
 
 

 

 

 

Zeer geëngageerd aan de slag 
Coördinerend directeur voor onze vrije basisscholen  
 

Nieuw voor de Merchtemse vrije scholen 

“De functie bestaat al langer, maar het schoolbestuur opteerde om dit pas sinds 

het schooljaar 2020-2021 invulling te geven,” zo start Nadine haar verhaal over 

de job die sinds vorig jaar haar professionele leven in beslag neemt.  

 

“Mijn werk is mijn hobby” 

“Ik ben het onderwijs ingestapt met een gouden hart voor leerlingen en ik wou 

ook een meerwaarde zijn voor alle kinderen waaraan ik les zou geven. Zo heb ik 

één jaar in de kostschool van Wolvertem les gegeven en was ik nadien twaalf 

jaar  leerkracht van 5e en/of 6e klassers in de school Heilige Familie te 

Schaerbeek. Daar ben ik ook in alle stilte directeur geworden van een team 

leerkrachten uit verschillende uithoeken van ons land.  Ik had deze nieuwe 

Als een rode draad in haar aanpak voelen we dat Nadine christelijk geïnspireerd is en dat 

ze die overtuiging ook op haar personeelsleden wil overdragen. (foto HVdS) 

 



uitdaging nodig.  Leiding geven aan kleine kinderen deed ik al in de 

scoutsbeweging in Sint-Brixius in Meise.   Van daaruit vloeide het leiding geven 

aan leerkrachten voort.  Ik heb aan deze Brusselse context leuke herinneringen 

en vrienden over gehouden.“ Om alle files voor te zijn, kon je haar in de vroege 

uurtjes al op haar Brussels kantoor vinden. Na tien jaar als directeur in een 

Brusselse school wou ze iets nieuws om haar schouders onder te zetten.  Ze 

solliciteerde voor een directiefunctie in de vrije basisschool Rinkeling te 

Brussegem.   

“Al snel merkte ik de grote verschillen tussen de stad en een dorp.  Eén ervan 

was dat iedereen mekaar kent. Ik leerde het verenigingsleven kennen met zijn 

verschillende aspecten. In Rinkeling heb ik in de loop der jaren verschillende 

vernieuwingen doorgevoerd, zowel op onderwijsvlak als in de infrastructuur.  Ik 

heb er steeds op een enthousiast en hardwerkend team kunnen rekenen, zowel 

leerkrachten als poets- en onderhoudspersoneel. Ik houd er prachtige 

herinneringen aan over.”  

 

“Ik kan loslaten” 

“Toen ik Rinkeling verliet, wist ik dat mijn taak er af was en dat het tijd werd 

voor iets nieuws.” 

Als coördinerend directeur van vijf vrije scholen (lagere school Ter Dreef, 

kleuterschool Ter Dreef, basisschool Sint-Donatus, basisschool Rinkeling en ’t 

Schooltje van Oppem) geeft ze aan dat het een nieuwe uitdaging is om alle 

verschillende facetten van haar job te combineren.  

We leren Nadine kennen als een stille werker.  Het zal ons dus niet verwonderen 

als we haar  reeds om 7 u. op haar bureau in het zusterhuis aan het werk treffen 

om in alle rust vergaderingen, gesprekken, … voor te bereiden.  

Zo neemt het personeelsbeleid veel van haar tijd in beslag.  Ze vindt het van 

groot belang om nieuwe leerkrachten grondig te begeleiden.  Elke school heeft 

hiervoor ook een aanvangsbegeleider die door Nadine, mede vanuit gevolgde 

cursussen, meegenomen wordt op het vlak van ondersteunen van beginnende 

leerkrachten.  Om de dossiers van alle personeelsleden bij te houden wordt ze 

ondersteund door een administratief medewerker.   

Daarnaast is zij ook verantwoordelijk voor de preventie in de verschillende 

scholen, samen met een preventie-adviseur. Voor ICT en privacy volgt ze 

regelmatig nascholing om in de snel veranderende wereld mee te volgen op dit 

gebied. Het blijven zorg dragen voor leerlingen vindt ze terug in het mee 

uitwerken van actuele thema’s binnen zorgbeleid, wat samen gedragen wordt 

met de zorgcoördinatoren van de scholen. Zo kan ze wekelijks werken met 

geëngageerde werkgroepen.   

 

Schoolbestuur 

“Zowat dagelijks heb ik contact met een of meerdere leden van de inrichtende 

macht van het schoolbestuur KOM.  Zij ondersteunen mee de invulling van mijn 



taken. Vanuit mijn eigen ervaring wil ik in de toekomst meer tijd steken in het 

coachen van de directies van de verschillende scholen met respect voor ieders 

eigenheid.  Ik organiseerde reeds een tweedaagse voor de directies waar ook Luc 

Ringoot en Johan Robberechts, beide nu met pensioen, bij aansloten. Zalig was 

dit!” Recent nam ze ook contact op met het schepencollege van de gemeente om 

meer te investeren  in de aanpak van kansarmoede in de gemeente. “Mijn dag 

eindigt met een rit naar huis waar nog telefoontjes worden afgewerkt. Alleen op 

vrijdag stop ik omstreeks 4 uur en rond ik de week af in Brussegem bij de 

vroegere klusjesman van de school. Ik kan er mijn dankbaarheid tonen.  Mijn 

vrije tijd vul ik met naaien, breien en lezen.  In het weekend is het me-time.  Dan 

zorg ik samen met mijn man Philip voor onze twee kinderen en onze vier 

kleinkinderen. 


