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Intentieverklaring bij verkenningstraject SG De Parel en vzw 
Ignatius Scholen 

 
Vzw Sint Jozef (Strombeek), vzw KOG (De Cirkel [Humbeek] en De Ankering 
[Verbrande Brug]), vzw Schoolbestuur Prinsenhof Grimbergen en de vzw Ignatius 
Scholen (Brussel) verbinden zich met deze intentieverklaring tot een 
verkenningstraject met als doel de bestuurlijke samenwerking en schaalvergroting 
van scholengemeenschap De Parel en de scholen van vzw Ignatius Scholen (Sint-
Jan Berchmanscollege, Jan-van-Ruusbroeckollege). 
De gesprekken die in dit verkenningstraject kaderen hebben als doelstelling de 
deelnemende schoolbesturen op alle beleidsdomeinen diepgaand inzicht te geven in 
elkaars werking en van daaruit te groeien naar een nieuw en gezamenlijk gedragen 
bestuursmodel en dito dienstenstructuur. Zowel het CASS van SG De Parel als vzw 
Ignatius Scholen vaardigt een vast gespreksteam af dat kan aangevuld worden met 
experten afhankelijk van het onderwerp. 
Alle gesprekspartners houden zich aan discretie over de inhoud van de gesprekken. 
Alle communicatie intern en extern over deze intentieverklaring (zie noot), over het 
verkenningstraject en over de toekomst gebeurt na gezamenlijk overleg. 
Voormelde schoolbesturen engageren er zich toe om met geen andere 
schoolbesturen gesprekken te voeren rond bestuurlijke optimalisatie en 
schaalvergroting, behalve na onderlinge samenspraak en uitsluitend met 
schoolbesturen die bij de gesprekken tussen voormelde schoolbesturen wensen aan 
te sluiten. 
Het verkenningstraject neemt een schooljaar in beslag, waarna, na een gezamenlijke 
evaluatie, wordt beslist over voortzetting van het gezamenlijk traject. 
 

Goedgekeurd door de leden van het CASS en 
door de vertegenwoordiger van vzw Ignatius Scholen 
op 20 oktober 2016, te Grimbergen 

 
 
Noot: Op 27 oktober 2016 wordt voor wat de schoolbesturen van SG De Parel betreft 
over deze intentieverklaring gecommuniceerd ten aanzien van personeelsleden 
(personeelsvergadering) en op 28 oktober 2016 aan de ouders (brief), ondertekend 
door de voorzitter van het respectievelijke schoolbestuur en de CASS-voorzitter. Op 
27 oktober 2016 wordt tevens door vzw Ignatius Scholen een interne communicatie 
over deze intentieverklaring gedaan. 
 

 


