
 

Beste lezer, 

Stilaan leggen we in dankbaarheid de draad van het voorbije schooljaar neer, en maken ons op voor een wel-
verdiende rustvakantie, maar toch gloort reeds aan de einder de dageraad van een nieuw schooljaar. De Raad 
van Bestuur van de Scholengemeenschap Scholen aan de Durme zal vanaf 1 september 2017 een nieuwe coör-
dinerend directeur hebben in de persoon van Lieven Haems, stafmedewerker ICT van de Scholengemeenschap. 

De Heer Dirk Vervaet heeft omwille van gezondheidsproblemen slechts een beperkte periode tijdens zijn 
ambtsperiode de taak van coördinerend directeur op zich kunnen nemen. Toch zijn wij hem dankbaar voor zijn 
empathisch, behoedzaam en verzoenend leiderschap. Hij was er zich van bewust dat onze Scholengemeen-
schap een ‘schat in aarden potten’ is, en met veel omzichtigheid en kunde dient te worden geleid. Oprecht 
dank aan Dirk, en wij verhopen met hem dat zijn gezondheid ten goede mag keren. 

Tijdens de ziekteperiode van Dirk Vervaet heeft Lieven Haems samen met Mevrouw Els Willems, stafmedewer-
ker van de Scholengemeenschap, de zorg en de administratieve lasten van de Scholengemeenschap op zich 
genomen. We zijn ook Els zeer dankbaar voor haar nooit aflatende inzet, haar eeuwig optimisme… en we zijn 
blij dat zij haar taak als stafmedewerker verderzet. 

De nieuwe coördinerend directeur is licentiaat Toegepaste Economische Wetenschappen, en na een onderwijs-
loopbaan op de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie te Lokeren gedurende een kleine 20 jaar als stafmedewerker 
ICT aan de slag voor de Scholengemeenschap. Hij kent onze Scholengemeenschap dus goed, en komt niet ge-
heel onbeslagen op het ijs. Wij wensen hem een inspirerende en coördinerende opdracht toe waar onze scho-
len, leerlingen en personeel beter mogen van worden. 

Rest mij ten slotte de zoete plicht U een fijne vakantietijd toe te wensen. 
 
Reizen en rusten, 
zoeken, verdwalen, omwegen maken, 
erbij gaan zitten, weer opstaan, thuiskomen: 
het hoort allemaal bij de tocht 
die Gij ons doet gaan … 
 

Aan U allen een tijd van rust en herbronning. 

 
     Gunter Maes, voorzitter vzw Scholen aan de Durme 

Aanstelling nieuwe coördinerend directeur 
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