
 

Vaak op een speelse manier, trapsgewijs of met kleine stappen kun je je doel bereiken, 

misschien zelfs nog sneller. (foto M.DM.) 

 

Rinkeling: een school naar mijn hart 
Zo zegt Mia Annaert, de nieuwe directeur van de Vrije basisschool Rinkeling in 

Brussegem. Vanaf het eerste ogenblik heeft ze zich welkom gevoeld en elke 

verdere kennismaking, zowel met de school als met het personeel, heeft dat 

alleen maar bevestigd. Ze kwam in een school die in februari 2020 een mooie 

doorlichting kon voorleggen, bij een directie die haar vanaf mei al liet 

deelnemen aan vergaderingen en op een informele manier kennis liet maken met 

de leerkrachten. Zo kreeg ze alle ruimte om het reilen en zeilen van de school en 

de job te verkennen. Mia is vol lof over haar ongeveer 20-koppig hardwerkend 

lerarenteam: “Ze werken goed samen, je kunt er alles aan vragen en ze zijn er 

voor elkaar en voor de school. Evenveel lof voor het schoolbestuur.” 

 

Buiten de zone en toch van hier 

Brussegem behoort niet meteen tot onze pastorale zone, maar Rinkeling valt wel 

onder het schoolbestuur van de Vrije Basisscholen van Merchtem. Mia groeide 



in Merchtem op en doorliep er alle fasen van het scoutsleven:  van 7-jarige tot 

groepsleidster.  Nog steeds viert een grotere groep oud-scouts om de 2 jaar 

oudejaar. Ze is gehuwd met Koen Junius en woont in Mollem. Hun 2 kinderen, 

Sam en Saar, hebben onlangs bijna gelijktijdig het nest verlaten. Een leeg nest 

wordt nu opgevuld door de vele uitdagingen/ontdekkingen van een nieuwe 

school en een nieuwe job. Vrije tijd is schaars maar elke dag van en naar het 

werk kunnen fietsen is ook al een beetje sport. 

 

Veranderende omgeving 

Mia is geen beginnelinge in het onderwijs. In 1989 startte ze op aangeven van 

haar schoonmoeder Clementine in de basisschool Sint-Lutgardis in Ganshoren 

waar ze, net als bij de scouts, vele echelons even graag en enthousiast doorliep: 

kleuterleidster, zorgcoördinator, beleidsondersteuner, vertrouwenspersoon,… 

Maar eens raken de uitdagingen in een school op en Mia stapte over naar het 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen in de Guimardstraat waar ze enerzijds in het 

kader van een nascholingsproject het hele Vlaamse landsgedeelte doorkruiste 

om basisscholen bij de concretisering van de nieuwe leerplannen te begeleiden. 

Anderzijds schreef ze als pedagogisch begeleider praktijkvoorbeelden uit om de 

bib en de evaluatiebox op de leerplansite aan te vullen. En toen kwam corona en 

in maart 2020 ging ook de nascholing ter plekke op slot. Er bleef nog enkel 

thuiswerken over. Er was ook meer tijd om alles rustig af te wegen: altijd 

onderweg, lange dagen, komende besparingen, … Mia kon voltijds in de 

nascholing gaan, maar het hele Vlaamse land doorkruisen, dat zag ze toch niet 

zo zitten.  

 

Corona heeft me gered! 

Zelden hoor je iets goeds over corona, maar Mia is stellig: “Het is dankzij 

corona dat ik hier ben. ‘Blijf in uw kot’ liet me toe op een ontspannen manier 

naar vacatures te kijken en kijk, er waren er zelfs 2 in Merchtem: Ter Dreef en 

Rinkeling. Omdat ik absoluut een kleuterschool wou, solliciteerde ik voor 

Rinkeling en daar viel ik met mijn gat in de boter. Het schoolbestuur zocht een 

wat ouder en ervaren iemand om Nadine De Bondt op te volgen die nu 

coördinerend directeur geworden is. Na de inloop vanaf einde mei begon het in 

september dan echt. Omdat ik zowel de werking als de leerkrachten al een beetje 

kende, verliep de start vlot. De school telt op dit ogenblik 94 kleuters en 139 

lagereschoolkinderen. Van elk leerjaar is er één klas, alleen van de 3de 

kleuterklas zijn er 2. De limiet is daarmee wel bereikt. Zo zitten er in het eerste 

leerjaar 26 kinderen. Het is voor de juf geen kinderspel om al die kleintjes te 

leren lezen, rekenen en schrijven. Voor taal en rekenen wordt trouwens in alle 

klassen met een 4-sporenbeleid gewerkt: de leerstof kan indien nodig op 4 



verschillende manieren aangebracht en ingeoefend worden. Differentiatie en 

zorg gebeuren binnen de klas, niet over de leerjaren heen. 

 

Dagelijkse uitdagingen 

Rinkeling is echt nog een dorpsschool, in de goede betekenis van het woord. De 

meeste kinderen en de leerkrachten komen uit Brussegem en omgeving en de 

leerlingen hebben meestal nog het Nederlands als thuistaal. Dat geeft een andere 

sfeer en een ander startniveau dan in Ganshoren.” Doordat Mia in de nascholing 

zo intensief met de nieuwe leerplannen bezig was, is ze nu ook goed op de 

hoogte en kan ze doen wat ze graag doet en goed kan: leerkrachten 

ondersteunen. Ze mogen altijd een beroep op haar doen, haar deur staat open. 

Het administratieve luik van de taak wil Mia nog beter onder de knie krijgen, al 

neemt de coördinerend directeur daar wel een leeuwendeel van op zich en kan ze 

met al haar vragen bij haar voorgangster terecht. Maar het blijft een hele 

uitdaging om de school zowel pedagogisch als administratief en financieel goed 

draaiende te houden. Voor de dagelijkse praktische administratieve taken kan 

Mia een beroep doen op geroutineerde secretariaatshulp. 

 

Plannen voor de toekomst 

Voorlopig is Mia nog aan haar verkenningsronde bezig en wil ze elke ‘voor haar 

eerste keer’–samen met het schoolteam tot een goed einde brengen. Haar visie: 

gelukkige kinderen en gelukkige leerkrachten maken een goede school. Mia: “Ik 

wil een warme school, met respect voor elkaar, waar hard gewerkt wordt. En een 

meevaller: de nieuwe leerplannen sluiten aan bij die visie. Het schoolteam zet 

zijn schouders onder elke vernieuwing en uitdaging: jong en minder jong, ict-

vaardig en nog wat zoekend, nieuw en meer ervaren, iedereen helpt iedereen 

waar dat nodig is. Dat bleek duidelijk toen er door corona een graadje hoger 

geschakeld moest worden. De sint kwam noodgedwongen digitaal langs en van 

de dansjes van de kinderen werd een film gemaakt die aan de hoogheilige man 

ook digitaal bezorgd werd. Halverwege het 1e trimester moesten we 

noodgedwongen overgaan tot digitale oudercontacten – zowel technisch als 

organisatorisch een hele uitdaging. Maar alles verliep prima en viel zowel voor 

de ouders als de leerkrachten zo goed mee dat er nu al beslist werd om dat in de 

toekomst ook mogelijk te houden.“ Rinkeling en Mia hebben elkaar gevonden 

en die samenwerking belooft een mooie toekomst voor beiden. (R.V.H.) 
 


