Beste ouder, beste leerling

Na drie jaar van intensieve voorbereiding en overleg zijn we zover. We zijn blij je te kunnen aankondigen dat wij vanaf 1 januari 2020 samen met zeven andere schoolbesturen uit de regio Mechelen één nieuw schoolbestuur zullen vormen. Wij zijn er van overtuigd dat samenwerking en
schaalvergroting alleen maar een meerwaarde kunnen zijn voor onze bestuurlijke werking. Op bestuursvlak gaan we dus verder onder één vlag, maar onze scholen blijven wel uniek. Dat was van
in het begin de absolute wens en vereiste van alle acht besturen. Onze scholen behouden hun eigen karakter en sfeer. Hun eigenheid blijft hun en onze troef.
Het nieuwe schoolbestuur heeft achttien basisscholen en vier secundaire scholen gewoon en buitengewoon onderwijs en een internaat onder zijn vleugels. In totaal tellen de scholen bijna 5500
leerlingen basisonderwijs en bijna 4000 leerlingen secundair onderwijs. En het nieuwe schoolbestuur zal de nieuwe werkgever worden van om en bij de duizend medewerkers.
Samen kozen we voor de naam ‘Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving’ of afgekort KOMO.
De naam geeft duidelijk weer dat er niet alleen scholen van Mechelen zelf onder het bestuur vallen, maar ook scholen van Bonheiden, Heffen, Hofstade, Hombeek, Leest, Sint-Katelijne-Waver,
Weerde en Willebroek.
Als baseline opteerden we voor ‘Samen voor jouw toekomst’. Wij slaan de handen in mekaar om
onze bestuurlijke werking te optimaliseren zodat we onze scholen nog beter kunnen ondersteunen. En onze scholen kunnen, dankzij die ondersteuning, op hun beurt hun leerlingen een nog betere opleiding en vorming en een nog betere toekomst geven. Hoe doen we dat? Door een ambitieus, maar haalbaar en realistisch beleid uit te tekenen voor onze groep en door tegelijkertijd
onze scholen heel concreet en praktisch te ondersteunen vanuit onze centrale diensten.
Het logo van KOMO dat jullie op dit document zien staan, is een ontwerp van een leerling van 5
Multimedia van Technische Scholen Mechelen. Hij kwam als winnaar uit de wedstrijd die vorig jaar
georganiseerd werd. Ook onze website en een kennismakingsfilmpje werden door Technische
Scholen Mechelen gemaakt en zijn van af nu te bekijken via www.komo.be. Op die website vind je
o.a. de missie, visie en kernwaarden van de nieuwe groep terug. Zij verwoorden waar de nieuwe
groep voor staat en waar ze voor gaat. Je vindt er ook een overzicht van alle betrokken scholen.
Op 10 oktober vond de doop van KOMO plaats in de feestzaal van het Sint-Romboutscollege. Alle
betrokken besturen waren er vertegenwoordigd. Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek
Onderwijs Vlaanderen, gaf een lezing geïnspireerd op zijn laatste boek ‘Het evangelie volgens Lieven Boeve’. Het schoolorkest van het Sint-Romboutscollege zorgde voor de muzikale omkadering.

Wat verandert er nu voor jou als ouder of als leerling van een schoolbestuur dat zal fuseren?
Vanaf 1 januari 2020 zal KOMO het nieuwe bestuur zijn van jouw school. Aan jouw school zelf verandert er weinig of niets. Jouw school behoudt haar eigen karakter, cultuur en studieaanbod.
Vanuit de centrale diensten van het nieuwe schoolbestuur zullen wij natuurlijk wel jouw school
ondersteunen. Die centrale diensten gaan dan bijvoorbeeld over de boekhouding van de school,
alles wat met de gebouwen te maken heeft, de loonadministratie van het personeel dat in jouw
school werkt, informatica, preventie enz. Daarnaast zullen de directeurs van de verschillende
scholen regelmatig overleggen. Bepaalde uitdagingen zijn immers voor alle scholen hetzelfde. Als
je dan met collega’s ervaringen en expertise kunt delen, kan dat alleen maar ten goede komen
van jouw school.
Als je meer informatie wenst over de fusie in het algemeen of de gevolgen voor jou als ouder of
leerling in het bijzonder, neem dan gerust contact op met je directeur.
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