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Christoph De Smedt (45)
Directeur Vrije Basisschool  
De Lettertuin en de Knipoog 
(Opwijk & Mazenzele)

Volg @hetCOV op
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7:30 Na een autoritje van vijf minuten kom ik aan 
in De Lettertuin in Opwijk, één van de twee vesti-
gingen waar ik directeur ben. Elke vestigings-
plaats heeft ongeveer 200 leerlingen (vier kleu-
terklassen en zes lagere klassen). De twee lig-
gen op minder dan anderhalve km van elkaar 
(net vijftien meter te kort). Daarom zijn ze voor 
de overheid één school. Dus ook maar één direc-
teur voor twee scholen. Mijn dag start met een 
kop koffie en het doornemen van mails en post.

10:30 Omdat ik maar ‘halftijds’ in elke vestiging 
kan aanwezig zijn, probeer ik in de speeltijd aan-
wezig te zijn in de leraarskamer. Zo krijg ik de 
kans om wat bij te praten met mijn leraren of 
krijgen ze antwoord op vragen. Er wordt ook heel 
wat afgelachen. Het voordeel van directeur te 
zijn in twee scholen: ik heb echt het geluk om 
twee fantastische teams te hebben.

12:15 Ik rij op enkele minuten naar de andere 
vestigingsplaats, De Knipoog in Mazenzele. Ook 
daar neem ik eerst de belangrijkste post door 
om dan mijn lunch op te eten in de leraarska-
mer. Regelmatig vindt er een werkgroep of over-
leg plaats tijdens de lunchpauze.

13:30 Zowel in de Knipoog als in de Lettertuin 
loopt er een lang bouwdossier. Vandaag de 51ste 

werfvergadering. De nieuwbouw staat er nu en de 
kleuterblok is bijna volledig gerenoveerd. Nog een 
paar dagen en we kunnen alle kleuterklassen 
verhuizen, dan heeft iedereen eindelijk zijn vaste 
stek. Tijdens de allerlaatste werfvergadering wor-
den de laatste afspraken gemaakt: wat nog moet 
afgewerkt, wanneer er gepoetst kan worden ...

17:00 Terug naar De Lettertuin, want ook daar 
hebben wij een principeakkoord voor de renova-
tie van de oude jongensschool. Yes! Op de eerste 
vergadering met de aannemer, architect en le-
den van het bestuurscomité verlopen we de 
meetstaten, controleren de budgetten en zoeken 
naar een oplossing voor de klassen die tijdens 
de werken moeten verhuizen. Na een vruchtbare 
vergadering ga ik thuis snel iets eten. Gelukkig 
is het niet ver.

20:00 Vandaag is het zoals vaker een lange dag. 
Er is het maandelijkse overleg van het bestuurs-
comité van De Knipoog. Op de agenda: evaluatie 
van het afgelopen opendeurweekend, huishoude-
lijk reglement van de nieuwbouw afwerken, over-
lopen van de financiën en stand van zaken van de 
renovatie. Rond 22u30 ben ik thuis, neem een 
tasje thee en lees nog snel de krant. En dan: 
naar bed. Morgenochtend om 6 uur rinkelt de 
wekker opnieuw voor een nieuwe dag.

Een dag in het leven van ... 

Christoph De Smedt 
Een mens kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn, maar Christoph probeert het wel. 
Zijn beide scholen zijn momenteel in renovatie #directeur #sherpa #scholenbouw 

Wil je graag meewerken aan deze rubriek?  
Meld je op cov.basis@acv-csc.be met als onderwerp  

‘dag in het leven van’. Binnenkort sta je misschien in Basis!
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