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DE PAROCHIEPLOEG EN HET SCHOOLBESTUUR VAN DE KRAAL WILLEN JULLIE 

OP DE HOOGTE BRENGEN DAT HUN UNIEK, ZINVOL  EN TOEKOMSTGERICHT 

PROJECT SCHOOLPASTORAAL DREIGT TE VERDWIJNEN. 
In deze nieuwsflash schetsen we jullie eerst hoe onze schoolpastoraal tot stand kwam. 

Daarna verduidelijken we wat het gevolg is van deze nieuwe eenzijdige beslissing. 

Historiek 

In 1989 beslisten de Zusters van Vorselaar om hun eigendom, de gebouwen van de Kraal-Centrum, 

over te dragen aan de vzw Vereniging der Parochiale Werken (VPW) afdeling O.L.Vrouw Herent.  

Deze schenking werd vastgelegd in een notariële akte alsook de vergoeding (=cijns) die de Kraal 

voor het gebruik van deze lokalen voortaan diende te betalen aan de VPW.  

De eerste jaren werd deze cijns integraal teruggestort naar De Kraal. Hiermee kon het onderhoud 

van de schoolgebouwen gefinancierd worden. 

 

In 2002 ging pastoor Pol Verdoodt met pensioen. Gezien het bisdom geen vervanger voor hem 

stuurde besliste de parochieploeg om een theoloog in dienst te nemen die mee de pastoraal zal  

ondersteunen.  

Om dit te kunnen financieren werd in overleg met de Kraal de jaarlijkse cijns niet meer integraal  

teruggestort naar de Kraal maar slechts 80% ervan. De overige 20% diende vanaf dan voor de  

parochiewerking.  

Hiermee kwamen we tegemoet aan de diepe wens van de zusters van Vorselaar, namelijk het  

verspreiden van de christelijke boodschap. 

 

In 2009 werd onder impuls van deken De Gendt een nieuwe notariële akte opgesteld tussen de 

scholengemeenschap de Kraal, de VPW Leuven en de parochie O.L.-Vrouw Herent.  De cijns werd 

volgens marktconforme voorwaarden vastgelegd voor de komende 49 jaar.  

In een bijkomend document werd door alle betrokken partijen overeengekomen dat de cijns niet in 

geld teruggestort zou worden naar De Kraal, maar dat de parochie zou instaan voor 6 uren  

schoolpastoraal per week, hetgeen er praktisch op neerkomt dat meer dan de helft van de cijns  

terugvloeit naar de Kraal.  

DEZE PASTORALE ONDERSTEUNING KENNEN WE NU AL BIJNA 10 JAAR ALS  

ONS UNIEK PROJECT SCHOOLPASTORAAL. 

EEN PROJECT WAAR BEIDE PARTIJEN EN OOK DE OUDERS LOVEND OVER ZIJN.  

 
DE KRACHT VAN DIT PROJECT LIGT IN DE  

UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN SCHOOL EN PAROCHIE.  
HET IS JUIST DEZE VERWEVENHEID MET ELKAAR EN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE  

      INBEDDING VAN DE SCHOOL IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP  
                     DIE ZO WAARDEVOL EN UNIEK IS. 
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Huidige situatie 

Het bisdom wil nu komen tot een situatie waar elke parochie die eigenaar is van schoolgebouwen, 

dit eigendomsrecht overdraagt naar het bisdom. De scholen betalen dan hun cijns niet meer aan de 

parochie maar aan een diocesane overkoepelende organisatie.  

De scholen kunnen zo vanaf nu aan de hand van te motiveren facturen 95% van deze cijns  

gebruiken voor het onderhoud van de gebouwen.  

Er kan echter geen schoolpastoraal mee vergoed worden.  

De overige 5% gaat wel naar de betrokken parochie maar volstaat uiteraard niet om de beloofde 

uren schoolpastoraal te bekostigen.  

 

Als parochieploeg en schoolbestuur vinden wij het onze plicht en verantwoordelijkheid om alles in 

het werk te stellen om de schoolpastoraal een toekomst te garanderen.  

Er werden hier heel wat uren over vergaderd.  

Vergaderingen waarin wij als parochieploeg en als schoolbestuur duidelijk stelden dat we het veel 

belangrijker vinden een deel van die cijns te gebruiken om inhoudelijk pastoraal aan te bieden in 

plaats van deze integraal aan te wenden voor het onderhoud van de gebouwen. 

Niettegenstaande de vele onderhandelingen met alle betrokken partijen besliste de raad van bestuur 

van de VPW Herent dat onze parochie verplicht wordt de regeling van het bisdom te volgen.  

 

 
De parochieploeg en het schoolbestuur zijn ontzettend teleurgesteld in deze gang van zaken maar 

we blijven samen naar oplossingen zoeken om de schoolpastoraal verder vorm te geven.  

 

Wie meer uitleg wil hierover en zo mee wil bouwen aan de toekomst van ons project kan haar/zijn 

interesse kenbaar maken op onderstaande mailadressen: 

Een gezamenlijk (nog aan te maken) mailgroep van de PP 

Het mailadres van Raf? 

 

We houden jullie—samen sterk in verbondenheid— verder op de hoogte. 

De parochieploeg O.L.Vrouw Herent en het schoolbestuur van de Kraal 

 

WIJ BEGRIJPEN NIET WAAROM KERKELIJKE OVERHEDEN  

DEZE UNIEKE BAND TUSSEN DE KRAAL EN DE PAROCHIE WILLEN VERBREKEN  
EN DAT ZE GEEN REKENING HOUDEN MET  

PLAATSELIJK BLOEIENDE EN TOEKOMSTGERICHTE INITIATIEVEN. 
 

HET LIJKT WEL DAT BESCHERMEN EN CENTRALISEREN VAN EIGENDOMMEN  
BELANGRIJKER IS DAN PASTORAAL . 


