ENGAGEMENTSVERKLARING
Versie na bespreking op stuurgroep van 02 juli 2019

De besturen vzw KOW en vzw Mariagaard engageren zich voor een grondig onderzoek van alle
aspecten van een volledige integratie met als uiteindelijk doel een fusie van besturen tegen 1
september 2020.
Met deze fusie willen ze zeven doelstellingen realiseren:
een katholieke scholengroep in Wetteren met een kwaliteitsvol, breed
onderwijsaanbod van zowel basis- als secundair onderwijs,
een scholengroep waar directies ondersteund worden door professionele diensten,
waardoor zij zich ten volle op hun kerntaak kunnen focussen,
een instelling met een schaal die mogelijkheden biedt voor het uitbouwen van een
stevig management,
een excellent personeelsteam, waar iedereen zich kan ontplooien,
een scholengroep die stevig verankerd is in de lokale gemeenschap,

7,

een instelling met grote uitstraling en aantrekkingskracht die kinderen en jongeren
aanspreekt in de regio en daarbuiten,
en onderwijsaanbod dat inspeelt op de veranderende noden.

Als uitgangspunten voor de vorming en de werking van de samenwerkingsvorm engageren de
besturen van beide vzw's zich om:
©

een gezamenlijke missie en visie uit te werken voor de scholengroep waarvoor de
nieuwe entiteit verantwoordelijkheid draagt,

e

zich bij het besturen te laten leiden door de principes zoals opgenomen in het charter
van goed bestuur van het katholiek onderwijs Vlaanderen:

e

het belang van de leerlingen en jongeren als toetssteen te hanteren voor alle verdere
besprekingen,

e

alle belanghebbenden actief te betrekken bij het proces,

e

de eigenheid en de autonomie van de verschillende scholen te respecteren,

e

de bevoegdheidsverdeling te organiseren vanuit een principe van subsidiariteit,

e

inte staan voor een duurzaam personeelsbeleid.

De in aanhef vermelde besturen beslissen om een stuurgroep op te richten met het oog op de
grondige voorbereiding van de samenwerking en integratie.

1 Gids voor besturen. Leidraad voor bestuurders van het katholiek onderwijs. Pp. 56-61.

De stuurgroep wordt belast met de opdracht om tegen eind 2019 de financiële, fiscale,
eigendoms- en personeelssituatie en de contracten, erkenningen, vergunningen, subsidies,
missie en waarden van de verschillende betrokken besturen in kaart te brengen en een
stappenplan uit te werken voor het vervolg van het proces, wetende dat de streefdatum
voor de
bestuurlijke fusie 1 september 2020 is.
Communicatie is daarbij een integraal onderdeel van het stappenplan dat daarbij zal worden
gehanteerd. In het communicatieplan staat duidelijk gestipuleerd welke belanghebbenden
wanneer, door wie en met welke boodschap geïnformeerd zullen worden.
De stuurgroep krijgt in de vergadering van 26 augustus 2019 het mandaat van de beide raden
van bestuur om voor de verschillende beleidsdomeinen en diensten (opleidingsaanbod,
vakgebieden, leerlingbegeleiding, financiën, Infrastructuur, personeel, ICT, …) werkgroepen
op
te starten ter ondersteuning van de stuurgroep.
Deze werkgroepen rapporteren geregeld aan de stuurgroep over de voortgang van hun taak.
In
de periode september 2019-september 2020 brengen de leden van de stuurgroep geregeld
verslag uit aan hun respectieve raden van bestuur over de voortgang van het project.
De leden van de stuurgroep en van de diverse werkgroepen gaan discreet om met de gegevens
die zij zullen verwerven in het kader van de uitvoering van hun opdracht. Zij zullen hierover niet
communiceren met derden buiten het kader van de stuur- en of werkgroepen.
De besturen spreken af om de mogelijke kosten die het onderzoeks- en overlegproces met
zich
meebrengen te verdelen op basis van de leerlingenaantallen.
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