
 

 

Vilvoorde, 6 januari 2020 

Geachte ouder 

Wij heten u van harte welkom binnen KOV. Het schoolbestuur van de school waar u uw 

kind aan toevertrouwt, verandert. De eigenheid van de school blijft gewaarborgd. Sinds 1 

januari 2020 is Katholiek Onderwijs Vilvoorde-Machelen-Diegem vzw een feit. Via 

scholengemeenschap Noordrand ontwikkelde zich gedurende de laatste 15 jaar een 

steeds nauwere samenwerking tussen basisschool De Windroos van Machelen, de 

Parochiale Basisschool van Diegem, en de scholen van het KOV. 

Vooral op pedagogisch vlak, ICT, preventie en personeelsbeleid werden tot dusver 

ervaringen uitgewisseld met de basisscholen van het KOV. De secundaire KOV- scholen 

nodigden leerkrachten uit voor informatiemomenten en tijdens doe-dagen maakten 

leerlingen actief kennis met de verschillende opleidingen in het secundair onderwijs.  

De huidige zogenaamde  ‘inkanteling’ van deze 2 basisscholen kadert in de Bestuurlijke 

Optimalisering en Schaalvergroting, kortweg BOS. Zowel Johan Schoonackers, als 

Luc Boulangé, voormalige bestuurders van de respectieve basisscholen en vanaf 1 

januari bestuurders van het KOV stellen: “We hebben ervoor gekozen toe te treden tot 

een groter geheel om meer middelen te kunnen bundelen zodat in eerste instantie 

leerkrachten en directies zich beter kunnen toeleggen op hun pedagogische taken.”  

Er kan meer worden ingezet op het specialiseren van de bestuurders en ondersteuners. 

Scholen worden aldus efficiënter ondersteund, gezien de steeds complexere uitdagingen 

waarvoor iedere school vandaag staat. “Door het samensmelten tot een grotere groep, 

kunnen we nog beter dan tot dusver ervoor zorgen dat de overgang tussen basis- en 

secundair onderwijs vlot verloopt voor de leerlingen. Uiteraard blijven leerlingen van alle 

basisscholen welkom in onze secundaire scholen.” aldus Johan van Engelant, algemeen 

directeur van het KOV.  

Vandaag, 6 januari 2020 wordt de notariële akte ondertekend, hier ging echter met een 

engagementsverklaring van 12 december 2014 en een  intentieverklaring van 6 juni 

2017, een intens proces aan vooraf. Juridische en financiële aspecten, personeelszaken, 

patrimonium, ICT evenals de missie, visie en statuten werden vooraf uitvoerig besproken 

en op elkaar afgestemd.  

Concreet spreken we vanaf nu over het Katholiek Onderwijs Vilvoorde-Machelen-

Diegem vzw of kortweg KOV vzw die 2612 leerlingen in het basisonderwijs, 2040 

leerlingen in het secundair en bijna 700 personeelsleden telt. KOV vzw was al een 

belangrijke speler in het onderwijslandschap in de regio en wordt dat nu nog meer.  

Met vriendelijke groeten 

 

Erwin Hertens 

Voorzitter KOV 


