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Houthalen, 2021-10-29

Beste ouders,
In september 2000 was het bestuur van Basisschool De Schakel op zoek
naar een nieuwe directeur. Hun vraag kwam bij mij terecht. Men kende
mij omdat ik als onderwijsbegeleider o.a. in De Schakel kwam.
Zelf heb ik even nagedacht, maar toen heb ik mij kandidaat gesteld en
wel precies omdat ik de school kende. Ik had niet direct ambities om
directeur te worden, maar als ik het ooit zou doen, dan liefst in De
Schakel. Ik kende er al enkele personen met wie samenwerken heel vlot
ging. En het moet gezegd: ik kwam in een fijn team terecht. Ik was, met
andere woorden, blij dat ik op de vraag was ingegaan.
Van september 2000 tot oktober 2021, eenenntwintig jaar dus, heb ik
hier als directeur gewerkt. De laatste tien jaar combineerde ik dit met een
halftijdse functie als coördinerend directeur van de
scholengemeenschap. In De Schakel werd ik toen bijgestaan door juf
Lucia. Toen juf Lucia ziek werd, kwam juf Conny om deze taak over te
nemen.
En nu, nu voor mij de tijd gekomen is om afscheid te nemen, zal juf
Conny het roer overnemen. Zij zal hierin bijgestaan worden door juf
Greet. Met beiden heb ik al die jaren goed samengewerkt. En zeker de
laatste tijd toen juf Conny mijn collega werd en juf Greet de
beleidsondersteuner.
Ik ben zeer blij dat het schoolbestuur hen beiden heeft gevraagd om mij
op te volgen. Ik ben ervan overtuigd dat dit een zeer goede keuze is. Alle
vertrouwen heb ik er dan ook in dat De Schakel, met de nieuwe directie,
de fijne, warme, open school zal blijven die ik zo graag zag.
In de scholengemeenschap wordt mijn taak van coördinerend directeur
overgenomen door Wendy Vanhout, directrice van De Kleine Reus
(kleuterschool Laak).

Beste ouders, vandaag sluit ik een belangrijk, boeiend en fijn hoofdstuk
af. Ik ga meer tijd hebben om te genieten van mijn hobby’s (lezen,
fietsen, uitstapjes) en krijg ook tijd om mijn zonen te bezoeken die
beiden in het buitenland wonen.
Kortom: ik ga nog wat genieten van het leven.
En… natuurlijk ga ik De Schakel heel erg missen.
Het ga jullie goed en wellicht ontmoeten we elkaar nog wel eens bij
gelegenheid.

Beste groeten

Marc

