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Stefaan Vanhollebeke is nieuwe directeur van Middenschool Spes Nostra Zedelgem

Voormalige stagiair SpeS
Nostra straks directeur
_ • ZEDELGEM - Stefaan Vanhollebeke is vanaf 1 september 2012 de nieuwe di recteur van de
Middenschool Spes Nostra op Zedelgem-De Leeuw. De 40-jarige Bruggeling, die opgroeide in
Zedelgem, volgt Herman Becue op. "Met een sterk team wil ik het goede werk verder zetten.
Spes Nostra geniet een ijzersterke reputatie", zegt Stefaan Vanhollebeke.
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tefaan Vanhollebeke is getrouwd met Sofie Billiet ·en
vader van Jolein (8) en
Yoran (3). Hij woont in Sint-Kruis
Brugge, maar woonde vroeger
langs de Diepstraat in Zedelgem.
Hij studeerde af als regent wiskunde, biologie en aardrijkskunde
aan Katho Reno in Torhout.
"Daarna stond ik voor de klas in
Mariawende Blijdhove in SintKruis Brugge waar ik wiskunde,
biologie, aardrijkskunde en informatica gaf. Later werd ik ICT-coordinator', vertelt Stefaan Vanhollebeke. ·
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Eerste stageschool

dertien jaar in Mariawende
I Na
werd hij aangesteld als directeur
van de eerste graad van het SintLodewijksinstituut in Brugge. Hij
is nu bezig aan zijn vijfde schooljaar als directeur. Middenschool
Spes Nostra op Zedelgem-De
Leeuw is hem niet onbekend. "Ik
woonde vroeger in de buurt en het
was ook mijn eerste stageschool",
herinnert hij zich. In Spes Nostra
volgt hij Herman Becue op, die
sinds 1 januari 1998 de school
leidde. "Ik wilde graag de volledige eindverantwoordelijkheid van
een school. Spes Nostra staat synoniem voor een persoonlijke aanpak en dat bevalt me enorm. In
samenwerking met het sterke onderwijsteam wil ik graag het goe- .
de werk verder zetten. Samenwerking is essentieel. ' Samen sterk' is
een fu ndamentele slogan;"

Kwalitatief zorgbeleid · ·.

Herman Becue, Stef aan Vanhollebeke en algemeen direct eur scholengroep Sint-Rembert Ann St ael. Stefaan
wordt per 1 september de nieuwe direct eur in Spes Nostra in Zed elgem. (Foto DL)

Stefaan Vanhollebeke zal ook zijn
eigen accenten leggen. "Spes Nostra voerde al een kwalitatief zorgbeleid. Leerlingen met zorg blijven een absolute topprioriteit. Als
ex-ICT-coördinator ben ik heel
ICT-minded. Ook het leren van elkaar en de tooiboxgedachte liggen

me na aan het hart. Tijdens een
internationale stage mocht ik mee
de open onderwijscultuur in 'Dene
Magna- instituut' in het Engelse
Gloucester beleven. De innoverende, maar ook realistische manier
van lesgeven greep me aan."
Het schoolleven slorpt veel tijd

op, maar Stefaan Vanhollebeke
probeert ook wat tijd vrij te maken
voor andere zaken. "Met het gezin
kies ik voor ' quality time'. Af en
toe springen we ook de fiets op
voor een verkwikkend tochtje",
besluit Stefaan Vanhollebeke.

