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Een nieuwe organisatie, een nieuwe structuur, een nieuw communicatiebeleid. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een thematisch
gestructureerde organisatie. Die thematische structuur herken je
onder meer in onze communicatie: nieuwsitems in onze nieuwsbrief en informatie op onze website zijn opgehangen aan thema’s (personeel, lerenden, curriculum &
vorming, identiteit & kwaliteit, bestuur & organisatie). Dat betekent niet dat de onderwijsniveaus niet
herkenbaar zijn. Maar lezers krijgen wel de kans hun eigen korf samen te stellen en eens ‘over het muurtje’ te kijken. Dat laatste willen we in de toekomst ook in onze gedrukte communicatie doen.
Begin volgend schooljaar lanceren we daarom ons nieuwe tijdschrift, Wijzer. Dat tweemaandelijkse
tijdschrift richt zich in de eerste plaats tot bestuurders en leidinggevenden. In de loop van de jaargang
willen we in artikels, boekbesprekingen, interviews de beleidsdomeinen van besturen en hun scholen,
centra, internaten en de universiteit bestrijken: identiteit en pastoraal, pedagogisch-didactisch beleid,
personeelsbeleid, schoolorganisatie en -administratie, financieel en materieel beleid, welzijnsbeleid,
inspraak en communicatie.
Een niveau-overstijgend tijdschrift dus, wat niet wegneemt dat specifieke niveau-gebonden thema’s,
zoals het nieuwe leerplan ‘Zin in leren! Zin in leven!’, de nodige aandacht zullen krijgen. Uiteraard ben
jij daarin geïnteresseerd, maar we hopen zo ook andere lezers uit te dagen en te inspireren. Vanzelfsprekend volgen we de modernisering van het secundair onderwijs op de voet. In het nieuwe tijdschrift
belichten we de gevolgen voor het basisonderwijs, maar als lezer kun je meteen meepikken hoe het
secundair onderwijs er in de toekomst zal uitzien.
Wijzer maakt tijd voor beschouwing en opiniëring. Aankondigingen, verslagen van studiedagen,
nieuwsflitsen of concrete antwoorden op vragen komen ruimschoots aan bod op de website en in de
nieuwsbrief. We willen besturen en leidinggevenden grondig informeren over eigentijdse en relevante
onderwerpen. En expliciet ruimte maken voor de christelijke inspiratie van ons onderwijs. Katholiek
Onderwijs Vlaanderen is immers ‘eigentijds tegendraads’.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen is een netwerkorganisatie. Wijzer wil dat netwerk versterken en verbindend werken, en op die manier een wij-gevoel creëren. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is niet voor niets
‘besturen met een organisatie’.
Je houdt dus het laatste nummer van School+visie in handen. Acht jaar lang brachten we artikels waarmee we gesprekken over visieontwikkeling, discussies over vernieuwing in onderwijs en bedenkingen
bij regelgeving en plannen van de overheid hebben gestimuleerd. Via de boekbesprekingen brachten we
relevante literatuur voor het basisonderwijs onder de aandacht. We lieten wetenschappers, begeleiders en stafmedewerkers basisonderwijs en directies in een drieluik reflecteren over wetenschappelijk
onderzoek. De bezinningspagina bood lezers een zinvolle insteek voor een personeelsvergadering. Een
fel gesmaakte column leidde het tijdschrift met een knipoog uit.
Ik wil uitdrukkelijk de redactieploeg, de auteurs, fotografen, de lay-outer, drukker en alle andere medewerkers aan School+visie bedanken voor hun jarenlange inzet om van dit tijdschrift iets moois te maken.
Ik wens je nu en in de toekomst veel leesplezier toe!
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