Beste ouders,
Donderdag 19 maart, amper één maand na de Algemene Vergadering, wat is er veel gebeurd de
afgelopen weken.
Waar zijn wij als Raad van Bestuur momenteel mee bezig?
 Na de aanstelling door de Algemene Vergadering zijn we in gesprek gegaan met Daisy en zijn
zowel Daisy als de RvB tot de conclusie gekomen dat onze wegen zouden scheiden.
 Nadien zijn we gestart met de sollicitatieprocedure voor pedagogisch coördinator. Wij waren
blij verrast met het grote aantal enthousiaste kandidaten, waaruit we 4 mensen hebben
weerhouden voor de tweede ronde. Tijdens deze finale gesprekken sloot ook FOPEM zich
aan.
 De publicatie van de statuten voor onze VZW is bijna rond. Het vorige boekjaar werd
afgesloten en wordt nu nagezien door een onafhankelijke boekhouder in functie van de
kwijting aan de vorige Raad van Bestuur.
 De Corona-crisis heeft ons er in versneld tempo toe gebracht om een digitaal leerplatform te
creëren voor onze school. Hierin werken Raad van Bestuur, coördinatoren, begeleiders en
leerlingen/ouders nauw samen. Bij vragen of problemen over dit platform, kunnen jullie terecht
bij de Helpdesk, die je bovenaan in elk klasteam kan vinden.
Coördinatie
Vandaag, één maand na de AV, zijn we blij jullie te kunnen melden dat we na een selectieprocedure
van 3 weken, uiteindelijk twee kandidaten geselecteerd hebben om de volledige coördinatierol op te
nemen. Dit zijn Maritsa De Meester en Peter Vande Moortel. Zij beginnen in deze functie op 20 april
2020. Vanuit de overtuiging dat beide kandidaten enorm complementair zijn in hun kwaliteiten en
ervaring, kozen we met de Raad van Bestuur voor gedeeld coördinatorschap. Zij zullen dus beide
deeltijds werken in deze functie.




Maritsa De Meester werkte als leerkracht en coördinator voor NT2. Zij is ook oprichter en
uitwerker van het concept en de visie van Mini-Ecole, dat Frans op een andere manier
aanbiedt aan peuters, kleuters en lagere schoolkinderen.
Peter Vande Moortel werkte als leerlingbegeleider in het Klein Seminarie in Roeselare en als
ondersteuner in het Ondersteuningsnetwerk Zuid.
Hij stelde zich op 19 februari kandidaat voor de Raad van Bestuur van VZW De
Schoolsmidse. Na de publicatie van de vacature voor coördinator, voelde hij zich sterk
geroepen om op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de school en stelde hij zich
hiervoor kandidaat. Op dat moment werd zijn functie in de Raad van Bestuur beëindigd en
heeft hij de sollicitatieprocedure doorlopen.

Graag stellen zij zich kort aan jullie voor:

In afwachting van de startdatum van Peter en Maritsa, blijft coördinator Tine Braeye verder instaan
voor het dagelijks bestuur van de school. Tijdens deze Corona periode gaat zij met de begeleiders
aan de slag rond het uitwerken van leerdoelen over de volledige school en rond werkpunten
aangehaald door de Inspectie. Ondertussen worden Peter en Maritsa reeds betrokken in het
denkproces en lezen zij zich stapsgewijs in.
Na de paasvakantie zet Tine een stapje opzij om zich te focussen op een nieuwe job en nemen
Maritsa en Peter officieel haar taak in de Kasteeltuin over. Bedankt alvast Tine voor je enorme inzet
tijdens de afgelopen weken en maanden. De school heeft heel wat stormen doorstaan en het was niet
altijd evident om alles op te vangen. Dikke merci alvast om alles te geven!

Opvang
Wij merken dat heel wat ouders de puzzel voor de opvang van hun kinderen zelf proberen te maken,
waarvoor onze dank! De opvang voor volgende week wordt, behoudens nieuwe richtlijnen vanuit de
Federale Regering, opnieuw georganiseerd. Kinderen kunnen op school terecht na inschrijving via het
online formulier. Dit kan je vinden via www.dekasteeltuin.be/opvang. Wij willen nog even uitdrukkelijk
herhalen dat kinderen die koorts gehad hebben, nadien 14 dagen koortsvrij moeten zijn, alvorens ze
terug naar de opvang kunnen komen. Dit is echt héél belangrijk om zowel begeleiders als andere
kinderen te beschermen. Enkel ouders die absoluut geen andere oplossing vinden en van de opvang
op school gebruik wensen te maken dienen het online formulier in te vullen.
Beste ouders, de huidige maatschappelijke thema’s zijn voor iedereen een hele boterham. De wereld
staat in rep en roer, angst staat centraal en wordt naadloos aangevoeld door onze kinderen. Help hen
om rond zich heen te kijken, naar de lente die in alle rust ontwaakt in de tuin, naar de zon die ons
verwarmt, … Help hen om te vertrouwen op hun eigen kracht. Alles wat we nodig hebben zit reeds in
ons.
We wensen jullie de komende weken alvast een sterke verbinding met jezelf en je kinderen.
In naam van de Raad van Bestuur

