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Oprichting van de Franstalige secundaire school Robert Dubois.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 1984 houdende rationalisatie en programmatie van het gewoon kleuteronderwijs en
lager onderwijs;

Gelet op zijn besluit van 3 mei 1993 betreffende de benamingen van kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen;

Gezien het decreet van 19 juli 2011 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs en met name
artikel 10, § 2, van hoofdstuk IV "Wijziging van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met
volledig leerplan";

Gezien circulaire nr. 3873 van 9 februari 2012 betreffende fusies, herstructureringen en de oprichting van gewone middelbare
scholen, en met name punt 1 op bladzijde 7 daarvan, waarin de geleidelijke organisatie van studiejaren en graden wordt toegestaan en
de duur van dit proces wordt vastgesteld;

Overwegende dat de huidige context van het administratief en pedagogisch beheer van de École Robert Dubois niet meer aangepast
is aan wat zij de laatste jaren met 6 verschillende locaties geworden is;

Overwegende dat blijkt dat het functioneren van de school gebaat zou zijn bij een herstructurering rond de belangrijkste
onderwijsniveaus: kleuter- en lager onderwijs enerzijds en secundair onderwijs anderzijds;

Overwegende dat er behoefte is aan een meer samenhangend leiderschap dat dichter bij het terrein staat, met twee directies die zich
zullen richten op de specifieke behoeften in verband met de niveaus;

Overwegende dat de oprichting van de École Robert Dubois voor buitengewoon onderwijs voortvloeit uit de opsplitsing van de
huidige Robert Dubois-school (Fase 195), die basis- en secundair onderwijs combineert in een basisschool en een middelbare school;

Overwegende dat deze organisatie in twee scholen het mogelijk zal maken twee preciezere, originelere en onderscheiden
stuurplannen uit te werken, rekening houdend met de nagestreefde doelstellingen en de toe te wijzen middelen naargelang van de
studieniveaus;

Gezien de instandhouding van synergieën tussen de basisschool en de middelbare school (samenwerking tussen de twee
directies/teams) en de handhaving van de huidige opdrachten/locaties van de teamleden;

Overwegende dat de twee directies meer tijd zullen hebben om aan pedagogie te besteden, dat het pedagogische team zal worden
versterkt;
Het is dan ook in volledige overeenstemming met de Federatie Wallonië-Brussel dat wij deze nieuwe organisatie voorstellen, om ons
aanbod van kwaliteitsonderwijs, nabijheid en inschakeling van onze leerlingen in ziekenhuismilieus beter te kunnen inzetten;

Gelet op het advies van de afdeling Openbaar Onderwijs;
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Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Enig artikel : Om een aanvraag in te dienen voor de oprichting van de École secondaire Robert Dubois en om subsidies aan te vragen.
De nieuwe middelbare school die zo ontstaat, omvat de volgende locaties :

 "HUDERF : Jean Joseph Crocqlaan, 17 te 1020 Brussel (fase numer implantatie 6284)";
- "Les Ados de Robert Dubois : Stevens-Delannoystraat, 28 te 1020 Brussel (fase nummer implantatie 6284)";
- "Le Domaine : Jean Lanneaustraat, 39 te 1420 Eigenbrakel (fase nummer implantatie 307)";
- "Erasme + Porte bleue : Route de Lennik, 808 te 1070 Brussel (fase nummer implantatie 309)";
- "Titeca : Luzernestraat, 11 te 1020 Brussel (fase nummer implantatie 8987)".
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