Week 2021-40
PAROCHIENIEUWS EVERSEL

VERHURINGEN FEESTZAAL EN VERGADERLOKALEN SINT BAAF
Het 'normale leven' keert zo stilletjes aan terug, ook de activiteiten van de verenigingen. Er
mogen terug feesten georganiseerd worden.
De verhuringen voor de grote en kleine feestzaal en voor de vergaderlokalen in St.-Baaf
hebben plaats elke woensdag van 19.00u tot 20.00u op het secretariaat van Sint-Baaf.
Telefonisch te bereiken op het nummer 011/42 88 84 of email: info@sintbaaf.be
(deze gegevens vind je ook wekelijks in je parochieblad terug onderaan in de colofon op blz.
2 links).

PAPIEROPHALING
Zaterdag 9 oktober heeft vanaf 9 uur de maandelijkse ophaling van papier en karton door de
scouts plaats. Zij rekenen er op dat u ook nu weer alles keurig en tijdig klaar zet (alleen papier
en karton!!!).

DIRECTIETEAM BASISSCHOOL DE SPRINGPLANK

© De Springplank
Juf Dorien (links) en juf Thea, die nu samen het directieteam van onze school vormen.
Naar aanleiding van het nieuwe directieteam in onze basisschool maken we graag kennis met
juf Thea en juf Dorien:

Kunnen jullie je even voorstellen?
Ik ben Thea Heyligen (57 jaar), woon in Heusden-Zolder en ben getrouwd met Peter. Wij
hebben twee volwassen kinderen en schoonkinderen(Annechien en Jeroen, Landert-Jan en
Fran). Ik ben de vurige grootouder van een kleinzoon Mathieu.
Dit schooljaar is mijn 37ste jaar in het onderwijs gestart.
Na 25 jaar klasleerkracht te zijn geweest in de kleuterschool heb ik de overstap gemaakt om
aan de slag te gaan als zorgcoördinator. Sinds 1 september ben ik de uitdaging aangegaan om
samen met mijn collega Dorien de functie van directeur op te nemen.
Ik ben Dorien Bogaerts (37 jaar), woon in Heusden-Zolder (Viversel) en ben getrouwd met
Christophe. We hebben twee kinderen, Mette (9 jaar) en Mats (7 jaar).
Ik werk nu 10 jaar in de Springplank. Eerst als kleuterjuf, daarna als zorgcoördinator en nu
deeltijds als directeur. Voor ik mijn stekje in de Springplank vond, werkte ik nog in
verschillende scholen van de scholengemeenschap en heb ik een jaartje in Anderlecht les
gegeven.
Wat motiveerde jullie om je als directieteam te engageren?
Vanuit onze zorgfunctie zijn we al enkele jaren samen met het team op weg om kwaliteitsvol
onderwijs te bieden. We hebben een sterk team dat zich erg inzet voor onze kinderen en met
hen wilden we graag verder op pad om samen school te maken. Als directeur heb je de
mogelijkheid om de schoolwerking en de visie van de school te realiseren. Het team is de
drijvende kracht achter deze uitwerking.
Hoe zien jullie de toekomst van "De Springplank"?
Onze school is een warme school, waar we open staan om in gesprek te gaan met de ouders en
mensen uit de buurt. We vinden het belangrijk om open en transparant te
communiceren. Ieder kind is bij ons welkom en dat gevoel meegeven vanaf de eerste stap op
onze school is een doel waar we zeker aan werken. Om kwaliteitsvol onderwijs te kunnen
blijven bieden, moeten we kritisch blijven kijken en soms out of te box durven denken.
We willen meegaan met de veranderingen van de maatschappij.
Hoeveel leerlingen/onderwijzend personeel telt momenteel de school?
Op dit moment telt onze school 130 kleuters. Elke instapdatum komen er kinderen bij, tot
maximaal 165 kleuters.
Onze lagere school telt momenteel 256 leerlingen.
Ons team bestaat uit 10 leerkrachten kleuteronderwijs, 1 kinderverzorgster, 19 leerkrachten
lager onderwijs, 2 leerkrachten lichamelijke opvoeding, 2 zorgcoördinatoren,
2 administratief medewerkers, 1 ICT-coördinator, 2 poetshulpen en wij.
Hoe zien jullie de samenwerking met ouders/parochie Eversel?
We vinden het belangrijk om deel uit te maken van de parochie. De omgeving waarin onze
school zich situeert vormt de context van onze kinderen.
We zijn een belangrijke school, waarin tijdens de lessen godsdienst belang gehecht wordt aan
de geloofsvoeding. Dit omvat natuurlijk meer dan enkel de lessen godsdienst.
Een school is niet alleen een leeromgeving, maar ook een leefomgeving waar onze kinderen
oefenkansen krijgen om respect te hebben voor elkaar. Om op een aangepaste manier met
elkaar in communicatie te gaan, om de belangrijke waarden van het leven te leren en deze dan
in hun leefwereld proberen toe te passen.
Ouders zijn de belangrijkste partners van onze school, samen proberen we onze kinderen te
ondersteunen en te begeleiden in hun leer- en leefproces.
We vinden het belangrijk om kort met de ouders af te stemmen en met hen open in gesprek te
gaan. Onze school heeft een sterke oudervereniging die samen met ons 'school' willen
maken. Zij zorgen er mee voor dat onze kinderen goed kunnen leren én leven op school.

Ongeveer één keer om de zes weken zitten we samen om in overleg te gaan en samen na te
denken. De oudervereniging is ook een partner die de school ondersteunt bij het tot stand
komen van projecten.

Parkeren nabij de school is een groot probleem. Zien jullie in de nabije toekomst een
oplossing?
Samen met de gemeente, Mobiel21, onze wijkagent, de oudervereniging en enkele inwoners
van Eversel zijn we gestart met het 'Scholenplan Eversel'. Aan de hand van telramen proberen
we de verkeerssituatie in kaart te brengen, om dan samen met de ouders en inwoners te kijken
naar alternatieven.
Afgelopen schooljaar was niet evident. Corona had een hele impact op de
school. Hebben jullie speciale maatregelen genomen voor dit schooljaar?
Corona ligt nog niet volledig achter ons. We zullen nog erg waakzaam moeten zijn.
Dit schooljaar konden we gelukkig op een wat meer normale manier starten. Zowel de
kinderen als het team keken hier enorm naar uit.
We zijn gestart om iedereen een 'springplank' te bieden naar de toekomst.
Hartelijk dank juf Thea en juf Dorien, voor dit gesprek
Rita Christiaens

