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Nieuwe Mechelse katholieke scholengroep onder KITOS-vlag
14 Scholen uit de Mechelse regio kennen vanaf vandaag de nieuwe naam van hun
overkoepelende vergrote schoolbestuur: ‘KITOS Katholieke scholengroep regio
Mechelen’. KITOS staat voor Kwaliteit, Katholiek, Innovatief, Talentgericht, Open,
Onderwijs en Solidariteit.
In februari 2017 kondigden de schoolbesturen
-

vzw Katholiek Onderwijs De Pelgrim,
vzw Ursulinen Mechelen en Hagelstein,
vzw Sint-Jan & Sint-Joris,
vzw Schoolcomité Sint-Lambertus

aan dat ze als eerste katholieke schoolbesturen in de ruime regio Mechelen
samen zouden smelten in één nieuw schoolbestuur in het kader van de conceptnota van
minister Crevits ‘Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting’ (het BOS-verhaal).
Het nieuwe schoolbestuur onderschrijft hiermee ten volle de visie van minister Crevits:
‘Schoolbesturen meer slagkracht geven om directies, leraren, ondersteunend personeel en
leerlingen te versterken en blijvend kwalitatief onderwijs te verzekeren. Sterke,
geprofessionaliseerde schoolbesturen kunnen heel wat betekenen voor de kwaliteit van
het onderwijs’. (http://www.hildecrevits.be/nl/tags/bos)
KITOS, Katholieke Scholengroep regio Mechelen is de naam voor de nieuwe
overkoepelende scholengroep, die in de volgende katholieke scholen eigentijds onderwijs
organiseert en daarmee de grote onderwijsuitdagingen van de 21ste eeuw aangaat.
Basisonderwijs
 Basisschool Hagelstein (Sint-Katelijne-Waver);
 Basisschool Onze-Lieve-Vrouw van de Ham (Mechelen);
 Basisschool Sint-Lambertus (Muizen);
 Basisschool Sint-Jan (Tisselt);
 Basisschool Sint-Joris (Blaasveld);
 Basisschool Ursulinen Mechelen;
 Kleuterschool de Basis (Duffel);
o Vestiging Stationsstraat Duffel
o Vestiging De Beunt
o Vestiging Mijlstraat
 Lagere school de Basis (Duffel);
 Montessorischool (Duffel).

Secundair onderwijs
 College Hagelstein (Sint-Katelijne-Waver);
 COLOMAplus (Mechelen);
 Sint-Norbertusinstituut (Duffel);
 Ursulinen Mechelen.
Ook het hoger beroepsonderwijs HBO-5 Verpleegkunde uit Duffel, de Se-n-Se opleiding
Mode in Mechelen, het internaat peda Rooienberg uit Duffel en de groepsopvang/het
kinderdagverblijf De bUMmeltjes in Mechelen maken deel uit van KITOS.
Het nieuwe schoolbestuur draagt zorg voor ongeveer 7 700 kinderen en jongeren van 0 tot
21 jaar en telt een 650-tal personeelsleden.
Waarom één scholengroep?
De schoolbesturen zijn samengegaan omdat ze vele gemeenschappelijke waarden
ontdekten. Vanuit een groter professioneel geheel zijn ze ervan overtuigd dat ze beter en
excellent onderwijs kunnen bieden. De scholen worden professioneel ondersteund door
experten zodat de directeurs en de leraren zich kunnen focussen op hun kerntaak: de
leerling beter begeleiden in zijn schoolloopbaan.
Samen hebben ze meer slagkracht en daadkracht voor het onderwijs in de Mechelse
regio. De christelijke inspiratie en de verschillende eigen schooltradities zijn het
fundament. Door kinderopvang, basisscholen, secundaire scholen, een hogere
beroepsopleiding en een internaat samen te brengen kunnen ze niveau-overschrijdend en
-doorbrekend werken. Door expertisedeling kunnen ze elkaar verrijken en de overgang van
het basisonderwijs naar het secundair onderwijs beter voorbereiden. Ze kunnen hun
middelen (zowel financiële middelen als competenties) efficiënter inzetten om een
kwaliteitsvoller onderwijs te garanderen.
In de bijgaande flyer vindt u de missie en visie van de nieuwe scholengroep.
Concreet?
Het schoolbestuur zal de directies en scholen optimaal ondersteunen in hun
opvoedingsprojecten en werking. Het schoolbestuur vindt het belangrijk dat:
-

de lokale traditie, verankering en identiteit een uitgangs- en speerpunt blijft;

-

de lokale directeur alle ruimte krijgt om alle personeelsleden en leerlingen te
ondersteunen en samen met hen een dynamisch, toekomstgericht en innovatief
pedagogisch beleid te voeren;
ze de scholen en alle personeelsleden kan versterken door een kwaliteitsvolle
omkadering van experten die ze geleidelijk aan uitbouwt.

-

Als katholiek schoolbestuur omarmen ze graag de kracht van de diversiteit van de
scholen. Ze zijn daarenboven bruggenbouwers. Hun katholieke scholen blijven de
dialoog aangaan met:
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-

het personeel;
alle ouders en leerlingen;
alle scholen, basis en secundair, ook de scholen uit de regio die niet tot
KITOS behoren;
de lokale omgeving van elke school;
het Hoger Onderwijs;
het bedrijfsleven (innovatie, softskills …);
andere culturen en geloofsovertuigingen met de traditie van de eigen
school/scholengroep als uitgangspunt.

Het nieuwe schoolbestuur streeft naar evenwicht en professionalisering van de
organisatie, neemt de verantwoordelijkheid voor de uitbouw van het Katholiek
Onderwijs in de ruime regio en realiseert mee de aanbevelingen van de studie ‘De
toekomst van het Katholiek Onderwijs Regio Mechelen’.
Huisstijl
Het communicatiebureau Karakters uit Gent verzorgde de nieuwe huisstijl van de groep.
De stijgende lijn van het woord KITOS duidt op een beloftevolle, succesrijke toekomst voor
alle leerlingen. Het toont aan dat het schoolbestuur investeert in de leerling en elke leerling
op zijn of haar niveau wil ‘optillen’. Het overheersende bolletje op de i betekent dat het kind
en de jongere centraal staan, daar gaat het hart van het schoolbestuur naartoe. De
koperkleur van het logo is ondersteunend aan de kleuren van de scholen. Elke school
heeft een eigen kleur gekregen. De meeste kleuren sluiten aan bij de bestaande kleuren
van de scholen. De logo’s van de scholen zullen op termijn verdwijnen. De namen van de
scholen, net zoals hun eigen opvoedingsproject en –leermethode blijft behouden. Alle
communicatie van de scholen zal uiteindelijk in ‘KITOS’-stijl verlopen. Dit hele proces zal
ongeveer een jaar in beslag nemen, zodat op 1 september 2018 alle scholen een nieuwe
frisse look en feel hebben.

Meer info
Verdere vragen kan u steeds terecht bij
Ingeborg De Cooman
Directeur Communicatie KITOS
Ingeborg.decooman@kitosscholen.be
M : 0486 46 02 66
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