar ben ik 4 maan-
den op Erasmus gegaan in 
Frankrijk. De liefde voor het les-
geven is daar alleen nog maar 
gegroeid. De uitdaging om daar 
in het Frans les te geven, sprak 
mij enorm aan.  

 

Wanneer ben je hier dan te-
rug thuis gekomen en in 
welke klassen kwam je te-
recht?  

Nog voor ik was afgestudeerd, 
kwam ik hier al op sollicitatiege-
sprek bij meester Wim (nog mijn 
eigen leraar en directeur ge-
weest). Mijn eerste jaren combi-
neerde ik het lesgeven in Zever-
gem met nog andere scholen 
(zoals Nazareth en Sint-Martens-
Latem). Ik gaf dan halftijds les in 
het tweede leerjaar. Dit deed ik 
samen met mijn tante: juf Cari-
ne. Na drie jaar had ik het geluk 
om volledig op dit schooltje te 
staan en combineerde ik het 
tweede leerjaar met het vierde 
en het zesde. Het jaar nadien 
stond ik fulltime in het tweede 
leerjaar.  

Na de geboorte van onze tweede 
dochter koos ik ervoor om half-
tijds te werken. Ik veranderde 
naar de derde klas en werkte op 
die manier terug samen met juf 
Carine.  

Je gaf ook blijk van een 
bijzonder muzikaal talent 
toen je het schoolkoor 
Suverkliekske versterkte?  

Muziek is altijd al een passie 
geweest. Zingen maakt me 
gelukkig. En wat is er mooier 
om die passie en dat gevoel 
te kunnen delen met een 
groep kinderen. Ik leerde 
heel veel van juf Sanne (die 
het kinderkoor oprichtte). 
Samen hebben we dan ook 
heel wat leuke en mooie con-
certen in elkaar gestoken.  

Ik kan wel stellen dat de 
grootste uitdaging het opne-
men van de Kerst-cd was. Dit 
was zowel voor de kinderen 
als mezelf en juf Sanne een 
hele ervaring.  

Tot slot waagden we ons dit 
jaar aan een concert in het 
OCP in De Pinte. Als je dan 
de schittering ziet in de oog-
jes van de kinderen, weet je 
dat je op dat moment iets 
heel mooi deelt. En daarvoor 
doen we het.  

 

Je kan zelf ook het zingen 
niet laten? 

Ik zing al graag van toen ik 
klein was. Ik herinner me nog 
een uitspraak van een vrien-
din in de lagere klas: ‘Jij gaat 
nog op een podium staan.’ 
Als verlegen, klein meisje 
geloofde ik dat niet, maar ik 
droomde er wel van.  

Met wat meer levenservaring 
en wat meer zelfvertrouwen 
ben ik dan toch op mijn 25ste 
zanglessen gaan volgen op 
de academie voor podium-
kunsten in Gent. Op die ma-
nier kwam het zingen nog 
concreter naar voor. In Ze-
vergem zong ik al eens een 
trouwmis in samenwerking 
met Suverlike. Zo leerde ik 
Danny Van Rysselberghe ken-
nen (de papa van Sharina en 
Yalisa). Bleek dat hij een 
schitterende muzikant is en 
hij stelde voor om mij te be-
geleiden bij het opluisteren 
van vieringen.  

Dit jaar hebben we het geluk 
gehad om twee fantastische 
optredens te doen: in 

Zwijnaarde kregen we de 
kans om het voorprogramma 
van Cleymans en Van Geel te 
zingen en nog niet zo lang 
geleden hebben we enorm 
genoten van ons optreden op 
de streekbierenavond van ons 
eigenste Zevergems school-
tje.  

 

Natuurlijk had je in al die 
jaren ook in je privé leven 
niet stilgezeten…?  

Ik ben heel gelukkig dat ik 
mijn man (Pieter Van-
damme) op mijn pad 
tegenkwam. We ken-
nen elkaar nu bijna 18 
jaar en zijn al 13 jaar 
getrouwd. Ik durf echt 
wel stellen dat hij me-
de verantwoordelijk is 
voor de persoon die ik 
nu ben. Hij steunt mij, 
helpt mij en gelooft in 
mij. Wij genieten alle-
bei enorm van het le-
ven en zijn ervan over-
tuigd dat als je doet 
wat je graag doet het 
leven zo mooi kan zijn. 
Zijn passie ligt in sport 
(vorig jaar deed hij zijn eer-
ste Ironman) en daar ben ik 
heel fier op.  

Maar onze grootste trots zijn 
onze twee prachtige doch-
ters, Lore (9 jaar) en Janne 
(7 jaar). Het zijn twee ver-
schillende meisjes en dat 
maakt het zo mooi. We ho-
pen dat ze uitgroeien tot 
twee gelukkige dames die vol 
zelfvertrouwen in het  dage-
lijks leven staan.  

 

Welke accenten heb jij 
steeds in je klasje willen 
leggen, of wat typeerde 
‘juf Ilse’?  

Ik geloof in het feit dat elk 
kind speciaal is. En ik heb er 
altijd veel tijd en energie in 
gestoken om dat duidelijk te 
maken aan de kinderen. De 
dag van vandaag wordt zo 
veel verwacht van hen. Ze 
hoeven niet perfect te zijn in 
alles. Als ze maar proberen 
om perfect gelukkig te zijn 
met wie zij zelf zijn en te ge-



Een geslaagde verrassing... 

Wat een mooie verrassing op 

de ‘laatste 100 dagen’ van 

meester Wim.  

Beelden zeggen meer dan 

woorden…  

Dank je wel! 
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loven in zichzelf. Ieder kind is 
uniek en heeft heel veel moge-
lijkheden. Er hangt bijvoor-
beeld in mijn klas een spreuk 
op van Loesje “Wees jezelf, er 
zijn al zoveel anderen.”  

 

Niet zo onverwacht werd 
aangekondigd dat ik met 
pensioen ging. Het school-
bestuur stelde een interne 
vacature open. Wat dreef 
je om daarop meteen posi-
tief in te gaan?  

Ik denk dat ik door de vorige 
vraag daar al deels op geant-
woord heb. Ik volg heel sterk 
de visie van de school. Door 
zelf al een tijdje rond te lopen 
op de school, weet ik ook wat 
wij daarvoor allemaal doen. 
Het hele team ademt die visie 
en vaak kijk ik met bewonde-
ring naar wat mijn collega’s 
allemaal verwezenlijken. Het is 
een uitdaging maar ook een 
eer om dit te mogen en kun-
nen verderzetten op zo’n goed 
draaiend schooltje.  

 

Je loopt al enige maanden 
mee in de directiefunctie. 
Zie je het nog zitten?  

Ik krijg die vraag de laatste tijd 
geregeld. En ja natuurlijk wel! 
Steeds meer en meer.  

Ben ik al verschoten van wat er 
eigenlijk allemaal bij komt kij-
ken? Ja, maar het is ook net 
die verscheidenheid en variatie 
die mij aanspreekt.  

Heb ik ook soms mijn twijfels? 
Ja. Weet ik zeker of dit alle-
maal gaat lukken? Neen. Maar 
ik ben er wel van overtuigd dat 
ik mij ten volle zal geven en 
dat ik kan steunen op de hulp 
van mijn collega’s. Samen zul-
len we ons best doen om de 
eer van dit schooltje hoog te 
houden.  

 

Wat typeert onze school 
dat je zeker zou wensen te 
behouden?  

Ons schooltje is door jouw 33 
jaar ervaring gegroeid tot wat 
het nu is en daar kunnen we 
alleen maar fier op zijn. Dit 
behouden, is op zich al één van 
de grootste prioriteiten.  

Naast het ontwikkelen van het 
unieke kind op een unieke 
school is ook het behouden 
van het dorpsschooltje van 
Zevergem heel belangrijk. Het 
voorbije weekend hadden we 
ons schoolfeestweekend. De 
verbondenheid met elkaar is zo 
mooi. Wij stralen warmte en 
liefde uit: de kinderen, de ou-
ders, leerkrachten, sympathi-
santen,… onderling met elkaar. 

Fantastisch toch! 

 

En de onvermijdelijke 
vraag… heb je ook al plan-
nen? Zo van die accenten 
waar jij je schouders extra 
wil onder zetten?  

Ik ben een heel gedreven ie-
mand en ik heb al wat plannen 
in mijn hoofd. Maar ik ga die 
hier nog niet uit de doeken 
doen. We zijn met een heel 
team en als er iets gedaan/
gepland wordt op school is dat 
vanuit dat team. Helemaal al-
leen beslissingen nemen in 
mijn ivoren toren, ga ik niet 
doen. Alle collega’s die er dag 
in dag uit aan werken, moeten 
die plannen helpen vormen.  

Ik geloof in de slogan: “Samen 
sterk”.  

 

Wat hoop je dat ze over jou 
gaan zeggen als jij ooit 
stopt? 

Dat ik een directeur met passie 
was, die zich altijd helemaal 
‘gesmeten’ heeft voor ons 
schoolke en al haar unieke 
leerlingen. 

Veel succes, juf Ilse! 

 

 


