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"Athénée Adolphe Max", "Athénée Marguerite Yourcenar", "Lycée Emile Jacqmain" en "Athénée Robert
Catteau"-Schoolproject.- Wijzigingen.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap 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;

Aangezien dat, volgens de termen van het hoger vernoemde decreet, het schoolproject het geheel van de pedagogische keuzes en de
bijzondere concrete acties bepaalt , die het opvoedkundige team van de school wil uitvoeren in samenwerking met al de actoren en
partners;

Aangezien het passend is dat het "Athénée Adolphe Max", het "Athénée Marguerite Yourcenar", het "Lycée Emile Jacqmain" en het
"Athénée Robert Catteau" worden goedgekeurd, zal bij de start van het schooljaar 2022-2023 een gemengde cursus lichamelijke
opvoeding worden ingevoerd. 1ère gemeenteklassen, wordt aan de genoemde personeelsformaties de volgende zin toegevoegd:

Gezien het feit dat vanaf het begin van het schooljaar 2022 de cursus lichamelijke opvoeding op een gemengde manier wordt
georganiseerd om genderstereotypen te bestrijden, voor alle beoefening van gevarieerde sportactiviteiten te promoten, om de strijd
tegen elke vorm van intimidatie te versterken. Zo is de evaluatie van de cursus lichamelijke opvoeding gebaseerd op criteria van
samenwerking, inspanning, vooruitgang en teamgeest.

Aangezien er bovendien voor het "Athénée Adolphe Max" een dubbele immersieklas (Nederlands-Engels) zal worden georganiseerd
in de 1e gemeente vanaf het begin van het schooljaar 2022-2023, wordt de volgende paragraaf toegevoegd aan genoemd
vestigingsproject:

Aangezien meertaligheid een van de grootste uitdagingen is waarmee onze jongeren worden geconfronteerd. Daarom biedt ons
Athénée als eerste stap vanaf september 2022 een dubbel Engels-Nederlands onderdompelingsproject aan voor een 1e jaars klas. Het
zal 8 uur les in het Engels zijn (4 uur Engels - 3 uur lichamelijke opvoeding en 1 uur onderwijs door middel van technologie) en 8
uur les in het Nederlands (4 uur Nederlands - 2 uur geschiedenis en 2 uur aardrijkskunde ), de rest van de cursussen wordt in het
Frans gegeven.

Aangezien er naast de "Athénée Marguerite Yourcenar" pedagogische wijzigingen zijn aangebracht door het pedagogisch team, zoals
de organisatie van een sessie in december en niet meer in januari om studenten te laten profiteren van een periode van vakantie en
rust, inbegrepen in de bijgevoegde personeelsformatie;

Gelet op het advies van de Plaatselijke Paritaire Commissie van het onderwijs;
Gelet op het advies van de Sectie Openbaar Onderwijs;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT:

Artikel 1: De wijzigingen goedkeuren zoals uiteengezet in dit besluit met betrekking tot het schoolproject voor de oprichting van het
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"Athénée Adolphe Max", het "Athénée Marguerite Yourcenar", het "Lycée Emile Jacqmain" en het "Athénée Robert Catteau".

Artikel 2: Het schoolproject van het Athenaeum Marguerite Yourcenar, zoals in bijlage van dit besluit, is goedgekeurd.

Bijlagen :
Schoolproject "Athénée Marguerite Yourcenar" (Raadpleegbaar op het Secretariaat van de Vergaderingen)

23/06/2022 18:38    - 2 -

file:////Brucity.be/shares/Documentation%20Generale/Assembl%C3%A9es%20-%20divers/Publication%20docs%20SI/27-06-2022s/27%2006%202022%20OJ%20point_punt%20(138)/138_Schoolproject%20_Ath%C3%A9n%C3%A9e%20Marguerite%20Yourcenar_.pdf

