MEDEDELING NAMENS HET SCHOOLBESTUUR

Het bestuursorgaan van Prizma vzw heeft zich tijdens de vergaderingen van 6 april en 4 mei 2021 gebogen
over het standpunt dat door de congregatie voor de geloofsleer van de katholieke kerk werd ingenomen
rond de zegening van de relatie tussen personen van hetzelfde geslacht en de reactie daarop door de
Belgische bisschoppen.
De vergadering stelt unaniem vast dat het standpunt dat door de congregatie voor de geloofsleer werd
ingenomen op geen enkele wijze in overeenstemming te brengen is met de visie en de missie van Prizma
vzw en schaart zich achter het standpunt dat ingenomen is door Mgr. Bonny namens de Belgische
bisschoppen.
Het bestuursorgaan bevestigt uitdrukkelijk dat Prizma vzw inclusiviteit onafhankelijk van geslacht, seksuele
geaardheid, intelligentie, kleur, religie of afkomst uitermate belangrijk vindt en erop staat dat dit ook in de
dagelijkse praktijk gerespecteerd wordt.
Het bestuursorgaan ondersteunt dan ook ten volle de vele initiatieven die in dit verband genomen worden
binnen de organisatie:












Het pedagogisch project van elke school waar gelijke kansen expliciet aan bod komen;
Erasmus uitwisselingen voor stages waardoor leerlingen derde graad een buitenlandse ervaring kunnen
opdoen zonder eigen financiële inspanningen;
de werkgroep STOS (Samen tegen onbetaalde schoolfacturen) met leden uit alle scholen secundair en
externe partners als Welzijnszorg, OCMW, verenigingen die werken rond armoede, serviceclubs die
projecten steunen;
sociale maatregelen als gespreide betaling, pc voor leerlingen gratis of aan een sterke reductie, geen
harde maatregelen voor onbetaalde schoolrekeningen;
de werkgroep Unesco waar telkens een jaarthema uitgekozen wordt bv. onderwijskansen,
verdraagzaamheid, armoedebestrijding, geestelijke gezondheid, milieu;
de leerlingenbegeleiders die in elke school voor een aantal uren vrijgesteld zijn voor projecten en
ondersteuning rond gelijke kansen;
vormingen voor leraren en opvoeders rond gelijke kansen;
leerlingenvolgsysteem waardoor alle relevante data verzameld worden om leerlingen maximale kansen
te bieden, ook om een nieuwe start te nemen waar dit nodig is;
werkgroep 360° dat de katholieke dialoogschool in praktijk brengt met openheid voor alle
overtuigingen;
werkgroep In Balanz met projecten rond welbevinden van zowel leerlingen als leraren.

