KOR Lier vzw

KOBA de Nete vzw

SAL Lier vzw

Op weg naar één schoolbestuur voor het katholiek onderwijs in de regio
Heist-op-den-Berg en Lier

Beste ouders
In deze toch wel heel speciale ‘corona-periode’ willen wij als voorzitters van verschillende
schoolbesturen u toch ook op de hoogte brengen van onze plannen om tegen 1 september 2020
samen één schoolbestuur te vormen. Deze fusie is belangrijk.
Nog belangrijker echter is onze hoop dat het met u, uw kinderen, uw gezin en uw familie goed gaat.
Het is immers geen makkelijke tijd. Als ouder dient u nu wel heel veel te combineren. De zorg voor
een goede gezondheid voor uw kinderen, voor uzelf, voor uw gezin, … De steun die uw kinderen nu
nog meer nodig hebben van u als ouder. De zorg die u zelf misschien wel heeft over uw job. Wij
hopen en wij geloven dat als we samen volhouden, we hier samen doorkomen. Ook al is het nu
misschien niet makkelijk.

Schoolbesturen smelten samen
De schoolbesturen van vzw KOR Lier, vzw SAL Lier en vzw KOBA de Nete, alle actief in de grote
omgeving rond Lier en Heist-op-den-Berg, werken zowel in het basis- als secundair onderwijs al jaren
goed samen. Onderaan deze brief kan u lezen over welke scholen het gaat.
Om de hoge kwaliteit van ons onderwijs in de regio te behouden en vlot te kunnen inspelen op de
maatschappelijke uitdagingen van de toekomst hebben we beslist om vanaf 1 september 2020 één
gezamenlijk schoolbestuur te vormen.

Kwaliteitsverbetering en synergie
Het nieuwe schoolbestuur koos als nieuwe naam vzw Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen regio
Heist-op-den-Berg & Lier, afgekort KOBA HeLi. Haar opdracht is om de beste omstandigheden te
creëren om alle 18 betrokken schoolcampussen optimaal te laten functioneren. We spreken over
een totaal van 9.000 leerlingen en 1.150 medewerkers (leerkrachten, ondersteunend en
administratief medewerkers).
Via schaalvoordelen bieden we meer mogelijkheden aan alle leerkrachten in de klas. Door middel
van solidariteit en vertrouwen zorgen we dat elk kind en elke jongere sterk onderwijs krijgt, over
gemeentegrenzen en kleuter, lager of secundair onderwijs heen. Door over de scholen heen samen
te werken en ondersteunende diensten uit te bouwen, kunnen expertises worden uitgewisseld en
optimaal benut. Elke school kan zich zo meer focussen op haar pedagogische kerntaken.
Dit is een fusieproces van schoolbesturen en niet van scholen. Elke school behoudt dan ook haar
eigen pedagogisch project. Dit betekent voor alle duidelijkheid dat er niets wijzigt voor de leerlingen
die in de verschillende scholen les volgen.
Door de diversiteit van de verschillende scholen, de aanwezigheid van een internaat en het ruime
studieaanbod garanderen we elke jongere optimale onderwijskansen binnen het katholiek onderwijs
in de regio Heist-op-den-Berg, Lier, Nijlen en Ranst.

Vertraging door coronatijden
Door de coronamaatregelen heeft het participatie- en inspraaktraject dat voorzien was in de
maanden maart en april vertraging opgelopen. Ook wij moesten zoveel mogelijk in ons kot blijven.
De komende maand wordt overleg gepleegd met de schoolraden, de vakbondsafgevaardigden en de
lokale overlegcomités. Hun suggesties en adviezen nemen we graag mee in het verdere proces.
We vinden het belangrijk dat we u op de hoogte brengen en op de hoogte houden van deze
belangrijke stap met als blijvend doel kwaliteitsvol onderwijs voor elke leerling in elke school. Daar
gaan we vanaf 1 september 2020 samen meer dan ooit voor!
Blijf goed voor jezelf en voor anderen zorgen.

Pol Winckelmans, voorzitter KOR Lier
Denise Geens – Peeters, voorzitter KOBA de Nete
Steven hazenbosch, voorzitter SAL Lier

De volgende scholen zullen deel uit maken van het nieuwe schoolbestuur KOBA Heli.
De basisscholen: Annuncia-instituut Ranst, De Ceder Kessel-Station, Heilige Familie Lier, HeiligHartcollege Heist op den Berg, Het Spoor Lier, Kinderpad Bevel, Klim op Lier, Pullaar Lier, SintJozefschool Emblem, Sint-Lucia Oelegem, Sint-Gummaruscollege Lier.
De secundaire scholen: Heilig-Hartcollege Heist op den Berg, Sint-Aloysiusinstituut voor
verpleegkunde Lier, Sint-Gummaruscollege Lier, Sint-Ursula-instituut Lier, Sint-Ursulalyceum Lier, Vrij
Technisch Instituut Lier.
Het internaat van Sint-Aloysiusinstituut voor verpleegkunde Lier.

