
 
 

 

 

 

In een flits van Sint-Donatus naar Rinkeling 
Sabrina Heyvaert gestart als nieuwe directie 

 
“Voor mij is dit de mooiste 1 september van mijn leven,” liet Vlaams minister van 

Onderwijs Ben Weyts weten. “We kunnen nu eindelijk weer aan echt onderwijs 

denken.” Juf Sabrina reageert zeer laconiek wanneer we haar met deze uitspraak 

confronteren. “Het is net alsof we vorig jaar stilgestaan hebben. Ik ben ervan 

overtuigd dat mijn leerlingen in het vijfde leerjaar van Sint-Donatusbasisschool 

zo goed als geen leerachterstand hebben opgelopen!” We maken kennis met een 

gedreven iemand die meteen de handen aan de schoolploeg slaat.  

Close-up 

Al geruime tijd is Sabrina fotograaf in bijberoep. “Dat gaat nu zeker op een veel 

lager pitje komen te staan,” lacht ze. “Al geruime tijd werk ik me in om op 1 

september goed te kunnen starten.” Sabrina en haar man Bart Bogaerts zijn als 

Juf Sabrina: “Aan al de collega’s heb ik een groen gekleurde boom gegeven waarop al onze namen 

staan.” (foto HVdS) 



oud-KSA-leiders en leden van het oudercomité goed gekend in onze plaatselijke 

gemeenschap. Met hun kinderen Lotte (16) en Senne (13) wonen ze nu heel 

landelijk in Peizegem. “De kinderen zijn heel zelfstandig en zullen mijn gewijzigd 

leefpatroon wel aankunnen,” klinkt het. “Eigenlijk zat ik al een hele tijd met een 

ei. Ik wou echt in het onderwijs blijven, en een meerwaarde bieden. En Bart bood 

me vooral veel steun en de zekerheid dat het zal lukken!” 
 

Kikker- en vogelperspectief 

“De eerste schooldag verwelkomde ik elk kind en de ouders aan de grote 

schooldeur. Met ogen vol verwachting zetten ze eerste en vernieuwde stappen. 

Tijdens de eerste lesvoormiddag maakte ik er werk van me aan elke klas voor te 

stellen. En hoe heerlijk toen op de speelplaats het Rinkelinglied klonk! Ik voelde 

me zó welkom.” Het verraste ons meteen toen juf Sabrina vertelde dat de school 

246 leerlingen verwelkomde, waaronder 90 kleuters. 25 leerkrachten, waarvan 15 

voltijdse, zullen voor de begeleiding op maat zorgen en dit in een geest van goede 

communicatie. “Ik wil zeker een sfeer van openheid creëren,” zegt ze overtuigend. 

“Ik mag niet alles opslorpen, maar wil regelmatig in gesprek gaan met de 

collega’s. Pijnpunten moeten meteen aangepakt worden. Tijdens de eerste 

personeelsvergadering creëerden we meteen een nieuwe werkgroep die zich wil 

inzetten voor meer orde en netheid. We willen dat ook voorbijgangers een positief 

beeld krijgen.  Een school moet immers stralen! Naast directie en leerkrachten 

maken ook ouders deel uit van diverse werkgroepen. Ik zal de mama’s uitnodigen 

dat ze ook hun man mogen sturen om mee te werken!” 

 

Zwart wit en in kleur 

Tijdens ons gesprek willen we wat scherper instellen op ambities en 

verwachtingen. “Ik kan en wil nog te niet veel vooruitlopen op mijn plannen,” 

klinkt het heel diplomatisch. “Ik wil stap voor stap werken, en mezelf de tijd 

gunnen alles te ontdekken. Samen en in alle openheid wil ik dit samen met het 

team doen. En daar reken ik bewust ook álle personeelsleden bij. Het is een jong 

team – gemiddeld 30 jaar denk ik – en hoe tevreden ben ik met meester Pieter die 

ons na één jaar Ter Dreef komt vervoegen.” Juf Sabrina (42) vertelt dat ze nu 20 

jaar in het onderwijs staat – ‘net ook even lang gehuwd’ – en dat ze als ambulante 

leerkracht in Rinkeling haar eerste stappen zette. “Drie jaar gaf ik les in het eerste 

leerjaar, tien jaar in het tweede en de laatste zes jaar in het vijfde leerjaar.” En 

mogen we vragen naar de aanpak van hoogbegaafde leerlingen? “De school heeft 

ervaring in gedifferentieerd onderwijs. Kinderen met een meervoudige 

intelligentie worden zowel voor taal – ze worden uitgedaagd een tweede taal te 

leren – en voor wiskunde via een viersporenbeleid. Met pretoetsen kunnen we 

vaststellen welke basis de kinderen al beheersen. In een volgende fase worden ze 

dan op een volgend niveau door de leerkracht begeleid om dan verder hun eigen 



weg te gaan. Bij onze collega’s zit deze manier van werken al in de vingers!“ 

Geen zwart wit-denken, maar met zicht op een kleurrijke toekomst voor alle 

kinderen die aan de school worden toevertrouwd!” 
 

Voor de groothoeklens 

Het mag ons niet verwonderen dat de schoolkalender met foto’s van leerlingen ter 

sprake komt. “Ook dit jaar gaan we voor een jaarkalender,” zegt juf Sabrina. “Het 

is hier een traditie. Elke maand zullen we per klas de jarigen in beeld brengen, en 

dit met specifieke attributen. Op die manier wordt zo’n kalender zowel voor 

ouders als leerlingen een bruikbare leidraad.” Het leidt geen twijfel dat de nieuwe 

directie nog niet altijd in het oog springende projecten zal ontvouwen. “Ik wil in 

dialoog gaan, ertussen staan. Hierbij wil ik wel mijn eigen authenticiteit bewaken. 

Kunnen en willen samenwerken beschouw ik als een van de belangrijkste 

eigenschappen van een leerkracht. Heel veel mensen maken een verhaal, jouw 

verhaal ook. Opmerkelijk hoe ik hier op de kermis door velen werd aangesproken. 

Het is duidelijk dat ik al gescreend word. ” Terloops uit ze haar tevredenheid over 

het feit dat ze met een voltallig team aan het nieuwe schooljaar kan beginnen.  

 

Inzoomen 

Als vanzelfsprekend wilden we ook het katholiek onderwijs aanstippen. “Het is 

belangrijk dat we als katholieke school in dialoog gaan me de hele parochie. Ik 

heb de pastoor al aangesproken om de misvieringen opnieuw met hem te laten 

doorgaan. Het thema godsdienst staat in het teken van verbinding. De boom is 

hiervan het symbool. Zowel wortels, takken en stam moeten ervoor zorgen dat 

we een gezonde boom bekomen die vooral niet alleen komt te staan.” En dat juf 

Sabrina aan de Rinkelingboom wil schudden is duidelijk. Bij het begin van het 

schooljaar hebben we met alle personeelsleden anoniem met een korte 

boodschap duidelijk gemaakt waar we op het einde van het schooljaar willen 

staan. Het grote blad met al die verwachtingen hangt nu in de lerarenzaal. 

Uitkijken nu, want het is duidelijk dat in Rinkeling iedereen iets kan en wil 

betekenen. (HVdS) 

 
 

 

 


