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PERSMEDEDELING 
 
 
In onderling overleg samen het onderwijsplan voor de toekomst  vorm geven 
 
Vandaag is een delegatie ontvangen van de Broederschool door de voorzitter van de Scholengroep, Jan-

Vincent Lefere, een delegatie van het schoolbestuur en administratief directeur Johan Decock. Personeel, 

leerlingen en oud-leerlingen organiseerden een mars om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met 

de hervormingsplannen binnen Scholengroep Sint-Michiel. Het gesprek tussen de delegatie en de 

vertegenwoordigers van het schoolbestuur verliep in een serene sfeer. Beide partijen engageren zich voor 

bespreking en overleg over het plan. 

 

Dinsdag laatsleden maakte Scholengroep Sint-Michiel de toekomstplannen voor de onderwijsorganisatie in 

de regio bekend: een verregaande samenwerking tussen alle secundaire scholen van Roeselare en Ardooie 

die samen toekomstgericht investeren in een aantrekkelijk, ruim en transparant studieaanbod op 

verschillende campussen. Het plan focust op maximale kansen voor elke jongere in een sterke 

onderwijsomgeving: in elke onderwijssite wordt een brede eerste graad met uitgebreide 

keuzemogelijkheden voorzien; in de 2de en 3de graad wordt het studieaanbod zowel in aso als in tso en 

bso uitgebouwd overeenkomstig de modernisering van de Vlaamse overheid; de pedagogische en 

didactische expertise van het personeel wordt ruim gedeeld over de scholen; op elke site wordt in de 

onderwijsinfrastructuur geïnvesteerd. 

 

De krijtlijnen van deze toekomstgerichte onderwijsorganisatie zijn uitgetekend. Aan de tewerkstelling 

wordt niet geraakt, wel - waar mogelijk - nog versterkt. De hertekening van het scholenlandschap vergt 

een intensere samenwerking van scholen en brengt ook verandering.  

Het plan lokt emotionele reacties van verschillende scholen uit en commentaren naar de realisatie ervan. 

Het schoolbestuur en de directies hebben hiervoor alle begrip. Zij betreuren wel de vaak eenzijdige en 

soms foutieve berichtgeving over het onderwijsplan. Schoolbestuur en directies hopen dat spoedig de 

nodige sereniteit terugkeert zodat alle betrokkenen (ouders, leerlingen, personeel) zich voldoende en 

correct kunnen informeren over de voorstellen.  

Zowel het schoolbestuur als de directies engageren zich om samen met het personeel en in het voorziene 

overleg het toekomstig onderwijsplan concreet vorm te geven in de komende weken en maanden. De 

eerste gesprekken hierover vinden ook nog dit schooljaar plaats. 
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Het is de wens van allen om het onderwijs in de regio Roeselare-Ardooie een kwalitatieve en dynamische 

toekomst te geven.     

 

 

Voor informatie kan u contact opnemen met Damienne Cottens, coördinerend directeur van de 

Scholengroep Sint-Michiel (0473 93 59 29). 

 

 


