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news 
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Voorwoord 
Beste ouders,
Beste vrienden,

Als onze leerlingen van BUSO Sint-Mariadal de 
paasklokken beginnen helpen met chocolade 
paaseieren groot en klein, dan kan je er zeker van 
zijn: Pasen komt er aan. Ook de speelpleinwer-
king bereidt zich ijverig voor om in het Paasverlof 
weer pret, avontuur, belevenissen toe te voegen 
voor elkeen die in Oosterlo verblijft of speci-
aal naar Oosterlo komt afzakken tijdens deze 
schoolvakantieweken. Laat het mooie weer maar 
komen, het wordt terug tijd voor speeltijd. De 
natuur had verleden week al lentekriebels en ook 
de medewerkers brachten al een lentegevoel in 
huis door mee te doen aan de jaarlijkse opruim-
dag zodat het niet alleen buiten maar ook binnen 
weer fris oogt.

Voor een huis zoals het onze, waar zoveel lief en 
leed gedeeld wordt en waar het harde en zachte 

van ieders leven ons allen raakt, is de opvolging 
van de seizoenen een weldaad. We weten dat er 
na elke winter een lente volgt en dat we na een 
uitbundige zomer de rust en overvloed van de 
herfst mogen verwachten. Toch is het niet altijd 
gemakkelijk om het ritme van het leven zomaar 
te aanvaarden. Sinds de Kerstperiode hebben we 
afscheid moeten nemen van drie zusters: Zuster 
Goretti, Zuster Adrienne en Zuster Els. Met hen 
verdwijnt er weeral een belangrijk deel van het 
collectieve geheugen van ons MPI Oosterlo. Zij 
waren belangrijke dragers van de zending van 
ons huis en het is nu aan ons allemaal om in de 
geest van die zending verder te werken. Eerst en 
vooral vergt dat een warm hart voor cliënten en 
ouders.  Dat hebben de zusters ons voorgedaan 
en zo willen we verder.

Fijne paasdagen,

Nicole Knops

Vaarwel Zuster Goretti, Zuster Adrienne en Zuster Els
Zaterdag 17 januari werd Zuster Els begraven in 
de parochiekerk van Oosterlo. Zuster Els verbleef 
70 jaar in het klooster van de Zusters Francisca-
nessen van Oosterlo. Zij werd er zuster op het 
einde van de Tweede Wereldoorlog nadat zij Ma-
riadal had leren kennen door als monitrice kinde-
ren uit de stad Antwerpen te begeleiden die er 
tijdens de schoolvakantie gezonde lucht kwamen 
opsnuiven. Eerst werd zij ingezet als lerares in de 
lagere meisjesschool van de zusters in Oosterlo 
en enkele jaren op den Dam in Antwerpen, waar 

de zusters ook een lagere school hadden. In 1964 
kwam zij dan terug naar Oosterlo om in het toen 
nieuwe medisch-pedagogisch instituut een leef-
groep van gehandicapte kinderen onder haar 
hoede te nemen.

De laatste jaren was Zuster Els verantwoordelijk 
voor de kapel en fungeerde als schrijfster voor de 
kloostergemeenschap. In dat zeer mooie geschrift 
van haar of gebruik makend van een ouderwetse 
schrijfmachine. Alle nieuwjaarskaartjes werden 
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door haar nauwgezet beantwoord en geen enkele 
verjaardag in haar uitgebreide familie werd ver-
geten. De stemmige kapel van het klooster was 
altijd tot in de puntjes verzorgd en er mocht geen 
bloemetje in huis komen of het werd  door haar 
bestemd voor de kapel. Het laatste schrijfwerk 
waarmee Zuster Els bezig was tot de dag van haar 
overlijden was alle kaartjes met medeleven be-
antwoorden die toekwamen na het overlijden van 
haar medezusters Adrienne en Goretti. 

Inderdaad, het plotse heengaan van Zuster Els 
is niet het eerste verlies dat de kleine klooster-
gemeenschap van Zusters Franciscanessen op 
onze campus treft. Op 19 december overleed 
Zuster Goretti in het rusthuis Sint-Barbara in 
Herstelt. Zij was al enige jaren diep dement en 
haar heengaan was voor haar een verlossing. In 
feite was Zuster Goretti de jongste zuster van 
de kloostergemeenschap. Zij is geboren in 1933 
en werd kloosterzuster in 1954. Voor het MPI 
gesticht werd, heeft Zuster Goretti nog enige 
jaren meegedraaid in het huishoudelijk werk van 
klooster en pensionaat. Vanaf 1962 heeft Zuster 
Goretti 37 jaar als opvoedster gewerkt in de toen 
nieuwe paviljoenen, in de tijd dat deze opdracht 
nog 'monitrice' werd genoemd. Zij heeft mee MPI 
Oosterlo gemaakt tot een warm nest voor zovele 
kinderen die er over de jaren een toevlucht ge-
vonden hebben en begrip voor hun handicap. Zij 
was zeer geliefd bij de kinderen, maar evenzeer 
bij het personeel van MPI Oosterlo. Dat is nog 
maar eens gebleken op haar begrafenis waar 
oudgedienden van MPI Oosterlo in groten getale 
afscheid zijn komen nemen.

Een dag nadat Zuster Goretti is overleden stierf 
ook Zuster Adrienne die meer dan twintig jaar 
overste geweest is van de Zusters Franciscanes-

sen van Oosterlo. Reeds als jong meisje kende 
Zuster Adrienne Oosterlo want haar tante, Zuster 
Francisca, was er kloosterzuster sinds 1929 en 
was er overste van 1953 tot 1960. Een nichtje 
van haar, Antonia Stevens, Zuster Tarcitia, was 
twee jaar eerder al ingetreden. Zuster Tarcitia, de 
oud-directrice van het bijzonder lager onderwijs, 
woont nog steeds in het klooster met de drie 
medezusters die er nu nog zijn. Zuster Adrienne 
heeft altijd huishoudelijk werk verricht en het 
was voor haar een verrassing dat zij in oktober 
1990 geroepen werd om Moeder Helena op te 
volgen als overste. Het was ook geen gemak-
kelijk werk. De congregatie was toen reeds dui-
delijk in afbouw. Dit schip naar de veilige haven 
brengen was haar opdracht. Zij heeft dat altijd 
met veel panache en gezond verstand gedaan, 
totdat een val ongeveer twee jaar geleden, haar 
geknakt heeft. Zij werd in de jaren daarvoor al 
geplaagd door heel wat gezondheidsproblemen. 
Er zat niets anders op dan te verhuizen naar het 
zusterklooster van Herentals om daar de zorg te 
krijgen die zij nodig had. Omringd door haar me-
dezusters is zij daar zachtjes en vredig ontslapen 
in de nacht van 20 december.

Zuster Alice, Zuster Augustine, Zuster Tarcitia en 
Zuster Josepha danken iedereen voor het mede-
leven bij het overlijden van hun medezusters. 

Nicole Knops
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Beleidsplandag 

Op vrijdag 27 februari  2015 verzamelden de di-
rectie en diensthoofden van MPI Oosterlo zich op 
een rustige locatie in Westerlo voor de jaarlijkse 
beleidsplandag.  Nicole Knops opende de dag 
met een presentatie waarin aan de hand van ze-
ven thema’s werd teruggeblikt naar het voorbije 
jaar en werd stilgestaan bij de uitdagingen die dit 
jaar voor ons liggen. 

MFC
De erkenning als Multifunctioneel Centrum half 
januari 2014 is sneller gegaan dan verwacht. Dat 
het centrale thema van het MFC vraaggestuurd 
werken is, heeft zich onmiddellijk laten voelen in 
alle geledingen van onze organisatie. Het feit dat 
we als klassiek MPI destijds progressief zijn ge-
weest door het aanbieden van deeltijds internaat 
heeft ons enige voorsprong gegeven in het kun-
nen omgaan met deze ondersteuningsvorm. Het 
is onze opdracht om het all-in pakket meer en 
meer achter ons te laten en gemakkelijk switchen 
tussen verschillende ondersteuningsvormen mo-
gelijk te maken. Daarbij moet het perfect moge-
lijk zijn dat een cliënt bijvoorbeeld op maandag 
ondersteund wordt door een begeleiding van 
onze ambulante dienst, op dinsdag en woensdag 
wordt opvangen in verblijf en op donderdag ge-
niet van dagopvang.  De klassieke indeling inter-
naat/semi-internaat is achterhaald. We denken 
voortaan in termen van modules, soepele trajec-
ten en zorg op maat. We ondervinden dagelijks 
dat het heel veel organisatorisch puzzelwerk 
vraagt om zonder extra middelen te kunnen in-
gaan op de verscheidene ondersteuningsvragen 
van ouders. 

In het verleden hadden we 187 erkende plaatsen, 
in 2014 realiseerden we binnen MFC 205 begelei-
dingsovereenkomsten. Er werd een zorgregisseur 
aangesteld en er kwam een vereenvoudigde op-
nameprocedure.

Primeurs in 2014 waren het feit dat er in het 
dagverblijf De Luwte ook schoolgaande cliën-
ten werden opgevangen en voor het eerst in 
de geschiedenis van het MPI een cliënt uit een 
woongroep van de minderjarigenzorg school 
loopt buitenshuis. ’s Morgens en ’s avonds wordt 
hij met de schoolbus van Tongelsbos aan onze 
receptie opgehaald en gebracht. 
MFC heeft ook in de ondersteunende diensten 
(logistieke diensten, cliëntadministratie, enz…) 
heel wat veranderingen in gang gezet. Naar aan-

leiding van verhoogde weekendopvang werd het 
koken van verse maaltijden op zondag gereali-
seerd. Dit heeft vooral op vlak van overleg met 
medewerkers heel wat inspanningen gekost. 

Crisisbed Integrale jeugdhulp
Crisisbed Integrale jeugdhulp is een hulpverle-
ningsprogramma waarbij in acute crisissituaties 
voor een beperkte periode opvang wordt gebo-
den aan cliënten die tot onze doelgroep behoren. 
Het gaat om een alternerend systeem waarbij 
om de twee jaar door onze voorziening één ver-
zekerd bed wordt aangeboden. In principe gaat 
het om een bed/bad/brood/bank-formule,  maar 
er moest in 2014 veel meer geïnvesteerd worden 
om tegemoet te kunnen  komen aan de proble-
matieken waarmee we geconfronteerd werden. 
Het feit dat kinder- en jeugdpsychiatrie niet in dit 
hulpverleningsprogramma is opgenomen, zette 
ons soms onder zware druk. 
Binnen integrale jeugdhulp bleek men onvol-
doende vertrouwd met kinderen en jongeren  
met een verstandelijke beperking. Bovendien 
konden jeugdrechters in 2014 rechtstreeks 
doorverwijzen, wat  nog niet het geval was bij 
de opstart van deze opvangvorm een paar jaar 
geleden.
Er zijn binnen integrale hulpverlening momen-
teel twee uitbreidingsplaatsen voor crisisbedden 
voor kinderen met een handicap in de provincie 
Antwerpen voorzien De gesprekken hierover zijn 
gaande. Systeemfouten moeten nog geremedi-
eerd worden en er moet nog gewerkt worden 
aan een haalbare strategie. Crisishulp is een waar-
devol systeem als het kan gebruikt worden zoals 
het initieel is bedoeld. 

Nieuwbouw
De nieuwbouw in de Van Hoornestraat werd 
‘Huis Helena’ genoemd, naar de Moeder Overste 
die in 1961 het MPI oprichtte en de grote droom 
koesterde om te starten met de opvang van vol-
wassenen met een verstandelijke beperking.  De 
tijdsdruk om de bouwwerken van start te laten 
gaan is zeer groot geweest.  De opstelling is een 
gebouw met 40 studio’s en buitenruimtes (4 X 10 
plaatsen) voor de doelgroep GES+ (cliënten met 
gedrags-en emotionele problemen). Er zijn 35 
opvangplaatsen voor nieuwe cliënten voorzien, 
waarvan 25 voor volwassenen (eventueel vanaf 
16 jaar) en 10 voor minderjarigen (eventueel tot 
25 jaar). De opstartdatum is december 2015. 
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Spelen en Bewegen
Het Leaderproject met oa. het herinrichten van 
de BKLO-speelplaats en het uitbouwen van het 
Kikkerpad en de Kikkerweide werd in 2014 afge-
rond. Nieuw in dit concept is het toelaten van de 
buitenwereld op het domein van MPI Oosterlo. 
Onder andere leerlingen van de plaatselijke 
Freinetschool, jeugdbewegingen enz… maken 
gebruik van accommodaties die worden aange-
boden. 

Organigram
De organigramwerken waren een driejaarlijkse 
cyclus die nu grotendeels is afgerond. De cluster 
ambulante/mobiele ondersteuning neemt in het 
organigram een centrale plaats in De vormgeving 
van de verschillende clusters moet nog verder 
verfijnd worden. Het organigram van de departe-
menten zorg en bedrijfsvoering werd verder op 
punt gesteld; mandaten en eindverantwoorde-
lijkheden werden  toegewezen.  Er wordt alsmaar 
meer ingezet op georganiseerde samenspraak. 
Het grootste resultaat is meer sturing.  We willen 
niet alleen werken aan een duidelijkere struc-
tuur, maar ook aan een nieuwe bedrijfscultuur.  
Daarnaast zetten we verder in op het verspreiden 
van expertise die in huis is en op laagdrempelige 
initiatieven als Hapje-Kopje.  Voor medewerkers 
uit de volwassenenwerking werden in 2014 
‘Warmwaterdagen’ georganiseerd als denktank 
en inspiratiebron. 

Mediander
Mediander, waarvan MPI Oosterlo deel uitmaakt, 
bestaat reeds vijf jaar als netwerkorganisatie.  
Omdat onze maatschappelijk opdracht wijzigt, is 

schaalvergroting binnen de sector noodzakelijk. 
Mediander evolueert daarom van een netwerk-
organisatie naar een vorm van partnerschap met 
autonome organisaties die het Franciscaans ge-
dachtegoed uitdragen. 

Erfgoed
Er werd in 2014 in het klooster een archiverings-
project afgesloten door medewerkers van het 
directiesecretariaat.  Meer dan 1.000 objecten 
werden na eigendomsoverdracht van de zusters 
aan MPI Oosterlo historisch waardevol bevonden 
om te archiveren. Eén van de eigendommen 
blijkt  een manuscript te zijn uit 1687. 

Uitdagingen 2015
In 2015 staat de verdere uitbouw van de flexibili-
sering van zorg binnen het Multifunctioneel Cen-
trum (MFC) en het Flexibel Aanbod Meerderjari-
gen (FAM) centraal. Daarnaast zal de focus liggen 
op het updaten van het kwaliteitshandboek met 
soepele, korte en efficiënte procedures. 
Op vlak van infrastructuur wordt er hard gewerkt 
aan de voorbereiding van de ingebruikname van 
Huis Helena. Tevens zal er verder ingezet worden 
op een nieuwbouw met aangepaste infrastruc-
tuur voor ouder wordende cliënten in Geel, voor-
namelijk gericht op cliënten die reeds in MPI Oos-
terlo verblijven.  Dit project zit ingebed in vzw 
Astor, een project dat een woonzorgcentrum, 
zorgflats en levensloopbestendig wonen omvat. 
Het is een inclusief project dat belangstelling van 
de overheid geniet, al is er momenteel geen ze-
kerheid meer omtrent de VIPA-subsidie. 
Naar medewerkers toe ligt de focus op het afwer-
ken van het organigram en het verder uitklaren 
van functies. Binnen het HRM-beleid zal de aan-
dacht voornamelijk uitgaan naar de motivatie en 
ondersteuning van medewerkers. 
Het organiseren van informatie zal in 2015 door 
middel van het elektronisch cliëntendossier ver-
der uitgebouwd worden. 
2014 was een financieel gezond jaar. In 2015 wil-
len we een financiële cyclus realiseren met meer 
impact van leidinggevenden en diensthoofden 
op vlak van begroting. Daarnaast is het verder 
optimaliseren van het aankoopbeleid in 2015 een 
belangrijk streefdoel.
In het kader van netwerkvorming in functie van 
betere dienstverlening in de regio zijn er op be-
stuursniveau gesprekken aan de gang met vzw 
De Schakel. 

Annemie Meel
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Crisishulp in MPI Oosterlo

Het is helaas bijna wekelijks in het nieuws. Jonge-
ren met ernstige emotionele problemen vinden 
onvoldoende plaats in de residentiële hulpverle-
ning.

Steeds is het een verhaal over een droeve tocht 
langs meerdere organisaties om tenslotte een 
nachtje in een politiecel te eindigen.
Dikwijls zijn het jongeren met een verstandelijke 
beperking. Alle inspanningen ten spijt heeft de 
zorgzwaartegarantie, ingeschreven in perspec-
tiefplan 2020, hier nog geen verschil kunnen 
maken. In de Morgen van 21 maart jl. stond een 
treffend opiniestuk van Mark Van Bellinghen, 
kinder-en jeugdpsychiater. Een korte passage: 

‘…In de meeste gevallen waar crisishulp voor 
jongeren noodzakelijk is, gaat het om een com-
binatie van voorbeschikkende, uitlokkende en 
situationele factoren, maar het onveilig gehecht 
zijn ligt meestal aan de basis van de kwets-
baarheid van deze jongeren. Zij hebben een 
geschiedenis van verwaarlozing, verwerping, 
vechtscheidingen: een autobiografie waarin 
onvoorwaardelijke liefde ontbreekt. Deze jon-
geren ervaren een existentieel onveiligheidsge-
voel in een fase van hun ontwikkeling die juist 
het tegenovergestelde vraagt. De grond was 
niet sterk genoeg voor de groeiende boom. De 
levensangst wordt natuurlijk niet vertaald in 
een politiek correct discours, maar in storend 
agerend gedrag dat henzelf treft (automutu-
latie, zelfmoordpogingen, drugs) of gericht is 
naar anderen (agressie). Vermits ondertussen 
de boom wel (scheef ) groeit, ontstaan ook 
verschillende psychiatrische symptomen. De 
maatschappij beantwoordt deze vraag naar vei-
ligheid, naar zorg, naar verbondenheid … met 
de onveiligheid van een versnipperd systeem 
dat zelf niet meer weet hoe alles in mekaar zit. 
Kinderen en jongeren met storend symptoom-
gedrag belanden in een kafkaiaans schaakspel 
met verschillende actoren in de vrijwillige hulp-
verlening enerzijds en de gerechtelijke jeugd-
zorg anderzijds...’

Crisishulp, ingericht door Integrale Jeugdhulp 
(IJH), probeert een antwoord te formuleren maar 
blijkt slechts een druppel op een hete plaat. Een 
bijkomend probleem bestaat erin dat de kinder-
en jeugdpsychiatrie niet onder de grote samen-
werkingskoepel valt want federaal aangestuurd. 
IJH wordt op het Vlaamse niveau geregeld. In het 

werkveld ontstaan echter hoopvolle initiatieven 
van samenwerking. Samenwerking is geen tover-
woord maar in situaties waarin jongeren volledig 
vastlopen kan het een belangrijk verschil maken 
of je met meerdere partners rond de tafel zit of 
ieder apart in zijn organisatie vaststelt dat de or-
ganisatie geen oplossing kan bieden. 
In 2014 hadden we het verzekerd crisisbed. Voor 
22 cliënten met ernstige problemen konden we 
heel even (maximaal 14 dagen per casus) het 
verschil maken. Het waren telkens schrijnende 
verhalen, onmogelijke situaties waarin jongeren 
in deze tijd terechtkomen. Het onrecht dat hen 
werd aangedaan maakte ons soms boos. Soms 
voelden we ons ook samen met hen slachtoffer 
van het systeem. 

We moeten ons nog leren bewegen in deze om-
geving, geconfronteerd met een alles overheer-
send gevoel van onmacht. 

Kwaadheid is een slechte boodschapper in deze 
situaties. Peter Adriaensens zei in een interview: 
‘Soms zitten alleen nog maar boze mensen rond 
de tafel.’  Het is inderdaad een vaststelling die 
je kan maken. De jeugdrechter is boos op de 
jeugdpsychiater, die op zijn beurt boos is op de 
voorziening die een jongere aan de deur zet, een 
voorziening die op haar beurt boos is op de jon-
gere die alles kort en klein sloeg, en de jongere, 
… is boos op iedereen.

Uit deze doodlopende straat moeten we weg ge-
raken. Samenwerken is een kans om stapstenen 
te maken in het moeras.  Aan de kant gaan staan 
en met de vinger wijzen helpt niet. We moeten 
met z’n allen de handen uit de mouwen steken. 
Het is onze maatschappelijke plicht, zeker als gro-
te organisatie met dienstverlening aan kinderen 
en jongeren als bestaansreden om het, samen 
met anderen, voor deze kinderen en jongeren 
op te nemen. Zij hebben onze kennis nodig, ons 
engagement dat we hen niet laten vallen. Zij 
moeten de boodschap krijgen dat mensen hen 
belangrijk vinden. Dat ze de moeite waard zijn en 
hulpverleners in hun krachten en mogelijkheden 
geloven en hier samen met hen willen op inzet-
ten. Als we voldoende partners vinden in de zorg, 
kunnen we een vlechtwerk maken waardoor we 
hen kunnen dragen. De complexiteit is groot, er 
zullen dus vele handen nodig zijn om dit moge-
lijk te maken.
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Tegelijkertijd houden we uiteraard de balans in 
evenwicht met het geheel van onze ondersteu-
ningsopdrachten. We blijven verder inzetten op 
onze ondersteuning voor kinderen en jongeren 
en volwassenen met een verstandelijke handicap 
die gelukkig deze kwetsuren niet opliepen maar 
het geluk hadden om in een zorgzaam gezin 
terecht te komen in een liefdevolle omgeving. 
Voor hen gaan we de uitdaging aan om in de 
gewijzigde omgevingen van MFC en FAM net die 
ondersteuningslijnen uit te tekenen die zij nodig 
hebben. 

In het verleden konden we slechts een beperkte 
groep mensen ondersteunen. Nu gaan we samen 
met de familie, met direct betrokkenen op zoek 
welk aandeel ieder op zich kan nemen in de on-
dersteuning. Op deze manier hopen we ruimte 
te scheppen waarbinnen we een grotere groep 
mensen kunnen verder helpen. 

We zoeken hiervoor ook extra kansen bij de re-
guliere diensten. Ook zij kregen een opdracht 
van de minister van welzijn in de ondersteuning 
van mensen met een verstandelijke beperking en 
hun netwerk. 

Al die wegen helpen op termijn om verschillende 
ondersteuningsopdrachten te kunnen blijven op-
nemen in een rustige en aangename omgeving. 
Rust is en blijft een belangrijke troef in de onder-
steuning van kinderen, jongeren èn volwassenen 
met een verstandelijke handicap, al dan niet 
met bijkomende problemen. Rust en regelmaat. 
Ze vormen een basis waarop kinderen kunnen 
groeien. Een basis waardoor ze krachten kunnen 
opdoen en een eigen identiteit kunnen uitbou-
wen met het perspectief dat ze zich wensen. 

‘De volgende dag kwam het prinsje terug. Je had 
beter op dezelfde tijd kunnen komen, zei de vos. Als 
je bijvoorbeeld om vier uur ’s middags komt, begin 
ik om drie uur al gelukkig te worden. Hoe later het 
wordt, des te gelukkiger voel ik me. En om vier uur 
word ik al onrustiger; zo zal ik de waarde van het 
geluk leren kennen! Maar als je op een willekeurige 
tijd komt, dan weet ik nooit hoe laat ik mijn hart 
klaar moet maken… Riten moeten er zijn.
Wat is een rite? zei de kleine prins. Dat is ook een 
vergeten begrip, zei de vos. Een rite maakt dat de 
ene dag verschilt van alle andere dagen, het ene uur 
van alle andere uren.’

Uit: De Kleine prins van A. De Saint-Exupéry

An Bellemans
 

Gemeentelijke toelage
Een heel aantal gemeentebesturen voorzien 
toelagen voor gezinnen met een persoon 
met een beperking.  
De hoogte van de toelage en de voorwaar-
den om ze te verkrijgen verschillen van ge-
meente tot gemeente.
Vraag het na in jouw dorp of stad – deze info 
is meestal ook na te lezen op hun website, of 
in het gemeentelijk informatieblad.
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Huis Helena

Een bijzonder huis voor een bijzondere doelgroep

Om cliënten met een ernstige gedrags- en emo-
tionele stoornis op een zorgzame manier te kun-
nen helpen, hebben we onder andere nood aan 
een aangepaste infrastructuur. Een werkgroep 
infrastructuur bereidde dit voor en is nu opge-
heven, de werken zijn ondertussen  gestart en 
zitten  zelfs voor op schema. Einde 2015 zal deze 
woning in gebruik worden genomen.

Het huis zal een woonplaats bieden aan 40 men-
sen met gedrags- en emotionele problemen. Het 
gaat om 25 volwassenen en 10 minderjarigen. Er 
werden naast het uitbreidingsbeleid nog 5 extra 
plaatsen voorzien vanuit het tehuis niet werken-
den.

Elke groep heeft een aparte inkom en een be-
zoekersruimte. De gemeenschappelijke  ruimtes 
liggen centraal, met daar omheen de kamers. 
Het sanitaire gedeelte  bevindt zich centraal in 
het gebouw. Doormidden het gebouw loopt een 
gang die niet toegankelijk is voor cliënten, waar 
alle leveringen  plaatsvinden. Dit draagt bij  aan 
een prikkelarme leefomgeving.

Het grote huis zal opgesplitst worden in 4 groe-
pen van 10, die telkens nog eens kunnen werken 
in groepjes van 5. De uitgangspunten zijn:
• Persoonlijke ruimte, zowel binnen als buiten. 

Elke kamer heeft een leef- en slaapgedeelte 
met eigen sanitair dat afsluitbaar is.

• Leven vertrekt vanuit de kamer. Prikkelarm, 
individu-gericht.

• Veiligheid, ook in crisis biedt de kamer veilig-
heid en levenskwaliteit. Het slaapgedeelte 
heeft in momenten van crisis de functie van 
time-out. Geen onnodige transfers. 

 
Einde 2014 werd een werkgroep opgericht, die 
zich zal focussen op het inhoudelijke traject. In de 
eerste plaats werd er een inventarisatie gemaakt 
van gedrags- en emotionele stoornissen in al zijn 
aspecten, om vervolgens een prioriteitenlijst op 
te maken, gaande van doelgroep bepaling, per-
soneelsbezetting, doelgroep/visie/methodieken.

In februari vond het werkplekleren plaats tussen 
de minderjarigen en volwassenen binnen MPI 
Oosterlo. Momenteel zijn er een aantal mensen 
die een leerstage doorlopen in andere voorzie-
ningen die werken met mensen met deze pro-
blematieken. Stages in een aantal leefgroepen in  
DVC ’t Zwart Goor: Amanis, Beukenhof; in Strij-
tem: de Schering, Zonnelied, Joachimsdal. 

Chantal Geudens, clustercoördinator
Jean Luc Janssens, manager infrastructuur
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Buiten-Maten in Oosterlo

Oosterlo dorp op de landkaart zetten als het war-
me, zorggerichte en natuurrijke dorp dat het ooit 
was. Het klinkt als een grote uitdaging. Nochtans 
zijn alle elementen aanwezig. 

Dat konden we vaststellen toen we samen aan 
het Leaderproject trokken en het kikkerpad en de 
kikkerweide tot stand kwamen. 

Uit de samenwerking rond dit project, groeide 
een volgende droom.
We merkten een gemeenschappelijk streven van 
velen naar een meer duurzame en inclusieve sa-
menleving. 

Kenmerkend voor Oosterlo is de aandacht voor 
zorg op maat voor mensen met een beperking 
(MPI Oosterlo en Huis Perrekes),  het ‘levend’ 
leren of ervaringsgericht onderwijs in de lokale 
kleuter- en lagere school en de scholen voor 
buitengewoon onderwijs, het engagement van 
verschillende verenigingen en tegelijkertijd de 
expansieve groei van private woningen en appar-
tementen.

Bij de verschillende partners is er de toenemende 
wens om zich te verbinden in de zorg voor het 
dorp en zijn bewoners. We willen de inrichting 
van de openbare ruimte als ontmoetingsplaats 
inrichten in relatie tot alles wat groeit en bloeit.  
Eenieder moet worden aangesproken om vol-
gens eigen mogelijkheden een betekenisvolle rol 
en functie op te nemen die het geheel versterkt.

Partners: Huis Perrekes vzw, MPI Oosterlo vzw, De 
Steltloper, Freinetschool, CSA-de plantentrekker, 
Natuurpunt, Bioboerderij De Steenovens, Kerkfa-
briek, BuSO Oosterbos en BKLO Oosterbos, Trees 
& Bees, zorgboerderij. 

We noemen ons project BUITEN-MATEN  en wil-
len in verbinding met de lokale gemeenschap de 
groene ruimte optimaal inzetten om biologisch 
te verbouwen en te benutten. 

We starten kleinschalig maar zeer concreet en we 
zijn trouw aan de principes van verbondenheid in 
een kleinschalige gemeenschap, het belang van 
duurzaamheid en we geven gestalte aan inclusie. 
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We willen concreet resultaat op een aantal do-
meinen:
• benutten van braakliggende gronden
• toegankelijkheid voor de lokale gemeen-

schap
• producten streven naar biostandaarden 
• een opvoedings-en ervaringstraject reali-

seren voor alle bevolkingsgroepen, in het 
bijzonder voor de meest kwetsbaren: perso-
nen met een handicap, mensen die complex 
ouder worden en kinderen

• concreet vorm geven aan de voedingscyclus 
door de inschakeling in arbeid en verzorging

• ontmoetingen realiseren tussen de verschil-
lende partners en de plaatselijke bevolking. 

In een eerste fase zetten we hoofdzakelijk in op 
het kweken  van kwaliteitsvol varkensvlees. Er 
worden varkens geplaatst in de weide bij Huis 
Perrekes en in de weide aan Ateljee Hagelbos. 
Het eerste jaar beperken we ons tot het ver-
werken van het varkensvlees van twee varkens 
. Dit vlees zal worden bereid in MPI Oosterlo en 
in Huis Perrekes. De overige varkens worden 
volgens de gebruikelijke bioprocedures in De 
Steenovens, een bioboerderij in Geel, verder op-
genomen.

Onze cliënten helpen de dieren verzorgen en 
voederen. 

We waken erover dat een boer zijn taken als boer 
kan opnemen.  De pedagogische invalshoeken 
liggen bij de begeleiders en leerkrachten. Een 
pedagogisch project ligt mee aan de basis van de 
samenwerking: educatie, informatie over duur-
zame landbouw.  In dit project wordt aan kinde-
ren, jongeren en volwassenen, al dan niet met 
handicap, de voedingscirkel bijgebracht: zorg 
goed voor de dieren zodat die dieren later in de 
voedselketen ook kwaliteitsvol vlees bieden. 

We willen doorheen dit project op termijn kwali-
teitsvol vlees beschikbaar stellen voor meerdere 
lagen van de bevolking. Dit niet alleen door be-
wustmaking maar evenzeer door financiële haal-
baarheid na te streven.

Op vrijdag 27 maart werden drie biggetjes ge-
plaatst in Ateljee Hagelbos. Kom zeker eens 
langs, het is een vrolijk gezicht om hen te zien 
ronddartelen in de weide.

An Bellemans
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Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

Agressie en geweld binnen en buiten het gezin 
kan menig ouder, leerkracht en begeleider tot 
wanhoop drijven. Vroeger dienden de kinderen 
en jongeren te gehoorzamen aan de gezagsfi-
guren (dé volwassenen). Het was de ‘harde’ of 
traditioneel autoritaire aanpak, waarbij ouders/
leerkrachten/begeleiding zich voordeden als 
‘de baas’ die altijd gelijk had en waarbij het 
kind moest én zou luisteren. Waar nodig werd 
geweld gebruikt om de gehoorzaamheid af te 
dwingen. Deze klassieke autoriteit was geba-
seerd op afstand en angst, en het kind of de 
jongere werd verantwoordelijk gesteld voor 
escalaties. Echter, omwille van de verande-
rende tijdsgeest werd deze manier van gezag 
uitoefenen niet langer aanvaard en heeft de 
traditionele autoriteit aan legitimiteit verloren. 
Als tegenreactie hierop werd in de jaren ’70 en 
daarna geëxperimenteerd met de anti-autori-
taire opvoedingsstijl, waarbij de volwassenen 
zich moesten beperken tot het geven van 
warmte, begrip en aanmoediging, en moesten 
afzien van elke vorm van dwang. Kinderen en 
jongeren werden volledig vrij gelaten, zonder 
opgelegde grenzen en sturing, en konden zelf 
uitmaken wat goed voor hen was. De onder-
mijnde traditionele autoriteit en het falen van 
de liberale opvoedingsdroom deden de nood-
zaak toenemen aan een nieuwe, betere aan de 
huidige tijd aangepaste vorm van (ouderlijk) 
gezag: van oude naar nieuwe autoriteit. 

Wat doe je met een kind of jongere die wei-
gert te luisteren, je uitscheldt of zelfs agressief 
wordt? Wat als reeds ontelbare dingen zijn 
geprobeerd, maar niets lijkt te werken, of erger 
nog: je tussenkomst leidt tot nog meer escala-
tie? Steeds meer ouders, leerkrachten en bege-
leiders ervaren moeilijkheden bij de aanpak van 
ernstig probleemgedrag bij kinderen en jonge-
ren. Het gevoel van onmacht en onzekerheid 
is vaak groot, wat maakt dat zij heen en weer 
geslingerd worden tussen toegeven, vermijden 
(zachtere of permissieve aanpak) en terugvech-
ten (harde of autoritaire aanpak). De vraag rijst 
dan welke aanpak het beste ‘werkt’. Met regel-
maat wordt gepleit voor een ‘hardere’ aanpak, 
maar verdere escalatie van de situatie ligt dan 
op de loer. Haim Omer, hoogleraar psychologie 
in Tel Aviv en oprichter van het ‘New Authority 
Center in Israël, ontwikkelde vanuit zijn werk 
met gedragsmoeilijke jongeren en hun gezin-
nen in Israël een visie en tools die antwoorden 

zouden kunnen bieden op deze ervaren on-
macht en onzekerheid. Hij baseerde zich op de 
geweldloze methoden van Gandhi en Martin 
Luther King. 

De Nieuwe Autoriteit is een basishouding, 
waarbij het uitgangspunt de hechtingsrelatie 
is tussen ouder en kind en waarbij aanwezig-
heid, toezicht, nabijheid en betrokkenheid 
belangrijke aspecten zijn. Het beoogt ouders te 
ondersteunen in het op een geweldloze manier 
aanwezig te zijn in het leven van het kind of de 
jongere en hen te versterken in hun positie en 
krachten als opvoeder. Machts- of onmachts-
gevoelens en gedragingen worden vervangen 
door uitingen van kracht. Belangrijk hierbij is 
dat ouders zich leren te richten op hun eigen 
gedrag (zelfcontrole), en niet op het gedrag van 
het kind of de jongere. Het gedrag van het kind 
of de jongere kunnen we niet controleren. Een 
veilige plek wordt gecreëerd door duidelijke 
grenzen en verwachtingen naar het kind of de 
jongere toe te verwoorden (routine). Verder is 
de Nieuwe Autoriteit verankerd in een transpa-
rant sociaal netwerk: “It takes a village to raise 
a child”. De ouder/opvoeder staat er niet alleen 
voor, maar wordt gesteund en gesterkt door 
zijn netwerk (vb. tante, verre neef, trainer van 
de sportclub, leerkracht, buur, professioneel 
medewerker, ..). Het kind of de jongere wordt 
aangesproken vanuit een wij-boodschap in 
plaats van een ik-boodschap. 

Voor die situaties waarin er geen mogelijkheid 
meer is tot dialoog, waar het ouderlijke gezag 
onder spanning staat en ouders zich mach-
teloos voelen omwille van de voortdurende 
vicieuze cirkel ontwikkelden Haim Omer en zijn 
team een aantal tools van Geweldloos Verzet, 
voortbouwend op de basishouding van Nieuwe 
Autoriteit. Deze tools hebben tot doel ouders 
en begeleiders te helpen hun gezag te herstel-
len en de verantwoordelijkheid te nemen de-
escalatie in te zetten op een niet-gewelddadige 
manier en op die manier de dialoog opnieuw 
mogelijk te maken. Gesteund en gesterkt door 
het netwerk, gaan ouders zich op een geweld-
loze manier verzetten tegen destructief, domi-
nant, gewelddadig gedrag en onbereikbaarheid 
van het kind of de jongere. Hierbij vermijdt de 
ouder fysiek geweld, het gebruik van dreigen-
de, vernederende taal of handelingen en gaat 
hij niet mee in escalatie. 
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Nieuwe Autoriteit en Geweldloos verzet biedt 
een kader om samen te werken met het net-
werk, om de regie gezamenlijk vast te pakken 
en vast te houden.

“Dit is geen zaligmakend model, 
maar voor ouders en opvoeders die het niet meer 
zien zitten, kan dit een uitweg zijn” 
(Idan Amiel)

In maart 2015 werd de 3-daagse opleiding 
‘Nieuwe autoriteit en Geweldloos verzet’ ge-
volgd door Mondelaers Ann (psychologe BuSO 
Sint-Mariadal), van Gompel Annelies (orthope-
dagoge BKLO), Verbeken Lieve (Diensthoofd 
Psychopedagogische Dienst – orthopedagoge), 
Bosmans Hanne (Sociale Dienst), en Verheyen 

Evelien (Psychopedagogische Dienst – orthope-
dagoge). We maakten uitgebreid kennis met de 
principes van Nieuwe autoriteit en Geweldloos 
verzet. De opleiding ‘Nieuwe autoriteit en Ge-
weldloos verzet’ werd georganiseerd vanuit een 
samenwerking tussen PraKticum (Jeugdzorg 
Emmaüs) en The New Autority Center uit Israël 
(Amiel Idan & Lipschitz Nitzan). Tijdens twee 
interne vormingsdagen (30 januari en 27 maart 
2015) kregen ook de school (BuSO en BKLO) als 
de MPI-medewerkers de kans  kennis te maken 
met dit gedachtegoed. Stafmedewerker zorg, 
Karen Rosseels, die de jaaropleiding Geweld-
loos verzet volgde, verzorgde deze samen met 
collega’s uit MPC Sint Franciscus  te Roosdaal. 

Verheyen Evelien

Villa Piepin

Villa Piepin is een opvang voor kinderen 
met en/of zonder extra zorgbehoefte die 
kinderen 7d/7dn 24u/24u opvangt, tevens 
ook ‘s nachts, weekends, vakantieperiodes, 
enz.  Aan deze opvang is een zorgboerderij 
verbonden, deze omvat een kinderboerderij 
en een fruit- en groenteteelt.
In de zorgboerderij is het mogelijk om met 
de klas op dagbezoek te komen.
Op de zorgboerderij werken volwassenen 
met een beperking. 
Op zaterdag 2/5/2015 en zondag 3/5/2015 
is er opendeurdag in Villa Piepin van 10u – 
18uur.  

Villa Piepin
Evelien van Kemenade
Bruine Kolk 14, Balen 
Info@villapiepin.be
www.villapiepin.be

Een vakantiewijzer
Op vakantie gaan… iedereen snakt er wel 
eens naar. Even weg uit de vertrouwde om-
geving, frisse lucht in je hoofd,.. Maar voor 
mensen met een beperking en hun gezin 
is een vakantie vaak een hindernissenpar-
cours.  Daarom heeft vzw De Kade nu Vakan-
tiewijzer in het leven geroepen. 
Vakantiewijzer is een gratis dienstverlening  
en  zorgt voor een vakantie op maat van het 
kind/ de jongere of de volwassene met een 
beperking zodat deze maximaal kan ge-
nieten van vakantie samen met zijn  gezin, 
familie, vrienden...
Samen met u gaat vakantiewijzer na wat 
u nodig hebt om te kunnen genieten van 
vakantie: ‘we zoeken samen naar een pas-
send vakantieverblijf, we bespreken met het 
vakantieverblijf uw wensen over aanwezige 
hulpmiddelen, aangepaste maaltijden, pas-
sende kamer,...zodat u zonder zorgen kunt 
vertrekken op vakantie.‘
Vakantiewijzer maakt voor u ook afspraken 
voor medische ondersteuning ter plekke 
maar ook afspraken voor ondersteuning bij 
een uitstap of professionele begeleiding ter 
plekke behoort tot de mogelijkheden van 
vakantiewijzer.

Nederlandse websites omtrent vakantie
www.vakantie-en-autisme.nl
www.vanhartevakanties.nl
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Type 9 start op 1 september 2015

Vanaf 01/09/2015 gaat het nieuwe type 9 van 
start voor kinderen en jongeren met autisme die 
geen verstandelijke beperking hebben (IQ hoger 
dan 60) en die, ondanks redelijke aanpassingen, 
niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. 
Om een type 9 erkenning te krijgen moet er ook 
een diagnose autisme gesteld worden door een 
multidisciplinair team. 
Voor leerlingen die nu al in het buitengewoon 
onderwijs zitten, zal er niets veranderen. Ze kun-
nen in het type of de opleidingsvorm waar ze 
zitten blijven. Zo blijven leerlingen met autisme 
en een verstandelijke beperking  terechtkunnen 
in het type 2 van buitengewoon onderwijs.
Het BKLO Oosterlo en BuSO Sint-Mariadal  en 
de 2 scholen van Tongelsbos die bij de  vzw 
Oosterbos horen (en in totaal 166 scholen in 
Vlaanderen), hebben de erkenning gekregen om 
op 01/09/2015 met type 9 van start te gaan. Een 
bijkomende ondersteuningsvraag kan ook voor 
Type 9 leerlingen aan MPI Oosterlo vzw worden 
gevraagd. Een correcte indicatiestelling door 
de Integrale Toegangspoort blijft hier uiteraard 
noodzakelijk.
Om het nieuwe type 9 te kunnen beginnen moet 
je nog wel voldoen aan de oprichtingsnorm. Voor 
het BKLO is de oprichtingsnorm 14 leerlingen; 
voor BuSO zijn er enkel oprichtingsnormen op 
het niveau van de opleidingsvormen. In de prak-
tijk betekent dit voor het BuSO dat zij met 1 type 
9 leerling voldoende hebben om te kunnen op-
starten, het BKLO moet daarentegen over 14 type 
9 leerlingen beschikken.
Momenteel lopen in de 4 scholen van Oosterbos 
heel wat leerlingen school die het profiel hebben 
van een type 9 leerling. Voor BKLO Oosterlo gaat 
het dan in eerste instantie over de leerlingen van 
vestiging De kangoeroe in Meerhout. Voor BLO 
Tongelsbos gaat het over leerlingen die momen-
teel in type 1 (licht mentale handicap), type 8 
(ernstige leerstoornissen) of type 3 (emotionele 
of gedragsstoornis) zitten. In het  BuSO Sint-
Mariadal zijn er momenteel  slechts een beperkt 
aantal (10) leerlingen die aan de criteria voor type 
9 voldoen. In BuSO Tongelsbos gaat het vooral 
over de leerlingen die er in type 3 zitten en de 
richting ‘Plant, dier en milieu’ volgen binnen op-
leidingsvorm 4. Met andere woorden: type 9 leer-
lingen zitten momenteel toch wel verspreid over 
de 4 scholen van Oosterbos.

Het schoolbestuur van Oosterbos heeft dan ook 
de stellige wens uitgedrukt om het nieuwe type 
9 binnen Oosterbos uit te bouwen vanuit de ge-
deelde visie op ontwikkeling en autisme en van-
uit een benadering waarin de leerling centraal 
staat. Zoals voor iedere leerling met beperkingen, 
delen we de visie ‘Gewoon als het kan, buitenge-
woon als het moet’.

Op middellange termijn wil het schoolbestuur 
type 9 maximaal uitbouwen op 1 campus. Een 
groeipad daar naartoe wordt uitgestippeld.  Het 
zijn vooral de voordelen voor de leerlingen om 
maximaal een zorgcontinuüm uit te kunnen 
bouwen en vlot te kunnen schakelen tussen ver-
schillende trajecten en niveaus die deze keuze 
hebben bepaald. Bovendien wil Oosterbos in de 
regio Zuiderkempen zijn bestaande expertise 
bundelen met het oog op de uitbouw van één 
autismesteunpunt voor ouders, leerlingen, CLB 
en andere partners..

Oosterbos vzw staat dus voor een grote uitda-
ging: 
Hoe gaan we  alle leerlingen die ons worden toe-
vertrouwd het beste aanbod geven waarop zij 
recht hebben? Samen met hen (en hun ouders) 
bekijken we wat hun zorgvragen zijn en welk 
aanbod daaraan het meest tegemoet komt.
Hoe gaan we aangepaste infrastructuur uitbou-
wen?
Hoe gaan we de knowhow van al het personeel 
bundelen en voor welk aansturingsmodel kiezen 
we?
Hoe gaan we de samenwerking met MPI Ooster-
lo, specifiek voor deze doelgroep, verder richting 
geven?
U begrijpt dat het type 9 verhaal nog helemaal 
niet af is, integendeel we staan in de startblokken 
en zullen tegen 01/09/2015 nog heel wat moeten 
uitklaren.
Ook vanuit de regelgeving van het Departement 
Onderwijs is alles nog niet even duidelijk en 
wachten we nog op instructies allerlei.
Het staat al wel vast dat op 21 april de inschrijvin-
gen starten voor Oosterbos en kandidaten voor 
type 9 zich kunnen aanmelden. Op 1 september 
starten we met type 9 in alle scholen van Ooster-
bos vzw.

Stef Van Hoof
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Nalatenschappen

Mag ik even alstublieft ...

Rudi Mattheus schreef een boek voor ouders 
van kinderen met een verstandelijke handicap. 
Dit boek probeert veelgehoorde vragen te be-
antwoorden van ouders met kinderen met een 
beperking.
Ouders van een verstandelijk gehandicapt kind 
liggen vaak wakker over de toekomst van hun 
kind. Wat moet er gebeuren met hun kind als 
zij er niet meer zijn? Hoe organiseren ze best 
hun erfenis zodat hun kind ook na hun overlij-
den een veilige toekomst wacht?
Dit boek biedt de ouders, familiale planners 
en iedereen die begaan is met de toekomst 
van deze kinderen een praktisch houvast met 
stevige juridische back-up. Broodnodig, want 
familiale planning voor kinderen met een ver-
standelijke handicap ligt een stuk complexer 
dan gewone familiale planning.

De uitgave bestaat uit twee delen:
Een eerste algemeen deel waar basisbegrippen 
worden uitgelegd die nodig zijn om het 'ge-
specialiseerde' deel te begrijpen.
In het tweede deel wordt dan specifiek de fo-
cus gelegd op de problematiek van de mentaal 
gehandicapte personen. Er wordt gedetailleerd 
nagegaan welke oplossingen er in de praktijk 
bestaan en in welke mate die effectief hun doel 
bereiken.

Familiale planning voor kinderen met een ver-
standelijke handicap 
28.99 euro, verzendkosten 4,01 euro.
info en bestellingen: www.axisfinance.be of 
053/859898 
Uitgegeven bij Wolters kluwer België, 2014
ISBN: 9789046568460

We stelden dit theaterstuk vorige familynews 
reeds aan u voor. Maar omdat ze, wegens 
groot succes, de uitvoering ook in Geel bren-
gen, herhalen we nog even voor u.

‘Sinds meer dan 15 jaar maakt theater Tievo 
voorstellingen met volwassenen met een ver-
standelijke beperking. Het uitgangspunt zijn 
steeds de levensverhalen en thema’s van de 
spelers zelf.

Voor deze voorstelling ging Anja Wouters een 
jaar aan de slag met het VN-verdrag voor de
rechten van personen met een beperking. 
Beklijvende verhalen, sterke statements en 
kwetsbare beelden vormen een indringende 
voorstelling.

Wil je weten waar volwassenen met een ver-
standelijke beperking van dromen, waar ze op 
botsen, waar ze kwaad of verdrietig van wor-
den in de samenleving? Deze theatervoorstel-
ling licht een tip van de sluier.’

Geel, CC De Werft op 20 september 2015
Informatie, kaarten en reservatie 016/804616
info@tievo.be www.tievo.be
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Reis rond de wereld

Op zondag 14 juni 2015 kan je op een veilige 
manier een reis maken rond de wereld.  Dan or-
ganiseren we het jaarlijks Zomerfeest en het cen-
trale thema wordt: ‘reis rond de wereld’. Laat je 
dus verrassen en bezoek de streken die op onze 
landkaart zullen liggen!

De trein vertrekt om 12u00 en bereikt z’n eindsta-
tion omtrent de zessen.

De leerkrachten van het secundair onderwijs 
overwegen om een heuse wereldtentoonstel-
ling op te zetten. Begeleiders, leerkrachten en 
de cliënten zijn nu al naarstig aan de slag om de 
mooiste eindproducten aan u voor te stellen. 

De volwassenen spreken graag met u af aan 
Ateljee Hagelbos. Het treintje spoort weer vrolijk 
vanuit onze grote campus naar Hagelbos en weer 
terug. 
Infostanden, vrolijke spelletjes, optredens van 
harmonie en cliënten, tentoonstellingen aller-
hande: het zal allemaal op jullie staan wachten.
Zoals steeds zorgen we dat u allerlei lekkers op 
uw reis tegenkomt. De barbecue zal heerlijk 
geuren. Ijsjes, taarten, de sangriabar en andere 
terrasjes  zullen kleurig en uitnodigend voor u 
klaarstaan.

Noteer nu alvast dus onze afspraak op zondag 
14 juni 2015 vanaf 12u00!  
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Kalender schooljaar 2014-2015

Paasvakantie
van maandag 6 april 2015
tot en met zondag 19 april 2015

Paasvakantie
van maandag 6 april 2015
tot en met zondag 19 april 2015

Betaalde feestdag paasmaandag
maandag 6 april 2015

Betaalde feestdag Dag van de 
arbeid
vrijdag 1 mei 2015

Betaalde feestdag Dag van de ar-
beid
vrijdag 1 mei 2015

Betaalde feestdag Dag van de 
arbeid
vrijdag 1 mei 2015

Pedagogische studiedag
woensdag 6 mei 2015

O.H. Hemelvaart
van donderdag 14 mei 2015
tot en met vrijdag 15 mei 2015

O.H. Hemelvaart
van donderdag 14 mei 2015
tot en met vrijdag 15 mei 2015

Betaalde feestdag O.H. Hemelvaart
donderdag 14 mei 2015
Brugdag: vrijdag 15 mei  2015

Evaluatiedag
vrijdag 22 mei 2014

Betaalde feestdag pinkstermaandag
maandag 25 mei 2015

Betaalde feestdag pinkstermaandag
maandag 25 mei 2015

Betaalde feestdag pinkstermaandag
maandag 25 mei 2015

Zomerfeest
zondag 14 juni 2015

Zomerfeest
zondag 14 juni 2015

Zomerfeest
zondag 14 juni 2015

Schooljaar eindigt op
dinsdag 30 juni 2015

Schooljaar eindigt op
dinsdag 30 juni 2015

Oudercontacten

Oudercontacten BuSO
• Dinsdag 16 juni en dinsdag 23 juni 2015
• Maandag 22 juni: overgang BLO-BuSO

Oudercontacten BKLO
• Donderdag 11 juni 2015: individueel oudercontact: evaluatie
• Maandag 22 juni: enkel indien overgang BLO-BuSO
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Vanochtend is de wereld weer erg goed begonnen  
met blauwe lucht en hier en daar een wolk  

van zelfgesponnen suiker,  
en in haar schaduw op de grond een koe… 

dat moet wel lente zijn

(vrij naar Bart Moeyaert)

Directie en medewerkers wensen jullie heerlijk lenteweer,  
vluchten flierefluiters in de lucht en horden lammetjes in de wei,  

kortom een vrolijk Paasfeest! 


