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Een hart voor 
450 kinderen

Ontelbare Nielenaren leerden er lezen, schrijven en 
rekenen. De Sint-Hubertusschool is niet meer weg te 
denken uit het centrum van Niel. De verjonging van 
de Nielse bevolking zorgde de voorbije jaren voor een 
grote aangroei van het leerlingenaantal. CD&V Direct 
sprak met directeur Jan Van Hoofstat over het verleden 
en vooral over de toekomst van de school.
Lees meer op pagina 4!
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De Sint-Hubertusschool in de Kerkstraat leeft en groeit.  
De ‘Broedersschool’ en de ‘Zusterkesschool’ van weleer vormen 
nu een bruisende leeromgeving waar kinderen centraal staan.  
Geboren en getogen Nielenaar Jan Van Hoofstat leidt als directeur 
al elf jaar de werking van de school in goede banen.

- Wat zag je als directeur die voorbije elf  
jaar veranderen op de Sint-Hubertus-
school?
Jan Van Hoofstat: In de eerste plaats 
groeide de school van ongeveer 300 
naar 450 leerlingen op het einde van 
dit schooljaar. We tellen nu gemiddeld 
25 kinderen per klas. Voor het eerst 
ontdubbelden we elke klas zodat er 12 
lagere schoolklassen en 8 kleuterklassen 
zijn. Voor al die klassen en hun onder-
steuning moeten we de nodige lokalen 
voorzien.

- Daarnaast veranderde de manier van 
lesgeven enorm. 
Inderdaad. Onze vrij jonge ploeg leer-
krachten brengt nieuwe methodieken 
mee. Een nieuwe aanpak uitproberen is 
niet evident. Maar bij ons werkt de com-
binatie van jongere mensen met enkele 
ervaren leerkrachten heel goed. Ook de 
wijzigende regelgeving maakte het niet 
steeds eenvoudiger. Het vraagt veel tijd 
om alles op te volgen en met alle moge-
lijke regels in orde te blijven. Een laatste 
evolutie is de manier van communiceren. 
Van de school naar de ouders en omge-
keerd. De opkomst van sociale media 
en zeker Facebook maakt dat sommige 
ouders alles van hun kind willen volgen. 
Dat vraagt, zeker van de leerkrachten, 
een aanpassing om daarmee om te gaan. 
Zelf  heb ik geen Facebook-profiel maar 
mijn GSM staat altijd aan. Voor mij is 

rechtstreekse communicatie nog altijd de 
snelste en beste manier.

- Lokalen bijbouwen om meer kinderen 
een plek te geven gaat niet vanzelf?
Inderdaad, dagelijks ben ik bezig om alle 
lokalen maximaal in te zetten. Sinds vorig 
jaar gebruiken we een deel van de Chiro-
lokalen als refter voor de lagere school. 
Dit schooljaar vormen we nog het video-
lokaal - het vroegere parochiezaaltje- om 
tot burelen voor de directie, het secre-
tariaat en leraarslokaal. Daarna kunnen 
de poorten op de speelplaats tijdens de 
schooluren op slot. Iedereen moet dan 
langs de nieuwe inkom en het secretariaat 
binnenkomen. Daarnaast plannen we een 
nieuwe zorgklas voor de lagere school. 
Meer ruimte moet een betere opvolging 
en begeleiding mogelijk maken. Om een 
extra kleuterklas te realiseren verhuist 
de kleuterrefter in de toekomst naar de 
speelzaal. Op veel scholen moeten kinde-
ren ’s middags in de klas eten. Dat is voor 
ons een stap te ver.

- Wat zijn de plannen voor de turnzaal?
Al meer dan tien jaar ijveren we voor 
een nieuwe turnzaal die aansluit bij onze 
school. Nu turnen de kinderen nog in de 
turnzaal aan het Jokot. Dat is geen ideale 
situatie en bovendien verdwijnt die 
zaal op termijn. Als alles goed verloopt 
bouwt de gemeente tegen september 
2014 een nieuwe turnzaal achter de 
school, naast de Chiro. Ik hoop dat we 
die timing halen!

- Welke droom zou je als directeur nog 
graag realiseren?
Ik zou graag meer pedagogisch bezig 
zijn en regelmatig klassen bezoeken. Als 
directeur moet je ook je collega’s-leer-
krachten kunnen waarderen. Daarvoor 

moet je hen aan het werk kunnen zien. 
Omdat ik vooral met de infrastructuur 
en regelgeving bezig ben, schiet dat er 
nu in. Daarom hoop ik dat de scholen-
gemeenschap hier ruimte voor creëert. 
Daar is ze ook voor bedoeld. Als we een 
team van directeurs kunnen maken met 
elk zijn specialisatie dan hoeven we ons 
niet allemaal met alles bezig te houden. 
Dat zal ruimte geven voor ondermeer die 
pedagogische werking. Ook de digitali-
sering wil ik graag mee opvolgen. Waar 
we enkele jaren geleden nog blij waren 
dat elke klas een aantal PC’s had en een 
stabiel netwerk, evolueren we nu naar 
nieuwe technologieën zoals smartborden. 
We hebben er nu drie en er komen er nog 
drie bij. Ik vind het enorm boeiend om 
die evolutie te volgen, door te voeren en 
vooral ook ermee leren werken.

Schoolfeest rond 
‘Jungleboek’

Zaterdag 1 juni vanaf  13.30 uur is ieder-
een welkom op het jaarlijkse schoolfeest 
in de Sint-Hubertusschool. Met het ‘Jun-
gleboek’ als thema zijn alle ingrediënten 
voor een spetterend feest aanwezig: 
leuke en creatieve optredens van alle 450 
kinderen, randanimatie, eten en drinken.

Bovenal is het een ontmoetingsmo-
ment voor iedereen die van dichtbij 
of  veraf  bij de school betrokken is: 
kinderen en hun familie, leerkrachten 
en ondersteunend personeel, vrienden 
en sympathisanten.

Kerkstraat 15 - Niel
www.sint-hubertusschool.be

Sint-Hubertusschool heeft een hart voor 450 kinderen



5

CD&V heeft jaren mee aan de kar 
getrokken om een nieuwe turnzaal te 
krijgen aan de Sint-Hubertusschool. 
De turnzaal in het binnengebied wordt 
net als de schoenfabriek op termijn af-
gebroken. Er moest dus een oplossing 
gevonden worden voor de turnlessen 
van de Sint-Hubertusschool, maar die 
liet jaren op zich wachten.

Cindy Verschueren: “Een turnzaal aan 
de school zelf  is niet meer dan logisch. 

De omgeving waarin de kinderen nu 
moeten turnen is ver van aangenaam. 
We zijn dan ook bijzonder blij dat er 
eindelijk een beslissing is genomen in 
dit dossier. Voor onze kinderen en voor 
de school is dit een hele stap vooruit.”

De gemeente bouwt de nieuwe zaal 
achter de Chirolokalen en de school, 
waar vroeger een bedrijfsloods stond. 
Na de schooluren zal de turnzaal ge-
bruikt worden door de tafeltennisclub.

Blij met de nieuwe turnzaal

De oude schoenfabriek in het binnengebied achter de Carrefour 
wordt gesloopt. Eindelijk! Dit verlaten gebouw leverde al jaren 
enkel gevaar en overlast op. Maar wat als de sloper verdwenen is? 
Bouwen we dan het binnengebied vol of maken we er een groene 
oase van?

Groen en open ruimte zijn belangrijk 
voor de leefbaarheid van een centrum. 
Over heel de wereld tonen studies aan 
dat natuur, parken en andere groenele-
menten -hoe klein ook- essentieel zijn 
voor het welzijn en de gezondheid. 
Mensen ervaren minder stress en her-
stellen sneller van ziekten in een groene 

omgeving. De lucht is gezonder, de 
opwarming van de aarde vermindert en 
de biodiversiteit vergroot.

In een groene omgeving zijn wonin-
gen tot 20 % meer waard en krijgt de 
gemeente een beter imago. Bovendien 
trekt groen in de omgeving meer inves-

teerders aan. Niemand twijfelt nog aan 
de economische meerwaarde van groen. 
Tot op verlaten spoorwegbruggen toe 
worden parken aangelegd om de leef-
baarheid en ontmoetingskansen in een 
verstedelijkte omgeving te stimuleren. 
Om ervoor te zorgen dat ook de kin-
deren van onze kinderen in een groene 
omgeving kunnen opgroeien in plaats 
van tussen beton.

Een enorme kans  voor Niel!
Om al deze redenen gaan wij voor een 
groen binnengebied als groene long 
in het centrum van Niel. Klein, maar 
daarom niet minder waardevol. Zie je 
het al voor je? Een aangelegd parkje met 
open ruimte, een wandelpad, plaats om 
te zitten, bomen, struiken en bloemen. 
Een plaats waar mensen even tot rust 
kunnen komen, elkaar ontmoeten en een 
babbeltje doen.

Voor CD&V is het duidelijk: als de 
schoenfabriek en turnzaal verdwenen 
zijn, komt er veel ruimte vrij om iets 
moois mee te doen. Een enorme kans 
om Niel groener te maken en leefbaar te 
houden. Mogen we die kans laten liggen?

Wat na de schoenfabriek?

Sint-Hubertusschool heeft een hart voor 450 kinderen
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Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Tom Bridts
(tom.bridts@gmail.com)
www.niel.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Iedereen inbegrepen, ook u!

Cindy  
Verschueren
Gemeenteraadslid

Bert De Ridder
OCMW-raadslid
Afdelings-
secretaris

Tom Bridts
Afdelings-
voorzitter

Goedele  
Van den Eynde
Ondervoorzitter

Rik Pandelaers
Penningmeester

Ons team
Ben Spruyt
Webmaster

Leen Wyn
Bestuurslid

Bjorn Vervoort
Bestuurslid
Contact Wijk  
‘t Geleeg

Krisje Van Geet
Bestuurslid

Nele Van  
Broekhoven
Bestuurslid

Leo Van de  
Mosselaer
Bestuurslid

Hilde Vermant
Bestuurslid

Michel Cools
Contact Senioren

Romana Vinckx
Contact Vrouw 
& Maatschappij


