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Wist je dat
Mevr. Verheyden …
 haar LCO-carrière
startte in het 4de
leerjaar
 de 8u wiskunde
volgde bij Mevr. Buys
 7 jaar wiskunde
heeft gegeven in de

 steeds klaar stond
om te sporten met
collega’s tegen de
leerlingen voor het
goede doel

Voor u ligt een extra editie van ons informatieblad
“De Uitkijk”. In deze uitgave willen we u graag onze
nieuwe directeur, Sabine Verheyden, voorstellen.
We stuurden onze vliegende reporters er op uit
voor een interview. Zij kregen de gelegenheid om
tal van vragen op haar af te vuren.

Waarom heeft u voor deze job
in het Lutgardiscollege gekozen?
“Ik ben in het Lutgardiscollege
opgegroeid. De school ligt me na
aan het hart. Ik zat hier in het
lager en in het middelbaar. Ik
werk graag met jongeren. Toen
ik te weten kwam dat
Mevr Deruyver de school zou
verlaten als directrice ben ik
gaan solliciteren.”

gewerkt heeft als
communicatiemanager
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Het vragenvuurtje
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De redactie wenst in naam van alle collega‟s en
leerlingen mevrouw Verheyden alle succes toe in
haar nieuwe uitdaging en hopen op een fijne samenwerking.

“HET VRAGENVUURTJE”

 4 jaar bij justitie

ons college

2 0 1 3

Beste lezers,

 een geweldige
souffleur was bij het
schooltoneel

 sinds 21 oktober
teruggekeerd is naar

O K T O B E R

DE REDACTIE AAN HET WOORD

Daarenboven zorgden onze reporters voor een
exclusieve blik achter de schermen. Zij volgden
onze directeur een hele schooldag.

1ste en 2de graad
van het LCO

Wist je dat

O U D E R G E M

Onze vliegende reporters uit het
tweede jaar troffen onze nieuwe
directeur aan in haar bureau. Ze
was bereid haar werk even aan
de kant te schuiven om onze
vragen te beantwoorden.
Kunt u iets meer vertellen
over uzelf?
“Mijn naam is Sabine Verheyden.
Ik hou van sport: ik speel zaalvoetbal. Ik zorg voor mijn dochtertje Lara, die 3 maanden oud
is.”
Wat wilde u vroeger worden?
“Vroeger wou ik piloot worden.”

Wat zijn uw eerste impressies?
“Over het algemeen is het hier
nog hetzelfde als vroeger. Ook
de meeste leerkrachten zijn nog
hetzelfde. Iedereen is erg gemotiveerd. Maar ik moet toegeven
dat ik vanmorgen ook een beetje
stress had!”
Zijn er zaken die u graag zou
willen veranderen op school?
“Ik zou graag bepaalde middagactiviteiten, zoals de bibliotheek
en ICT, opnieuw invoeren. Ik wil
ook de leerlingenraad een luidere stem geven, want een school
is er per slot van rekening voor

de leerlingen!”
Waar kunt u absoluut niet
tegen op school?
“Ik kan niet tegen laatkomers en
mensen zonder respect. Ook
pesten tolereer ik niet. Waar ik
me ook aan stoor, is een te
koud bureau. Maar daar kunnen
jullie natuurlijk niets aan doen!”
Ging u vroeger graag naar
school?
“Ik ging erg graag naar school. Ik
had veel vrienden. Van een aantal lessen en leerkrachten heb ik
erg genoten. Enkelen van hen
zou ik graag nog terugzien. Ik
heb vier jaar Latijn gedaan. Maar
mijn ouders vonden dat ik met
wetenschappen een bredere
basis voor verdere studies zou
hebben. Dat vond ik toen erg
jammer.”
Matthias, Ruth, Yde,
Jenetta en Clara, 2C
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Dag in beeld
7u50: Ik ontvang de sleutel
van mijn bureau.

8u15: Toch even tijd nemen
voor een kopje koffie in de
leraarskamer.

8u10: … en dit wordt het
dan! Mijn nieuwe bureau!

8u20: Overlegmoment met mevrouw
Deruyver.

10u00: Tijd voor wat
computerwerk:
brieven schrijven, ...

9u20: Tijd voor een diepteinterview met de
reporters van „De Uitkijk‟.
Mails checken...

12u00: Tussen het werk door, neem ik ook eens een
hap van mijn boterhammetjes.

14u.: Ook papierwerk hoort
erbij: kopiëren, verspreiden
in de vakjes, arbeidsreglement doornemen...
15u15: Ik eindig mijn dagje in
4A met een uurtje studie.
16u40: De batterij van mijn gsm laat het afweten, maar ik werk nog even door...

V.U.: S. Verheyden, Zandgroeflaan 2, 1160 Oudergem

