45e jaargang, no. 2 - 2017

Juf Evelien, directeur Vrije basischool
‘De Spingplank’ SG Scholen
met de Bijbel - Aarschot

Afgelopen schooljaar in de maand juni kregen
we in Aarschot de onderwijsinspectie over de
vloer. De dag na ons jaarlijks schoolfeest, dat
was best spannend. Het was bijzonder om 7 jaar
na de opstart en het pionieren onze werking
te tonen en ze te verantwoorden. We kregen
een zeer bemoedigend positief resultaat.
Helaas werden de toiletten in het gebouw dat
we huren, afgekeurd conform de regelgeving.
De eigenaar die ons het gebouw verhuurd,
wil geen onderhoudswerken meer uitvoeren
omwille van ‘niet interessant meer voor hen’.
De Vlaamse overheid geeft ook geen subsidies
aan schoolbesturen die gebouwen huren, zelfs
niet als er capaciteitsproblemen zijn in die stad
(bv. Brussel). Er restte ons dus maar 1 ding: zelf
de handen uit de mouwen steken. Er werd
een ‘werkgroep sanitair’ samengesteld en die
begon met het maken van plannen. Met de
financiële hulp van de SSBG sponsors en wat
vrijwilligers namen we de volledige verbouwing
op onze schouders. Indien we dit project zouden
uitbesteden, zou het al helemaal niet haalbaar
zijn. Ook leerlingen en ouders kwamen in de
zomervakantie hun handen uit de mouwen
steken. De leerkrachten werkten alles mee af met
een laagje verf en er kwam zelfs een gezellige
boekenkast met leesvoer. Eind augustus hielden
we dan ook een feestelijke opening. Iedereen
was heel enthousiast over het resultaat. En
natuurlijk werd alles direct in gebruik genomen
;-) Ondertussen blijft onze school groeien. De
kleuterklas barst uit haar voegen. Stilaan mogen
we ook nieuwe kinderen uit de buurt van de
school verwelkomen. We plannen om in de
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Alle trouwe en zeer trouwe
schenkers hartelijk dank !
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Pasen 2017

Wanneer u dit bericht leest en u kijkt om u heen in de natuur dan ziet u een heleboel mooie
dingen waar u ook bent! De natuur komt uit zijn winterslaap en laat in volle glorie zien hoe mooi
en fris ze is en hoe machtig haar Schepper. In de natuur komt alles weer tot leven dat is al duizenden jaren gebeurd. Toch herdenken we met Pasen op speciale wijze hoe de Schepper van hemel
en aarde, Zijn Zoon liet sterven en opstaan voor onze zaligmaking. En die Zoon, onze Here Jezus,
heeft een volledige verzoening tot stand gebracht! En zo rekent Hij, onze God de overtredingen
van de mensen niet meer toe. Hoe groot is God dat niet alleen dit ontwaken van de natuur voor
Hem mogelijk was en is, maar dat Hij ook aan ons heeft gedacht. Wij mensen die steeds verder van
Hem afdwaalden en steeds populistische gedachten kregen, heeft Hij willen redden en tot zonen
voor Zijn aangezicht willen maken. Dat is het waar we met Pasen in het bijzonder aan denken, aan
Zijn liefde en genade voor ons!
Bij het centrum van de EU in
Regels voor onze samenleuitzonderingen bedreven.
beleven dat bijna elke dag
zelfs door ons in het
ring oproept. Daarom
christelijke scholen in
Op vele plaatsen in
hoefte aan christelijk
beperkingen, meestal
heden geven belemmegeweldig dat we vanuit
en kunnen helpen. Het is
in Nederland niet kunnen
wel mee te rekenen hebben.

Vrienden, bidders en gevers, geeft met gulle hand voor dit fijne werk van onze Here Jezus onder
onze Zuiderburen. Maar vooral bidt met ons dat kinderen op de scholen Hem mogen leren kennen
tot glorie van Zijn naam!
De penningmeester Johannes Stolk
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Zijn liefde
en genade
voor ons!

Brussel is het niet anders.
ving worden gemaakt en
Onze scholen in België
met een frequentie die
Noorden verwondeis het gebed voor de
België zo belangrijk.
Vlaanderen is beonderwijs, maar de
financieel van de overringen. Daarom is het
Nederland hen mogen
een situatie die wij hier
begrijpen maar waar we
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volgende grote vakantie een extra lokaal en
afdak te voorzien, zodat we zeker alle leerlingen
een plaatsje kunnen geven. We zijn dankbaar
voor elk kind, elke unieke schepping die we
onder onze impulsen mogen zien ontwikkelen.
Om voor hen ‘een springplank’ te zijn.
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Het leven zoals het is ….

De Schatkist

Wat Frans hier, een beetje Turks daar.
Ook Spaanse klanken komen boven
tijdens het belsignaal. De juffen sporen
de leerlingen aan om op te ruimen en in
de rij te gaan staan. Zodra het lied van
de maand gezongen is, start er weer een
nieuwe dag in De Schatkist.
De jongste kleuters, onze Schatjes,
starten meteen in de verschillende
hoeken. Rijden in de autohoek, met grote
dozen bouwen in de bouwhoek, spelen
in de poppenhoek of muziek maken
in de kring,… met elke kleuter wordt
rekening gehouden in het aanbod. Door
het zelfstandig spelen heeft de leerkracht
tijd om wat extra aandacht te geven
aan kleuters die het nodig hebben. We
willen door middel van de klasorganisatie
inzetten op differentiatie voor de minder
sterke én de sterke kinderen.
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Ondertussen is de lagere school gegroeid
van 6 naar 16 kinderen en hebben we
nu één grote klas die bestaat uit het

eerste, tweede en derde leerjaar. Dit zijn
onze Diamanten. Het is (anders is het
2 keer ‘we hebben’ na elkaar) een zeer
diverse groep die bestaat uit meer dan 10
verschillende nationaliteiten. We hebben
dit schooljaar ook twee leerlingen uit het
buitengewoon onderwijs in onze school
verwelkomd. Al deze zaken maken wel
dat ondanks het relatief kleine aantal,
de zorgnood in deze groep groot is. We
proberen de leerlingen door middel
van contractwerk en hoekenwerk te
begeleiden in het zelfstandig werken en
creëren op die manier ruimte voor de
leerkracht om gericht te ondersteunen.

“Wit, zwart,
rood en geel…
Jezus houdt van
alle kinderen”
En wij ook

Voor alle medewerkers aan het pedagogisch project en
het leerplan godsdienstonderwijs; voor hun inzet, hun
trouw, hun liefde voor Gods Woord en hun gehoorzaamheid aan Zijn opdracht.
GEBEDSPUNTEN:
voor het verbeterplan van Brussel : dat het
eveneens mag goedgekeurd worden door de
inspectieleden.
voor alle leerkrachten die dit schooljaar op een
andere werkplek moesten starten, (gedwongen
reaffectatie vanuit het ministerie van onderwijs) :
vrede en wijsheid.
voor alle trouwe leerkrachten, die al jaren,
onopvallend en getrouw op een bijzondere manier
Gods boodschap voorleven op school : kracht en
vreugde.
Voor de kleine of jonge scholen (Aarschot, Brussel,
Bilzen, Genk, Lommel) : extra ondersteuning
vanuit de overheid (betere omkadering voor de
administratie, vrijstelling van lesopdrachten voor
directeurs, gelijke financiële middelen vergeleken
met middelbare scholen).
Voor de grotere scholen (Gent, Mechelen, Marke) :
visie en oriëntering voor de toekomst.
Voor de scholen met bouw- of verhuisplannen :
juiste contacten, inzicht en wijsheid en financiële
middelen in het bijzonder voor Brussel, Aarschot
en Lommel.

DANKPUNTEN:
dat het inspectieteam van het Ministerie van Onderwijs
het verbeterplan van “De Padvinder” in Genk goedgekeurd heeft. Nu kan de implementatie ervan écht van
start gaan.
voor het geupdate pedagogisch project van de scholengroep in Vlaanderen (9 aangesloten scholen, met in
totaal 1.120 leerlingen) dat herschreven is en dat door de
schoolbesturen unaniem is goedgekeurd op de laatste
algemene vergadering.
Voor het leerplan ‘godsdienstonderwijs’ dat is uitgewerkt
(voor 3-jarigen tot met 12 jarigen) en dat eveneens door
alle 9 scholen vanaf volgend schooljaar zal geïmplementeerd worden.

Bij de Parels, onze oudste kleutergroep,

wordt er elke ochtend gezamenlijk
gestart in de kring. Hier leren de kleuters
over het weer, de dagen van de week en
er is ruimte voor een babbel. We openen
de dag graag samen door te bidden of te
zingen. Eens de kleuters opgewarmd zijn
starten ook zij in de verschillende hoeken.
Recent kreeg deze klas een extra juf.
Door het optimaal inzetten van twee
leerkrachten kunnen we inspelen op
de noden die er zijn. Veel leerlingen zijn
anderstalig en nog volop de Nederlandse
taal aan het leren wat instructies geven
niet gemakkelijk maakt. Wanneer de
ene leerkracht de gehele klasorganisatie
bewaakt, speelt de andere leerkracht
mee in een hoek om zo Nederlands
uit te lokken en een rijk taalgebruik te
stimuleren.

!

Zaaien, begieten en oogsten… samen
werken en genieten!
Als nieuwe school maakten we in De
Schatkist vorig jaar meteen ruimte voor
een eigen moestuin. Niets zo mooi als
middenin de hoofdstad van Europa
genieten van wat Gods natuur ons te
vertellen heeft.
Dat Hij altijd weer nieuw leven voor ons
in petto heeft, bijvoorbeeld. Zalig om
te zien hoe de eerste sprietjes zomaar
tevoorschijn komen in de lente. De bollen
die we er vorig jaar plantten leveren ook
nu weer prachtige voorjaarsbloemen op.
Zo mooi dat enkele nieuwkomers er in
hun enthousiasme al één plukten, wat
gelukkig snel afgeraden werd door de
meer ervaren tuiniers onder de kinderen.
Ook heerlijk om te weten dat we
door te zaaien een tijd later heerlijk
mogen genieten van de oogst. Deze
herfst konden we in onze school zo
onze eigen rabarberconfituur maken,
spaghettipompoen eten en groentesoep
drinken. Een oogst die we niet gauw
zullen vergeten en die ons aanmoedigt
om verder te blijven zaaien, begieten,
wieden en (ver)wachten.
Dit jaar is voor ons als Schatkist een jaar

van groei op alle gebieden:
- dagelijks ervaren we nieuwe
energie en inspiratie om het beste
van onszelf en Hem te delen met de
kinderen;
- we groeien in expertise. Voor het
verrijken van ons (taal)onderwijs
worden we wekelijks gecoacht door
2 (gratis) experten vanuit het OCB
(Onderwijs Centrum Brussel);
- we groeien in levensnabij
onderwijs: een echte kerststal in
de klas, een muur metselen of
samen een heuse circusvoorstelling
organiseren,… het smaakt naar
meer!
- we zien leerkrachten en kinderen
die bij ons terechtkomen groeien in
geloof
- we verdubbelden in
leerlingenaantal en blijven groeien.
We hebben wachtlijsten voor de
jongste kleuterklassen (mede door
het scholentekort in Brussel);
- we zijn onze huidige gebouwen
al ontgroeid en plaatsen volgend
schooljaar een containerklas bij.
We stelden een meerjarenplan op
en kijken uit naar een toekomstige
nieuwe locatie om onze volledige
capaciteit van 160 kinderen waar te
maken.

Paulus schetst ons in 1 Kor. 3: 7 dat niet
wie plant of begiet, maar wel God die
doet groeien het belangrijkste is. Aan
Hem danken we ons Leven en al wat
groeit en bloeit in onze school.
Het was en is een hele uitdaging om een
school op te starten en vorm te geven,
maar één ding is zeker, vertrouwende op
Hem gaan we door met zaaien.
We zien er alvast naar uit om nog veel
(schatten) te zien (op)groeien in deze
school!
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