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Genk, 20 mei ’16 
 
 
Beste Ouders, 
 
 
Na een mooie loopbaan in onze Broederschool, heeft directeur Jo Vandueren begin dit school-
jaar te kennen gegeven om met pensioen te gaan op 01/09/2016. 
 
Het schoolbestuur houdt er aan, heel veel dank uit te spreken voor zijn inzet en inzicht in het 
leiden en coachen van iedereen, die met onze school verbonden is. 
Het ambt van directeur heeft hij gedurende 16 jaar met gedrevenheid uitgeoefend met 1 doel: 
elk kind  tussen 2.5 tot 12 jaar goed omringen om de nodige kennis op te doen en klankbord te 
zijn voor iedere ouder.  
 
Gesteund door het leerkrachtenteam, het secretariaat en alle personeelsleden, heeft hij hier op 
school - maar ook er buiten - zijn steentje bijgedragen om het onderwijs mee gestalte te geven 
en mogelijks te vernieuwen. Denken we aan het Lasalliaans gedachtengoed, zijn voortrekkers-
rol op de Speling, het openstaan voor de aangeboden mogelijkheden van buiten uit, maar voor-
al de kleine en grote verwezenlijkingen hier op school zelf.  
 
Nogmaals dank Jo, het ga je goed! 
 
Met dit gegeven heeft het schoolbestuur dit voorjaar de procedure opgestart om vanaf 
01/09/2016 een nieuwe directeur aan te stellen.  
 
Het resultaat kan vandaag meegedeeld worden: 
Mevrouw Els Stulens neemt vanaf 01 september dit jaar de taak van directeur in de Broeder-
school op. 
 
Afgestudeerd als licentiaat in de godsdienstwetenschappen en verbonden aan het H. Hartcolle-
ge in Lanaken is mevrouw Stulens sinds 15 jaar educatief medewerker en coördinator in het 
Centrum voor Christelijke Vorming. 
Motiveren, inspireren en ondersteunen zijn nu haar dagelijkse opdrachten. Wij voegen hierbij 
haar originele en concrete kijk op een nog betere school en een stimulerende, enthousiaste 
communicatie .  
 
Het is duidelijk, de nieuwe directeur start in het kleuter- en lager onderwijs met een blanco blad.  
Met de overbruggende steun van haar voorganger, het blijvende achtergrondwerk van het be-
stuur en de inzet en medewerking van alle personeelsleden, zal zij open staan voor iedereen: 
met 1 doel voor ogen: elk kind omringen om de nodige kennis op te doen en klankbord te zijn 
voor elke ouder.  
 
Beste mevrouw Stulens, beste directeur Els, van harte welkom in de Broederschool. 
 
 
Namens het schoolbestuur,  
Bernard Vanhaesebrouck, voorzitter. 

 


