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SAMENWERKING TUSSEN SCHOLEN LAND VAN RHODE EN BROEDERS VAN LIEFDE
Beste ouder(s), leerling
Op initiatief van vzw Katholieke Scholen regio Gent-Zuid, Land van Rhode. werden in het kader van de vorming
van grotere bestuurlijke gehelen, gesprekken aangeknoopt met de vzw Organisatie Broeders van Liefde.
Aangezien onze projecten heel herkenbaar en vergelijkbaar zijn, heeft dit op 7 januari 2021 geleid tot de
vorming van een personele unie. Dit betekent dat de samenstelling van de algemene vergadering en het
bestuursorgaan van beide vzw’s identiek geworden zijn en bijgevolg maken de scholen van Land van Rhode
deel uit van de groep Broeders van Liefde. Wij zijn bijzonder blij dat we samen onze gelijklopende visie en missie
kunnen versterken in de regio Gent.
Voorlopig verandert er niet veel. Van deze integratie zal je in een eerste fase weinig ondervinden. Deze is
hoofdzakelijk juridisch en administratief van aard. Pas in de daaropvolgende fase zal er geleidelijk aan in overleg
een inhoudelijke afstemming komen.
Alle bestaande overlegorganen blijven op dezelfde manier werken. Alleen zullen andere bestuurders de vzw
vertegenwoordigen. De bestuurder verantwoordelijk voor onze school is Yves Demaertelaere als bestuurder
– sectorverantwoordelijke gewoon onderwijs. Voor verdere informatie en contactgegevens omtrent het
schoolbestuur: www.broedersvanliefde.be.
Ook het schoolbestuur vzw Organisatie Broeders van Liefde wenst uitdrukkelijk zijn dankbaarheid uit te
spreken tegenover de leden van de raad van bestuur van vzw Katholiek Scholen regio Gent-Zuid, Land van
Rhode voor het gestelde vertrouwen en de constructieve houding waarmee de besprekingen zijn gevoerd.
Tegelijk kijken we hoopvol uit naar een goede samenwerking. Het is onze uitdrukkelijke wens om samen het
onderwijs in de regio Gent verder gestalte te geven en daarbinnen ook het onderwijsproject van onze scholen
te laten slagen. Laten we onze dromen delen en er verder aan bouwen.
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