Missie
FOPEM is een democratisch netwerk van emancipatorische, pluralistische
scholen verspreid over heel Vlaanderen.
FOPEM wil de emancipatorische praktijk van haar scholen versterken en
ondersteunen.
Daarnaast verdedigt FOPEM ook de belangen van haar scholen in de
maatschappij en ten aanzien van de overheid.
Samen met de scholen (hun ouders, kinderen en begeleiders) willen we
meewerken aan een kwaliteitsvolle en respectvolle samenleving die oog
heeft voor kwetsbare mensen.

Visie
FOPEM wil
‐ een lerende organisatie zijn
‐ solidariteit tussen de scholen bevorderen: delend leren stimuleren
‐ zich verbinden en samenwerken met andere organisaties die mee willen
bouwen aan een sociale en rechtvaardige samenleving
‐ een coöperatief bestuurd(e) netwerk/organisatie zijn
‐ emancipatorisch onderwijs versterken en ondersteunen door het
professionaliseren van begeleiders en coördinatoren van methodescholen
‐ het oprichten van nieuwe emancipatorische scholen faciliteren en stimuleren
‐ wegen op het onderwijsdebat vanuit de eigen waarden: emancipatorisch
werken, democratie, respect, dialoog
‐ vanuit de eigen onderwijsvisie eigen leerplannen maken waar nodig (en met
andere leerplannen werken waar het kan)
‐ cultuurbeschouwing ontwikkelen als pluralistische levensbeschouwelijke
vorming
‐ streven naar kosteloos onderwijs

Strategie: negen krachtlijnen
De missie en visie liggen vast, de strategie is veranderbaar
Strategie = de actieplannen op korte en middellange termijn
Onderstaande strategische keuzes hebben geen volgorde
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Een foto maken van onze vaste werking, zoals we in de scholen aan de slag gingen met het
cahier WO. Borgen wat goed is.
Een organigram maken van de organisatie en dat koppelen aan middelen en energie

Toelatingsvoorwaarden voor nieuwe initiatieven: criteria scherp formuleren
Versterken van communicatie: ICT bij elkaar brengen op één plek om doelgroepen nog
beter en gerichter te bereiken.
Uitdragen van de pedagogische visie en identiteit:

○
○
○

Kwaliteit methodeonderwijs voorop: eigen leerkrachten sterker maken

Maatschappelijk debat voeren over onderwijs en daarbuiten
Actief netwerken en samenwerken met passende organisaties

Groei stimuleren en de scholengemeenschap effectiever maken. Vragen die er liggen:
breiden we uit naar secundair onderwijs, naar buitengewoon onderwijs, … ?
Ontwikkelen van eigen leerplannen

Coöperatief netwerk uitwerken rond financiële ondersteuning schoolinfrastructuur
GDPR-verhaal opvolgen

Je vindt ons terug op
www.fopem.be
www.vorming-fopem.be
www.cahier-fopem.be
of via kern@fopem.be

Samen school maken en zo
streven naar een sociale
rechtvaardige samenleving

