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Mag ik mij even voorstellen? 

Ik ben René van den Broeke (44 jaar) en 

per 15 maart door de Raad van Toezicht 

aangesteld als Algemeen Directeur van 

de Stichting Primair Onderwijs in Zun-

dert. In de huidige bestuursstructuur 

geef ik daarmee tegelijkertijd invulling 

aan het College van Bestuur. Het zijn 

twee benamingen voor dezelfde functie. 

Ik heb erg veel zin om samen met de 

directeuren, de teams, de ouders en de 

kinderen gestalte te geven aan nieuwe 

ontwikkelingen, kansen en uitdagingen 

van het onderwijs bij onze 6 scholen. 

Mij staat een constructieve samenwer-

king voor ogen met alle geledingen bin-

nen onze stichting. 

 

Ik ben inmiddels ruim 22 jaar werkzaam 

in het onderwijs. In die 22 jaar heb ik 

op diverse scholen gewerkt in verschil-

lende groepen. Ik heb les gegeven aan 

de groepen 3 t/m 8 in verschillende sa-

menstellingen. In totaal heb ik zo’n 13 

jaar les gegeven. 

 

Mijn loopbaan begon direct na de Peda-

gogische academie in het Walcherse 

Meliskerke. Een kleine basisschool waar 

ik 8 jaar heb gewerkt. Hierna ben ik 

verhuisd naar Krabbendijke en heb op 

verschillende basisscholen in Zuid- Be-

veland gewerkt. In 1998 ben ik benoemd 

tot directeur van c.b.s. ‘de Zevensprong’ 

in Krabbendijke. In de afgelopen 10 jaar 

ben ik directeur geweest van verschil-

lende scholen en heb ik gestalte gegeven 

aan de opbouw van diverse scholen. 

Naast directeur van één school ben ik 

ook meerschools directeur geweest. 

 

In de periode 2001 tot 2006 was ik 

naast directeur ook directievoorzitter 

van een groep van 16 scholen. Deze 

groep is per 1 januari gefuseerd en heet 

nu Alpha Scholengroep. Ik heb in deze 

periode veel bovenschoolse ervaring op-

gedaan. Mijn ervaring als directievoor-

zitter, lid van de stuurgroep en later van 

de fusiecommissie, kan ik nu goed ge-

bruiken en inbrengen bij onze stichting. 

 

 

 

 

 



Naast mijn werkzaamheden ben ik ook 

af en toe thuis. Ik ben inmiddels 22 jaar 

gelukkig getrouwd met Joke. Ons gezin 

bestaat uit 5 personen. Samen zorgen 

wij voor 3 dochters: Suzanne (bijna 18 

jaar), Corinne (ruim 16 jaar) en Jo- Anne 

(ruim 12 jaar.) 

 

Wij wonen in Krabbendijke en blijven 

daar ook wonen. Joke werkt als Ergo-

therapeute in diverse verzorgingstehui-

zen en onze kinderen gaan (nu nog) in 

Goes naar school. De reisafstand naar 

Zundert is voor mij beperkt: ongeveer 

55 km. Zonder al te veel tegenslag is de 

reistijd ongeveer 40 minuten. Dat is dus 

goed te doen. 

 

Als rasechte Zeeuw zal het voor mij 

even wennen zijn in Brabant. Maar ik 

laat mij graag vertellen welke Brabantse 

gewoonten en gebruiken ik beslist over 

moet nemen en welke Zeeuwse ik moet 

laten varen. 

 

Zoals gezegd: Ik heb veel zin om in Zun-

dert te gaan werken. Er liggen veel kan-

sen en uitdagingen te wachten die ver-

der ontwikkeld moeten worden. Ik wil 

daar samen met u allen aan werken, met 

als doel het onderwijs voor onze kinde-

ren boeiender, uitdagender en afwisse-

lender te maken. Want om die reden 

werk ik nog steeds met volle overtuiging 

in het onderwijs! 

 

In de afgelopen maanden heb ik mijzelf 

langzaam ingewerkt in de SPOZ. Zo ben 

ik bij een fusievergadering (in januari) 

aanwezig geweest en heb ik twee verga-

deringen van de RvT bijgewoond. Daar-

naast waren er verschillende over-

drachtsmomenten met Pieter Verbrugh.  

Ook met het directieberaad heb ik in-

middels kennis gemaakt. 

Na 15 maart blijft Pieter Verbrugh en-

kele dagdelen beschikbaar voor begelei-

ding om de overdracht zo goed mogelijk 

te laten verlopen. Ik ben de RvT zeer 

erkentelijk voor deze regeling. 

 

Wanneer u mij wilt spreken, kunt u na-

tuurlijk altijd een afspraak maken. Het 

telefoonnummer van het bestuurskan-

toor is: 076- 5991312. Mijn mailadres op 

het bestuurskantoor is: rvdbroe-

kespoz@gmail.com. Met een vriendelijke 

groet, 

 

René van den Broeke. 
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