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Communicatiekanaal van de scholengemeenschap – verschijnt als ‘t  past 

 

Op vraag van het schoolbestuur zijn wij voor het ogen-
blik een herstructurering van de scholengemeenschap 
aan het voorbereiden. 
Er zijn immers een aantal opportuniteiten om de 
samenwerking binnen de scholengemeenschap vanaf  
1 september 2018 anders te gaan invullen. 
 

Tot op vandaag gebeurt de aansturing door een 
directeur coördinatie. Maar misschien kan een ander 
organisatiemodel in de toekomst efficiënter zijn.   
Vanuit het ambtelijk en politiek oogpunt is wellicht één 
aanspreekpunt voor het stedelijk onderwijs wenselijk : 
zowel voor het basisonderwijs als voor het kunst-
onderwijs, de STAP en de SASK. 
Een algemeen directeur met onderwijsmatige voeling 
kan op een efficiënte manier richting geven, terwijl het 
stedelijk basisonderwijs evenzeer nood heeft aan een 
overkoepelende aansturing. 
 

Er is nog niets beslist. Toch is een richting aangegeven. 
Vóór de kerstvakantie willen we een organisatiemodel 
voorstellen waar zowel het bestuur als het onderwijs zijn 
voordeel mee doet.  
 
 

 

Wie ingetekend heeft voor het gratis griepvaccin kan op 
twee plaatsen op twee verschillende datums terecht: 
 

 op dinsdag 7 november van 15.30 u. tot 16.35 u. 
in Stedelijke Basisschool De Octopus 

 op donderdag 16 november van 11.45 u. tot 12.20 u. 
in Stedelijke Basisschool De Vlieger 
 

Je kiest zelf de plaats en tijdstip dat jou het best uitkomt. 
 
 

 

Griepvaccins 

 

Tijdens de afgelopen beleidsdagen hebben directies en 
beleidsondersteuners de prioriteiten voor onze scholen-
gemeenschap bepaald. De komende jaren willen wij op 
twee beleidsdomeinen gaan inzetten: ‘efficiëntie’ en 
‘professionalisering’ vanuit onze visie op de scholen-
gemeenschap. 
 

Daarvoor formuleerden we een aantal kerndoelen: 

 stimuleren en faciliteren van pedagogisch-
didactische interactievormen 

 ervaring en knowhow delen onder directies, midden-
kader, leerkrachten en andere personeelsleden 

 de aanwezige expertise uitwisselen en verruimen 

 de effectiviteit van overleggen en onderhandelen 
verhogen door een transparante en gedragen 
besluitvorming na te streven 

 

We willen sterk de nadruk leggen op de pedagogische en 
didactische aspecten binnen onze netwerken met effect 
tot op de klasvloer. Elk initiatief dat ons hierbij helpt, is 
welkom. 
Deze doelen kunnen we alleen bereiken als hiervoor een 
beleid wordt uitgestippeld dat stapsgewijs wordt uit-
gerold en waarbij iedereen betrokken is.  
We willen finaal een hecht samenwerkingsverband 
tussen onze 3 basisscholen. Uiteraard met respect voor 
de eigenheid van elke school. 
 
 
 

 

Het Gemeentedecreet schrijft voor  dat personeelsleden 
in vast dienstverband die aangesteld zijn door de stad  
de eed moeten afleggen. 
  

Daarmee belooft iedereen de verplichtingen die het 
ambt met zich meebrengt, trouw te zullen naleven.  
 

Nieuwe vast benoemde personeelsleden worden 
binnenkort uitgenodigd om  uit handen van de voorzitter 
van het schoolbestuur deze eed af te leggen. 
 
 


