
 

 



                                                                                         

De Boe Maarten                         info@vbssintkatrien.be  
054/50 00 88                                    maarten.deboe@sintlievenkbo.be  

Haustraete Sabine            secretariaat@vbssintkatrien.be   
054/50 00 88                                    

 

 
Goossens Vicky                                           
vicky.goossens@sintlievenkbo.be 
  
Van Den Berghe W.          
wendy.vandenberghe@sintlievenkbo.be  
    

De Pril Ingrid 
ingrid.depril@sintlievenkbo.be 

 
Corrijn Kathleen 
kathleen.corrijn@sintlievenkbo.be  
 

 
Meuleman Kathleen 
kathleen.meuleman@sintlievenkbo.be 

 
Daem Cecile                                                       
cecile.daem@sintlievenkbo.be 
                                                    
Van Brantegem Els                                    

els.vanbrantegem@sintlievenkbo.be   
 

Emilie Van Medegael 
emilie.vanmedegael@sintlievenkbo.be    
 
Bellens Krisha                 
krisha.bellens@sintlievenkbo.be  

 
Barbé Charlotte                
charlotte.barbe@sintlievenkbo.be    
   

Galle Christine 
christine.galle@sintlievenkbo.be  

 

– +  
Wout Maes              

wout.maes@sintlievenkbo.be  

Roeland Isabelle               
isabelle.roeland@sintlievenkbo.be  
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Sinds schooljaar 2019-2020 gaat de bel in VBS Sint-Katrien ’s ochtends om 08.40 uur. De 

schooldag eindigt om 15.40 uur . 

We kiezen voor 4 lesblokken van 50 minuten (onderbroken door een pauze) in de 

voormiddag en 2 lesblokken van 50 minuten (onderbroken door een pauze) in de namiddag. 

Op woensdag zijn er 3 lesblokken van 50 minuten zijn ( tot 11.45 uur). Dagelijks wordt ook 

10 minuten geïnvesteerd in leren leren (boekentassen maken, agenda schrijven, plannen…)  

Voormiddag 
08.40-12.15 

uur 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Voormiddag 
08.40-11.45 

uur 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Voormiddag 
08.40-12.15 uur 

Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

 Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

Middagpauze 
12.15-13.30 uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 

uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 

uur 

Namiddag 
13.30 – 15.40 uur 

 

 

1) De Buiteling :   van 6.30 uur tot aan het begin van de school worden 
                          de kinderen opgevangen door de verantwoordelijken 
         van de gemeentelijke opvangdienst  ‘De Buiteling’. 

Men dient hiervoor vooraf in te schrijven bij de gemeente .       

         

2) De schoolpoort :   aanvang ochtendtoezicht door leerkrachten om 8.25    uur. 

 

De kinderen kunnen op school zelf gebruik maken van de gemeentelijke 

opvangdienst ‘De Buiteling’. Men dient hiervoor vooraf in te schrijven bij  de gemeente. 

 

Info :    Buitenschoolse kinderopvang ‘De Buiteling’  

   Herzele : 053/60 62 13 (om in te schrijven)  
             Steenhuize : 0491/71 34 96  



Basisschool Sint-Katrien is een Vrije Basisschool die behoort tot het onderwijsnet Katholiek 

Onderwijs Vlaanderen en valt onder het schoolbestuur KBO Herzele. 

 

Maatschappelijke zetel: Kerkstraat 12, 9550 Herzele 

 

Voorzitter: Emmanuel De Coen 

Ondervoorzitter-Penningmeester: Luc Beeckmans 

Secretaris: Wim Spranghers 

 

Overige leden van de Raad van Beheerder: Marie-Jeanne Danckaert, Annick Borloo, Paul 

Kellens, Theo Bral 

 

Meer info over ons schoolbestuur vindt u op https://www.vbssintkatrien.be/kbo-herzele/  

 
https://www.vbssintkatrien.be/kbo-herzele/ 

https://www.vbssintkatrien.be/kbo-herzele/
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Onze school is een gemeenschap van velen. Ieder is op een verschillende manier erbij 

betrokken, maar steeds verantwoordelijk met al de anderen. Zo bouwen we aan een school 

als gemeenschap. Wij willen ons positief instellen als directie, leerkrachten en ander 

personeel, ouders, kinderen, inrichtende macht, CLB, om tot een goede samenwerking te 

komen. Onze basisdoelen 

– Het bieden van maximale ontplooiingskansen aan elk kind. 

– Opkomen voor de totale ontplooiing en vorming van onze kinderen : dit gebeurt op 

verschillende vlakken : verstandelijk, affectief, sociaal, christelijk, creatief, m.a.w. de 

ontplooiing van hoofd, hart en handen. 

– Als school open staan voor onze samenleving. Zorgen voor een aangename sfeer waar 

elke participant zich goed kan voelen en waarin iedereen kansen krijgt om zich te 

ontplooien. 

– Kwalitatief hoogstaand onderwijs verschaffen, zowel op het vlak van de inhoud als van de 

didactische verwerking. 

– Als katholieke school leven vanuit het woord van Jezus Christus. Aandacht voor de 

christelijke zingeving en beleving. 

December 2018 werd het nieuwe schoollogo voorgesteld aan het grote publiek. Het logo is 

een visuele voorstelling van ons opvoedingsproject. Graag lichten we de symboliek achter 

dit logo graag  nog even voor u toe.  

 

 

 

Symboliek logo VBS Sint-Katrien 
 
 
 
 
 
 



MOS & ZILL 
De ‘schil’ van het logo bestaat uit twee 
kleuren nl. blauw & groen. De groene cirkel 
refereert naar MOS (Milieuzorg op school), 
een project waar we ons in de toekomst 
nog meer voor willen engageren. De 
combinatie van de groene en blauwe cirkel 
verwijzen naar de themakleuren van het 
nieuwe leerplankader ZILL. Vanaf 1 
september 2020 geldt Zin in leren! Zin in 
leven! als leerplan voor alle Katholieke 
basisscholen.  
 
 

De leerling staat centraal 
De leerlingen staan centraal. Zij zijn het 
kloppende hart van onze school! De spelende 
kinderen van klein naar groot benadrukken 
dat we een basisschool zijn waar kinderen 
vanaf de peuterklas tot het 6de leerjaar 
groeikansen krijgen en hun talenten 
maximaal kunnen ontplooien. In VBS Sint-
Katrien is het leren en leven op school 
gericht op de harmonische ontwikkeling van 
de hele persoon: hoofd, hart en handen. Dat 
betekent dat we investeren in de 
ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, 
attitudes en inzicht die leerlingen nodig 
hebben om zelfredzaam en gelukkig te 
functioneren in de hen omringende wereld. 
 
 

Een oase van groen en natuur 
Achter de oude kloostermuren van VBS 

Sint-Katrien bevindt zich een oase van 
groen en natuur. In onze schooltuin 

kunnen kinderen ongeremd sporten en 
spelen maar ook tot rust komen en van de 

natuur genieten. De tuin is de verborgen 
parel van de school  

 
 
 

 
 
 
 

  



 
 
 
Prikkelende speel- en leeromgeving 
VBS Sint-Katrien wil een leer- en 
speelparadijs zijn voor groot en klein. Het wil 
voor zijn leerlingen een prikkelende speel- en 
leeromgeving creëren met de focus op het 
verwerven van kennis en het aanleren van 
socio-emotionele vaardigheden. Onze tuin 
met zijn speeltuigen is de ideale plaats om 
aan  persoonsgebonden competenties te 
werken!  
 
 
 
 

Katholieke dialoogschool onder de 
kerktoren 

Het silhouet van de kerk  symboliseert de 
band met de lokale gemeenschap als 

dorpsschool onder de kerktoren en de 
christelijke identiteit van de school. In 

VBS Sint-Katrien werken we, met respect 
voor de eigenheid van al onze leerlingen, 

vanuit de christelijke traditie aan 
kwalitatief pluralisme. Daarbij vormen de 
‘veelheid en andersheid’ geen bedreiging. 

Ze dagen immers uit tot openheid, 
verdieping en communicatie, uit respect 

voor ieders eigenheid. 
  

 
https://www.vbssintkatrien.be/logo-vbs-sint-katrien/

https://www.vbssintkatrien.be/logo-vbs-sint-katrien/


 

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingen  

Begeleiding Zuid-Oost-Vlaanderen, Kastanjelaan 8 te 9620 Zottegem.  

Tel. 09/361 14 01 Fax. 09/361 04 32 e-mail. zottegem@vclbzov.be 

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken 

samen, maar ze maken geen deel van de school uit. Je kan dus gerust los van de school bij 

hen  terecht.  

Een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) biedt informatie, hulp en begeleiding voor 

leerlingen, ouders en scholen.  

Je KAN naar het CLB... 

• als je ergens mee zit of je niet goed in je 

vel voelt 

• als je moeite hebt met leren 

• voor studie- en beroepskeuzehulp 

• als je vragen hebt over je gezondheid, je 

lichaam... 

• met vragen over seks, vriendschap en 

verliefdheid 

• voor inentingen. 

Je MOET naar het CLB... 

• op medisch onderzoek 

• als je te vaak afwezig bent op school 

(leerplicht) 

• voor een overstap naar het 

buitengewoon onderwijs 

• om vroeger of net later aan de lagere 

school te beginnen 

• bij een niet zo voor de hand liggende 

instap in het eerste leerjaar A of B van 

het secundair onderwijs. 

 

mailto:zottegem@vclbzov.be


 

 

 

 

 



 

- Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen : 
Dinsdag 1 september 2020. 

       

- Vrije dagen van het eerste trimester : 
 

Pedagogische studiedag : woensdag 16 september 2020. 

Pedagogische studiedag : vrijdag 2 oktober 2020  

Facultatieve verlofdag: maandag 19 oktober 2020. 

      Herfstvakantie : van maandag 02/11/2020 t.e.m. zondag 08/11/2020. 

        Wapenstilstand : woensdag 11 november 2020. 

        Kerstvakantie : van maandag 21/12/2020 t.e.m. zondag 03/01/2021. 

 

- Vrije dagen van het tweede trimester : 
 

Facultatieve verlofdag : vrijdag 29 januari 2021. 

Krokusvakantie : van maandag 15/02/2021 t.e.m. zondag 21/02/2021 

Pedagogische studiedag : woensdag 24 februari 2021. 

       Paasvakantie : van maandag 05/04/2021 t.e.m. zondag 16/04/2021 

 

- Vrije dagen van het derde trimester : 
 

Feest van de Arbeid : zaterdag 1 mei 2021. 

Pedagogische studiedag : woensdag 5 mei 2021. 

O.L.H.-Hemelvaart : donderdag 13 mei 2021. 

       O.L.H.-Hemelvaart brugdag : vrijdag 14 mei 2021. 

       Pinkstermaandag :  maandag 24 mei 2021. 

      

Opmerking : Eventuele wijzigingen, gedurende het schooljaar, worden  medegedeeld 

op de activiteitenkalender (zie website van de school en GIMME). 

 

 

 



Infoavond  Donderdag 3 september 2020. 

Frietjesfeest Vrijdag 16 oktober 2020. 

Oudercontacten   1ste trimester : dinsdag 20 oktober 2020 (lager 
onderwijs). 
2de trimester : dinsdag 9 februari 2021 (lager op 
uitnodiging + kleuters). 
3de trimester : dinsdag 22 juni 2021 (lager + kleuters). 

Curieuzeneuzendag (kijkdag nieuwe 
leerlingen kleuter en lager)  

Zaterdag 14 november 2020. 
Zaterdag 13 maart 2021. 

Eerste Communie Zondag 13 september (2LJ) & zondag 23 mei 2021 (1LJ) 

Afscheid 6de leerjaar  Dinsdag 29 juni 2021. 
 

Rapporten Zie activiteitenkalender (nieuwsbrief) en GIMME 

Sportklassen -1ste leerjaar  
 

Datum nog niet gekend.  

Sport- en gezondheidsklassen - 2de 
leerjaar  

04/01/2021  t.e.m. 08/01/2021 

Stadsklassen -2de graad  
 

26/04/2021  t.e.m. 28/04/2020 

Sportklassen - 3de graad  Datum nog niet gekend. 
 

Vormsel  
 

Zondag 9 mei 2021. 
 

Schoolfeest  
 

Zaterdag 5 juni 2021.  

9 x zwemmen  (1 LJ -6LJ) 
 

- maandag 14 september 2020 
- maandag 28 september 2020 
- maandag 12 oktober 2020 
- maandag 26 oktober 2020 
- maandag 16 november 2020 
- maandag 30 november 2020 
- maandag 14 december 2020 
- maandag 11 januari 2021 

- maandag 25 januari 2021 
 

Opmerking : andere ‘nog niet geplande activiteiten’ of ‘wijzigingen’ worden 
later medegedeeld op de maandelijkse activiteitenkalender (nieuwsbrief) , op GIMME en zijn 

steeds te raadplegen op https://www.vbssintkatrien.be/kalender/ 

https://www.vbssintkatrien.be/kalender/


Voor de inschrijving van uw kind kan u terecht op school. 

Bij de inschrijving is er een document nodig ter controle van de geboortedatum. 

Dit kan één van de volgende documenten zijn : 

- Kids-ID 
- uittreksel geboorteakte. 
- kopie trouwboekje. 
-  

Kleuters mogen aanwezig zijn op school op volgende instapdata,  

na het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. 

- Dinsdag 1 september 2020 
- maandag 9 november 2020 
- maandag 4 januari 2021 
- maandag 1 februari 2021 
- maandag 22 februari 2021 
- maandag 19 april 2021 
- maandag 17 mei 2021 

 

Vanaf de leeftijd van 3 jaar mogen zij op eender welke dag starten. 

Wij organiseren ook 2 x een Curieuzeneuzendag waar u van harte welkom bent !  

• Zaterdag 14 november 2020 

• Zaterdag 20 maart 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Vrije Basisschool Sint-Katrien Steenhuize stapten de 
leerlingen maandagochtend onder een prachtige 
boekenboog de school binnen. “Dit schooljaar staat in het 
teken van lezen. Elke dag laten we de leerlingen vijftien 
minuten lezen, ook tijdens schooluitstappen”, zegt directeur 
Maarten De Boe. 
 
VBS Sint-Katrien gaat aan de slag met de negen 
boekenbeesten van de organisatie boek.be. Axi, Dwarrel, 
Famil, Fantom, Giechel, Griddle, Histor, Knussel en Speur, 
zullen de leerlingen komend schooljaar op een speelse 
manier vertrouwd maken met de verschillende 
boekengenres. Ieder boekenbeest staat voor een ander 
boekengenre. Zo worden onze jonge boekenlezertjes 
aangespoord om verschillende soorten boeken te 
ontdekken”, vertelt directeur Maarten De Boe. 
 
Leesmotivatie 
Bij de laatste onderzoeken van het Progress in International 
Reading Literacy Study-programma (PIRLS) in 2016 bleek 
dat de vaardigheid in begrijpend lezen van de Vlaamse 
leerlingen sterk gedaald was. Niet alleen ten opzichte van 
leerlingen uit andere landen, maar ook tegenover vroegere 
onderzoeken. Het onderzoek heeft enkele principes 
opgeleverd die cruciaal zijn bij het leesonderwijs: de 
leesmotivatie moet vergroot worden via betekenisvolle 
teksten en leerlingen moeten op een interactieve 
leesstrategieën aangeleerd krijgen. “Dit schooljaar willen we 
vooral de leesmotivatie bij onze leerlingen vergroten. Als 
school geloven wij er sterk in dat dit onze leerlingen op 
termijn ten goede zal komen bij hun ontwikkeling”, meent 
de directeur. 
Kwartiermakers 
 
VBS Sint-Katrien werd door Willewete vzw & Clasvisbooks 
geselecteerd als één van de 100 ‘Kwartiermakers’-scholen in 
Vlaanderen.  
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Dit project is een initiatief om vrij lezen op basisscholen aan 
te moedigen. Scholen die zich bij het project aansluiten, 
maken zich sterk om iedere leerling iedere dag vijftien 
minuten vrij te laten lezen. Waarom? Wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat dit een leuke en effectieve manier 
is om de leesvaardigheid, woordenschat én schoolprestaties 
van kinderen te verbeteren. “Al onze leerlingen én 
leerkrachten gaan elke dag vijftien minuten lezen. Ook 
wanneer we op uitstap zijn zorgen we ervoor dat iedereen 
een boek meebrengt. Voor de allerkleinsten, die nog niet 
kunnen lezen, wordt er een voorleeskwartiertje ingelast.” 
 
Het belooft alvast een boeiend schooljaar te worden voor de 
leerlingen van VBS Sint-Katrien. Want naast het 
‘kwartiermakers’-project zal VBS Sint-Katrien ook geregeld 
op bezoek gaan naar de bib, speelplaatslezen introduceren, 
auteurslezingen organiseren, deelnemen aan de 
jeugdboekenmaand/voorleesweek en in samenwerking met 
uitgeverij Pardoes een grote boekenbeurs organiseren op 
school. 
 

 

 
 

Bron HLN :02/09/19 
 

Een twintigtal (groot)ouders, leden van het oudercomité en 
leekrachten zakten zaterdag af naar VBS Sint-Katrien in 
Steenhuize-Wijnhuize voor de tuin- en klusdag. “We hebben 
bergen werk verzet en het resultaat mag er opnieuw zijn”, 
zegt directeur Maarten De Boe dankbaar. 
In navolging de succesvolle tuin- en klusdag vorig schooljaar, 
organiseerde VBS Sint-Katrien zaterdag opnieuw een tuin- 
en klusdag. “Als school beschikken we over 2500m² tuin en 
bos. Uiteraard vraagt zo’n uitgestrekt domein heel wat 
onderhoud. Samen met het oudercomité werd vorig 
schooljaar het idee gelanceerd om een tuin- en klusdag te 
organiseren. Enerzijds krijgen ouders door dergelijk initiatief 
de kans om mee te participeren in het schoolgebeuren, 
anderzijds is dit uiteraard kostenbesparend voor de school. 
Een win-winsituatie dus”, zegt directeur Maarten De Boe.  
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.hln.be/in-de-buurt/herzele/leesfeesten-en-boekenbeesten-in-vbs-sint-katrien-steenhuize~a3444000/


 
 
De helpers hebben bergen werk verzet en keken niet op een 
inspanning. “Onze tuin ligt er opnieuw proper bij. Daarnaast 
werden ook enkele opberglokalen grondig opgeruimd en 
kreeg onze schoolbibliotheek vorm. De school, het 
oudercomité en het Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize 
hebben geïnvesteerd in een schoolbibliotheek met bijna 
duizend boeken. Al deze boeken werden tijdens de tuin- en 
klusdag gesorteerd volgens genre en niveau en kregen een 
plaats in zwerfboxen. Deze boxen zullen nu door onze school 
zwerven en onze leerlingen heel veel leesplezier bezorgen. 
Iedereen keerde na een uitgebreid broodjesbuffet en een 
warme tas soep huiswaarts met een voldaan gevoel”, besluit 
de directeur. 

 

 
Bron HLN :06/10/19 

Computationeel denken in de basisschool wint aan belang. In 
het verleden investeerde VBS Sint-Katrien reeds in 
didactisch materiaal voor de derde graad. De school ziet nu 
ook kansen voor de eerste en tweede graad en zelfs de 
kleuterklassen. Er werd een volledige leerlijn computationeel 
denken uitgewerkt.  
VBS Sint-Katrien is van plan om ook de komende jaren nog 
verder te investeren in didactisch materiaal en 
professionalisering van al zijn leerkrachten. “In Engeland is 
de codeklas reeds goed ingeburgerd, maar de trend waait nu 
ook over naar Vlaanderen”, ervaart directeur Maarten De 
Boe. Codeklas werkt als volgt: kinderen uit de derde graad 
kunnen zich inschrijven om wekelijks onder de middag onder 
begeleiding van een gemotiveerde coach/leerkracht hun 
codeervaardigheden aan te scherpen. Programmeren is de 
vaardigheid van de toekomst en in VBS Sint-Katrien doen we 
er alles aan om onze kinderen ‘futureproof’ te maken, zowel 
binnen als buiten de lestijden” 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

https://www.hln.be/in-de-buurt/herzele/twintigtal-vrijwilligers-op-tuin-en-klusdag-in-vbs-sint-katrien~a7b6c11a/


Begin dit schooljaar werd gestart met ‘CodesCool’, een 
project van de hogeschool Odisee uit Aalst. “Met dit project 
leren de kinderen programmeren op een speelse en 
eenvoudige manier”, zegt ICT-coördinator en coach 
Christine Galle. Juf Christine benadrukt het belang van de 
ongedwongen sfeer: “Net zoals er kinderen zijn die naar een 
voetbalclub gaan, zijn er kinderen die bij ons naar de 
Codeklas komen. Voor de leerlingen moet het iets leuks zijn, 
het clubgevoel primeert. De sfeer in de Codeklas is los, maar 
de jonge programmeurs in spe werkten wel zeer 
geconcentreerd aan de opdrachten. Ze leren stap voor stap 
digitale verhalen en leuke computerspelletjes ontwerpen en 
gaan zelfs aan de slag met robots. Allesbehalve een saaie 
computerles dus.” 
 

 
 

Bron HLN : 21/11/2019 
 

 
Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten brachten woensdag een 
bezoek aan Vrije Basisschool Sint-Katrien in Steenhuize-
Wijnhuize. 
 
Omstreeks 8.40 uur vormden de leerlingen een erehaag om 
de Sint en zijn Pieten, die dit jaar met paard en koets 
aankwamen, welkom te heten. Elke klas bracht een bezoek 
aan de Sint in de turnzaal.  
 
Er werd gedanst, gezongen en toneel gespeeld. De Sint was 
zeer tevreden, want er bleken dit jaar geen stoute kinderen 
te zijn in VBS Sint-Katrien. De leerlingen werden dan ook 
verwend met snoepgoed, een mooi klascadeau en een 
gepersonaliseerde turnzak. 

 

 
 

 
Bron HLN : 04/12/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hln.be/in-de-buurt/herzele/codeklas-leert-kinderen-programmeren-vbs-sint-katrien-ontvangt-codescool-label~afb384fc/
https://www.hln.be/in-de-buurt/herzele/leerlingen-verwelkomen-sint-in-vbs-sint-katrien~ac4406ea/


Vrije Basisschool Sint-Katrien in Steenhuize-Wijnhuize 
organiseerde een kerstmarkt ten voordele van de vzw 
Schoonderhage. Dat bracht 1.200 euro op 
 
Het jaarthema in VBS Sint-Katrien is ‘Leesfeesten en 
boekenbeesten’. Alles staat dit jaar in het teken van 
leesbevordering. Daarom werd het idee gelanceerd om 
tijdens de Warmste Kerstmarkt een boekenbeurs te 
organiseren. Per verkocht boek schenkt de school 2 euro aan 
Schoonderhage. Ook het oudercomité deed zijn duit in het 
zakje met de verkoop van hotdogs, Pater Lieven, 
mattentaartjes en confituurtaartjes.  
 
“Al deze initiatieven brachten 1.200 euro op. Wekelijks 
maakt Schoonderhage een radioprogramma. De apparatuur 
voor de productie van dit radioprogramma is echter aan 
vernieuwing toe. Met het ingezamelde bedrag kan 
Schoonderhage de nieuwe radio-installatie grotendeels 
bekostigen. Ook in de toekomst kan VZW Schoonderhage 
op de steun van de school rekenen. Tijdens de kerstmarkt 
werd door de directies van VBS Sint-Katrien en 
Schoonderhage reeds gebrainstormd over mogelijke 
samenwerkingsverbanden in de toekomst”, laat directeur 
Maarten De Boe weten.  

 

 
 

 

 
Bron HLN : 16/12/2019 

 
 

 
Door de coronacrisis werd VBS Sint-Katrien in Steenhuize-
Wijnhuize verplicht om zijn tweede Curieuzeneuzedag uit te 
stellen. Op termijn zal een kennismaking en een rondleiding 
in de school opnieuw mogelijk zijn. Tot dan biedt de school 
toekomstige ouders een digitale rondleiding aan. 
Om aan geïnteresseerde ouders toch tegemoet te komen, 
ontwikkelde VBS Sint-Katrien een digitale rondleiding. In 10 
minuten proberen we via een kennismakingsfilmpje een 
beeld te schetsen van de school en zijn omgeving, het 
opvoedingsproject en de totale werking. 
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Dat Steenhuize een hechte dorpsgemeenschap is, blijkt uit 
de spontane hulp van dorpsgenoten die directeur Maarten 
De Boe kreeg bij de heropstart van zijn school. “We kunnen 
leerlingengroepjes nu spreiden over zowat heel het dorp”, 
glundert hij. 
 
De zuidelijke en ietwat geïsoleerde Herzeelse deelgemeente 
Steenhuize heeft één basisschool: VBS Steenhuize, beter 
bekend onder de naam School Sint-Katrien. Directeur 
Maarten De Boe was al enkele dagen aan het puzzelen hoe 
hij op een comfortabele en veilige manier zijn leerlingen kon 
verdelen bij de heropstart van zijn onderwijsinstelling. “Het 
verdelen van onze lagere-schoolleerlingen zag ik wel zitten 
in ons schoolgebouw, maar dan zaten we nog met de opvang 
van kleuters en van de andere kinderen die voorlopig nog 
geen les kunnen volgen op school.” Maar in Steenhuize, waar 
iedereen elkaar kent, worden problemen snel opgelost. “In 
een mum van tijd kwamen twee voorstellen als een 
godsgeschenk uit de hemel gevallen: het parochiebestuur 
bood ons de parochiezaal aan die nu toch niet gebruikt 
wordt voor evenementen en volleybalclub De Griffoenen 
bood ons haar sportzaal Amalrik aan. Beide grote ruimtes 
kosten ons geen extra geld en ze maken een bijzonder goede 
en veilige spreiding mogelijk.” 
 
In de sportzaal worden kleuters opgevangen wiens ouders 
overdag gaan werken zijn. “De ruimte is daarvoor ideaal”, 
verduidelijkt de directeur. “De cafetaria kan gebruikt worden 
als een soort leraarskamer. In de parochiezaal organiseren 
we opvang voor de oudere kinderen. Dat betekent dat er 
tussen die twee opvangbubbels geen contact mogelijk is. De 
leerlingen die les krijgen, worden verdeeld over zes aparte 
bubbels in het schoolgebouw. Ook daar wordt gezorgd voor 
minimale onderlinge contacten, onder meer door gespreide 
start- en einduren.” 
 
Voorzitter Dirk Van de Putte van De Griffoenen is blij dat zijn 
bestuur kon meehelpen aan de organisatie. “We helpen al 
jaren om de jeugd van Steenhuize op sportief vlak te 
ontwikkelen, maar in deze coronatijd was dat niet mogelijk. 
We zijn blij en fier dat we nu op deze manier onze sociale rol 
kunnen spelen.” 
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Vrijdag 29 mei neemt Vrije Basisschool Sint-Katrien 
Steenhuize afscheid van een monument. Hoewel een 
monument statisch is, kan dit zeker niet gezegd worden van 
de enorm dynamische juf Hilde, die na 37 jaar dienst op haar 
welverdiende pensioen mag. “Juf Hilde was een van de 
stuwende krachten achter de bos- en zeeklassen”, vertelt 
directeur Maarten De Boe.  
Meer dan 37 jaar lang was Juf Hilde leerkracht 
bewegingsopvoeding in VBS Sint-Katrien Steenhuize. Zij is 
op dit moment nog steeds de eerste en enige L.O. -
leerkracht in de dorpsschool. “Juf Hilde was een van de 
stuwende krachten achter onze bos- en zeeklassen. Niets 
was haar te veel en ’s ochtends was ze reeds heel vroeg in 
haar turnzaal te vinden om materiaal klaar te zetten en 
bewegingsparcoursen op te stellen. Het liedje “Hey hey hey, 
doe maar mee zal voor eeuwig in ieders geheugen gegrift 
staan”, glimlacht directeur Maarten De Boe. 
 
Door de heropstart van de scholen op 18 mei kreeg juf Hilde 
gelukkig nog de kans om de laatste twee weken van haar 
carrière op school af te sluiten. “Wij willen juf Hilde in deze 
vreemde coronatijden toch een warm afscheid bezorgen en 
aan iedereen de kans geven om haar uit te zwaaien en te 
bedanken. Daarom deze warme oproep aan al onze ouders, 
leerlingen, oud-leerlingen: wie bezorgt juf Hilde een brief, 
postkaart, e-card, tekening, gedicht, foto, filmpje…. ? Dit 
alles mag verzonden worden naar 
jufhildeoppensioen@vbssintkatrien.be of Kloosterberg 25, 
9550 Steenhuize-Wijnhuize”, zegt de directeur. 
 
Door het vertrek van juf Hilde kwam een fel begeerde job vrij 
wat zich ook uitte in het aantal sollicitaties. Meer dan 12 
leerkrachten L.O. solliciteerden immers voor de job. 
Uiteindelijk werd gekozen voor Meester Wout, een 
polyvalente leerkracht met ruim 20 jaar onderwijservaring. 
“Gepassioneerd door onderwijs ging meester Wout na zijn 
verhuis naar de Vlaamse Ardennen op zoek naar een 
duurzame samenwerking met een school in de regio. Zijn 
passie en expertise liggen vooral in lichamelijke opvoeding 
en sport in het bijzonder en leren in beweging in een ruimer 
kader. Daarnaast schoolde hij zich bij tot 
lichaamsgeoriënteerd psychotherapeut en yogaleraar. 
Kortom een leerkracht met heel wat expertise die heel wat 
adelbrieven kan voorleggen.” 
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Gedurende de maand december ontving VBS Sint-Katrien 
een team van inspecteurs om de school door te lichten. Met 
de nodige trots kunnen we u melden dat wij een zeer gunstig 
advies ontvingen.  
 
Voor leerlingenbegeleiding, onderwijspraktijk kleuter en 
lager ontvingen wij heel wat groene scores (voldoet aan de 
verwachting). Voor kwaliteitsontwikkeling, strategisch 
beleid en visie ontvingen we een blauwe score (overstijgt de 
verwachting).  
 
Proficiat team VBS Sint-Katrien, dit is een wij-verhaal dat we 
samen hebben geschreven en waar we enorm trots op 
mogen zijn! Dank aan alle ouders voor het vertrouwen in 
onze school, want ook jullie zijn een belangrijke partner in dit 
wij-verhaal!  
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Deze leerlingen van het zesde leerjaar verlaten onze school: 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Allen die ons en de school steunden : de ouders en andere familieleden, de 

vrienden, de kennissen en alle mensen die zich op de een of andere manier 

hebben ingezet om van onze school een nog fijnere plaats te maken waar 

iedereen zich thuis kan voelen ! 

Het schoolteam. 

 

 

Dankbaarheid is de taal van de vriendschap. 

De band tussen mensen 

begint bij kleine dingen. 

Een groet, een lach 

een hand en blijheid. 

Dan groeit vriendschap 

en genegenheid. 
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