Speaking notes opening VBS De Kleiheuvel Maldegem-Klelt
Zaterdag 26 mei 2018

Geachte zusters Franciscanessen;

Beste burgemeester en gemeentebestuur (Marleen Van den Bussche ex-CD&V),
Beste eerste schepen en Vlaams volksvertegen\A/oordiger; Valerie Taeldeman
Beste oud-burgemeester en Vlaams Volksvertegenwoordiger; Johan De RoO;
Beste directeur en schoolbestuur;(Van den Bussche Stefanie; geen familie van);
Beste leerkrachten; ondersteunend personeel en ouderraad;
Beste leerlingen en ouderS;

Intro

• Ik moet toegeven dat ik niet zo vaak in Maldegem en al zeker niet in Kleit kom;
maar vandaag zijn daar meerdere mooie redenen voor:

O Eerst en vooral de langverwachte opening van dit prachtig nieuw
schoolgebouw dat er kwam dankzij de inspanning van heel het dorp
■ Splinternieuwe kleuterklassen; een heuse speelzaal en nieuwe
sanitaire blokken

■

Een overdekte speelplaats

■ En binnenkort ook de omgeving: sporthal; bibliotheek, pleintje
■ Totale investering van bijna 2 mio euro waarvan 70 % goed 1.5
mio door de Vlaamse Overheid / AGION toegekend
O Ten tweede is Maldegem ook de thuishaven van mijn gewaardeerde
collega Volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman die een van de
sterkhouders van het lokale bestuur.

O Maar ik heb ook een extra persoonlijke band met Maldegem-Kleit!
■

Rik Misseeuw, mijn gewaardeerde kabinetsmedewerker van het

eerste uur is hier vandaag aanwezig. Als kleuter kwam hij hier jaren
op vakantie bij familie, want zijn nonkel, beter bekend als 'Meester

Smet' was hier onderwijzer. De speelplaats hier was dan één van
hun speelruimtes. Meer nog...

■

Riks 90-jarige moeder. Rachel Rommel, een echte 'Kleitse', liep hier
87 jaar geleden samen met haar zus, Anaïs, echtgenote van meester

Smet, hun eerste schoolpasjes en ze zijn hier vandaag zelfs
aanwezig. Ik denk dat dat wel een applausje verdient!

Verdienste schoolbestuur en schoolteam

• Lang moeten wachten (14 jaar), maar geduld wordt beloond, met nu een

prachtige nieuwe school ook dankzij gewaardeerde bijdrage van donateurs en
ouders aan school.

• Dergelijke nieuwbouw getuigt in de eerste plaats van een groot engagement en
een sterke toekomstvisie van directie, schoolbestuur en hier zeker ook de
ouderraad.

• Want iedereen die ooit gebouwd heeft, weet dat dit niet alleen financieel een
grote inspanning vraagt, maar dat er zoveel meer bij komt kijken.
• Maar zo'n verbouwing vraagt natuurlijk ook veel geduld en flexibiliteit van een

schoolteam. Ook daarvoor wil ik jullie feliciteren. Het resultaat mag er zijn!

Bouwproject onderdeel grote inhaalbeweging scholenbouw
• Grote inhaalbeweging inzake scholenbouw: zien bouwen doet bouwen!

• 306 of biina 95% van de Vlaamse gemeenten (in Vlaanderen én Brussel)
• Alle mogelijke manieren: regulier, DBFM, huursubsidies, capaciteitsmiddelen,
BTW-verlaging,...
• In Oost-Vlaanderen alleen al voor de periode 2015-2018:
O Via reguliere subsidies Agion: 184.163.202,67€

O Via huursubsidies bijna 400.000 euro
O Via DBFM nog eens 15.5 mio

Maar onderwijs is verhaal van mensen

• Niet alleen verhaal van stenen, ook verhaal van mensen. Stenen zorgen voor

ideale omgeving waarbinnen mensen het verschil maken. Onderwijzers,juffen,
zorgleraren, onderhoudspersoneel, directie, ouderverenigingen en vooral ook
jongeren zijn het kloppend hart van de school.
• En dat zit hier zeker goed in De Kleiheuvel:

O Als ik deze feestelijke opening zie vandaag: de samenwerking met de
ouderraad, de plaatselijke Chiro, een eigen kinderkoor, oud-leerlingen die
voor de muziek zorgen,...

O En jullie hebben niet alleen een hart voor de lokale samenleving maar
durven ook verder kijken, bijvoorbeeld met jullie koffiestop voor
Broederlijk Delen (Uganda) die dit jaar een recordopbrengst kende.
O Of met jullie enthousiaste deelname aan de pyjamadag van Bednet, de
prachtige organisatie die garandeert dat ook kinderen die langdurig ziek
zijn onderwijs kunnen krijgen en daarvoor van ons de nodige middelen
krijgt.

O Maar ook de activiteiten van jullie bloeiende leerlingenraad of de
gesmaakte Franse avond met kaas en wijnen ...
O En jullie hebben ook een groen hart dankzij jullie MOS-werking! Ik hoorde

zelf dat jullie skypten met mijn collega Joke Schauvliege vanop de
klimaattop in Bonn.

O Het verbaast me dan ook niet dat jullie vandaag ook een
'kindertalentenfluisteraarsschool' worden - het lijkt wel een toverformule
- en zo aangeven dat elk kind telt bij jullie en mag schitteren!
Belang basisonderwijs

• Basisonderwijs komt niet alleen chronologisch voor secundair onderwijs.
• Het giet de fundamenten voor de hele latere schoolloopbaan en ontwikkeling.
• Nergens rendement investeringen zo hoog als in het basisonderwijs, kleuter
• Daarom verhoogden we de werkingsmiddelen voor het kleuteronderwijs dit
schooljaar al met 12.7 miljoen euro, 10 mio jaarlijks.
• Daarom sterke maatregelen voor ondersteuning op de klasvloer en om
directeurs meer ademruimte te geven, gelijke lonen, lesvrij maken,....(school
steunde de actie "directies knappen af""op website)
• Daarom finaliseren we momenteel een toekomstplan voor basisonderwijs dat
focust op financiering, professionalisering van het schoolteam en de sterke band
tussen school en lokale samenleving.

• Rol als trainer, coach en mentor. IQ, EQ én goed geladen accu.

Slot

• Een school die uit elke leerling het maximum naar boven wil halen, niet alleen op
het vlak van kennis maar ook op vlak van persoonsontwikkeling,...
• Een school die het kloppend hart vormt van de lokale samenleving en de
ontmoetingsplaats is voor jong en oud,...

• Een school die tegelijkertijd het breder perspectief niet uit het oog verliest en de
vensters openhoudt op de wijde wereld,...

• Een school waar grootmoeders 87 jaar na hun schooltijd nog met veel plezier
terugkomen naar deze school,...

• Een school die ondersteunend personeel heeft dat genomineerd wordt voor
leraar van het jaar,...
• Zo'n school die verdient van mij alleen maar bloemen en lof. Proficiat!
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