
 
 

 

Er waait een nieuwe directiewind door onze vrije 

basisscholen 
Anne Wielandts neemt het roer over in kleuterschool Ter Dreef 
 

Het was best een hectisch jaar voor de beheerraad van vzw KOM (Vrij Katholiek 

Onderwijs Merchtem). Zowel in Rinkeling (Brussegem) als in de kleuterschool 

van Ter Dreef werden vacatures voor een nieuwe directie uitgeschreven. Het valt 

ons op dat deelgemeente Peizegem tweemaal ‘in de prijzen valt’. We waren heel 

benieuwd naar een kennismaking met Anne Wielandts, die vanaf 1 september mee 

het beleid zal bepalen in de kleuterschool in de Gasthuisstraat. 

 

Vanuit Dendermonde 

Anne is geboren en getogen in de stad van de Vier Heemskinderen. Lagere school 

in Sint-Vincentius en haar opleiding tot leerkracht basisonderwijs aan Odissee in 

Gijzegem en Nieuwerkerken. En dan meteen aan het werk in Sint-Vincentius (de 

school maakt nu deel uit van het Óscar Romerocollege, een fusie tussen Sint-

Vincentius, Heilige Maagdcollege en het VHTI) waar ze als jongste leerkracht 

haar oud-leraars terugzag. 21 jaar heeft ze er gewerkt: ze gaf les in het 6e, 3e en 

1e leerjaar. “Sinds 2019 was ik vertrouwenspersoon en sinds januari 2020 verliet 

Anne Wielandts is heel betrokken en voelt zich al goed thuis in de kleuterschool Ter Dreef. (foto HVdS) 

 



ik de klasvloer om als zorgcoördinator aan de slag te gaan.  Vanaf dat moment 

maakte ik samen met de directie, de beleidsondersteuner en 2 collega- 

zorgcoördinatoren deel uit van het kernteam,” laat Anne weten. “We werkten aan 

beleidsovereenkomsten en visieteksten. Op die manier kreeg ik meer en meer 

zicht op een breder deel van de schoolorganisatie. Een nieuwe passie was geboren 

en ik ging me steeds meer verdiepen in deze materie door het lezen van boeken 

en het volgen van nascholingen. Op dit moment – als nieuwe directeur – volg ik 

de driejarige ‘profs-opleiding’. Op die manier krijg ik nóg meer info over de taken 

als directeur en hoe je een school kan leiden.” 

 

“Het moet je wel liggen” 

Het viel ons meteen op tijdens onze ontmoeting met hoeveel enthousiasme Anne 

haar nieuwe taak ter harte neemt. “Op drie jaar tijd is mijn leven helemaal 

omgegooid,” lacht ze. “En ik ga me nu eerst volledig laten onderdompelen in de 

werking met jonge peuters en kleuters.” Vaak heeft ze het over ‘kindjes’, met wie 

ze op de eerste schooldag in elk klasje al kennismaakte. “En volgende week ga ik 

er een verhaaltje voorlezen. Dagelijks probeer ik er werk van te maken ’s morgens 

en na schooltijd aan de schoolpoort te staan om op die manier kennis te maken 

met de ouders van de 150 kleuters. Inclusief de turnleerkrachten en de zorgjuf telt 

het team nu 17 personeelsleden. De uren extra kinderverzorging en de extra uren 

zorg van de bijsprong om kindjes met achterstand omwille van corona bij te 

werken, zijn zeer welgekomen. Onze onthaalklas is met 9 nieuwe leerlingen 

gestart, maar na de herfstvakantie groeit deze al een eerste keer flink aan.” Anne 

solliciteerde aanvankelijk voor de functie van directie in Rinkeling, maar kreeg 

na een sollicitatiegesprek kleuterschool Ter Dreef aangeboden. “Het filmpje op de 

website van de school sprak me onmiddellijk aan. Mijn beslissing was snel 

genomen. Ook mijn partner staat volledig achter mijn keuze. We zijn nu 13 jaar 

samen. Ik ben naast een kindervriend ook een echte dierenvriend en  koester Jules 

en Jos, mijn twee hondjes.” Een foto van de hondjes staat in de buurt van haar 

nieuwe bureau. Ook een klein aquarium heeft al een vaste plaats.  

 

Toekomst   

“Op de laatste schooldag in juni werd ik enorm goed ontvangen. Samen met 

Herman Van den Broeck, lid van de raad van bestuur, en onze coördinerend 

directeur, bezocht ik alle klassen. Tijdens de vakantie heb ik vele nieuwe collega’s 

ontmoet en nam ik de tijd om me in te werken. De beste manier om het schooljaar 

te beginnen. En ik leerde veel uit verkennende gesprekken met oud-directeur 

Johan Robberechts en zorgcoördinator Els Van Schuerbeeck, die maandenlang die 

functie combineerde met die van plaatsvervangend directeur.” Het ligt voor de 

hand dat Anne vele ijzers in het vuur houdt wat betreft haar plannen met de school. 

“Niet voor direct,” zegt ze, “ want alles draait hier zeer goed. We zijn een hecht 

team met stuk voor stuk gemotiveerde collega’s. Tweewekelijks zal ik 

samenzitten met zorgcoördinator Els om te overleggen over pedagogisch-



didactische zaken en onze schoolwerking te evalueren. De collega’s kunnen 

hiervoor input geven. School maken doen we samen.  Alle collega’s worden 

geïnformeerd en betrokken via wekelijkse nieuwsbrieven. Ouders krijgen niet 

langer feedback via facebook maar wel langs het Gimme-platform. Per klas wordt 

informatie, mogelijk met foto’s, in een gesloten circuit doorgestuurd.”  

 

Alle handen nodig 

“Het is heerlijk de kindjes aan het werk te zien. Tijdens de speeltijd, op  koek- en 

fruitmomenten.” Anne laat duidelijk blijken  dat ze ‘er vollen bak voor zal gaan’.  

Tijdens haar vrije tijd gaat ze regelmatig op bezoek bij haar grootmoeder en 

doopmeter, die in een rustoord woont. “Mijn aanwezigheid en het feit dat ik de 

twee hondjes meebreng, zorgt voor welgekomen afleiding. Verder durf ik me wel 

eens verdiepen in informatieve boeken en teksten met betrekking tot het 

onderwijs. Een logisch gevolg van mijn streven naar coaching en inzicht in het 

beleid. In een ver verleden speelde ik toneel bij Toneelkring Wij in Lebbeke. Door 

tijdsgebrek heb ik deze hobby helaas moeten stopzetten.” Anne komt uit een 

gelovig nest en was tijdens haar jeugd lid van een parochiaal kinderkoor. Ze was 

ook lector. Alhoewel niet langer practiserend hecht ze veel belang aan de 

christelijke waarden. Heel spontaan vroeg ze op welke manier ze zich kon 

abonneren op Kerk en Leven van onze parochiale zone. En of we de 

betrokkenheid van deze nieuwe directeur voelden. (HVdS) 

 


