
 

 

 

 

 

 

 

Vergadering schoolraad 12 juni 2019 

 

Aanwezig:  Directie:   Philippe Soens  

       Isabelle de Kriek 

    Ouderraad:   Maaike De Porre (Voorzitter) 

       Sylvie De Buck (Secretaris)  

       Kurt Laforse 

   Pedagogische raad: Ann De Buck 

       Annelore De Waele 

       Karien De Vriese 

    Lokale gemeenschap: Arne Verliefde 

       Katrien Van De Velde 

Verontschuldigd: Schoolbestuur:  Trees Vanhove 

    Lokale gemeenschap: Wim Verstraete 

        

 

1. Verslag van het vorige verslag  

Goedgekeurd. 

 

2. Verwelkoming Kurt als afgevaardigde van ouders Landegem 

Kurt Laforce neemt, na een jaar pauze, de taak terug over van Jan Naessens als vertegenwoordiger 

van de ouderraad Landegem. De schoolraad heet hem terug van harte welkom.  

 

3. Aanpassingen huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van de schoolraad moet aangepast worden. Er moet een clausule 

voorzien worden om de (tijdelijke) vervanging van verkozen leden te regelen. Deze clausule zal tijdens 

de volgende Schoolraad afgetoetst worden met de raad. Het nieuwe huishoudelijk reglement zal 

daarna openbaar gemaakt worden. 

 

4. Organisatie 

 



a. Telling Nevele 

In de gemeenteschool Nevele waren op 1 februari 2019 65 kleuters en 181 leerlingen in de 

lagere school ingeschreven. Deze aantallen zijn zeer analoog als bij de telling van vorig 

schooljaar. Tegen het einde van het schooljaar zal er wel een grotere instroom kleuters 

plaatsvinden. Daarom heeft de directie voor de komende periode oktober 2019 – februari 

2020 6 extra uren voor kleuteronderwijs aangevraagd, maar hierover werd nog geen 

bevestiging ontvangen.  

 

De ouders benadrukken dat de ontdubbeling van alle klassen, die mogelijk werd nadat de 

Stad vele extra lesuren toekende aan de school, een zeer positieve invloed hebben op de 

leerlingen. Ze zijn veel rustiger en genieten echt van het klasgebeuren in kleinere groepen. 

De schoolraad wil de stad Deinze nogmaals bedanken om deze extra lesuren ter beschikking 

te stellen.  

 

b. Leerlingendecreet 

Volgens een nieuw decreet moeten beide directies een overzicht geven van alle leerlingen en 

leerkrachten op school (origine – type - religie) en ook het type onderwijs dat zij geven meer 

specifiek beschrijven. Deze beschrijving omvat onder andere leerlingenbegeleiding, 

hoekenwerk, zorg, instapmomenten, aanpak pestgedrag, kindgesprekken, naar boven en 

beneden differentiatie enz. Deze teksten zullen dan later gebruikt worden bij doorlichtingen. 

Dit document werd samengesteld door de directies en hun leerkrachtenkorps en bevat zeer 

veel items die ook al in de visiedocumenten beschreven zijn.   

 

De Schoolraad heeft kennisgenomen van de inhoud van de Leerlingendecreten van beide 

scholen en ondersteunt de inhoud en de visie van deze documenten. 

 

c. Aanmeldingsplicht schooljaar 2020-2021 

Er is een nieuwe wet van kracht waarin staat dat als de school geen leerlingenstop voorziet, 

de inschrijvingen pas op 1 september mogen starten voor het volgende schooljaar. Sint-

Vincentius en Klavertje 4 zitten met een capaciteitsprobleem, onze scholen hebben dat niet.  

De directies van alle scholen in Deinze stemden echter enkele weken geleden om het 

aanmeldingssysteem voor alle scholen in Deinze op te starten. Vanaf volgend schooljaar zal 

het aanmelden via dit online systeem starten. De stad Deinze zal ook een boekje maken met 

een overzicht van alle scholen.  

 

d. Stand van zaken lerarenplatform 

Vorig jaar plafond werd de 86%  bezetting van leerkrachten niet gehaald, maar wel slechts 

56%. Beide directies begrijpen niet goed hoe men aan deze percentages komt, maar dat 

betekent dus wel dat voor alle scholen in onze scholengemeenschap minder leerkrachten in 

het leerkrachtenplatform aangenomen zijn, namelijk 3 voltijdse leerkrachten. Dit komt neer 



op een halftijdse leerkracht per school in de scholengemeenschap. Momenteel zijn 2 

leerkrachten voltijds als vervangers aan de slag in de scholen van Nevele en Sint-Martens 

Latem en doet de andere leerkracht volop interims. Voor dit schooljaar is er geen  

kleuterleerkracht in het platform opgenomen. Kleuterjuffen zijn er momenteel genoeg op de 

arbeidsmarkt, maar voor leerkrachten lager onderwijs dient soms zeer intensief naar 

vervanging gezocht te worden.   

 

5. Infrastructuur 

a. Opvolging tekorten doorlichting BVH (=bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne)                                                                                                                                       

Tijdens de doorlichting van beide scholen eerder dit jaar werd duidelijk dat het meerjarenplan 

van de stad ivm BVH niet in orde was. Beide directies dringen erop aan bij de stad, dienst 

veiligheid, om dit dossier grondig op te volgen en er zo snel mogelijk voor te zorgen dan een 

opvolgingsplan aanwezig is. Zoniet krijgen beide scholen bij een volgende doorlichting code 

rood. 

 

De schoolraad dringt er bij het stadsbestuur op aan dat dit opvolgingsplan zo snel mogelijk in 

orde gebracht wordt. Dit plan is niet alleen belangrijk voor de volgende doorlichting, maar is 

een richtlijn voor het welzijn, de veiligheid en de hygiëne van de kinderen en dit zijn toch 

eigenschappen die zeer veel aandacht vragen en in orde moeten zijn.  

 

b. Nieuwbouw Landegem 

Begin 2019 werd duidelijk dat de toen ontwikkelde plannen voor de nieuwbouw voor de 

gemeenteschool Landegem niet in orde waren. Toen werd voorgesteld (vergadering februari 

2019) dat er een nieuw plan zou getekend worden tegen de zomer 2019, zodat men eind 2019 

een bouwvergunning kon bekomen. Het is nu duidelijk dat deze planning niet kan gehaald 

worden. Er was, na aandringen van de directie, een vergadering tussen de Dhr. Coppens 

(ambtenaar Deinze), schepen Van Thuyne en de directie van de school in september 2019. 

Voor deze vergadering was een schets ontwikkeld van de nieuwbouw maar nog zeker geen 

plan. Men zal nu vragen aan Dhr. Dobbelaere (vorige architect) of hij het tekenen van de 

nieuwe plannen op zich wil nemen. Zoniet, dan moet er terug een nieuwe aanbesteding voor 

de aanduiding van een architect opgestart worden.   

 

De schoolraad maakt zich ernstige zorgen over de vooruitgang en de uitvoering van het 

project. Dit project zorgt immers voor infrastructuur en het welzijn voor de leerlingen, de 

kinderopvang enz. We vragen zo snel mogelijk een duidelijk stappenplan en overzicht naar 

de vooruitgang van de verschillende stappen tot het definief project.  

 

c. Verwarming Nevele 

Reeds enkele jaren zijn er problemen met de verwarming, vooral in de kleuterklassen. Nu 

blijkt dat beide verwarmingsketels kapot zijn, maar dit werd nooit eerder aan de directie 



gemeld door het technisch personeel. Beide ketels zijn nu tijdelijk hersteld, maar zijn 

dringend aan vervanging toe. De aankoop van nieuwe verwarmingsketels is echter niet in het 

budget opgenomen, en een budgetherziening staat pas binnen een jaar gepland. 

De schoolraad dringt erop aan dat er dringend naar een structurele oplossing gezocht wordt 

zodat de ketels zo vlug mogelijk vervangen kunnen worden. Met de winter voor de deur is dit 

een zeer dringend probleem dat vlug opgelost moet worden om zowel leerlingen als 

leerkrachten op een comfortabele manier de winter te laten doorkomen in goed verwarmde 

klassen.  

 

d. Technische screening Nevele 

De directie van de gemeenteschool Nevele deed vorig jaar mee aan een studie waarbij een 

constante meting van het energieverbruik van de school uitgevoerd werd. Hieruit bleek dat 

verlichting een zeer grote kost uitmaakt voor de school. Er werd gesuggereerd om alle 

lampen in de school door led-lampen te vervangen en met bewegingssensoren te werken 

waarbij de lampen pas aangeschakeld worden bij beweging. Dit rapport werd ook 

doorgestuurd naar Joke Mertens met de vraag dit ook door te geven aan het schepencollege. 

De school wil het verbruik van electriciteit zoveel mogelijk naar beneden brengen en dringt 

er bij de leerkrachten nu al op aan de verlichting uit te schakelen wanneer deze niet nodig is. 

Daarnaast blijkt ook de verlichting op de parking zo een 800 watt per uur te verbruiken. De 

stad heeft ervoor gekozen deze verlichting ’s avonds en een deel van de nacht te laten 

branden, wat de energiekost van de school de hoogte injaagt. Deze verlichting met een 

bewegingsdetector regelen blijkt echter moeilijk omdat dit ook geactiveerd wordt door 

vogels, poezen enz… 

 

De schoolraad dringt erbij de stad op aan dat er dringend een lichtstudie in beide scholen  

uitgevoerd wordt. Dit was reeds in de meerjarenbegroting ingepland. Aangezien Deinze zich 

ook profileert als een klimaatstad kan dit een eerste stap zijn om het energieverbruik in hun 

gemeentegebouwen door te lichten en te optimaliseren.  

 

6. Verkeersveiligheid 

 

a. Situatie school Nevele: 

i. Gevaarlijk om kinderen in de C. Buyssestraat over te steken door fout geparkeerde auto’s. 

Kan politie niet meer controleren?  

De directie kaartte dit probleem reeds aan bij de politie en deze raadde hen het volgende 

aan: “wanneer u een overtreding ziet, noteer de nummerplaat, en geef het aan ons door, 

wij willen ze beboeten”.  De schoolraad vraagt zich af of deze manier van werken wel 

rechtsgeldig is. We hebben er begrip voor dat de politie veel werk heeft en niet altijd aan 

de schoolpoort kan staan, maar we zijn ervan overtuigd dat af en toe eens pattrouilleren 

wel effect zal hebben en de veiligheid aan de school zal verbeteren. Binnenkort zal de 



politie wel gehuisvestigd worden in het voormalige gemeentehuis, dus we hopen dat dit 

ook een invloed zal hebben op de snelheid van het verkeer en het fout parkeren.   

 

b. Situatie school Landegem:  

i. Werken nieuwbouwwoningen thv Vosselarestraat, huisnummers 19-21 —gevaarlijke 

situatie voor voetgangers -- standpunt/actie stad? 

Sinds kort wordt er rechtover de school nieuwbouwwoningen gebouwd en dit zorgt voor 

zeer veel zwaar verkeer en moeilijke doorgangen aan de schoolpoort. Dit is natuurlijk 

slechts een tijdelijke situatie, maar de directie vraagt of de werken/leveringen van 

materiaal niet beter afgestemd kunnen worden op de schooluren. Een optimale oplossing 

zou zijn om een parkeerverbod ter hoogte van de school te voorzien van 8u tot 8u45 en 

van 15u45 tot 16u15. Er moet nagekeken worden of dit juridisch mag.  

 

De schoolraad geeft advies om dit na te kijken of het stad kan contact opnemen met de 

bouwheer en op zijn good will kan rekenen om zwaar vervoer en leveringen te voorzien 

buiten de schooluren.  

 

c. Algemene veiligheid schoolomgevingen 

i. Octopusschool 

Stad Deinze is Octopus stad waarbij het instapt in een project rond verkeersveiligheid 

rond de school. Bij dit project kunnen “octopuspalen” aan de scholen geplaatst worden 

om te tonen dat men een school nadert. Aangezien ter hoogte van beide scholen reeds 

potloden staan hebben we die palen niet nodig. Stad Deinze heeft echter bij bepaalde 

scholen markeringen op de straat geschilderd/gedrukt om aan te duiden dat het verkeer 

een school nadert. Deze wegmarkeringen kunnen ook nuttig zijn voor onze scholen en dit 

zal nagevraagd worden bij de stad Deinze.  

ii. Extra uitgang 

De gemeenteschool Landegem wil nog steeds graag een extra uitgang aan de achterzijde 

van de school voorzien. Dit zal in het masterplan van de school en de nieuwbouw 

opgenomen worden.  

 

7. Varia 

 

a. Slechte communicatie rond betalingsrappels voor schoolrekeningen en facturen BKO 

Begin dit schooljaar waren er zeer veel problemen met betalingen van school- en 

kinderopvangfacturen met domicilie. Deze problemen kwamen er na de fusie van de 

gemeente Nevele met de stad Deinze. Over deze problemen werd fout gecommuniceerd 

vanuit de stad Deinze, en de financieel directeur werd hiervoor door beide directies 

gecontacteerd.  



De schoolraad dringt erop aan dat, indien dit nog gebeurt, duidelijk gecommuniceerd wordt 

aan beide directies, zodat zij ook de ouders kunnen informeren. Ook een pro-actieve 

communicatie vanuit de stad zelf is op zo’n moment wenselijk. Mocht de stad de ouders – via 

mail  - verwittigd hebben dat er een rappel in de bus zou liggen, zouden veel vragen aan de 

directies vermeden kunnen worden en zou er ook bij de ouders meer begrip zijn.  

 

b. Oudertevredenheidsenquête 

Voor beide scholen werd in 2015 voor de laatste maal een oudertevredenheidsenquête 

uitgevoerd. Dit gebeurde net tijdens de overgang van de vorige naar de vervangende 

directies. De directie van  Gemeenteschool De Vaart hield ondertussen al een enquête bij de 

ouders rond huiswerk. De komende jaren zullen nog gerichte bevragingen gedaan worden. 

De directie van GBS ’t Wilgennest zal dit schooljaar gerichte enquêtes afnemen bij leerlingen 

en leerkrachten. Volgend schooljaar plant hij een enquête bij de ouders. 

De schoolraad beslist dat een nieuwe, globale enquête op dit moment dus nog niet nodig is.  

  

c. Toezicht school Landegem  

Momenteel is er één persoon afwezig om toezicht te doen in de refter en houden nu slechs 2 

personen toezicht: 1 voor binnen en 1 voor buiten. Dit is te weinig, en dus probeert de directie 

nu oplossingen te vinden, maar vraagt hier ook hulp aan het stad. Daar krijgen ze het deksel 

op de neus: de stad verwijst telkens naar het doktersbriefjes die over korte (aaneensluitende) 

periodes lopen en ze dus voor geen vervanging kunnen zorgen. De leerkrachten zullen nu 

inspringen, maar dit kan geen definitieve oplossing zijn. Er moet naar een structurele 

oplossing gezocht worden. Enkel met vaste begeleiding kunnen de middagpauzes 

gestructureerd en georganiseerd verlopen en daar hebben de kinderen alle belang bij. 

 

d. Pedagogische studiedag:  

Tijdens de de pedagogische studiedag werd rond STEM gewerkt. Kan VTI Deinze voor de 

uitwerking iets voor beide scholen betekenen? De leerkrachten zijn alle gegevens die ze 

tijdens die studiedag ontvingen aan het verwerken. Kleuter en lagere onderwijs leerkrachten 

kregen apart les. De kleuterleerkrachten ontvingen reeds de powerpoint presentatie maar de 

leerkrachten van de lagere school nog niet, dus dit dient nagevraagd te worden. 

Samenwerking met het VTI kan zeer nuttig zijn, maar momenteel zal men wachten op de 2e 

studiedag rond dit thema en nagaan welk project per klas zal uitgewerkt worden om na te 

gaan of het VTI hier kan bijdragen.   

 

e. Wat gebeurt op school rond psychisch welbehagen? 

Deinze wil een “rode neuzendag” stad worden, maar onze gemeentescholen zullen hier niet 

aan meedoen. De scholen vinden psychisch welbevinden zeer belangrijk, en willen dit 

bereiken bij hun eigen kinderen met kindbevragingen, klasmomenten enz.  Ze willen de 

ouders echter niet met extra financiële bijdragen belasten.  



 

f. Kansarme kinderen op school – veel huiswerken niet in orde – kinderen worden niet meer 

zo gevolgd door de ouders.  

Leerkrachten van de gemeenteschool Nevele merken op dat zeer veel kinderen niet in orde 

zijn met hun huiswerk. Enerzijds kan dit te wijten zijn aan het feit dat in kansarme, dikwijls 

buitenlandse, families de ouders de taal niet machtig zijn om hun kinderen voldoende te 

helpen, maar anderzijds zijn er ook andere ouders die te tijd niet vinden om hun kinderen 

voldoende op te volgen bij het uitvoeren van hun schoolopdrachten. Om kinderen toch meer 

te motiveren hun huiswerk te maken wil de directie 3 dagen per week de mogelijkheid tot het 

volgen van gratis studie van 16u05 tot16u30 aanbieden. Tijdens deze studie zal er dan telkens 

een leerkracht aanwezig zijn zodat ook nog vragen kunnen gesteld worden. De bedoeling is 

echter wel dat deze leerkracht voor deze taak betaald wordt, en dit werd voorgelegd aan het 

stadsbestuur. Blijkbaar krijgen zij deze vraag (inleggen studie om bepaalde kinderen beter te 

kunnen opvolgen) van nagenoeg alle scholen van Deinze. Er zal een voorstel naar het 

stadscollege gestuurd worden. De Schoolraad ondersteunt de vraag om dit te organiseren en 

te financieren vanuit de stad. Deze extra begeleiding van het huiswerk zal ten goede komen 

aan heel wat (kansarme) kinderen. 

 

Volgende vergadering: 5 februari 2020 om 19u30 in De Vaart, Nevele 


