De vzw Ignatius Scholen in Beweging! What’s in a name!
Begin 2020 nam de vzw Ignatius Scholen in Beweging de derde horde van haar
fusietraject. Na de fusie van de twee Brusselse jezuïetencolleges, het Sint-Jan
Berchmanscollege en het Jan-van-Ruusbroeckollege in 2015 en de fusie met de katholieke
scholen van Wemmel en Meise in 2018, treden nu ook de katholieke scholen van
Grimbergen toe tot de vzw Ignatius Scholen in Beweging.
Aan de fusie ging een geleidelijk proces van kennismaking, overleg en integratie vooraf.
Deze fusie situeert zich uitsluitend op het bestuurlijke niveau en niet op het niveau van de scholen zelf.
Anders gezegd, blijft elke school haar naam, haar identiteit en lokale verankering behouden, maar zullen
zij door de centralisatie een optimalisatie en meerwaarde kennen op administratief, pedagogisch en
financieel vlak. Om de scholen ook de nodige autonomie te geven besloot de raad van bestuur
campusraden op te richten. Op die wijze schept zij tevens een kader van nabijheid bij de school en haar
directie.
Verder wil het schoolbestuur met deze fusie de krachten bundelen om haar eigen bestuurskracht te
versterken en te professionaliseren en de scholen op termijn een betere ondersteuning te bieden.
Concreet betekent dit dat de vzw Katholieke Scholen Grimbergen en de vzw Schoolbestuur Prinsenhof
Grimbergen vanaf dit jaar ophouden te bestaan. Hun respectievelijke scholen, de Cirkel en de Ankering
en Prinsenhof maken nu deel uit van de vzw Ignatius Scholen in Beweging.
De vzw Ignatius Scholen in Beweging behoort tot de onderwijskoepel van de jezuïeten en laat zich
inspireren door het Ignatiaans pedagogisch project. De volgende scholen maken ondertussen deel uit
van de vzw:
Sint-Jozefsschool, Wemmel (KS en LS)
Mater Dei, Wemmel (KS en LS)
Sinte-Maartenschool Meise (KS en LS)
Prinsenhof, Grimbergen (KS en LS)
De Cirkel, Humbeek (KS en LS)
De Ankering, Grimbergen (KS en LS)
Sint-Jan-Berchmanscollege, Brussel (KS en LS)
Jan-van-Ruusbroeckollege, Laken (SEC)
Sint-Jan Berchmanscollege, Brussel (SEC)
De pedagogische begeleiding van deze scholen, met 4150 leerlingen en meer dan 450 personeelsleden,
wordt verzorgd door de pedagogische begeleidingsdienst van de jezuïeten.
Alvast in het vooruitzicht zijn de grote investeringen in schoolinfrastructuur die de vzw in het jaar 2020
in haar scholen plant, gaande van klas- en speelplaatsrenovatie en ICT-investeringen tot
energiebesparende projecten en nieuwbouwprojecten.
Een ander doel van de vzw is om zich op onderwijskundig vlak te verruimen. Om deze doelstelling te
verwezenlijken plant de vzw de komende jaren de bouw van een volledig nieuwe school in Sint-JansMolenbeek, de Egied Van Broeckhovenschool. Dit wordt de eerste Nederlandstalige jezuïetenschool
die ook beroepsrichtingen en technische richtingen zal aanbieden.
Voor meer info:
Joris Tiebout, voorzitter, joris@tiebout.be
Eddy Van de Velde, afgevaardigd bestuurder, eddy.vandevelde@ignatiusscholeninbeweging.be

