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Inrichtingen van het basisonderwijs van golf 3.- Begeleidingsovereenkomsten.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de
structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;

Overwegende dat hoofdstuk VII van dat decreet – De opvoedkundige, pedagogische en inrichtingsprojecten – Afdeling 2 – Het
inrichtingsproject en het sturingsplan van de inrichting – de algemene uitvoeringsbepalingen bevat;

Overwegende dat voornoemd decreet moet worden toegepast op de inrichtingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs;

Overwegende dat in het kader van de onderwijshervorming ingevoerd door het Pacte d’Excellence (uitmuntendheidspakt), elke
schoolinrichting van het verplicht onderwijs een sturingsplan moet opstellen waarin ze haar (pedagogische, organisatorische ...)
doelstellingen voor de komende zes jaar vastlegt;

Overwegende dat deze sturingsplannen een aanvulling vormen op het oorspronkelijk project van elke school en zijn opgedeeld in een
reeks (nieuwe of voortgezette) acties, die in de jaren daarop moeten worden uitgevoerd;

Overwegende dat de opstelling van dit document "sturingsplan” het resultaat is van een interne samenwerking (uitgevoerd door het
team van elke school en haar directie), begeleid en gestimuleerd door de inrichtende macht, maar ook door de CECP (Federatie van
inrichtende machten) voor het basisonderwijs;

Overwegende dat de CECP in die hoedanigheid al jarenlang onze schoolteams (kosteloos) begeleidt bij het opstellen van hun
sturingsplannen;

Overwegende dat de begeleidingsovereenkomst, voor het lopende schooljaar, de details van die samenwerking officieel vastlegt;

Overwegende dat die laatste betrekking heeft op de inrichtingen van het basisonderwijs van golf 3;

Gezien het advies van de sectie Openbaar Onderwijs,

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLIST :

Enig artikel : De begeleidingsovereenkomsten aannemen voor de volgende scholen :

"Ecole maternelle de l'Eclusier Cogge" - FASE 76
"Ecole maternelle Catteau - Aurore" - FASE 77
"Ecole maternelle des Pagodes" - FASE 78
"Ecole maternelle Reine Astrid" - FASE 79
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"Ecole maternelle de Heembeek" - FASE 81
"Ecole maternelle du Jardin aux Fleurs" - FASE 82
"Ecole maternelle Léopold 1er" - FASE 83
"Ecole maternelle Emile Bockstael" - FASE 84
"Ecole maternelle des Magnolias" - FASE 85
"École maternelle "A la Croisée des Chemins" - FASE 95686
"Ecole maternelle Adolphe Max" - FASE 184
"Ecole maternelle Henriette Dachsbeck" - FASE 187
"Ecole maternelle des Eburons" - FASE 3151
"Ecole maternelle de la Marolle" - FASE 3183
"Ecole maternelle Christian Merveille" - FASE 5134
"Ecole maternelle Catteau - Horta" - 5411

"Ecole primaire Reine Astrid" - FASE 86
"Ecole primaire Emile Bockstael" - FASE 87
"Ecole primaire Henriette Dachsbeck" - FASE 103
"École primaire "A la Croisée des Chemins" - FASE 95568
"Ecole fondamentale de l'Héliport" - FASE 90
"Ecole fondamentale de Haren" - FASE 91

"Centre pédagogique Jules Anspach" - FASE 177
"Centre pédagogique des Pagodes" - FASE 178
"Ecole Robert Dubois" - FASE 195
"Centre pédagogique de Vlaesendael" - FASE 175
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