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Doelstellingenovereenkomst van het "Lycée Henriette Dachsbeck".

De Gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair
onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren;
Overwegende dat hoofdstuk VII van dat decreet – De opvoedkundige, pedagogische en inrichtingsprojecten – Afdeling
2 – Het inrichtingsproject en het sturingsplan van de inrichting – de algemene uitvoeringsbepalingen bevat;
Overwegende dat voornoemd decreet moet worden toegepast op de inrichtingen van het basisonderwijs en het secundair
onderwijs;
Overwegende dat alle onderwijsinrichtingen, op termijn, een sturingsplan zullen opstellen dat hun
doelstellingenovereenkomst voor zes jaar moet worden, en dat die nieuwe vorm van governance hoofdzakelijk berust
op participatie, empowerment en stimulering van de eigen verantwoordelijkheid van de directies en hun educatieve
ploegen;
Overwegende dat de inrichtingshoofden binnen het departement een opleiding van meerdere weken hebben gekregen
om meer inzicht te verwerven in de procedure voor het opstellen van de sturingsplannen;
Overwegende dat de inrichtingen van het secundair onderwijs kunnen rekenen op begeleiding door de CPEONS (Raad
van de Inrichtende Machten van het gesubsidieerd neutraal officieel onderwijs) in de hoedanigheid van adviseurs voor
het sturingsplan en dat de voorwaarden voor die samenwerking in een aparte overeenkomst worden opgenomen;
Overwegende dat het "Lycée Henriette Dachsbeck" een sturingsplan heeft opgesteld dat op  24.10.2019  door het College van
Burgemeester en Schepenen is goedgekeurd;
Overwegende dat erover is onderhandeld met de Federatie Wallonië-Brussel via de afgevaardigde van de
doelstellingenovereenkomsten en de zonedirecteur;
Overwegende dat het sturingsplan van voornoemde inrichting na deze onderhandelingen een
doelstellingenovereenkomst voor zes jaar wordt vanaf 13 december 2019;
Overwegende dat de door de Federatie Wallonië-Brussel vastgestelde contractdatum 13 december 2019 is.
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,
BESLUIT :
Enig artikel : De doelstellingenovereenkomst van het "Lycée Henriette Dachsbeck" goedkeuren.

(Doelstellingenovereenkomst te raadplegen op het Secretariaat van de Vergaderingen)
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