Beste directies
Ter info voor bestuurders en teamleden VOOP & VONAC
We zijn bijzonder verheugd om bij het begin van dit nieuwe schooljaar verschillende
nieuwe scholen te mogen verwelkomen als lid binnen VOOP:
* BaO KieM, natuur- en Montessorischool, gevestigd te Kessel-Lo, en net gestart op 0109-2020.
* SO Freinetscholen Keerpunt, met 8 vestigingsplaatsen in Oost-Vlaanderen, VlaamsBrabant en Limburg, waarvan er 7 startten op 01-09-2019.
* SO De MET, met vestigingsplaatsen te Kessel-Lo (gestart 01-09-2019), Sint-KatelineWaver (net gestart op 01-09-2020) en Het Atelier te Tienen (ook net deze week gestart).
* BaO Het Leerbos te Deinze, ook gestart per 01-09-2020.
De drie eerste scholen stelden hun project voor aan de raad van bestuur van VOOP in
juni, Het Leerbos komt op de volgende bijeenkomst aan bod. Het is voor VOOP, na het
vrijwel gedwongen vertrek van al onze CVO’s, een zeer welkome en strategisch
belangrijke versterking voor onze werking. Zeker omdat we daardoor zowel voor ons
gewoon basisonderwijs maar vooral ook voor ons gewoon secundair onderwijs, direct
over heel wat meer scholen beschikken. Dat komt ook de onderlinge samenwerking en
uitwisseling ten goede. We danken de schoolbesturen en directies dan ook voor het
vertrouwen en kijken uit naar een vruchtbare en boeiende samenwerking. Door de vele
vestigingsplaatsen van met name de nieuwe secundaire scholen telt VOOP nu meteen in
totaal 31 scholen en vestigingsplaatsen.
In bijgevoegd document vinden jullie ook het overzicht met de coördinaten per
school. Mogen we vragen dit grondig na te kijken en overal aan te vullen of aan te
passen waar nodig. Op de meeste plaatsen, waar ofwel gegevens nog ontbreken of waar
we vermoeden dat zaken dienen aangepast, is dit in de tekst aangegeven via schuine
tekst, drie puntjes of vraagtekens. Voor de nieuwe scholen hebben wij zelf nog vrijwel
niets ingevuld om jullie toe te laten ons zeker de correcte gegevens te bezorgen. Dit jaar
zijn ook extra vragen toegevoegd over levensbeschouwelijke vakken en leerplannen. De
reden hiervan is dat de onderwijsinspectie hier specifiek naar vroeg. Gelieve dit dus ook
aan te vullen.
Iedereen kan in het document zelf werken bij zijn of haar school. Gelieve het dan op te
slaan met vermelding van de schoolnaam in kwestie. Mogen we jullie vragen om jullie
aangevulde en/of aangepaste versie aan mij terug te mailen tegen uiterlijk volgende
woensdag 09-09. De krappe timing heeft te maken met een vraag van de inspectie
naar wie cultuurbeschouwing aanbiedt (dit ter voorbereiding van een onderzoek). Er
staan bij elk van de scholen in te vullen vragen, dus graag van alle scholen een mail
terug (ook al zou buiten de vragen alle info nog correct zijn). Voor Keerpunt en De MET:
graag de gegevens per vestigingsplaats detailleren.
In de marge en voor wie NCZ geeft nog even melden dat deMens.nu net een nieuwe
website gelanceerd heeft: https://www.nczedenleer.be/nl met veel info voor leerkrachten
NCZ.

Heel hartelijk bedankt alvast 
Vriendelijke groeten
Johan Royeaerd

