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Ik ben Charlotte Thielemans, een enthousiaste dertiger met een 
passie voor de ontwikkeling van jonge kinderen. In 2013 studeerde 
ik af als pedagoog aan de Universiteit Gent. Vanuit mijn interesse in 
het onderwijs, besloot ik aansluitend de specifieke lerarenopleiding 
te volgen.

Na mijn studies startte ik als orthopedagoog in een praktijk voor 
kinderen met leer- en ontwikkelingsstoornissen. Hier kon ik heel 
wat ervaring opdoen in het begeleiden van kinderen met specifieke 
ondersteuningsnoden. Deze job combineerde ik met de functie van 
orthopedagoog in het buitengewoon onderwijs. 

In 2014 ging ik aan de slag als zorgcoördinator in basisschool Peter 
Benoit (Stad Brussel). Ik deed er mijn eerste ervaringen op in het 

werken met onze Brusselse ketjes. Een enorm boeiende en leerrijke ervaring.

Na een viertal jaren kreeg ik de kans om er als directeur te starten. Een kans die ik met beide handen 
greep. Gedurende vijf schooljaren mocht ik er dagelijks school maken, samen met een fantastisch team. 

Ik ben mama van twee kindjes. Samen met mijn partner heb ik een zoontje van bijna drie en dochter van 
vier. Zij leren me elke dag heel zoveel nieuwe zaken bij en zorgen voor een fijne afwisseling tussen werk en 
privé. In mijn vrije tijd geniet ik ervan om met mijn gezin mooie wandelingen te maken, lekker te gaan eten, 
een concert mee te pikken of uit te waaien aan zee.

Het leven in onze grootstad 
kan soms uitdagend zijn, maar 
brengt evengoed ook elke 
dag nieuwe, mooie kansen 
met zich mee. Dat is wat deze 
job voor mij enorm boeiend 
maakt. Het is aan ons om elk 
kind alle kansen te bieden die 
het verdient.

Werken met kinderen is mijn 
passie. Ervoor zorgen dat 
kinderen terecht komen in 
een warme, inspirerende en 
motiverende context, waar ze 
zichzelf mogen zijn en kunnen 
leren van én met elkaar, daar 
wil ik samen met ons team 
voor gaan. 

Directeur zijn van een 
kleinschalige, gezellige en 
familiale school spreekt mij 
enorm aan. In De Zennestraal 

moeten kinderen  en ouders 
zich steeds welkom voelen. 
Ouders zijn essentiële 
partners die we graag 
meenemen in de verdere 
uitbouw van ons project. 
School maken doen we 
samen!

We vertrekken vanuit de 
leefwereld en interesses 
van elk kind om samen met 
hen op zoek te gaan naar dat 
tikkeltje meer! We bieden 
als school rijke impressies 
en ervaringen, zodat onze 
kinderen de kans krijgen 
om dag na dag te groeien. 
Dit door vaak op uitstap te 
gaan, gebruik te maken van 
activerende werkvormen en 
door veel in gesprek te gaan 
met onze leerlingen. We 
zetten meertaligheid in als 

motor voor de versterking van 
het leerproces van elk kind en 
om hen op een fijne manier 
kennis te laten maken met de 
verschillende talen in Brussel.

Door als school in te zetten 
op duurzaamheid, willen we 
onze leerlingen bewust maken 
van de uitdagingen die er 
momenteel heersen. Samen 
met hen, willen we de buurt 
met extra zuurstof verrijken 
en zorgen voor een fijne en 
leerrijke plek in het hart van 
onze Stad!

Een sterke pedagogische 
basis en inspirerende 
omgeving voor elk kind, daar 
zet ik mij met plezier dagelijks 
voor in. Helemaal klaar om er 
samen met het team voor te 
gaan!

Waarom wil ik mijn schouders 
zetten onder dit project?


