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Beste kinderen en (groot)ouders en collega’ s 

 

We zijn de laatste week van het schooljaar gestart.  

Voor mij de laatste van mijn onderwijsloopbaan. 

 

Het eindlied van ons Circus Klimopini klonk als “wat vliegt de tijd in deze tent voorbij!”. 

 

Ik heb het gevoel dat het voor mij snel is gegaan ... ik kreeg veel kansen en mocht veel doen. 

 

Mensen vragen mij: “Meester Johan, hoe lang heb je hier gewerkt?” 

Eigenlijk ging ik nooit werken, ik “ging naar school” … hierbij mijn en onze doortocht in de Klimop.  

 

Na mijn legerdienst startte ik als pas afgestudeerde onderwijzer op 1 september 1976 in  

de Klimop in het 2de leerjaar, nadien stond ik bijna 20 jaar in het 1ste leerjaar.  

 

Veel van jullie papa’ s zaten bij mij in de klas, hebben de evolutie van de school meebeleefd. 

 

Op 1 september 1995 mocht ik directeur worden, de school telde toen 113 jongens in de lagere 

school. Ik volgde directeur Emiel Van Grinderbeek op en stond nog halftijds in het 1ste leerjaar. 

 

Snel nadien startte op 1 september 1996 het gemengd onderwijs in Erps-Kwerps.  

 

Eén jaar later richtten we de kleuterafdeling op en telden we meteen voldoende kinderen 

om 3 kleuterklassen in te richten. Dit betekende de doorstart van de Klimop. 

 

Dankzij de hulp van de opeenvolgende gemeentebesturen van Kortenberg en hun gemeentelijke 

diensten, de steun van vroeger en nu van ouders, grootouders, familie en sympathisanten,  

buren van de school en onze hardwerkende leerkrachten, het onderhouds-, administratief en 

toezichthoudend personeel en de collega’ s van de scholengemeenschap van het gemeentelijk 

onderwijs Kortenberg groeide de school tot momenteel 250 kinderen. De ouderverenigingen, de 

toenmalige participatieraden en schoolraden steunden ons met woord en daad! 

 

Het nieuwe kleutergebouw werd in gebruik genomen op 1 september 2004.  

We waanden ons allemaal “Bob de Bouwer”. 

 

Wachtend op subsidies, gaven we voordien gedurende 7 jaren met 5 klassen van de lagere school 

les in containerklassen, eerst op het terrein achter de school waar nu de kleuterspeelplaats is en 

nadien op het grasveld waar we op die koude 17de maart 2018 naar de optredens 

van Circus Klimopini keken.  

 



 

In 2006 richtten we met veel helpende handen de mini- crèche naast de school in. 

Veel handen maakten licht werk … we maakten vrienden voor het leven! 

 

In juni 2008 mochten onze kleuters voor het eerst op hun nieuwe speelplaats spelen!  

Toeval of niet … onze kleuterschool bestaat vandaag 20 jaar! 

Vorige week kregen de kleuters 20 splinternieuwe kleuterfietsen … fijn om hen te zien genieten! 

 

Het was een heel bewogen tijd van plannen maken, bouwen en verbouwen en … meermaals 

verhuizen.  

 

Nadien werd in 2010 het ontmoetingscentrum De Zolder met de vroegere bibliotheek 

gerenoveerd met bijkomende klassen voor de Klimop. Het oude schoolgebouw, in gebruik genomen 

in 1961, werd ondertussen in fasen gerenoveerd met een nieuw en geïsoleerd dak, nieuwe 

buitenschrijnwerkerij en dubbel glas, energiezuinigere verwarming en verlichting.  

 

1961 was ook de start van mijn eigen schoolcarrière in de toenmalige jongensschool 

van Erps-Kwerps. Ik liep er toen school van het 3de tot 6de leerjaar. 

 

Het gaat allemaal snel … grootvaders van mijn generatie zullen zich de directeurs van toen wel 

herinneren. We noemden ze “hoofdonderwijzer”: meester Herman Belis, meester René Peeters, 

meester Paul Bosqué. Van kinds af aan heb ik ze allemaal gekend.  

Hopelijk heb ik evenveel geluk als zij … mijn voorgangers werden meer dan 80- plussers en 

genoten van een lang pensioen.  

 

Ik ben erg dankbaar voor het vertrouwen dat vele ouders ons schonken om hun kinderen  

naar de Klimop te sturen. We hebben de kinderen hopelijk opgeleid en opgevoed tot verstandige 

en gelukkige mensen, ieder met zijn of haar eigen talenten.  

 

De lach en de vriendelijke groet die ik van jullie kinderen dagelijks mocht ontvangen, 

maakten het leven op school zeer aangenaam! 

 

Voor al die gelukkige jaren … 1000 x dank hiervoor!  

 

Samen met de nieuwe directeur Griet Claes bereiden we de volgende episode van de Klimop voor.  

Ze verdient alle kansen en volop de steun van iedereen. 

 

‘k Woon op wandelafstand van de school … vind me als jullie me nodig hebben.  

 

Ik wens jullie een zonnige zomervakantie,  

een goede start in het nieuwe schooljaar en een fijne tijd in de Klimop. 

 

 

Dankbare groeten 

meester Johan. 

 

 


