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2015,	  jaar	  van	  de	  twaalfde	  verjaardag	  van	  het	  Fonds,	  was	  zoals	  de	  vorige	  jaren	  rijk	  op	  veel	  gebieden	  
maar	  vooral	  op	  pedagogisch	  vlak.	  
Op	  31	  december	  2015	  had	  het	  Fonds	  77	  stortingen	  gekregen	  (tegen	  86	  vorig	  jaar….	  jammer!):	  72	  
effectieve	  leden	  en	  5	  schenkers.	  
Het	  bedrag	  van	  het	  lidgeld	  werd	  verhoogd	  van	  15	  naar	  20	  €,	  de	  inkomsten	  bedroegen	  1440	  €;	  
verscheidene	  leden	  hebben	  dit	  minimumbedrag	  afgerond;	  de	  “overschot”	  wordt	  aan	  de	  giften	  
toegevoegd	  voor	  een	  totaal	  van	  580	  €.	  
Zo,	  en	  onze	  penningmeester	  zal	  het	  u	  aantonen,	  zijn	  onze	  inkomsten	  “leden	  en	  giften”	  van	  2040	  €	  
tegen	  1868	  €	  in	  2014:	  een	  mooie	  verhoging.	  
In	  tegenstelling	  met	  de	  vorige	  jaren	  hebben	  we	  een	  gift	  van	  1000	  €	  vanwege”	  Les	  Arts	  Maniacs	  “	  
gekregen,	  “een	  aangename	  verrassing”	  maar	  we	  zijn	  steeds	  op	  zoek	  naar	  andere	  sponsors	  want	  het	  
is	  noodzakelijk	  onze	  financiën	  te	  voorzien	  om	  onze	  projecten	  te	  blijven	  ontwikkelen.	  
	  
Werden	  in	  dit	  kalenderjaar	  georganiseerd:	  

-‐ 8	  vergaderingen	  van	  de	  raad	  van	  beheer	  
-‐ Een	  Buitengewone	  Algemene	  Vergadering	  dd.	  10	  februari	  waar	  het	  vereiste	  quorum	  niet	  

bereikt	  werd	  
-‐ Een	  Algemene	  Vergadering,	  gevolgd	  door	  een	  Buitengewone	  Algemene	  Vergadering	  dd.	  2	  

maart	  waarvan	  u	  de	  verslagen	  met	  de	  oproep	  voor	  deze	  vergadering	  gekregen	  hebt.	  
De	  Buitengewone	  Algemene	  Vergadering	  was	  noodzakelijk	  voor	  de	  wijziging	  van	  sommige	  punten	  in	  
de	  statuten	  en	  de	  update	  van	  de	  bestuurders.	  
	  

RAAD	  van	  BEHEER	  
	  
Na	  deze	  vergadering	  kon	  een	  Raad	  van	  Bestuur	  vastgesteld	  worden	  in	  het	  kader	  van	  een	  efficiënt	  
werk	  met:	  

 Alain	  Poels,	  voorzitter	  
 Luc	  Cooremans,	  past-‐president	  die	  al	  zijn	  kennis	  in	  dienst	  van	  het	  Fonds	  stelt	  
 Bruno	  De	  Jonghe,	  vice	  voorzitter,	  vertegenwoordiger	  van	  het	  Nederlandstalig	  onderwijs	  
 Monique	  Deneve,	  secretaresse	  geholpen	  door	  Monique	  Verrept,	  “geheugen”	  van	  het	  Fonds	  
 Suzy	  Everaert,	  penningmeester	  
 Brigitte	  Hermans,	  directrice	  van	  de	  feesten	  
 Charles	  Huygens,	  directeur-‐generaal	  van	  het	  OO	  
 Jean-‐Louis	  Henquez,	  vertegenwoordiger	  van	  de	  inspectie	  
 Véronique	  Martin,	  vertegenwoordiger	  van	  het	  kleuteronderwijs	  
 Paul	  Vaesen,	  vertegenwoordiger	  van	  het	  lager	  onderwijs	  
 Marie-‐Françoise	  Ingels,	  vertegenwoordiger	  van	  het	  secundair	  onderwijs	  
 Clémentine	  Buggenhout,	  vertegenwoordiger	  van	  het	  onderwijs	  voor	  sociale	  promotie	  
 Jean-‐Michel	  Tellier,	  vertegenwoordiger	  van	  het	  deeltijds	  artistiek	  onderwijs	  
 Dominique	  Daems,	  vertegenwoordiger	  van	  het	  hoger	  onderwijs	  
 Claude	  Pietrons	  en	  Christian	  Van	  Hende,	  pedagogische	  raadgevers	  
 Anne	  Beckers,	  raadgever	  voor	  de	  feesten	  
 Mick	  Vandenbergh,	  raadgever	  
 Marie-‐Angèle	  Dehaye,	  Fabienne	  Henry,	  Martine	  Kahn,	  Roland	  Perceval,	  Monique	  Poulaert,	  

Alain	  Simon	  en	  Annick	  Simon,	  oprichters	  van	  het	  Fonds	  



	  

De	  pedagogische	  cel	  heeft	  met	  enthousiasme	  gewerkt	  onder	  de	  leiding	  van	  Claude	  Pietrons	  en	  
Christian	  Van	  Hende;	  projecten	  werden	  verrijkt,	  andere	  zijn	  ontworpen…worden	  vervolgd!	  
	  
Behalve	  de	  organisatie	  van	  deze	  Algemene	  vergadering	  heeft	  de	  raad	  van	  beheer	  talrijke	  
onderwerpen	  behandeld	  waaronder:	  

• De	  sluiting	  van	  de	  pedagogische	  projecten	  2014-‐2015	  
In	  het	  kader	  van	  het	  thema	  “Gedachtenis	  en	  Burgerschap”	  hadden	  drie	  scholen	  een	  project	  
ingevoerd	  en	  werden	  geselecteerd;	  het	  gaat	  om	  “Athénée	  Léon	  Lepage»,	  “Institut	  Diderot”	  en	  
“CEFA”	  
Twee	  onder	  hen	  hebben	  hun	  project	  beëindigd:	  
Het	  “Athénée	  Léon	  Lepage”	  heeft	  “Devoir	  de	  Mémoire	  –	  la	  première	  guerre	  mondiale	  “behandeld	  in	  
het	  kader	  van	  zijn	  “Agora	  des	  Libertés”.	  Een	  reis	  naar	  Verdun,	  bibliografische	  opzoekingen,	  bezoeken	  
en	  lezingen	  kwamen	  uit	  tot	  een	  tentoonstelling	  die	  door	  de	  leerlingen	  ontworpen,	  gerealiseerd	  en	  
geëxploiteerd	  werd.	  Uitstekend!	  
De	  leerlingen	  van	  de”CEFA”,	  hebben	  in	  samenwerking	  met	  “	  l’Institut	  des	  Arts	  et	  Métiers”	  
opzoekingen	  gemaakt	  over	  “Etre	  citoyen	  en	  1914	  –Qu’est-‐ce	  que	  la	  citoyenneté?	  “;	  ze	  hebben	  
affiches	  ontworpen,	  publicaties	  gedrukt	  …en	  een	  tentoonstelling	  georganiseerd.	  	  
Een	  werk	  van	  integratie	  en	  sociale	  emancipatie,	  heel	  nuttig	  voor	  dit	  weinig	  bevoordeeld	  publiek.	  
Elk	  van	  de	  twee	  scholen	  werd	  financieel	  gesteund	  voor	  hun	  gewenste	  bedrag	  (hetzij	  ongeveer	  
1500€	  in	  het	  geheel)	  
	  

• De	  steun	  aan	  de	  pedagogische	  projecten	  2015-‐2016	  
De	  projecten	  moeten	  aan	  de	  titel	  “Kunst	  op	  school”	  beantwoorden	  en	  richten	  zich	  tot	  alle	  
onderwijsniveaus	  zowel	  Franstalig	  als	  Nederlandstalig.	  De	  kunst	  als	  cognitieve	  ondervinding	  die	  
de	  psychomotorische	  en	  de	  socio-‐affectieve	  competenties	  ontwikkelt.	  
Een	  rijke	  documentatie	  voor	  de	  promotors	  werd	  op	  de	  website	  van	  het	  Fonds	  geplaatst.	  
	  
Vier	  van	  de	  vijf	  ingeleverde	  projecten	  werden	  uitgekozen;	  het	  gaat	  om:	  
	  

-‐ “Du	  graphisme	  à	  l’écriture	  en	  passant	  par	  l’art”	  door	  de	  ”	  Ecole	  maternelle	  Emile	  Bockstael”:	  
de	  kinderen	  tot	  het	  schrijven	  brengen,	  van	  de	  artistieke	  uitdrukking	  overgaan	  tot	  de	  
creatiemogelijkheid.	  

	  
-‐ “Artique	  tique”	  door	  de	  “Ecole	  maternelle	  des	  Eburons	  »:	  de	  kinderen	  aan	  verschillende	  

artistieke	  vormen	  gevoelig	  maken	  opdat	  ze	  toleranter,	  gevoeliger,	  “menselijker”	  worden.	  
	  

-‐ “D’où	  je	  viens,	  où	  je	  suis,	  où	  je	  vais”	  door	  de	  «	  Ecole	  primaire	  des	  Six-‐Jetons	  »:	  een	  project	  
dat	  door	  anderstalige	  nieuwkomers	  uitgewerkt	  is	  en	  dat	  tot	  een	  spektakel	  in	  “La	  montagne	  
magique”	  zal	  leiden.	  
	  

-‐ “Met	  titel	  “door	  het	  Atheneum	  Karel	  Buls:	  een	  muur	  verwezenlijken	  met	  een	  mozaïek	  van	  
gezichten…	  een	  illustratie	  van	  vrijheid,	  gelijkheid	  en	  broederschap	  tussen	  die	  geëmigreerde	  
kinderen.	  
	  

Een	  totaalbedrag	  van	  2200	  €	  is	  voor	  die	  vier	  projecten	  voorzien.	  
	  



	  

• De	  pedagogische	  overwegingen	  
	  

-‐ “Artiest	  en	  leerkracht?	  “	  
moest	  vervolgd	  worden!	  
Een	  lezing	  door	  Professor	  Bernard	  Rey,	  werkgroepen	  en	  een	  synthese	  onder	  de	  vorm	  
van	  een	  tafelconferentie….	  Alles	  stond	  klaar	  maar	  wegens	  het	  dreigingsniveau	  4	  van	  
de	  maand	  november	  hebben	  we	  die	  studiedag	  moeten	  verplaatsen.	  Het	  zal	  in	  april	  
gebeuren.	  
	  

-‐ “Een	  tweetalige	  school	  in	  het	  Brussels	  gewest”	  
Een	  project	  voor	  de	  maatschappij…een	  uitdaging	  voor	  de	  school?	  
	  
Het	  colloquium	  was	  een	  succes	  en	  het	  onderwerp	  veroorzaakte	  veel	  interesse.	  
Wij	  moeten	  nadenken	  en	  inzien	  of	  we	  die	  problematiek	  opnieuw	  willen	  behandelen,	  
maar	  onder	  een	  andere	  vorm.	  

	  
• Onze	  pedagogische	  steun	  aan	  “Artistes	  en	  herbe”	  

	  
Dit	  jaar:	  Acaceltix,	  een	  spektakel	  hoog	  in	  kleuren	  gerealiseerd	  door	  de	  afdeling	  zang	  en	  harp	  
met	  de	  steun	  van	  de	  groep	  Celtic	  Seven.	  Een	  voorstelling	  vol	  dynamisme,	  enthousiasme…	  en	  
geluk,	  bedacht	  door	  Joceline	  Marlier,	  lerares	  zang	  en	  spil	  van	  “Artistes	  en	  herbe”	  sinds	  het	  
begin.	  
We	  moesten	  nogmaals	  Jeanne	  Pigeon	  en	  Roger	  Deldime,	  directeurs	  van	  “La	  montagne	  
magique”	  danken	  voor	  hun	  steun,	  hun	  vriendelijkheid…	  
Het	  was	  helaas	  een	  laatste	  keer:	  begin	  juli	  verliet	  hij	  ons	  onverwachts.	  We	  zullen	  die	  
enthoesiaste,	  open	  en	  diep	  menselijke	  man	  niet	  vergeten.	  

	  
• De	  “	  Café-‐peda”	  ….	  De	  eerste	  in	  het	  gewest	  Brussel	  Wallonië!	  

	  
Dit	  volkomen	  nieuw	  project	  verwijst	  naar	  interactieve	  vergaderingen	  over	  pedagogische	  
thema’s	  en	  praktijken.	  
Mensen	  van	  het	  terrein,	  zelfs	  experten	  drukken	  zich	  uit	  over	  een	  bepaald	  thema,	  vragen,	  
huidige	  problematieken,	  nieuwe	  technologieën….	  In	  dit	  type	  van	  vergadering	  wordt	  de	  
nadruk	  gelegd	  op	  de	  dimensie	  “zoeker”	  van	  elke	  leerkracht.	  Iedereen	  deelt	  zijn	  
ondervindingen,	  twijfels,	  successen	  met	  de	  anderen.	  
De	  “café-‐peda”	  is	  een	  platform	  van	  uitwisseling,	  analyse,	  integratie	  en	  versteviging	  van	  de	  
verworven	  kennis,	  dat	  openstaat	  voor	  iedereen.	  
	  
De	  inhoud	  van	  die	  uitwisselingen	  kan	  op	  onze	  site	  geraadpleegd	  worden	  en	  we	  hopen	  dat	  de	  
discussie	  binnenkort	  op	  het	  net	  kan	  verlengd	  worden.	  
	  
Onze	  eerste	  “Café	  peda”	  	  “Welzijn	  op	  school”	  kende	  een	  groot	  succes.	  
De	  volgende	  is	  voor	  binnenkort.	  

	   	  



	  

	  
• De	  Happy	  Night	  2015	  

	  
Het	  gaat	  hier	  om	  één	  van	  de	  hoogtepunten	  wat	  de	  activiteiten	  van	  het	  Fonds	  betreft.	  
Een	  belangrijke	  menselijke	  inzet	  et	  voor	  dit	  jaar	  een	  “correcte”	  winst.	  
Hartelijk	  dank	  aan	  onze	  “booking”-‐specialiste	  Michèle	  Meerseman	  van	  wie	  we	  de	  ervaring	  in	  
dat	  gebied	  waarderen.	  
	  

• Een	  culturele	  en	  vriendschappelijke	  ontmoeting:	  “Op	  het	  spoor	  van	  de	  Brontë	  zusters	  in	  
Brussel	  “	  
	  
Myriam	  Campinaire	  leidde	  ons	  van	  de	  protestantse	  kerk	  naar	  het	  Koningsplein,	  het	  Park	  en	  
andere	  symbolische	  monumenten	  tot	  de	  Terlakengang….	  een	  wandeltocht	  met	  voorlezingen	  
en	  anekdotes.	  
Een	  kleine	  pracht	  voor	  de	  liefhebbers	  van	  Brussel.	  

	  
• De	  sponsors	  

	  
Dit	  jaar	  hebben	  we	  een	  gift	  van	  1000	  EUR	  van	  de	  vzw	  “Les	  Art	  Maniacs”	  ontvangen,	  …	  een	  
heerlijke	  verrassing	  die	  ons	  o.a.	  de	  gelegenheid	  gegeven	  heeft	  onze	  website	  te	  vernieuwen,	  
wat	  noodzakelijk	  was	  om	  een	  betere	  pedagogische	  steun	  aan	  onze	  diverse	  projecten	  te	  
geven	  maar	  ook	  om	  ons	  beter	  te	  doen	  kennen	  en	  waarderen.	  
	  
In	  het	  kader	  van	  het	  zoeken	  van	  sponsors	  hebben	  we	  een	  zeer	  uitgebreide	  portfolio	  
samengesteld:	  die	  staat	  ter	  uwe	  beschikking	  om	  mogelijke	  schenkers	  te	  solliciteren.	  

	  
• Verspreiding	  van	  de	  informatie	  in	  de	  verschillende	  instellingen	  van	  het	  OO	  

	  
Op	  dat	  gebied,	  een	  lichte	  verbetering.	  
We	  hebben	  de	  indruk	  dat	  hoe	  meer	  mails	  we	  zenden,	  en	  hoe	  meer	  we	  elke	  keer	  met	  onze	  
website	  en	  Facebook	  linken,	  we	  nieuwe	  contacten	  aanknopen.	  De	  website	  

	  
Dank	  zij	  onze	  voorzitter	  en	  vriend	  Alain	  Poels	  is	  de	  nieuwe	  site	  
www.fondsmoniqueverrept.be	  werkzaam;	  vollediger	  maar	  vooral	  aantrekkelijker.	  Wat	  de	  
pedagogische	  projecten	  en	  het	  “Café	  peda”	  betreft,	  is	  zijn	  gebruik	  overtuigend.	  
Laten	  we	  hopen	  dat	  er	  binnenkort	  een	  echte	  interactie	  zal	  gebeuren!	  
	  
Ziehier,	  beste	  vrienden,	  een	  zo	  volledig	  mogelijk	  moreel	  verslag	  dat	  het	  werk	  en	  het	  oogmerk	  
van	  het	  Fonds	  aantoont:	  ons	  humanistisch	  ideaal	  vervolgen	  en	  tot	  de	  pedagogische	  en	  
educatieve	  uitstraling	  van	  de	  scholen	  van	  de	  stad	  Brussel	  bijdragen.	  
	  


