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Eén schoolbestuur voor de Kapelse scholen van de Zusters van Berlaar! 
 

Een korte voorgeschiedenis… 
 
Reeds tientallen jaren waren er twee schoolbesturen van de Zusters van Berlaar actief in Kapellen. Voor Basisschool 
Klavertje Vier is er sedert 1968 de VZW ‘Vrije scholen van Kapellen centrum’. Dit bestuur behartigde enerzijds de school 
van de Zusters van Berlaar aan de Engelselei en in de Hoevensebaan, anderzijds de school van de Broeders van de 
Christelijke scholen in de Pastoor Vandenhoudtstraat en aan de Kapelsesteenweg. Deze scholen fuseerden in 1996 tot 
de huidige basisschool ‘Klavertje Vier’ met ruim 500 leerlingen op de gekende vestigingsplaatsen Engelselei, Pastoor 
Vandenhoudtstraat en Hoevensebaan. 
Het Mater Salvatorisinstituut (Middenschool en Bovenbouw) heeft reeds sedert 1956 het gelijknamige schoolbestuur. 
Deze secundaire school telt ruim 630 leerlingen, met verschillende studierichtingen in ASO en TSO. Hier zullen velen zich 
de namen herinneren van zuster Luïgia en zuster Aleidis, die de school met tomeloze inzet uitbouwden. 
 
In de loop van 2014 werden in de beide schoolbesturen gesprekken opgestart met als doel te groeien naar één 
schoolbestuur. 
 
 
Het is zover! 
 
Een werkgroep onder leiding van Werner Beyers, oud-directeur van Mater Salvatoris Bovenbouw, werd in het najaar van 
2014 opgestart. Vertegenwoordigers van beide schoolbesturen vergaderden een zevental keer samen met de 
directieleden. Zo leerden we elkaar beter kennen en groeiden naar elkaar toe. Immers, we leven toch vanuit hetzelfde 
opvoedingsproject “Hart van God op aarde zijn” – m.a.w. eigenlijk ademen we dezelfde lucht in! 
Zo werd alles in gereedheid gebracht voor de ‘grote dag’: donderdag 8 december 2016, toch wel een belangrijke datum 
om te bewaren in de annalen. Met alle leden van beide Algemene Vergaderingen was  de ‘Oase’ goed gevuld en vond te 
14.00 uur een eerste vergadering plaats: de VZW Instituut Mater Salvatoris werd van naam veranderd en Basisschool 
Klavertje Vier werd mee opgenomen in dit bestuur. De ledenvergadering werd aangesteld en acht bestuurders werden 
benoemd. 
 
Voortaan heet het nieuwe schoolbestuur VZW ‘Scholen van de Zusters van Berlaar – Kapellen’. Met deze naam wordt 
de historische band met de stichters ook voor de toekomst verankerd. 
Het schoolbestuur draagt de volle verantwoordelijkheid voor de drie administratieve scholen: Basisschool ‘Klavertje Vier’, 
Mater Salvatoris Middenschool en Mater Salvatoris Bovenbouw. We spreken dan over ruim 1.100 leerlingen en 135 
personeelsleden.  
 
Aansluitend en in aanwezigheid van Notaris Ward Van de Poel (Beerzel) werd te 15.00 uur de VZW Vrije scholen van 
Kapellen centrum in vereffening gesteld: vanaf 1 januari 2017 bestaat dit bestuur niet meer. 
 
 
Waarom doen we het? 
 
Ook al gaat het om de groei naar een organisch geheel, toch hebben we uitdrukkelijk enkele redenen om deze belangrijke 
stap te zetten: 
Immers, het is geen kleine operatie die heel wat werk met zich meebrengt, je doet dit dus niet zomaar. 

1. Op deze wijze blijft het mogelijk om de band met de congregatie van Berlaar te behouden en ook verder 

ondersteuning te blijven bieden vanuit het Algemeen Bestuur en de onderwijscoördinatie.  

2. In functie van de bestuurlijke schaalvergroting waarop men heden erg aanstuurt hebben wij een belangrijke 

beslissing genomen. Immers, de beide besturen apart waren een te kleine gesprekspartner of partij bij de 

besprekingen in de Noorderkempen. Met dit groter bestuur beteken je ook iets en kan je gewicht in de schaal 

leggen. In die zin zijn we ervan overtuigd dat we de toekomst goed voorbereiden. 

3. Zowel op gebied van gebouwen, financiën, personeelsbeleid, veiligheid en preventie, werkgeverschap willen wij 

op professionele wijze onze directieleden ondersteunen, wat de gehele school ten goede komt.     

 



Wie? 
 
De Raad van Bestuur, aangesteld voor een periode van zes jaren, bestaat uit acht personen: 

- Stef Adriaenssens, docent aan de KUL campus Brussel en al enige jaren bestuurder van de VZW Instituut Mater 
Salvatoris, werd aangesteld tot voorzitter. 

- Albert De Wilder die gedurende zowat 15 jaren voorzitter was van het schoolbestuur van de Basisschool, werd 
aangesteld tot ondervoorzitter. 

- De congregatie van de Zusters van Berlaar is vertegenwoordigd door zuster Marie Josee Kempen, Algemeen 
overste van de Zusters van Berlaar, zuster Andrea Caers, een goede bekende in het Kapelse parochieleven, en 
Jan Van Deuren, onderwijscoördinator van de congregatie en tevens aangesteld tot afgevaardigde bestuurder. 

- Manu Van de Vliet en Marc Van Wesenbeeck zijn afkomstig van het bestuur van de Basisschool en notaris Filip 
Wuyts tenslotte was reeds vele jaren bestuurder van het secundaire instituut. 

 
Voor de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van de VZW, wordt de Raad van Bestuur aangevuld met: 

- Zuster Leen Hertsens en zuster Maria Oostens namens de congregatie van  Berlaar, 
- oud-directeurs Werner Beyers en Hugo Vandevyvere, 
- vanuit de vroegere besturen: Jan Carpentier (MSI), Pascale Vandewiele en Titiaan Van Kerckhoven (Klavertje 

Vier). 
Tot slot zijn er drie toegetreden leden: zij blijven bij de werking van de scholen betrokken zonder stemrecht op de 
vergadering. Hier gaat het om Geertrui Mannaerts, Tom De Ryck en Marcel Reynen. 
 
Drie bestuurders namen definitief afscheid: zuster Lena Tholen en Chris Broos (MSI) en Jos Van Bouwel (Klavertje Vier). 
Het past om hen hier nog eens uitdrukkelijk te danken! 
 
 
En nu op weg… 
 
Op donderdag 2 februari 2017 vond een eerste goed gevulde Raad van Bestuur plaats. Het is de vurige wens om ook in 
de toekomst een professioneel bestuur voor onze scholen uit te bouwen – in de traditie van degelijkheid die de Zusters 
van Berlaar kenmerkt – en op die wijze verder mee te werken aan hoogstaand onderwijs voor kinderen en jongeren van 
de regio. 
Het onverwoestbaar ideaal van de Zusters van Berlaar – in eenvoud en dienstbaarheid Hart van God op aarde zijn voor 
allen die hun vertrouwen stellen in onze scholen – blijft daarbij ons richtsnoer. 
 
Jan Van Deuren – 14 februari 2017   

 

 

 

 

 

 



G-Sport 

Het 6de leerjaar is dinsdag 18 april 2017 G-sport gaan doen. Dat zijn sporten voor 

mensen met een beperking.  

We hebben onder andere rolstoelbasketbal gedaan. Dat is basketbal in een 

rolstoel. Wij vonden dat moeilijk, maar wel superleuk.  

Een andere sport was zitbadminton. Dat is badminton terwijl je zit. Ook niet 

makkelijk hoor, je mag enkel op de grond voortbewegen op je zitvlak. We hebben 

dat met tweeën, met vieren en met zessen gedaan.  

We hebben ook blind verspringen gedaan. Dat vonden wij het leukste. Dan kreeg 

je een bril die helemaal zwart was waardoor je niets kon zien. Dat was een beetje 

eng.  

We hebben ook dovensport beoefend. Dat was met gebarentaal! Soms begrepen 

we het niet zo goed. Dan moesten we dat duidelijk maken zonder te praten, dat 

was soms moeilijk. Applaudisseren deden we door met onze handen te wapperen.  

Het was heel fijn met deze sporten kennis te maken. Het was een superleuke 

voormiddag!!! Twee van de vier medewerkers hadden zelf een beperking. Wij 

vinden het heel mooi dat ze ons deze sporten wilden leren. 

Groetjes, 

Ella en Marit van 6A 

 

 

 

 



Pasen in leefgroep 3 EL 

 

 Eiersalade maken 

 

 

 

 Spelen met maïs 

 

 

 

 

 

 Samen feesten 

 

 

 

 

 

 

 

 Paaskuiken maken 

 

 

 

 

 

 



Klavertje Vier heeft een groot 

 

En of dat de kinderen dat hart lieten spreken ... Onze school haalde zomaar 

eventjes € 2262.30  op voor de kinderen van Parà Des Minas in Brazilië. 

Boeken , schriften, stiften, ... heel de boekentas werd ruim gevuld door de gulle 

inzet van al de kinderen van Klavertje Vier. 

Op de vestiging van de Pastoor Van den Houdtstraat werd daarvoor een ruilbeurs 

georganiseerd.  Kinderen schonken een boek van zichzelf en betaalden één euro 

inkom voor die boekenruilbeurs. 

Daar mochten ze dan een ander boek kiezen. Leuk was dat ! 

Ook de spaarkaarten werden snel gevuld .   

De kinderen van het 2de ,3de ,4de , 5de  en 6de leerjaar verzamelden meer dan 1000 

euro tijdens deze vastenactie. 

De Zusters van de scholen van Berlaar zullen blij zijn met de  

hulp uit Kapellen!  En de Kapelse kinderen hadden een zalig gevoel 

omdat ze leren delen met anderen.  

 

 

 

 

 

 



Vastenactie Hoevensebaan 
 

 

Naar school gaan moet echt wel kunnen, 

daarom willen we het de kinderen van Brazilië ook 
gunnen. 

 

Maar zonder potlood of papier, 

is er op school geen plezier. 

Daarom wilden wij ook bijdragen 

en centjes vragen. 

 

Voor een gom of een schrift, 

een lat of gewoon een gift … 

Hoera … 

De kinderen in Brazilië zijn blij, 

want ze krijgen er nog ander schoolgerief bij! 

 

Hartelijk dank in ieders naam 

Kleuters & juffen van de Hoevensebaan 
 

 

 

 

 



Vastenactie Engelselei  

ten voordele van het schooltje Collègio Berlaar Sagrado Coraçào de Maria 

in Parà de Minas in Brazilië 

  

Tijdens deze vastenactie kleurden we samen met de kinderen van de Engelselei de 

wereld in! 

 

Aan de hand van een leuk toneeltje maakten we 

kennis met Marieke en José. Marieke maakte 

steeds prachtige tekeningen met haar  kleurrijke 

stiften. José maakte ook hele mooie tekeningen, 

maar hij had geen stiften of kleurpotloden om 

deze mooi in te kleuren… Dat was wel heel 

jammer…  

 

De kinderen leerden inzien dat niet iedereen op aarde evenveel spullen heeft. We vroegen ons af of 

het misschien niet veel leuker zou zijn als we elkaar allemaal zouden helpen en alles samen zouden 

delen? 

In de klassen werd er ook extra aandacht gegeven aan ‘samen delen’ en ‘elkaar helpen’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met z’n allen spaarden we er op los om 

zoveel mogelijk schoolmateriaal te 

verzamelen voor het schooltje in Brazilië. 

Wij zijn enorm trots dat de kinderen op 

onze vestiging maar liefst 681 euro 

hebben verzameld! 

BEDANKT! 

 



De ouderraad, de infoavond en het schoolfeest.    

De infoavond: Op dinsdagavond 25 april mochten we opnieuw de ouders 

verwelkomen op de vestiging Hoevensebaan op onze infoavond. 

Dit jaar hebben we gekozen voor verkeersveiligheid in onze gemeente. 

Uit de 3-jaarlijkse schoolenquête van de schoolraad bleek dit nog steeds 

een zeer sterk aandachtspunt te zijn. Als sprekers mochten we 

Commissaris Tom De Gent en inspecteur Vera Smits van het “Kapelse” 

politiekorps verwelkomen. Zij lichtten het beleid van de gemeente voor de 

komende jaren toe en gaven enkele zeer praktische tips mee waardoor je 

je als ouder met je kinderen veilig(er) door het verkeer kan begeven. Als 

je zelf nog vragen hebt, stel ze ons op de verschillende activiteiten.  

 

 

 

 

 

Het schoolfeest: Wat doen wij als ouderraad en hoe kan je ons herkennen.  

Ons herkennen is vanaf dit jaar heel eenvoudig we dragen namelijk allemaal eenzelfde groene T-shirt. 

Iemand met een groen T-shirt mag je dus aanspreken en hij/zij zal je dan 

verder helpen. 

Maar wat doen wij eigenlijk op een schoolfeest? In eerste instantie zorgen 

wij voor een aangename inkleuring tijdens knutselavonden. Wij helpen ook 

zo veel mogelijk mee met heel de opbouw en afbraak van dit gebeuren, 

vele handen maken het werk namelijk licht. Tijdens het schoolfeest zelf 

zorgen wij hoofdzakelijk voor alles wat met eten en drinken te maken heeft. 

Wij hebben een ploeg staan achter de toog, wij bemannen de smoothie en 

cava bar, ook voor ijsjes en pannenkoeken zal je bediend worden door 

iemand van de ouderraad.  

Last but not least, willen we de mama’s, papa’s, grootmoeders, 

grootvaders, nonkels,  tantes, … bedanken, die in de refter op 

vrijdagmiddag tussen de herfst- en de paasvakantie geholpen hebben om soep uit te delen aan de 

kinderen van het 2e tot het 6e leerjaar. 

 

 

 

 

Als je ons wil helpen met één van deze activiteiten laat het ons gerust weten, wij kunnen altijd extra helpende handen 

gebruiken. Spreek ons dan ook zeker even aan. https://www.facebook.com/ouderraadbk4 

 

 

 

Wist je datje: Er op elke vestiging een inzamelbox staat voor oude, 

gebruikte batterijen?  

Vraag het zeker aan één van de leerkrachten mocht je ze niet weten staan. 

https://www.facebook.com/ouderraadbk4


 

 

 

 

Wij nodigen u graag uit om tijdens onze 19de Klavierfeesten te komen genieten van een 

overheerlijke barbecue, in samenwerking met Proxy Delhaize Hoevenen. 

 

U kan ’s middags tussen 12.00 uur – 14.30 uur of ’s avonds tussen 17.00 uur – 19.00 

uur komen eten in ons restaurant (turnzaal Pastoor Vandenhoudtstraat 29). 

 

De prijs bedraagt 9 euro voor kinderen en 15 euro voor volwassenen menu vlees en 17 

euro voor volwassenen menu vis. 

 

 

Voor dit bedrag krijgt u: 

 brood en boter 

 groentebuffet: tomaten met ei en mayonaise, komkommer vinaigrette,  

                        groentemix en aardappelsla 

 sauzen: curry, tartaar, zigeuner, look, barbecue en cocktail 

 vlees volwassenen : hamburger, worst en gemarineerde kipsaté 

 vis volwassenen  : 2 maal vissaté 

 vlees kinderen  : hamburger en chipolatta 

 vis kinderen             : 4 fishsticks 

 

 

De inschrijvingen moeten ten laatste op vrijdag 5 mei 2017 in een gesloten omslag 

met vermelding “barbecue + naam kind + klas” aan de klasleerkracht bezorgd worden. 
 

 

 

 



 

De familie 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

uit klas ………………………………………………………. tel nr………………………………….. 

 

schrijft zich in voor de BBQ op zaterdag 13 mei 2017 

 

(  ) tussen 12.00 uur en 14.30 uur 

(  ) tussen 17.00 uur en 19.00 uur 

 

Wij wensen: 

 

 …….x menu kind vlees aan €9     = ……….euro 

 

 …….x menu kind vis aan €9     = ……….euro 

 

 …….x menu volwassenen vlees aan €15   = ……….euro 

 

 …….x menu volwassenen vis aan €17    = ……….euro 

          …………………….. 

             TOTAAL  = ……….euro 

 

Ik voeg hierbij de totale som van …………………..euro voor bovenstaande bestelling en bezorg deze 

ten laatste op vrijdag 5 mei 2017 in een gesloten omslag met vermelding “barbecue + naam kind + 

klas” aan de klasleerkracht. 

 



Maandkalender – mei 2017 

MA 1 Dag van de arbeid, geen school 

Di 2  

WO 3  

DO 4  

VR 5 Rapport 1ste – 4de lj + SEO / 1ste keer kleuteruitwisseling met 1ste leerjaar 

ZA 6  

ZO 7  

MA 8 Medisch onderzoek vijfjarigen EL1+EL2, brief volgt 

DI 9 Watergewenning vijfjarigen 

WO 10 Opbouw schoolfeest, graag helpende handen 16u 

DO 11  

VR 12 Opbouw schoolfeest, graag helpende handen 16u 

ZA 13 Schoolfeest Klavertje Vier Onder water 11u30 – 19u30 

ZO 14  

MA 15 Lokale verlofdag 

DI 16 Medisch onderzoek vijfjarigen EL2+EL3+EL4, brief volgt  / schoolraad 19u 

WO 17  

DO 18 Medisch onderzoek vijfjarigen HB1+HB2, brief volgt  / OR 20u 

VR 19  

ZA 20 1ste Communie 

ZO 21  

MA 22 Praatcafé voor ouders van kinderen die naar het 2de lj gaan, 20u PVDH 

DI 23 Watergewenning vijfjarigen, laatste keer! / 2de lj uitstap Vroente/ fietsexamen 6de lj 

WO 24 Pedagogische studiedag, geen school 

DO 25 O.H.Hemelvaart 

VR 26 Brugdag, geen school 

ZA 27 Vormsel 

ZO 28  

MA 29 Medisch onderzoek vijfjarigen EL4+EL5, brief volgt 

DI 30 
 
 

WO 31 
Julesklassen naar Jobland 
 

 

 

uw kind, 

onze zorg 

 



 

Maandkalender – juni 2017 

DO 1 Vaccineren 1ste en 5de lj 

VR 2 2de keer kleuteruitwisseling met 1ste leerjaar 

ZA 3  

ZO 4  

MA 5 Pinkstermaandag, geen school 

DI 6 Medisch onderzoek voor 1ste leerjaar 

WO 7  

DO 8  

VR 9 Uitstap naar Brussel 6de lj 

ZA 10  

ZO 11  

MA 12 Leefgroepen EL naar Kabouterberg 

DI 13 Leefgroepen HB naar Kabouterberg / 2de lj naar muziekkasteel 

WO 14  

DO 15  

VR 16  

ZA 17  

ZO 18  

MA 19 19u kindergemeenteraad 

DI 20  

WO 21 Ijsfeest EL en HB 

DO 22 16u30 circus 2de lj 

VR 23 14u30 diploma-uitreiking kleuters EL 

ZA 24  

ZO 25  

MA 26 
Eindejaarsklassen 6de lj   / 14u30 diploma-uitreiking kleuters HB  /sportdag lagere 
school 1ste lj tot 5de lj 

DI 27 Eindejaarsklassen 6de lj 

WO 28 Eindejaarsklassen 6de lj + 19u30 receptie 6de lj Trefpunt PVDH 

DO 29  

VR 30 9u eucharistieviering 1ste – 6de lj, einde schooljaar om 12u05 (geen nabewaking) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

uw kind, 

onze zorg 

 

 


