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ONDERWIJS. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen de stad
Mechelen en Thomas More vzw in het kader van bijdrage aan het programma
‘Krachtige scholen’ voor de periode van 01-09-2020 tot en met 30-06-2024.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•
•
•
•
•

05/02/2016: Het college neemt akte van de eindnota van de TaskForce draagkracht
scholen.
13/05/2019: Het college neemt akte van de noodzaak en de vraag om
personeelsuitbreiding voor de methodiek onderwijsassistent.
27/09/2019: Toelichting strategisch overleg ‘plan van aanpak: uitsluitingen verminderen’
07/10/2019: Het college gaat akkoord om het project ‘krachtige scholen’ wetenschappelijk
te laten opvolgen en verschuift daartoe de nodige middelen.
26/10/2020: Het college gaat akkoord om het model ‘onderwijsassistent’ wetenschappelijk
te laten onderzoeken.
Collegebeslissing 9 november 2020 – agendapunt 39: verwijzing naar gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•
•
•

•

•

Het project ‘krachtige scholen’ is een belangrijke pijler uit het ‘plan van aanpak:
uitsluitingen verminderen’.
Het project ‘krachtige scholen’ wil verzekeren dat elke leerling opgroeit tot een krachtige
jongvolwassene, een sterke participant aan de Mechelse samenleving.
De 6 deelnemende scholen (BA Botaniek, BA Stassart, Colomaplus, PTS, TSM, Ursulinen)
worden samen gebracht in een lerend netwerk: een samenwerking met oog op de
uitwisseling van kennis en ervaringen, het verwerven van nieuwe inzichten, oplossingen of
werkwijzen, in functie van de gezamenlijke doelstelling. Dit lerend netwerk zal de
verbindende structuur zijn die maakt dat een school er niet alleen voor staat en dat
leerlingen, zelfs na een eventuele uitsluiting, binnen het netwerk worden vastgehouden.
Het gaat om een veranderingsproces van 5 schooljaren (tot en met schooljaar 2023-2024).
De scholen ontwikkelen ook acties op leerling-, klas-, leerkracht- en teamniveau. Die
vertrekken vanuit een gemeenschappelijk doelstellingenkader en zijn tegelijkertijd op maat
van de school. Indien er nood aan is, kunnen de scholen op verschillende manieren extra
ondersteund worden door de projectpartners.
Door deze totaalaanpak worden krachtige scholen broeiplaatsen voor krachtige leerlingen.

•

•

Thomas More maakt samen met Arktos, PrOS en Stad Mechelen deel uit van de
projectgroep. Die volgt de scholenwerking op zodat in iedere school een scholenplan
ontstaat en trekt het lerend netwerk. Tegelijkertijd is ieder lid van de projectgroep ook op
één of andere manier betrokken in ondersteunend aanbod. De projectgroep rapporteert
aan de stuurgroep.
De rol van Thomas More is als volgt omschreven:
- Thomas More neemt maandelijks deel aan het overleg van de projectgroep en maakt
actief mee werk van de organisatie en regie van het project.
- Thomas More is contactpersoon voor maximaal 2 scholen en zorgt voor een duurzame
ondersteuning van de regiegroep op deze scholen.
- Thomas More is in minimaal 1 school aanbieder van een concrete oplossing.
- Thomas More is facilitator van het lerend netwerk, in nauw overleg met de
stadsmedewerker en met HIVA.
Hiervoor wordt met Thomas More een samenwerkingsovereenkomst afgesloten van 1-92020 tot 30-6-2024.

Financiële gevolgen
Er is een krediet van 5.000,00 euro recurrent voorzien in de meerjarenplanning 2020-2025
(MJP004206) voor de bijdrage in het programma “Krachtige scholen” in het kader van de
samenwerkingsovereenkomst tussen Thomas More en de stad Mechelen.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst goed tussen de stad Mechelen en
Thomas More vzw in het kader van bijdrage aan het programma ‘Krachtige scholen’ voor de
periode van 01-09-2020 tot en met 30-06-2024.
(bijlage)
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Het project ‘krachtige scholen’ wil verzekeren dat elke leerling opgroeit tot een krachtige
jongvolwassene, een sterke participant aan de Mechelse samenleving. Deelnemende scholen
ontwikkelen acties op leerling-, klas-, leerkracht- en teamniveau. Die vertrekken vanuit een
gemeenschappelijk doelstellingenkader en zijn tegelijkertijd op maat van de school. Dat maatwerk
krijgt in iedere school vorm, m.b.v. een regiegroep waarin vertegenwoordiging zit van leerlingen,
ouders, onderwijspersoneel en anderen. Indien er nood aan is, kunnen de scholen op verschillende
manieren extra ondersteund worden door de projectpartners.
Tegelijkertijd worden de scholen samen gebracht in een lerend netwerk: een samenwerking met oog
op de uitwisseling van kennis en ervaringen, het verwerven van nieuwe inzichten, oplossingen of
werkwijzen, in functie van de gezamenlijke doelstelling. Dit lerend netwerk is de verbindende structuur
die maakt dat een school er niet alleen voor staat en dat leerlingen, zelfs na een eventuele uitsluiting,
binnen het netwerk worden vastgehouden. Door deze totaalaanpak worden krachtige scholen
broeiplaatsen voor krachtige leerlingen.
Thomas More maakt samen met Arktos, PrOS en Stad Mechelen deel uit van de projectgroep. Die volgt
de scholenwerking op zodat in iedere school een scholenplan ontstaat en trekt het lerend netwerk.
Tegelijkertijd is ieder lid van de projectgroep ook op één of andere manier betrokken in
ondersteunend aanbod. De projectgroep rapporteert aan de stuurgroep.
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