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NIEUWSBRIEF DE WASSENAARD 

Zomer-editie 2021 

 

 

 

 

 

Corona: misschien niet allemaal  

kommer en kwel… 
 

Het klinkt wellicht wat vreemd om uit de corona-miserie (die we hopelijk nu stilaan 

achter ons kunnen laten) toch wat positiefs te halen. 
 

Door het opdelen van de speelplaats in speelzones merkten we bv. dat er minder 

discussies of conflicten waren rond het delen van een speelterrein. Bovendien was er 

toch voldoende variatie in het spelaanbod doordat de kinderen elke dag een andere 

speelzone kregen. We denken eraan om dit systeem volgend schooljaar te behouden 

maar dan wel zonder de dranghekkens. Bovendien zouden leerlingen zich vrij mogen 

verplaatsen tussen de verschillende zones. Alleen worden de typische spelelementen in 

een bepaalde zone (tunnelberg, speelblokken, picknicktafels, speelhuisjes, zandbak, 

speelbakken,….) per dag voorbehouden aan een afgesproken leeftijdsgroep. 
 

 

Onze kleuters werden ’s morgens op 3 verschillende plaatsen verwelkomd. Dit maakte 

het voor hen een pak rustiger in vergelijking met de vroegere gezamenlijke 

ochtendopvang in onze kleuterspeelzaal. Voor onze peuters hadden we al het systeem 

van een ‘zachte landing’ in de klas zelf.  
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Binnen ons team bekijken we of en hoe we volgend schooljaar de ochtendopvang voor 

onze jongste bewoners van De Wassenaard meer kunnen spreiden. 
 

Het nemen van de warme maaltijd ‘s middags in drie (in plaats van twee) groepen zorgde 

ervoor dat het er in de refter heel wat rustiger aan toe ging. Dit willen we volgend 

schooljaar opnieuw toepassen. De leerlingen eten per graad. Dit betekent dan wel dat 

één groep in de voormiddag een kwartier vroeger stopt met de lessen en in de namiddag 

een kwartier vroeger start. 
 

In de warmere periodes breidden we ons speelterrein tijdens de middagpauze uit naar 

locaties buiten de school (bv. Hof Ter Straeten). Daar konden onze leerlingen zich 

uitleven met spelelementen die we op onze school (nog) niet hebben: een bosje, een 

pannaveldje, een skatebaan, een groot grasveld, een petanqueveld, een 

klimklautertoestel, …  

We hopen volgend schooljaar op voldoende vrijwilligers om ook dit te kunnen aanbieden. 
 

Je leest het: heel wat positieve dromen voor volgend schooljaar! 

We bekijken dit momenteel en hopelijk lukt het ons om uit de nare corona-tijd ook 

nieuwe kansen te puren. 
 

In afwachting wil ik nog eens IEDEREEN danken voor alle inspanningen in de strijd tegen 

corona: ouders, leerlingen, personeel, vrijwilligers. Het was vaak moeilijk, frustrerend, 

beangstigend maar we hebben er ons, al bij al, toch wel goed doorgeslagen. 

 

Directeur Filip 

 

 

 

“Content met mijn talent!”, 

onze nieuwe jaarthema  

voor volgend schooljaar. 
 

Jaren geleden al zei mijn meester van het zesde leerjaar heel vaak: “Er zijn maar 2 TE’s 

die goed zijn nl. thuis en tevreden.” 

We blikken dit jaar zelf tevreden terug op ons werk rond visievorming over een 

kwaliteitsvolle evaluatiepraktijk. Op verschillende studiedagen lieten we externe 

experten aan het woord zodat we geleidelijk aan onze schooleigen visie konden vormen. 
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Wat verstaan we in ons team onder een ‘kwaliteitsvol evaluatiebeleid’? 
 

- We spelen in op een dubbele tendens die zich in de onderwijswereld aan het 

ontwikkelen is: 

 Enerzijds wil men meer inzetten op gestandaardiseerde testen om het 

onderwijsniveau te helpen bewaken. De huidige Vlaamse overheid stuurt hier 

duidelijk op aan. 

 Anderzijds pleit men ervoor om meer in te zetten op een gedifferentieerd 

leerproces van elke individuele leerling onder het motto: “We evalueren om 

te leren!” (Ons drie-sporen-beleid sluit hier perfect bij aan.) 

- Bij het evalueren houden we steeds onze vooropgestelde doelen voor ogen. Het is 

dan ook logisch dat we bij de start van een leerproces deze doelen uitdrukkelijk 

verwoorden en daar achteraf op terugblikken. 

- Als we de ontwikkeling van een leerling in kaart 

brengen, willen we het niet alleen hebben over de 

(zorg)noden maar ook over de talenten. Leerlingen 

mogen fier zijn op hun kwaliteiten. Logische 

voorwaarde is natuurlijk ook dat zij beseffen welke 

talenten zij allemaal hebben. 

- Hiervoor moeten we elke leerling ook breed 

evalueren. We mogen niet eng kijken naar wiskunde 

en taal alleen.  
 

Enkele weken terug stond ik nog eens een paar dagen 

voor de klas. Het duurde niet lang of ik kon al een 

duidelijk leerdoel formuleren nl. ‘in een goede 

leerhouding blijven’. Het deed me deugd om te zien hoe sterk de groep gemotiveerd 

was om dit leerdoel te halen. Je zag het gedrag van sommige kinderen heel fel 

veranderen alleen maar door tijdens het leerproces (wanneer nodig) naar het 

vooropgestelde leerdoel te verwijzen. Als leraar voelde ik me bovendien niet zozeer 

‘zeurpiet’ of ‘politieagent’ maar veeleer ‘coach’ of ‘begeleider’.  
 

- We evalueren opdat de leerling evolueert. Daarom kiezen we voor een 

permanente evaluatie op basis van vooropgestelde doelen.  

Deze doelen worden geregeld (permanent) afgetoetst… 

 … tijdens een leeractiviteit met bv. mondelinge feedback. 

 … op het einde van een leeractiviteit (meestal klassikaal maar waarom ook niet 

eens via een zelfevaluatie als huistaak?) 

 … op het einde van een leerperiode. Er wordt dan een ‘grote toets’ gegeven 

met leerinhouden door elkaar. Logisch is ook om op dat moment in gesprek te 

gaan met de lerende zelf. (naast oudercontacten dus ook 

leerlingengesprekken) 
 

De traditionele toetsenperiodes vinden we voor onze jongere leerlingen (1ste tot 

4de leerjaar) eigenlijk niet zo zinvol.  
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We merken ook negatieve i.p.v. positieve bijwerkingen en we schieten ons doel 

(met z’n allen beter worden in kennis, gedrag, houding, …) soms voorbij.  

We blijven natuurlijk communiceren (rapporteren) over de ontwikkeling…  

 … op vaste momenten voor de ouders: herfstrapport, kerstrapport in 

december of winterrapport in januari, paasrapport en zomerrapport. 

 … gespreid over het schooljaar voor de leerlingen (Dit moet immers praktisch 

haalbaar blijven voor de leraar.) 
 

Enkel voor het 5de en 6de leerjaar organiseren we nog een klassieke 

‘toetsenperiode’ zodat zij ook al wat voorbereid worden op de evaluatiepraktijk in 

het middelbaar. 

 

Directeur Filip 

 

 

1000x dankjewel vrijwilligers, voor al jullie inzet,  

ook tijdens uitdagende ‘virus’-dagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het hart beweegt, maar de handen doen het werk. 
 

Niet vreemd dat het vrijwilligerswerk gesymboliseerd wordt door één, twee of meer 

handen. Het hart zet mensen vaak in beweging om vrijwilliger te zijn maar de handen 

doen het werk. Het zijn handen die vieze vuilniszakken oppakken of een nagel slaan waar 

nodig. Er is elke ochtend die opstekende hand die zorgt voor de veiligheid op straat. Hoe 

belangrijk: het paar zachte handen dat iemand optilt of de verzorgende hand die 

wondjes ontsmet. Hoe mooi: een handvol vingers waaraan een kleuter stapt of een 

troostende hand bij het middagdutje … 

 

Elke hand is anders. 
 

Elke hand is anders: grote, grove werkershanden of kleine, fijne handen.  
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De diversiteit aan handen, veelheid aan formaten en kleuren is onuitputtelijk en maar 

goed ook.  Al die verschillende, beweeglijke en warme handen, zoeken om hulp te bieden 

aan anderen. Dat is vrijwilligerswerk. 

 

Een talent voor iedereen. 
 

Die vingers aan al die handen zijn heel nuttig! Als je elke vinger tenminste gebruikt 

waarvoor hij het best dient. Door al die verschillende competenties bij elkaar te 

brengen, in de hand, krijg je een sterk instrument. Dat is net zo met al onze 

vrijwilligers. Je hebt mensen met verschillende talenten nodig om iets mooi te kunnen 

realiseren. 

Alle vingers hebben hun taak. En dan is er, last but not least, de duim.  Je kan er 

duimspijkers mee in de muur duwen maar nu doen we er iets anders mee. Wij steken de 

duim op om al die vrijwilligers met hun eigen talenten en handen eens goed te bedanken. 

Dankjewel vrijwilligers, voor jullie blijvende inzet in ‘De Wassenaard’. 

 

Enkele vrijwilligers die na een paar of na vele jaren een andere weg 

inslaan, aan het woord... 
 

Vrijdag 27 januari 2006 

Dit was voor mij een nieuwe uitdaging: vrijwilliger 

worden in de Wassenaard. 
 

Door juf Marleen ben ik erin gerold. Tijdens een 

ontmoeting met haar kwam er ter sprake dat de 

directeur hulp zocht om ’s middags in de eetzaal te 

helpen. Die zelfde avond belde directeur Filip mij op 

met de vraag: “Wanneer kan je beginnen”? 
 

De volgende dag was ik om 12.00 u. paraat. Het was 

wel even wennen maar ik denk wel dat zoiets overal 

voorkomt. 

Een tijdje later was ik ook begeleider van de 

schoolbus. Eerst met Noël (†) als chauffeur en later met mijn naamgenote Marijke. Dat 

deed ik ook heel graag en dat duurde tot Corona roet in het eten gooide. 

In de eetzaal is er ondertussen heel wat veranderd. Zo kreeg iedere vrijwilliger van juf 

Lut een vaste kleuterklas. Op die manier krijg je automatisch een band met de kleuters, 

die ik na zoveel jaren blijf koesteren. Zelfs hun kleine geheimpjes vertrouwden ze mij 

toe. Nu nog komen de kinderen van de lagere school (zelfs de vijfdes en de zesdes) een 

praatje slaan. Dat doet deugd! 

Hierbij wil toch de directie bedanken. Ik zal het wel missen, maar ik denk dat mijn 

beslissing wel degelijk de juiste is. 



6 

 

Er wordt vaak beweerd dat je in schoonheid moet eindigen. Wel, dat was bij deze! 

 

Groetjes : Marijke 

 

 

Tien of 12 jaar geleden begon voor mij een nieuw 

verhaal. 

Vlug werd het duidelijk dat die vrijwilligers uit de  

Wassenaard houden van een familiale sfeer. Je voelt 

je er dan ook vlug thuis. 

Troef van de groep was en is: verbondenheid, een 

luisterend oor en hulpvaardigheid. Een babbel kon me 

echt vooruit duwen.  

Het leuke was dat we in groep samen konden zorgen 

voor de kleuters over de middag.  

Zolang ik dichtbij woonde was alles haalbaar. Sinds ik 

enkele jaren in centrum Brugge woon, werd het wat 

moeilijker door het busvervoer.  Maar ik hield vol.  

De corona maatregelen bracht de samenhorigheid wat 

in vraag.  Iedereen kwam terecht in een eigen bubbel en afstand houden was belangrijk 

voor ieders gezondheid.  Als vrijwilliger zagen we elkaar veel minder en bij het 

busvervoer was er wel eens staking wat de situatie nog wat moeilijker maakte.   

Ik blijf zeker verder contact nemen. Ondertussen kan ik mijn schildertalent verder op 

papier zetten en kan ik tijd geven aan mijn trouwe huisvriend: mijn hond. 

 

Groeten 

Marie-Christine 

 

 

Ik ben vele jaren onthaalouder geweest en miste toch 

wat het ‘jong geweld’. 

Het geeft een goed gevoel de kinderen geborgenheid 

te kunnen geven in hun groei naar volwassenheid.  

De dankbaarheid van kindjes, directie en 

leerkrachten is de kers op de taart.  

 

Groetjes, 

Monique 
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Een terugblik als vrijwilligster in de Wassenaard. 

(sept. 2002 – juni 2021) 

Ik had geen idee hoe het allemaal zou verlopen.   

Toezicht houden in de eetzaal van het lager, verliep 

de ene dag al wat drukker dan de andere dag. 

Samen met directeur Filip trotseerden wij alle 

problemen (groot of klein) en een oplossing was 

vaak heel dichtbij.  

Tijdens de begeleiding van de studie kwam ik 

volledig tot rust. 

Na al die jaren kijk ik blij en tevreden terug. 

Vrijwilliger zijn is geloven in jezelf, door simpelweg 

er te zijn voor groot en klein. Iedere dag opnieuw 

en opnieuw: blij en ongedwongen. 

Ook de kinderen wisten het. Ze konden altijd voor alles en nog zoveel meer bij mij 

terecht. 

Vrijwilliger zijn, midden een groep kinderen, is prachtig. Ik heb het altijd graag gedaan.  

Maanden werden jaren en ik zou het nog steeds opnieuw doen. 

Nu ik zelf kleinkinderen heb, zal ik mij af en toe vrijwillig inzetten voor mijn twee 

schatteboutjes. Eens vrijwilliger, altijd vrijwilliger. 

Met een goed en tevreden gevoel neem ik afscheid van de Wassenaard. Ik zeg jullie 

geen vaarwel, maar misschien tot ziens. 

 

Christine 

 

Aan iedere vrijwilliger: “Dank je wel voor wat je gisteren deed, vandaag doet, en morgen 

ook weer.” 

 

Juf Lut 

 

Afscheid van onze schoolbus… 
 

Het zat er al een tijdje aan te komen. Toch is 

het met pijn in het hart dat we na zovele 

jaren onze schoolbus niet meer de baan 

opsturen. 
 

We hadden het geluk om al die jaren over een 

heel gedreven generatie buschauffeurs te 

beschikken met: zuster Agnes Yde (†), Cecile 

Van Massenhove, Noël Versyck (†) en Marijke Demeulemeester.  
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Zij brachten onze kinderen met plezier naar huis of naar school en van hot naar her: 

zwembad, museum, bos, (speel)tuin, zee, …  
 

De laatste jaren merkten we echter een gestage achteruitgang in de interesse voor 

leerlingenvervoer. Zowel ’s morgens als ’s avonds maakte slechts een handvol kinderen 

nog gebruik van onze schoolbus. 
 

Die is ondertussen al zo’n 20 jaar oud. Onnodig uit te leggen dat er kosten komen. Bij de 

halfjaarlijkse keuring maakt men steevast een opmerking rond het koetswerk. Als je dan 

bedenkt dat het kostenplaatje voor het organiseren van eigen busvervoer al vlug oploopt 

tot 35 000 euro per jaar en dat daar amper zo’n 10 000 euro aan inkomsten tegenover 

staat, dan is de rekening vlug gemaakt. 
 

Nog eens investeren in een nieuwe schoolbus, is niet realistisch. 
 

Het schoolbestuur bekijkt momenteel hoe we de vervoerskosten in de toekomst toch 

nog binnen de perken kunnen houden. Ook de ouderraad gaf al aan om eventueel te willen 

ondersteunen. Want eens het coronavirus van de baan, willen we opnieuw met onze 

leerlingen van onze herwonnen vrijheid gebruik maken en geregeld de iets wijdere 

wereld verkennen. 

 

Directeur Filip 

 

Een blik vooruit op de kalender… 
 

- Start zomervakantie: woensdag 30-06-21 

vanaf 12.00 u. 

- Infoavond 2LJ: dinsdag 24-08-21 om 19.00 uur 

- Infoavond 3LJ: donderdag 26-08-21 om 18.00 uur 

- Infoavond 4LJ: donderdag 26-08-21 om 19.00 uur 

- Infoavond 5LJ: donderdag 26-08-21 om 17.00 uur 

- Infoavond 6LJ: donderdag 26-08-21 om 19.00 uur 

- Start nieuwe schooljaar: woensdag 01-09-21 

- Infoavond 1LJ: dinsdag 14-09-21 om 20.00 u. 

(ouders worden eind augustus ook al eens uitgenodigd) 

- Infoavond kleuterafdeling: 

dinsdag 21-09-21 (18.45 u. – 19.30 u. – 20.15 u.) 

- Vormsel (schooljaar 2020-2021): zaterdag 18-09-21  

- Kermisweekend Varsenare: 25/26-09-21 

- Eerste Communie (schooljaar 20-21): weekend 09/10-10-21 

- Vrije dag: maandag 11-10-21 

- Grootouderfeest: dinsdag 26-10-21 

- Pedagogische studiedag (geen school): vrijdag 12-11-21  

- Halloweentocht (ouderraad): zaterdag 23-10-21 

- Start herfstvakantie: maandag 01-11-21 
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Familienieuws  

Wij zijn blij met de geboorte van: 

- Romain, broertje van Loulou (3kB)  

- Kamiel, kleinzoon van juf Lut. 

- Oscar, kleinzoon van meester Bart 

- August, kleinzoon van Marie-Paule. 

(Vrijwilligster van de school) 

- Mare, zusje van Gust (2kB) en Vic (1kE) 

- Stan, zoontje van Kelly (logopediste op 

school) 

- Luca, broertje van Ophelia (1kE) 

- Nore, zusje van Finn (1kB) 
 

Wij zijn verdrietig om het heengaan van: 
 

- mevr. Thérèse Mestdag, gewezen kleuterjuf van de school. 

- de heer Jan Werbrouck, gewezen leerkracht van de school. 

- mevr. Petra Defreyne, mama van Maïté (6C) en Mattis (oud leerling) 

- Célestine Kindts (oud leerling) 

 

 

 

 

 


