
 

 

 

 

 

 

 

Vergadering schoolraad 19 februari 2019 

 

Aanwezig:  Schoolbestuur:  Trees Van Hove 

    Directie:   Philippe Soens  

       Isabelle de Kriek 

    Ouderraad:   Maaike De Porre (Voorzitter) 

       Sylvie De Buck (Secretaris)  

       Jan Naessens 

    Pedagogische raad: Ann De Buck 

       Annelore De Waele 

    Lokale gemeenschap: Arne Verliefde 

       Wim Verstraete 

       Katrien Van De Velde 

Verontschuldigd: Lokale gemeenschap: Karien Devriese 

       

1. Goedkeuren verslag vergadering  

Goedgekeurd. 

 

2. Kennismaking Schepen Trees Van Hove 

Alle leden van de schoolraad en schepen Trees Van Hove stellen zich voor. De leden van de schoolraad 

zijn ervan overtuigd dat ze in de toekomst op een constructieve manier zullen samenwerken met de 

schepen van onderwijs en het stadsbestuur.  

 

3. De Vaart / ´t Wilgennest in Deinze 

Sinds 1 januari 2019 is Nevele gefusioneerd met Deinze en dit heeft toch wat gevolgen voor de 

werking van beide scholen. De samenwerking met het nieuwe stadsbestuur verloopt iets stroever als 

voorheen. Het is nog wat aanpassen en zoeken. Dit is vooral te wijten aan de grotere organisatie en 

de grotere afstand (letterlijk en figuurlijk) van de werknemers op het stadhuis. Verder is het nog 

onduidelijk welke persoon moet gecontacteerd worden voor bepaalde functies/vragen.  Momenteel 

is de stad Deinze volop het organogram aan het opstellen (tegen september 2019) dus dat zal meer 

duidelijk geven, want bv. nu zijn er nog 2 algemene directeurs. Maria Boone blijft voor de scholen nog 

een aanspreekpunt tot mei 2020. Dan gaat zij met pensioen en zal zij vermoedelijk niet vervangen 



worden. Daarom zullen beide directies aan het stadsbestuur vanaf september 2019 

beleidsondersteundende uren (voor beide scholen een halftijdse positie) vragen om de functies van 

Maria Boone geleidelijk aan over te nemen.  

Momenteel vergaderen de directies van beide scholen om de maand met Maria Boone. Ze nodigen 

ook de schepen van onderwijs uit op deze vergaderingen zodat ook zij op de hoogte blijft van alle 

ontwikkelingen op beide scholen en alles van dichtbij kan opvolgen. Deze vergaderingen kunnen in 

de toekomst zeker ook op het stadhuis georganiseerd worden. De schepen vraagt ook Mevr. Stefanie 

De Vlieger (algemeen directeur van de stad Deinze) op de hoogte te houden, alsook Dhr. Filip Claeys. 

Dhr Claeys biedt (halftijds) ondersteuning voor het onderwijs in Stad Deinze, en houdt zich vooral 

bezig met algemene onderwerpen zoals spijbelen, verkeer … .  

Het is nog onduidelijk welke ondersteunende en flankerende maatregelen zullen blijven of wegvallen 

na de fusie. Voor de Nevelse scholen blijft momenteel alles behouden tot september 2019. 

Busvervoer bij het zwemmen is geen flankerende maatregel. Deze zal voor onze beide scholen nog 

gefinancierd worden in de toekomst, maar niet voor de andere Nevelse scholen. Vermoedelijk zal ’t 

Wilgennest voor het gebruik van de sportzaal in Landegem moeten betalen, net zoals alle ander 

scholen in Deinze moeten betalen voor het gebruik van een sportzaal. Gemeenteschool De Vaart 

heeft haar eigen sportzaal en moet dus niet betalen. Vanaf januari 2019 zijn de budgetten dat de 

scholen ontvangen van de stad Deinze opgesplits: 45% van het budget is voor de gemeenteschool ’t 

Wilgennest en 55% voor de gemeenteschool De Vaart. Deze werkingsmiddelen zullen moeten 

gebruikt worden om deze extra kosten te betalen want de scholen krijgen geen extra budget. Alle 

beslissingen omtrent het gebruik van het budget moeten dan ook goedgekeurd worden door het 

schepencollege. Dit alles wordt ook steeds kort overlopen in de korte maandelijkse vergaderingen 

(zie hierboven).  

Om kennis te maken met beide directies en de werking, noden en bekommernissen van beide 

gemeentescholen te leren kennen, zullen het schepencollege en de algemene directeurs beide 

scholen bezoeken op 12 maart 2019 om 14u (De Vaart) en 15u30 (’t Wilgennest).  

In stad Deinze wordt er ook meermaals een onderwijsraad georganiseerd waarop alle directies van 

de scholen van Deinze op uitgenodigd worden. De volgende onderwijsraad, voorgezeten door Dhr. 

John Carron, zal doorgaan op 14 maart 2019 en daar zullen ook de directies van onze scholen op 

uitgenodigd worden.  

Conclusie: De schoolraad kijkt uit naar een constructieve samenwerking tussen de scholen en het 

stadsbestuur. Onduidelijkheden over het budget moeten zo snel mogelijk uitgeklaard worden, zodat 

beide directies weten waar ze aan toe zijn. De schoolraad dringt er ook op aan om de nodige 

beleidsondersteuning te voorzien voor de directies. Deze ondersteuning dient om de scholen te 

ondersteunen in de samenwerking met de stad (bv. voorbereidingen van de documenten die moeten 

goedgekeurd worden door het schepencollege / de gemeenteraad). Deze ondersteuning wordt ook 

toegekend aan de kunstacademie. De schoolraad gaat er van uit dat alle gemeentelijke 

onderwijsinstellingen op gelijke voet behandeld worden. 

 

4. Telling 1 februari 2019 



’t Wilgennest - Landegem: 202 leerlingen. Dit zijn er 12 meer dan vorig schooljaar. Men verwacht voor 

het volgend schooljaar geen sterke groei meer aangezien er 37 leerlingen van het 6e leerjaar de school 

zullen verlaten en een gelijkaardige instroom wordt verwacht vanuit de Berenboot.  

De Vaart –Nevele: 75 kleuters en 190 leerlingen in de lagere school. Dit is een sterke stijging aangezien 

3 jaar geleden slechts 167 leerlingen in de lagere school werden geteld. 75 kleuters betekenen 

eigenlijk 4 volwaardige kleuterklassen. De leden van de schoolraad verduidelijken aan schepen Van 

Hove dat door de splitsing van beide scholen de telling in Nevele echter al in oktober gebeurt en dan 

zijn nog niet veel peuters aanwezig in de peuterklas. Daardoor kreeg de school dus niet voldoende 

uren om 4 kleuterklassen in te richten. Het gevolg is dar er in de loop van het schooljaar veel moet 

geschoven worden met uren. Dit brengt onzekerheden mee voor leerkrachten (qua aantal lesuren 

waarop ze kunnen rekenen). De voorbije jaren heeft de gemeente Nevele dit als volgt opgelost: in de 

eerste maanden van het schooljaar werden extra uren ondersteund en gefinancierd. De school kreeg 

ook veel SES uren, maar deze zijn pas in november van het lopende schooljaar gekend. Daarom 

vraagt de directie aan het gemeentebestuur of men in september 2019 mag starten met het aantal 

SES uren die men toegewezen kreeg in het schooljaar 2018-2019. Ook dit zorgt voor werkzekerheid 

voor leerkrachten en duidelijkheid over hun lesopdracht voor het komende schooljaar. 

De stijging in het aantal leerlingen is natuurlijk goed nieuws voor beide scholen, maar zorgt er wel 
voor, zeker in de gemeenteschool De Vaart, dat grote klassen van 35-36 leerlingen voor meerdere 
uren per week, geen uitzondering zijn. Gemeenteschool ‘Wilgennest kreeg voor het schooljaar 2018-
2019 30 uren om te ontdubbelen, dus daar werden de grote klassen toch voor meerdere uren 
opgesplitst. Ook in gemeenteschool De Vaart zijn er soms uren om klassen te ontdubbelen, maar dit 
kan niet fulltime. Bovendien is er te weinig ruimte om klassen te ontdubbelen. Momenteel wordt één 
klas voor enkele uren ontdubbeld en hebben de lessen van die klas plaats in de lokalen van het 
gemeentehuis Nevele. In januari 2020 wordt die ruimte echter ingenomen door de politie, en zullen 
dus geen ruimtes meer over zijn voor de school in het gemeentehuis. Het grote aantal leerlingen per 
klas is ook een grote bekommernis van de ouders: dit kwam naar voren tijdens de doorlichting. 
 

Conclusie: De schoolraad maakt zich ernstige zorgen omtrent het grote aantal leerlingen per klas: dit 
leidt tot onrust in de klassen en leerkrachten kunnen niet op een optimale manier onderwijs geven. 
Daarnaast groeit het aantal anderstaligen per klas en vragen meer leerlingen extra ondersteuning. De 
schoolraad dringt aan bij het gemeentebestuur van Deinze om een lange termijnvisie omtrent de groei 
van beide scholen op te stellen, hoe dit best aangepakt wordt, en wat de uitbreidingsmogelijkheden 
zijn van beide scholen. Daarnaast dringt de schoolraad er ook op aan om, zo lang de telling van de 
leerlingen gebeurt op 1 oktober i.p.v. 1 februari, het aantal uren dat er minder ter beschikking zijn te 
compenseren vanuit het Stadsbestuur. Op die manier kan de school zich vanaf 1 september goed 
organiseren en moeten wijzigingen in het lessenrooster niet gedurende het schooljaar doorgevoerd 
worden. Dit zorgt voor werkzekerheid voor (jonge) leerkrachten, kleinere klasgroepen en duidelijkheid 
naar kinderen en ouders toe.  

 
 

5. Doorlichting De Vaart / ´t Wilgennest 

 

In Januari 2019 werden de gemeentescholen De Vaart en ’t Wilgennest doorgelicht. Beide scholen 

kregen een zeer positieve evaluatie. 

 



Gemeenteschool Nevele – De Vaart: zeer goed naar beleid en kwaliteitsontwikkeling.  

Men vraagt de school meer procesgericht te werken naar feedback toe bij de kleuters. Vanaf dit 

schooljaar zal er ook een attituderapport voor kleuters komen. Verder zal aan de leerkrachten een 

bijscholing omtrent “geven van feedback” aangeboden worden, want ook naar het feedback geven 

voor wiskunde in de lagere school is verbetering mogelijk. Naar diversiteit scoort de school zeer goed. 

De doorlichting volgde ook lessen muzische vorming en daar raadden ze aan om selectiever met 

doelstellingen om te gaan. Voor het criterium BVH (Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne) werd de 

school gedelibereerd: de gemeente Nevele heeft geen globaal preventieplan en dit moet aanwezig 

zijn. De stad Deinze zal dit voor de volgende evaluatie moeten opstellen. Ook de akoestiek in de 

sportzaal werd negatief geëvalueerd.  

 

Gemeenteschool Landegem – ’t Wilgennest: zeer goed naar beleid en kwaliteitsontwikkeling. Ook de 

diversiteit in deze school is zeer goed, maar er zijn wel bijna geen anderstalige leerlingen in ’t 

Wilgennest. Volgens de doorlichting moet de muzische vorming ook als doelenkader “media” 

behandelen en dekte de activiteit niet de doelen. Evaluatie van het vakgebied “Taal” was ook zeer 

goed.  

Net zoals voor de gemeenteschool De Vaart was er voor ’t Wilgennest geen globaal preventieplan 

aanwezig. Aangezien de doorlichting in Landegem na Nevele gebeurde, eiste de doorlichting dat 

schepen voor noodplanning Johan Cornelis bij deze doorlichting aanwezig was om toelichting te 

geven omtrent het preventieplan.  

 

Voor beide scholen waren alle aandachtspunten, neergeschreven in het vorige evaluatieverslag, 

weggewerkt en dat was zeer positief. 

 

Conclusie: De schoolraad feliciteert beide scholen met dit zeer goede resultaat en hoopt dat ze zich 

ook in de toekomst inzetten om goed onderwijs te voorzien. Bij het Stadsbestuur dringt de school er 

op aan om werk te maken van het globaal preventieplan en de nodige aanpassingen aan de sporthal, 

zo dat de scholen ook op dit vlak kunnen scoren. 

 

 

6. Infrastructuur: 

Stand van zake Nieuwbouw Landegem. Dhr Peter Coppens, departementshoofd Stedenbouw van 

de Stad Deinze, komt toelichting geven. Vanuit de brandweer kwam vorige week een ongunstig 

advies voor de uitvoer van de bouwplannen van het nieuwe gebouw bij de gemeenteschool ’t 

Wilgennest. Ondanks samenwerking met een architect zijn de plannen bouwkundig niet in orde, en 

niet conform veiligheid. Er zijn vooral problemen in verband met compartimentering en evacuatie. 

Zo dienen er bijvoorbeeld meerdere uitgangen aanwezig te zijn, wat niet voorzien is in de plannen.  

Daarom moet de denkoefening voor de uitbreiding van de gemeenteschool ’t Wilgennest volledig 

opnieuw gebeuren: hierbij moet men vertrekken vanuit de hele school site en moet men de wijzigen 

op de site op lange termijn bekijken. Dit betekent echter niet dat men de zaken op de lange baan 

moet schuiven.  

Er zal zo vlug mogelijk een werkgroep opgesteld worden, bestaande uit de directie Landegem, 

vertegenwoordiging van kinderopvang Landegem, departementshoofd stedenbouw en de schepen 



van onderwijs. Deze werkgroep zal een projectdefinitie formuleren en neerschrijven: wat zijn de 

noden, wensen voor de volledige site. In dit globaal plan zullen ook de wensen voor een overdekte 

speelplaats en een tweede schooluitgang langs de achterzijde van de site geformuleerd worden. Met 

deze projectdefinitie zal men dan naar de architect stappen. Ook alle subsidiemogelijkheden zullen 

bekeken worden. Het budget voor de nieuwbouw/verbouwing is reeds aanwezig, maar een deeltje 

werd reeds gespendeerd voor de betaling van de architect van het eerste plan. Eenmaal het globaal 

plan aanwezig is, zal dit in subprojecten onderverdeeld en uitgevoerd worden.  

Voorzien tijdsschema: 

 Tegen zomer 2019: nieuw plan indienen 

 Tegen eind 2019: bekomen van de bouwvergunning 

 Voorjaar 2020: start bouw.  

 

Speelplaats De Vaart – afgebrand huisje. In december 2018 is een speelhuisje op de speelplaats 

afgebrand: dit was duidelijk een geval van vandalisme. Na de kerstvakantie werd er ook nog een fiets 

uit de fietsenstalling kapot getrokken en over het muurtje (met aanpalende weide) gesmeten en 

werden de affiches in de vitrinekast naast de schoolingang in brand gestoken. Vermoedelijk gaat dit 

steeds om dezelfde daders. Er werden PV’s opgesteld maar de daders (zijn wellicht gekend) werden 

niet aangesproken door de politie aangezien de PV van de politie nog steeds niet is aangekomen. 

Isabelle heeft daarom contact opgenomen met de burgemeester en de algemeen directeur, die 

beslisten dat de stad Deinze zich nu burgerlijke partij zal stellen.  

Temperatuurprobleem De Vaart (zie vorig verslag): deze problemen zijn opgelost. Blijkbaar was er 

een ketel kapot. Tijdens de voorbije koude dagen werden alle klassen voldoende opgewarmd.  

Conclusie: De schoolraad dringt er op aan om snel te starten met de nieuwe plannen en onderschrijft het 

belang van een visie op lange termijn voor de site in Landegem. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk 

aspect. Maar de plannen mogen niet op de lange baan geschoven worden: de capaciteitsproblemen voor 

de school en het gebrek aan aparte ruimte voor de kinderopvang vormen een nijpend probleem voor een 

optimale werking van de school. Een dergelijke siteplanning dient ook opgemaakt te worden voor De 

Vaart. Ook daar zijn capaciteitsproblemen en scoort de school niet goed op vlak van duurzaamheid 

(isolatie). 

 

7. Varia 

a. Deelname school aan klimaatmars Deinze 

Op vrijdag 22 februari neemt de gemeenteschool de Vaart deel aan de klimaatmars in Deinze. 

De vraag stelt zich of het de rol is van een school om leerlingen te engageren om mee te 

betogen? Tot nu toe hebben de ouders immers geen uitleg gekregen omtrent het 

doel/inhoud van deze klimaatmars. 

Op initiatief van een school in Astene zal de klimaatmars doorgaan in Deinze en start deze 

om 14u met een toespraak van de burgemeester. De doelstelling van deze mars om te tonen 

dat ook alle scholen in Deinze begaan zijn met het klimaat. De leerlingen van het 4e, 5e en 6e 

leerjaar van gemeenteschool De Vaart kregen de toestemming om deel te nemen aan deze 

mars op voorwaarde dat ze zich naar Deinze verplaatsen met de fiets en ook les krijgen i.v.m. 



klimaat. Spontaan is er ook een werkgroep opgericht met leerlingen van het 5e en 6e leerjaar 

die in alle klassen de leerlingen zullen wijzen op acties die zij kunnen ondernemen (op school) 

voor het klimaat. De directie geeft toe dat men de ouders hieromtrent niet rechtstreeks 

geïnformeerd heeft en zal op donderdag 21 februari aan alle ouders een brief (via gimme) 

richten.  

 

b. Ondersteuningsbudget voor leerkrachten:  

Beide scholen ontvingen dit ondersteuningsbudget.  

In gemeenteschool ’t Wilgennest werd dit budget (ongeveer 1500 Euro) besteed aan  de 

uitbetaling van 1 lestijd (van 1 december tot 30 juni) aan een leerkracht die voltijds werkt maar 

slechts 23/24 uitbetaald krijgt. Verder werd er ook een nieuw toestel aangekocht voor op de 

speelplaats, zodat de kinderen nog meer kunnen spelen tijdens de speeltijd en er minder 

problemen zijn naar plaag/pestgedrag. 

In gemeenteschool De Vaart werd veel didactisch materiaal aangekocht: vooral groter 

materiaal zoals grote lichtbak, klokken enz. 

Ook volgend schooljaar zal dit budget (afkomstig van het ministerie) uitbetaald worden en 

zelfs hoger liggen. Verder zal er ook een budget voor aanvangsbegeleiding (om 

ondersteuning te bieden aan voor nieuwe leerkrachten) uitbetaald worden.  

 

c. Er zullen geen grote wijzigingen nodig zijn aan het schoolreglement in juni 2019.  

 

d. Inschrijvingen via centraal system: werd vanuit ministerie voor minstens 1 schooljaar 

uitgesteld worden.  

 

e. Buitendeuren in Nevele: de nieuw geplaatste zijn slecht,vijzen komen los, pompen kapot. Dit 

moet in orde komen. Er is wel een voorlopige maar nog geen definitieve oplevering gebeurt, 

dus de aannemer moet dit in orde brengen.  

De schoolraad dringt aan om deze reparaties zo vlug mogelijk uit te voeren, zodat de 

veiligheid van leerlingen en leerkrachten gegarandeerd worden.  

 

f. Momenteel staat de schoolraad niet vermeld als adviesraad in de infobrochure van de stad 

Deinze. Dit zal gemeld worden. Er worden momenteel ook nieuwe richtlijnen naar 

adviesraden opgesteld.  

 

g. Bij de gemeenteschool ’t Wilgennest kwam de vraag van een aantal ouders om studie te 

organiseren tijdens de opvang. Een voorstel zou zijn om voor de 2e graad leerlingen max. 30 

minuten studie te voorzien en voor de 3e graad leerlingen 30 tot 60 minuten. Kunnen de 

personen die toezicht houden hiervoor betaald worden. Vermoedelijk niet, bijscholing na 

school is geen optie. Wel kan er bij het optrekken van het nieuwe gebouw wel gedacht 

worden aan het voorzien van een extra (stille) ruimte waar leerlingen hun huiswerk kunnen 

maken.  

 

Volgende vergadering:  Woensdag 12 juni 2019,19u30, Gemeenteschool De Vaart Nevele.  


