
 
 
 
 

Grimbergen, 27 oktober 2016 
Beste ouders 
 
 
Onze school behoort tot scholengemeenschap De Parel, die bestaat uit alle katholieke 
scholen van groot-Grimbergen. Gezien de gedeelde uitdagingen van vandaag en morgen, is 
er het engagement tussen de besturen van deze scholen om met elkaar verder de toekomst 
tegemoet te gaan.  Op het vlak van visie, bestuur en concrete werking zijn onze 
schoolbesturen op elkaar betrokken ten behoeve van elk van onze scholen en de 
scholengemeenschap. Tevens bewaken zij daarbij de eigenheid van elke school, het eigen 
pedagogisch project en de samenwerking binnen De Parel.  
 
Dit engagement en de gedeelde bekommernissen om aan dat streven in de toekomst zo 
goed mogelijk gestalte te geven, gaan hand in hand met de evolutie die vanuit de koepel- en 
netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen op het vlak van schoolbesturen wordt 
voorgestaan. Dat betekent een optimalisering en professionalisering van het bestuur van 
scholen door schaalvergroting. 
 

Schaalvergroting is geen schoolvergroting, maar vergroting van de schaal waarop scholen 
bestuurd worden, daarbij de eigenheid van iedere school respecterend en tegelijk de 
(samen)werking van scholen faciliterend.  

 
In groeiende mate vonden de afgelopen jaren in heel Vlaanderen reeds heel wat 
nieuwe samenwerkingsverbanden en toenaderingen plaats, alle van verschillende aard en 
met een verschillende snelheid. Het doel van die evoluties in schaalvergroting is om als 
beleid/bestuur zo professioneel en zo optimaal mogelijk het beleid te voeren binnen onze 
scholen.  
 
Binnen het kader van de scholengemeenschap gaan we als scholen van De Parel de uitdaging 
van de schaalvergroting gezamenlijk aan. We hebben vanuit het CASS (het Comité van 
Afgevaardigden van de Schoolbesturen van de Scholengemeenschap) de afgelopen twee jaar 
verschillende contacten gehad met andere scholengemeenschappen. Daaruit groeide na de 
nodige evaluaties, afwegingen én rekening houdend met de boven vermelde 
uitgangspunten, onze overtuiging om met een sterke partner in zee te gaan. Een organisatie 
die met haar scholen sterk staat in Vlaanderen qua bestuur, structuur en kwaliteit van 
vorming. De optie werd genomen om met de jezuïeten gesprekken aan te knopen. De 
scholen van die religieuze orde hebben overigens momenteel plannen omtrent de oprichting 
van een school met TSO/BSO-aanbod in het Brusselse, wat een verrijking van de 
uitstroommogelijkheden vanuit onze scholengemeenschap en het onderwijsaanbod in onze 
regio betekent. Doorslaggevend voor de gemaakte keuze zijn (1) het feit dat wij als school en 
als scholengemeenschap gerespecteerd worden op het vlak van onze eigenheid, (2) dat onze 
directies, leerkrachten en personeelsleden sterker omkaderd en ondersteund zullen worden 
op bestuursvlak, (3) dat de jezuïeten niet enkel op ASO inzetten maar nu ook op BSO/TSO 



gaan inzetten, (4) dat de jezuïeten reeds met succes scholen met zich aan het verbinden zijn, 
te weten de Sint-Jozefsschool en Mater Dei in Wemmel en de Sinte Maartenschool in Meise, 
en dus reeds ervaring hebben met schaalvergroting, (5) dat het een betrouwbare en 
professionele partner is, (6) dat hun profiel het best aansluit bij wie wij zijn, (7) dat we er in 
geloven dat met de jezuïeten ons doel als school het best gediend wordt! 
 
Vanuit de beslissing om met de jezuïeten in zee te gaan, is op 20 oktober een 
intentieverklaring ondertekend door de schoolbesturen van de katholieke basisscholen van 
groot-Grimbergen en de bestuurders van vzw Ignatius Scholen. Concreet betekent dit dat we 
in eerste instantie een verkenningstraject aanvatten. Bedoeling is immers om elkaar te leren 
kennen op de vele verschillende domeinen van het schoolleven en schoolbeleid. Op het 
einde van dit schooljaar wordt na gezamenlijke evaluatie beslist tot eventuele verdere 
verdieping van dit traject. Dit traject is echter niet vrijblijvend: bedoeling van bij aanvang is 
om op bestuursvlak onze scholen op termijn gezamenlijk te leiden en te dragen. 
 
Beste ouders, wij danken u voor het vertrouwen waarin u uw kind(eren) aan onze school 
toevertrouwt. Als bestuur van uw school en scholengemeenschap hebben wij maar één ding 
voor ogen: aan uw kind(eren) de beste vorming en het beste vormingskader te bieden. 
Daartoe is omkadering en dus professioneel beleid nodig, aangepast aan de uitdagingen van 
vandaag en morgen. Vandaar deze brief om u te informeren dat wij als school en 
scholengemeenschap daarin onze verantwoordelijkheid nemen. Wij houden er aan om u op 
dit vlak verder op de hoogte te houden, uiteraard. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
Herman De Cnijf       Jürgen Mettepenningen 
Voorzitter schoolbestuur     Voorzitter scholengemeenschap 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: de intentieverklaring 


