Engagementsnota Campus Don Bosco
Groot-Bijgaarden/Dilbeek

1. Situering
De Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek, de Vrije Basisschool Don Bosco GrootBijgaarden en Don Bosco Instituut Groot-Bijgaarden bundelen verder hun
krachten en wensen gefaseerd over te gaan naar een gestructureerde Campus
Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek vanaf het schooljaar 2013-2014 onder
leiding van het Campuscomité.
Deze nieuwe stap is het logische vervolg van de engagementsnota die de drie
scholen aangingen op 26 juni 2008. Zij gaven daarbij uiting aan hun wens om
op basis van gelijkwaardigheid een doorgedreven samenwerking op te bouwen
en naar buiten te treden als de Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek.
De Vrije Kleuterschool Savio Dilbeek en de Vrije Basisschool Don Bosco
Groot-Bijgaarden
ondertekenden
vanaf
1
november
2011
een
samenwerkingsverband. Beide scholen worden sindsdien geleid door een
directieteam bestaande uit een pedagogisch en een algemeen directeur. Deze
campusnota beschrijft de samenwerking op de diverse beleidsdomeinen en geeft
inzicht in de structuur waarmee de Campus Don Bosco GrootBijgaarden/Dilbeek van start ging op 1 september 2011.
Het is een
werkinstrument, een momentopname, om beter inzicht te verwerven in de
doelstellingen en verwachtingen van de Campus. Het vormt de basis van de
Campus.
De leden van de Campus kunnen op elk ogenblik in onderlinge overeenstemming
en met goedkeuring van het schoolbestuur, de vzw Don Bosco Onderwijscentrum
de campusnota aanvullen en/of uitbreiden.
Deze campusnota wordt op 26 april 2012 ter goedkeuring voorgelegd aan de
Raad van Bestuur van Don Bosco Onderwijscentrum.
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2. Structuur
2.1. Campuscomité
De uitbouw van de Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek is niet
vrijblijvend en wordt gestructureerd.
De Campus wordt geleid door het Campuscomité.
Het Campuscomité legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van het Don
Bosco Onderwijscentrum.
Het Campuscomité bestaat uit:
- Directieteam Vrije Kleuterschool Savio, Vrije Basisschool Don Bosco
- Directie Don Bosco Instituut
- peter/meter van Vrije Basisschool Don Bosco en Vrije Kleuterschool
Savio
- peter/meter van Don Bosco Instituut
Het Campuscomité komt tweemaandelijks samen onder het voorzitterschap van
Toon van den Meijdenberg, thans peter van de Vrije Basisschool Don Bosco en
Vrije Kleuterschool Savio. De voorzitter nodigt uit, informeert vooraf naar de
agendapunten en leidt de vergadering.
Van elke Campuscomité wordt een verslag opgemaakt. De verslagen worden
gemaakt door de secretaris, afwisselend de directie van de Vrije Kleuterschool
Savio, de Vrije Basisschool Don Bosco en het Don Bosco Instituut.
Het Campuscomité overlegt in alle openheid en beslist met consensus.
2.2. Bevoegdheid
Het Campuscomité behandelt elke vergadering minstens de beleidsdomeinen
waarvoor het Campuscomité de bevoegdheid draagt. Daarnaast waakt het
Campuscomité over het algemene belang van de Don Boscoscholen in GrootBijgaarden/Dilbeek. De werking van de scholengemeenschappen
Dilbeek/Ternat waarvan de Don Boscoscholen Groot-Bijgaarden/Dilbeek deel
van uitmaken wordt binnen het Campuscomité opgevolgd.
Elke directie blijft verantwoordelijk voor alle beleidsdomeinen en opdrachten
waarvoor het schoolbestuur het mandaat heeft gegeven.
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Binnen het Campuscomité wordt de realisatie van het beleid na afspraak tussen
de leden van het Campuscomité per delegatie geregeld. De leden van het
Campuscomité leggen onderling, op basis van gelijkwaardigheid,
verantwoording af.
In de functiebeschrijving van elke directeur wordt de medewerking aan de
campuswerking opgenomen.
2.3. Gemeenschappelijke diensten
De Vrije Kleuterschool Savio, de Vrije Basisschool Don Bosco en het Don
Bosco Instituut vinden het noodzakelijk voor de campus de gespecialiseerde
schooloverstijgende diensten te groeperen in een afdeling Ondersteunende
Diensten. Het beleid van deze dienst wordt uitgemaakt door het Campuscomité.
Tot de Ondersteunende Diensten behoren – niet limitatief - de logistiek,
financiën en boekhouding, personeelsdossiers, technische dienst, ICT, website,
CPBW, bestellingen. De Ondersteunende Diensten staan ter beschikking van de
drie scholen.
3. Beleidsdomeinen
3.1. Algemeen beleid
Het Campuscomité bewaakt de belangen van de Campus én van de drie scholen.
Het beleid op lange termijn behoort tot de bevoegdheden van het
Campuscomité.
3.2. Pastoraal beleid
De eindverantwoordelijkheid voor de pastorale animatie op school ligt bij de
directies en werkgroepen pastorale animatie van de drie scholen. Elkeen heeft
oog voor de meerwaarde van samenwerking. De werkgroepen pastorale animatie
houden gezamenlijke overlegmomenten.
3.3. Pedagogisch-didactisch beleid
De directie draagt de eindverantwoordelijkheid voor het pedagogisch-didactisch
beleid van de school waarvoor het mandaat werd verkregen en dit in al zijn
aspecten.
Elke directie heeft oog voor de meerwaarde van samenwerking.
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Een werkgroep bestaande uit leden van de drie scholen komt op regelmatige
basis samen om nieuwe pedagogisch-didactische initiatieven op campusniveau
te nemen.
Bijzondere aandacht wordt door de Campus geschonken aan de overgang 3de
kleuterklas – 1ste leerjaar en de overgang 6de leerjaar – 1ste middelbaar. Binnen
deze overgang wordt onder andere belang gehecht aan wiskunde, taalbeleid,
Frans, BaSo-fiche, oriëntering.
Stageopdrachten van leerlingen van Don Bosco Instituut vormen een
ondersteuning voor schoolse activiteiten van de Vrije Kleuterschool Savio en de
Vrije Basisschool Don Bosco.
De Vrije Kleuterschool Savio en de Vrije Basisschool Don Bosco staan open
voor observatieopdrachten en kennismaking en participatiestages van leerlingen
van Don Bosco Instituut.
De leerkrachten van de Vrije Kleuterschool Savio en de Vrije Basisschool Don
Bosco staan open voor overdracht van kennis op het vlak van didactische
werkvormen aan leerkrachten van Don Bosco Instituut. En omgekeerd.
3.4. Personeelsbeleid
De directie van elke school is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de
zorg voor het personeel.
De Campus streeft naar een gelijkvormig personeelsbeleid. Het Campuscomité
bewaakt dit.
Het Campuscomité tekent het personeelsbeleid uit voor de Ondersteunende
Diensten die o.a. bestaan uit het administratief personeel, preventie,
boekhouding, arbeiders.
Voor de selectie en aanwerving en evaluatie van personeel van de
Ondersteunende Diensten consulteert de directie van de school waartoe het
personeelslid behoort, het Campuscomité.
3.5. Logistiek beleid
3.5.1. Financieel
Elke directie voert in overleg en na goedkeuring van het Campuscomité een
financieel verantwoord beleid binnen de context van de campus.
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Het Campuscomité wordt daarbij geadviseerd door het financieel comité (FICO)
van elke school.
Het Campuscomité volgt de begrotingen van de scholen op, doet aan
budgetbeheer en –opvolging.
De Campus centraliseert de boekhouding van de De Vrije Kleuterschool Savio,
de Vrije Basisschool Don Bosco en het Don Bosco Instituut op basis van
consolidatie.
3.5.2. Administratief
De Vrije Kleuterschool Savio, de Vrije Basisschool Don Bosco en Don Bosco
Instituut stroomlijnen de administratie en streven naar de grootst mogelijke
vorm van eenvormigheid.
De scholen zullen in de mate van het mogelijke en in de grootste openheid
samenwerken op administratief vlak.
De organisatie en het beheer van de personeelsdossiers worden gecentraliseerd.
De leerlingadministratie blijft in de school zelf gebeuren. De leerlingfacturatie
wordt op termijn gecentraliseerd.
3.5.3. Infrastructuur
Het Campuscomité volgt de zorg voor het patrimonium en de uitrusting van de
scholen op binnen de doelstellingen van de Campus.
De masterplannen van de scholen worden opgevolgd en zo mogelijk in elkaar
gepast.
De Vrije Kleuterschool Savio, de Vrije Basisschool Don Bosco en Don Bosco
Instituut stellen hun respectievelijke infrastructuur open voor elkaar.
Don Bosco Instituut stelt in de mate van het mogelijke en in de grootste
openheid de bestaande klusjesploeg ter beschikking van de Vrije Kleuterschool
Savio en de Vrije Basisschool Don Bosco.
3.6. Preventie
Het Campuscomité bekommert zich over het preventiebeleid.
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Don Bosco Instituut stelt binnen haar lestijdenpakket een preventieadviseur ter
beschikking van de Vrije Kleuterschool Savio en de Vrije Basisschool Don
Bosco.
3.7. Communicatiebeleid
De Campus Don Bosco Groot-Bijgaarden/Dilbeek wenst zich verder als één
geheel onder eenzelfde bestuur te profileren door onder andere visuele
herkenbaarheid naar buiten toe, dit zowel in het straatbeeld als in briefwisseling
en andere communicatie-uitingen.

Groot-Bijgaarden, april 2012
Tony Cornelis
Directeur Don Bosco Instituut
Peter Leys
Directeur Don Bosco Instituut
Zuster Doris Nolf
Meter Don Bosco Instituut
Marc Reynaerts
Directeur Don Bosco Instituut
Toon van den Meijdenberg
Peter Vrije Basisschool Don Bosco en Vrije Kleuterschool Savio
Ann Van Huynegem
Directeur Vrije Kleuterschool Savio
An Vrijders
Directeur Vrije Basisschool Don Bosco
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