
Aan het einde van het afgelopen schooljaar 2014-2015 heeft onze coördinerend directeur, de heer 
Dirk Vervaet, om gezondheidsredenen tijdelijk moeten afhaken. Met pijn in het hart heeft hij het einde van 
het schooljaar en de eerste voorzetten voor het nieuwe schooljaar niet kunnen meemaken. De zomervakantie 
zou rust en heling brengen. Wij deelden met hem deze hoop. 

Ondertussen deelde Dirk Vervaet mee dat zijn gezondheidstoestand het voorlopig niet toelaat om zijn opdracht 
als coördinerend directeur terug op te nemen. De coördinerend directeur zal waarschijnlijk tot eind december 
2015 zijn ambt niet kunnen opnemen. 

Tijdens een bijzondere Raad van Bestuur van de Scholengemeenschap werd overlegd welk spoor we het best 
kunnen volgen om de werking binnen de scholengemeenschap zo optimaal mogelijk te laten verlopen, en ze-
ker de opstart van het nieuwe schooljaar in goede banen te leiden. Dit overleg werd gevoerd met het oog op 
de overbrugging van deze periode van afwezigheid, op een zodanige manier dat de scholengemeenschap en 
elk van de scholen er zo weinig mogelijk onder te lijden zal hebben. Met een samen gedragen verantwoorde-
lijkheid moet dit lukken.  

Dit betekent concreet dat we in de komende periode verder willen focussen op de kerntaken van de scholen-
gemeenschap, en met de thans bestaande equipe van de Scholengemeenschap, ondersteund door het normale 
directieoverleg, zo veel mogelijk de werking willen continueren, dragen en promoten. De voorzitter en de le-
den van de Raad van Bestuur zijn Els Willems en Lieven Haems bijzonder erkentelijk dat ze in deze fase 
voluit mee willen werken, en als equipe samen de functie van coördinerend directeur zullen opnemen. Zij zijn 
beiden in die optiek aanspreekbaar en verantwoordelijk. Voor zover als de andere bezigheden van de voorzit-
ter het toelaten zal hij de vergaderingen voorzitten en de contacten en dergelijke meer onderhouden. 

Tegelijk willen we ook, met dank voor het reeds geleverde werk, vertrouwen op de reguliere ondersteuning 
door de onderscheiden werkgroepen. Dank ook aan de open en constructieve houding van de leden van de 
Raad van Bestuur en de directieleden. 

Wij wensen namens de hele Scholengemeenschap aan de coördinerend directeur, Dirk Vervaet, een spoedig 
herstel toe. 

Tot slot wens ik allen een inspirerend en geïnspireerd nieuw schooljaar 2015-2016 toe, want -jaar na jaar- 
worden wij opnieuw uitgenodigd om op tocht te gaan, met de mensen die ons zijn toevertrouwd, en dragen 
wij die opdracht als een schat in aarden potten wetend en gelovend dat al gaande de weg de weg wordt ge-
baand … 

  
 Namens de scholengemeenschap, 
 Gunter Maes, voorzitter vzw Scholen aan de Durme 
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