
Beste lezer, 

Het onderwijs binnen onze Scholengemeenschap Scholen aan de Durme evolueert en ondergaat 
voortdurend veranderingen. Ook op het bestuursniveau bracht 1 september 2014 een dubbele wijzi-
ging mee. 
De heer Paul De Meulenaer nam na meer dan tien jaar ontslag als voorzitter van de Scholenge-
meenschap. Paul heeft een lange loopbaan in het onderwijs gekend, als leraar, directeur en coördi-
nerend directeur. In 2003 volgde hij Luc De Mees-
ter op als voorzitter. Paul was een behoedzaam 
en daardoor verzoenend voorzitter. Met enige te-
rughoudendheid om eigen gedachten of inzichten 
te uiten, was hij altijd bedacht om de verschei-
denheid en eigenheid van iedere school te kennen 
en te erkennen. Hij is daar wonderwel in ge-
slaagd, en daar zijn wij hem heel oprecht dank-
baar om.  
Het is een afscheid dat geen definitief afscheid is. 
Paul blijft lid van de Raad van Bestuur als verte-
genwoordiger van de scholen uit Hamme. We 
wensen hem daar ook nog veel voldoening uit. 

Paul wordt opgevolgd als voorzitter door Gunter 
Maes, die in 2008 bestuurder werd bij de toetre-
ding van De Karwij (Scholen De Hagewinde) tot de Scholengemeenschap. 

Georges Van Damme die coördinerend directeur van de Scholengemeenschap was, verkoos per 1 
september 2014 te genieten van het leven na de (verplichte) arbeid. Georges was vele jaren leer-
kracht in het Sint-Lodewijkscollege, later was hij er lid van de directie om uiteindelijk coördinerend 
directeur te worden. Georges had de gave om gemoedelijkheid te creëren in de omgang met eenie-
der ongeacht de karakters, en openheid zodat wat onmogelijk leek het niet hoefde te zijn. Georges, 
hartelijk dank en geniet van al die interesses en/of passies waar de tijd al eens voor ontbrak. Het ga 
je goed! 
Georges wordt opgevolgd door Dirk Vervaet, die na een carrière als leerkracht in OLVP te Lokeren er 
vervolgens directeur werd. Hij zal nu halftijds de taak van coördinerend directeur op zich nemen, en 
nog halftijds verder directiezorg opnemen binnen OLVP. 

          Gunter Maes, voorzitter  

Bestuur Scholen aan de Durme wisselt  

Nieuwsbrief    Scholengemeenschap   Lokeren, Hamme, Zele 10 december 2014 

 

Nieuws  

in de branding 

Eind september kondigde de krant Het Nieuwsblad reeds aan dat er in de Scholengemeenschap 

‘Scholen aan de Durme’ (SADD) een verschuiving plaatsvond binnen het bestuur vanaf 1 septem-

ber dit schooljaar.   De nieuwe voorzitter vertelt jullie juist(er) wat er gebeurde.  

          Dirk Vervaet, coördinerend directeur  

Vlnr:     G.Maes, D.Vervaet, P. De Meulenaer, G. Van Damme  


