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Aan de ouders,
In 2003 besliste de overheid om in het basisonderwijs de krachten meer te bundelen waardoor de
scholengemeenschappen ontstonden. Samen met 6 andere scholen uit Scherpenheuvel, Averbode, Testelt,
Okselaar, Hoeleden en Molenbeek-Wersbeek werd daarom ‘Spoor7’opgericht. De voorbije jaren werd er vooral
ingezet op het ontwikkelen van een sterke pedagogische samenwerking. Er werden gemeenschappelijke
projecten uitgewerkt en succesvol uitgevoerd.
Ook op het gebied van tewerkstelling biedt de scholengemeenschap als structuur bijkomende kansen. We
zullen u niet vervelen met de regelgeving die daarachter schuil gaat. Maar een scholengemeenschap maakt het
voor elke school afzonderlijk mogelijk om extra lesuren in te richten die de kinderen ten goede komen.
Op bestuurlijk niveau bleven de lokale vzw’s weliswaar bestaan.
Anno 2017 dringt een verdere schaalvergroting zich op. De schoolwetgeving wordt complexer. De
verantwoordelijkheden van ons als vrijwillige bestuurders worden met de dag groter. Overal in de buurt zijn
schoolbesturen druk in de weer om te kijken op welke manier ze de uitdagingen van het onderwijs in de
toekomst het beste aankunnen. Samenwerken met andere schoolbesturen ligt voor de hand. De overheid en
de leiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen stimuleren die bestuurlijke optimalisatie van schoolbesturen.
Ook wij – het bestuur van de Vrije Basisschool Waanrode vzw - zitten volop in dat proces. We willen immers de
toekomst van onze school veilig stellen! Zowel de pedagogische kwaliteit, het welzijn van de kinderen, het
voortbestaan van de schoolgebouwen als de jobzekerheid van onze leerkrachten moeten gegarandeerd
worden.
Daarom hebben we beslist om – gezamenlijk met 6 van de 7 scholen van SPOOR 7 - een intentieverklaring te
tekenen om samen te werken en na diepgaand overleg uiteindelijk bestuurlijk op te gaan in KS Diest vzw, de
scholengroep van de Zusters Annuntiaten Heverlee in de regio Diest. Dit is een onderwijsorganisatie die kan
bogen op een grote traditie en een ruime ervaring. Geografisch en door de specifieke structuur van het vrij
onderwijs (per bisdom) is dit een logische partner om voor onze school een sterke verankering te garanderen in
een snel evoluerend onderwijslandschap.
Concreet zal er door deze schaalvergroting voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders, de Vriendenkring
niets veranderen en blijft ‘De Zonnebloem’ de fijne dorpsschool die ze altijd al geweest is
Daarom ook zeker dit. Vermits er vanuit onze school een gedeelde doorstroming is naar vooral scholen van
Herk-de-Stad en Diest willen wij meteen benadrukken dat dit nieuwe samenwerkingsverband op geen enkele
manier de vrijheid van schoolkeuze beïnvloedt of beperkt. Het blijft volledig de vrije keuze van u, als ouders,
welke middelbare school u voor uw kind het meest geschikt acht om na het basisonderwijs haar of zijn studies
verder te zetten.
We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
Met vriendelijke groeten,
Het schoolbestuur

