‘WICO blijft kiezen voor dialoog en overleg’.
Titel persbericht 12 juni 2018
Wij houden je graag op de hoogte van het DNA-project.

De uitspraak van de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
Op 22 maart 2018 hebben een groep ouders een klacht ingediend bij de
Commissie Zorgvuldig Bestuur. Deze week, dinsdag 12 juni, kregen wij de
beslissing van de Commissie. Naar aanleiding daarvan kregen ouders,
personeelsleden en de leden van de schoolraden van WICO een brief van het
schoolbestuur.
In enkele persberichten verschenen interpretaties van de beslissing die o.i. door jou
best worden afgetoetst aan het besluit zelf. Wij kunnen het volledige document niet
verspreiden omwille van de privacy van de ouders die de klacht hebben ingediend.
Wij bezorgen je als bijlage het besluit en de paragraaf daarop aansluitend, omdat
die vermoedelijk voor de verwarring zorgt.
Wij zullen de beslissing van de Commissie ter harte nemen. Het verslag van onze
opvolging zullen wij, zoals gevraagd wordt, voor 1 september 2018 aan de
Commissie bezorgen. Op dat ogenblik zal de Commissie beoordelen of de raad
van bestuur op een correcte wijze haar beslissing heroverwogen heeft. In de bijlage
zie je dat de Commissie in paragraaf 5.5 aangeeft welke sanctiemogelijkheden zij
heeft als haar oordeel dan negatief is. Op dit moment heeft het schoolbestuur geen
sanctie opgelegd gekregen.
De beslissing van de Commissie ter harte nemen betekent:
-

-

-

dat de kritiek, de vragen en de bezorgdheden die in de schoolraden ter
sprake kwamen, opnieuw geagendeerd worden op de raad van bestuur;
dat het bestuur, op basis van die bespreking, opnieuw tot een besluit zal
komen. Deze bespreking en deze besluitvorming zijn geen formaliteit. Het
bestuur zal dat, zoals bij alle bestuurshandelingen, ernstig en zorgvuldig
doen;
dat alle schoolraden een verslag van de bespreking in de raad van bestuur
krijgen en dat alle schoolraden en alle betrokkenen zullen geïnformeerd
worden over het besluit/de besluiten van de raad van bestuur;
dat een verslag bezorgd wordt aan de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
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Het 4-4-4 model: een zijsprongetje
De voorbije jaren krijgt de Engelse onderwijsorganisatie ook in Vlaanderen
aandacht. Wij spreken van de lagere school (4 jaar), de tienerschool (4 jaar) en de
middelbare school (4 jaar). Het grote voordeel van deze structuur is dat ze beter
aansluit bij de psychische ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Er is op dit moment geen wettelijk kader voor die tienerschool. Op een kleinere
campus waar een lagere en een secundaire school gevestigd zijn, probeert men dit
model hier of daar uit. Het is niet gemakkelijk want je ‘plakt’ dan de regelgeving van
het lager onderwijs aan de regelgeving van het secundair onderwijs. Het overleg
tussen de lagere school en de secundaire school verloopt dan wel soepeler.
Was dit model een alternatief voor WICO in de bi-pool?
Wat zou dit betekenen? In de 1e graad van de bi-pool zitten +/- 850 leerlingen. In
het 5e en 6e leerjaar van het lager onderwijs zitten dus zeker ook +/- 850
leerlingen. Wij zouden dan een campus krijgen van 1700 tieners tussen 10 en 14
jaar.
Wij nemen aan dat iedereen dit een veel te grote campus zou vinden voor deze
leeftijdsgroep. Alle leerlingen vanaf het 5e leerjaar zouden dan naar de
eerstegraadsschool komen, vanuit Boseind, Grote Heide, Holheide, Herent, …
Dit is geen verdedigbare optie: een veel te grote school, er is geen enkele
accommodatie te vinden voor een school van deze omvang, ...
Een secundaire school laten aansluiten bij elke lagere school zou een nog
moeilijkere operatie zijn en zou het voordeel van een tienerschool zeker erg
verkleinen, want dan zitten kinderen van 6 tot 14 jaar dicht op elkaar.
Dus, ook al wordt erover geschreven, ook al zou het boeiend en goed zijn, het is
absoluut niet voor de directe toekomst.

WICO vzw – Watermolenstraat 14 – 3910 Neerpelt info@wico.be / DNAproject@wico.be
Nieuwsbrief 3

