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1. Verslag van het vorige verslag
Goedgekeurd.

2. Organisatie
a. Lestijdenpakket
’t Wilgennest te Landegem telt 202 leerlingen (telling 1 februari 2019). Dit komt overeen met
251 lestijden + 7 SES lestijden (onder meer bepaald door moedertaal en studie moeder,
behalen van een studiebeurs) + 5 additionele lestijden (omdat de groepen te groot zijn).
Daarnaast heeft de directie ook nog 15 Tivoli uren toegekend gekregen door het
stadsbestuur. Alle deze uren samen zorgen ervoor dat de leerlingen in elk leerjaar over 2
klassen kunnen verdeeld worden en maximum een 3-4 tal uren per week samenzitten.
De bepaling van het aantal leerlingen in De Vaart te Nevele gebeurt pas in oktober 2019. Op
basis van het huidige aantal leerlingen en de nieuwe inschrijvingen heeft het stadsbestuur
een vacature voor één voltijdse leerkracht voor de school in Nevele opengesteld. De
leerlingen van het eerste en tweede leerjaar kunnen halftijds ontdubbeld worden. De klassen

van het derde tem het zesde leerjaar worden ook ontdubbeld voor 20 uren en zullen slechts
4 uren per week samen les hebben. De Vaart start verder in september 2019 met een halve
peuterklas (10 leerlingen) en ½ eerste kleuterklas (14 leerlingen). Vermoedelijk zullen deze
klassen dan na de kerstvakantie gesplitst worden.
Tenslotte hadden beide scholen aan het stadsbestuur 18/36sten gevraagd voor
beleidsondersteuning. Beide scholen hebben deze niet gekregen, maar kregen wel een
aanvulling van hun uren administratie tot een fulltime (36/36). Dit kwam neer op een extra
8/36sten voor gemeenteschool De Vaart en een 7/36sten voor gemeenteschool 't Wilgennest.
Conclusie: De schoolraad is het stadsbestuur zeer dankbaar voor het extra les- en
administratief personeel dat in beide scholen kan ingezet worden. De schoolraad is verheugd
dat het stadsbestuur, net als zij, inzien dat klassen met een beperkt aantal leerlingen de
leerlingen zeer ten goede zal komen en ook de leerkrachten de mogelijkheid geeft de leerstof
nog beter over te brengen en in te spelen op de noden van elke leerling.
b. Vacante uren
In tegenstelling tot vorig schooljaar gebeurt de toewijzing van de vacante uren niet in juli
maar pas rond 15 november. De vaste benoemingen gebeuren voortaan op 1 januari.
c. Aanpassingen schoolreglement
Voor het komende schooljaar zullen slechts een beperkt aantal kleine wijzigingen aan het
schoolreglement aangebracht worden.


Algemeen aanmeldingspunt: beide scholen twijfelen nog of ze in dit systeem (via
de scholengroep Gent) zullen instappen omdat, ten opzichte van vorig jaar, een
aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. Daarenboven leeft in de stad Deinze het idee
om binnenkort een boekje uit te brengen dat alle scholen van Deinze (en
deelgemeenten) zal oplijsten. Beide scholen vinden het dan belangrijker om hierin
opgenomen te worden. Een andere optie is dat er een algemeen
aanmeldingsysteem opgestart wordt voor alle scholen van Deinze en beide scholen
daarin deelnemen.



De maximum factuur zal volgend schooljaar stijgen van 85 naar 90 Euro. De minder
scherpe factuur (gespreid over de 6 leerjaren) zal stijgen van 420 naar 440 Euro.



De directie van De Vaart, Nevele oppert het idee om volgend jaar geen melk en
chocomelk meer te verkopen op school. Enerzijds stopt de leverancier en
anderzijds wordt zeer veel chocomelk weggegooid wegens vervallen omdat er
weinig verkocht wordt. De leden van de schoolraad delen de mening van directie
dat het veelvuldig drinken van chocomelk ook ongezond in wegens het hoge
suikergehalte. Verder willen de leerkrachten en leden van de schoolraad het
drinken van water aanmoedigen. De leden van de schoolraad zijn dus akkoord dat

melk en chocomelk niet meer aangeboden worden door de school, en dit zal
opgenomen worden in het schoolreglement.


Zwemmen: vanaf Januari 2020 moeten de leerlingen van alle scholen in Deinze het
inkomsgeld van het zwembad betalen. De inkom voor het zwembad van Aalter is
duurder dan dat van Deinze, en daarom zal het stadsbestuur het verschil bijleggen.
Hierdoor zullen de leerlingen van Landegem en Nevele 1,10 Euro per zwembeurt
moeten betalen. Omdat de leerlingen van Nevele in twee blokken gaan zwemmen
betekent dit dat de leerlingen die in het 1e semester gaan zwemmen in principe
volgend schooljaar nog gratis kunnen gaan zwemmen, terwijl de leerlingen van het
2e semester dan moeten betalen. Om het eerlijk te laten verlopen zullen alle
leerlingen van De Vaart gedurende het schooljaar 2019-2020 0.55 Euro per
zwembeurt betalen. Vanaf schooljaar 2020-2021 zal elke leerling 1,10 Euro moeten
betalen (tenzij het duurder wordt). Elk schooljaar wordt 1 klas gesubsidieerd van de
overheid om te gaan zwemmen, dus voor het 6e leerjaar blijft het zwemmen gratis.
Het stadsbestuur Deinze zal ook voor het schooljaar 2019-2020 gratis busvervoer
voor de leerlingen van beide gemeentescholen naar het zwembad voorzien.

d. Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 2019 – 2020
Beide scholen zullen samen de pedagogische studiedagen inplannen rond STEM. Er zal wel
een apart programma voorzien worden voor kleuter- en lagere school leerkrachten.
Pedagogische studiedagen: woensdag 2 oktober 2019 en maandag 16 maart 2020 (1/2 dag
STEM en halve dag rond een nog te bepalen thema).
Facultatieve verlofdagen ’t Wilgennest: maandag 3 februari 2020 en vrijdag 8 mei 2020 (= dag
na de schoolreis).
Facultatieve verlofdagen De Vaart: maandag 27 januari 2020 en vrijdag 29 mei 2020 (= dag
na de schoolreis).
e. Lerarenplatform
Tijdens het voorbije schooljaar bedroeg de inzetbaarheid van de leerkrachten in het
lerarenplatform ongeveer 50% (dit % zal eind juni nog bijgesteld worden). Het
vooropgestelde % van 85% werd dus niet behaald, en dit komt vooral omdat veel
leerkrachten op hetzelfde moment ziek waren. Voor de berekening van het aantal uren dat
het lerarenplatform volgend schooljaar ter beschikking wordt gesteld houdt men rekening
met het aantal leerlingen en zal men het verschil tussen het theoretische percentage (85%)
en het werkelijke percentage (50%) in mindering brengen.
Volgend schooljaar zullen ook andere leerkrachten in het leerkrachtenplatform opgenomen
worden (want ze bouwen TADD uren op). Twee leerkrachten uit het lerarenplatform van dit
schooljaar zullen opgenomen worden in het leerkrachtenkorps van de scholengemeenschap
tijdens het schooljaar 2019-2020.

f.

Aanvangsbegeleiding
Vele nieuwe leerkrachten geven het lesgeven soms na een paar jaar al op. Daarom heeft de
overheid beslist dat elke school een paar uren krijgt om aanvangsbegeleiding aan te bieden.
Voor de school De Vaart zal juf Kim de nieuwe leerkrachten extra ondersteunen, en dit voor
3 uren per week gedurende het volledige schooljaar. In Landegem moet nog een leerkracht
aangeduid worden, maar hij/zij zal de leerkrachten 2 uren per week ondersteunen gedurende
het volledige schooljaar. Ook de “oudere” leerkrachten kunnen deze persoon, als mentor,
aanspreken voor extra advies. De begeleider kan bv. lessen bijwonen en de leerkrachten op
een positieve manier stimuleren. De begeleider zal geen evaluatie/functioneringsanalyse van
de leerkracht uitvoeren.

g. Scholengemeenschap
Volgend schooljaar zullen alle huidige scholen deel blijven uitmaken van de
scholengemeenschap. Wel hebben zij, samen met de directies van de andere scholen,
besloten om zich volgend schooljaar niet te laten bijstaan door een coördinerende directeur.
Ter vervanging zal een stafmedewerker aangenomen worden, die slechts 8 uren ipv 12 uren
ter beschikking zal staan van de scholengemeenschap.
Voor een coördinerend directeur had men 60 van de 98 stimuluspunten nodig en voor een
stafmedewerker zal dit slechts 28 stimuluspunten zijn. Op die manier komen er extra punten
vrij die gebruikt zullen worden voor extra uren zorgcoördinatie.

3. Infrastructuur
a. Stand van zaken nieuwbouw Landegem
Zoals in het vorig verslag vermeld werd, werd de bouwvergunning voor het nieuwe gebouw
in Landegem niet goedgekeurd en zal een nieuw plan uitgewerkt worden, samen met de
verantwoordelijken van de dienst gebouwen in Deinze. Dit plan wordt opgesteld met een
visie over de volledige site van de school, rekening houdend met de toekomstige noden van
de school en de kinderenopvang. De bedoeling is om de klimatisatie en isolatie van de serre
aan te passen, en dus niet te werken met een externe airco. Op die manier wil men 4 klassen
inrichten op 2 verdiepingen in de serre. Verder is men van plan een nieuwe refter te bouwen
waar nu de overdekte speelplaats is. Dit nieuw gebouw zal verbonden worden met het
huidige gebouw aan de straatkant en men zal een nieuwe overdekte speelplaats voorzien. De
huidige fietsenstalling zal behouden blijven. De kinderopvang zal in de toekomst dan de
huidige refter (zowel beneden als boven) kunnen gebruiken.
Deze plannen worden nu uitgetekend en men hoopt voorjaar 2020 te kunnen starten met de
bouw.
Eenmaal de nieuwbouw in gebruik genomen wordt, kunnen de containers die nu gebruikt
worden door de gemeenteschool Landegem op de parking van Gemeenteschool De Vaart
geplaatst worden. De benedenverdieping zou dan verhuurd worden voor kinderopvang

(groepsopvang voor 18 kinderen van 0 tot 3 jaar) en op de bovenverdieping zouden twee
klassen voorzien worden.
Conclusie: De schoolraad staat sterk achter het concept om de volledige site van de
gemeenteschool ’t Wilgennest in Landegem aan te pakken. Dit zal leiden tot een verbetering
van de klaslokalen naar leefbaarheid (temperatuursregeling; refter niet meer gebruiken als
klaslokaal) en zal ook voor de leerlingen en leerkrachten veel comfortabeler zijn en bijdragen
tot de kwaliteit van het onderwijs (verhoogde concentratie, kleinere groepen leerlingen). De
schoolraad dringt er echter op aan deze werken zo vlug mogelijk van start te laten gaan (en
af te ronden) zodat de gemeenteschool De Vaart de containers van de gemeenteschool van
Landegem kan gebruiken. Zij kampen immers ook met een ernstig plaatsgebrek (zie
hieronder). De schoolraad steunt ook zeer sterk het idee om groepsopvang te voorzien in de
containers op de parking aan Vaart Links. Een groepsopvang voor 0-3 jarigen voorzien in het
centrum van de gemeente, naast de kleuterschool en op een terrein dat goed bereikbaar is
en beschikt over een ruime parking zorgt ervoor dat jonge ouders op één plek terecht kunnen
voor al hun kinderen van 0 tot 12 jaar. Dit verhoogt de leefbaarheid van de dorpskern, zorgt
voor minder verplaatsingen in de dorpskernen, is beter voor het milieu en maakt het jonge
ouders eenvoudiger om alles georganiseerd te krijgen. Bovendien zorgt een groepsopvang
op dezelfde site van de school voor extra pedagogische mogelijkheden. Peuters kunnen
stapsgewijs kennismaken met de schoolomgeving, er kan samengewerkt en gespeeld
worden, … zodat kinderen op hun eigen tempo de overgang naar school kunnen maken.
b. Plaatsgebrek GBS De Vaart
Door het stijgend leerlingenaantal zullen alle klassen opgesplitst worden (zie hierboven). Dit
heeft als gevolg dat er ook meer klaslokalen voorhanden moeten zijn. Voor het komend
schooljaar heeft de directie van gemeenteschool De Vaart 3 lokalen geïdentificeerd op de 2e
verdieping van het gemeentehuis in Nevele die als klaslokalen kunnen dienen: 1 lokaal zal als
leeshoek ingericht worden, en de 2 overige als klaslokalen voor het 3e en 4e leerjaar. Nu dient
zo vlug mogelijk de brandveiligheid van het gebouw gecontroleerd worden. Verder vraagt de
directie dat de stadsdiensten kunnen meehelpen bij de verhuis van klasmateriaal (bord,
stoelen, lessenaars enz..).
Conclusie: De leden van de schoolraad steunen het idee om 3 lokalen in het gemeentehuis
Nevele als klaslokalen in te richten. Ze dringen er bij de leden van het stadsbestuur dan ook
op aan de brandveiligheid van het gebouw te laten controleren en personeel in te schakelen
om de verhuis in goede banen te leiden. Indien deze lokalen toch niet geschikt blijken te zijn
dringt de schoolraad erop aan om reeds voor de start van het schooljaar 2019-2020 containers
op de parking van Vaart Links te voorzien en deze als klaslokalen in te richten.

c. Opvolging brand / grafiti

De verdachten van de brandstichting zijn door de politie ondervraagd en hebben de feiten
bekend. De ouders van alle jongeren zijn zich bij de directie komen verontschuldigen voor de
daden van hun kinderen. De namen van de daders zullen door de school niet openbaar
gemaakt worden. De school kan nu een nieuw tuinhuis aankopen ter waarde van 1000 Euro.
Ondertussen werd er ook grafiti aangebracht op een muur aan de gemeenteschool Nevele.
Of de daders van de brandstichting hier verantwoordelijk zijn is nog niet duidelijk en wordt
ook onderzocht.
4. Mobiliteit en veiligheid
a. Toegankelijkheid school 't Wilgennest (pad achteraan) – Verkeersveiligheid
De toegankelijkheid van de gemeenteschool ’t Wilgennest is een probleem: vele kinderen
komen aan via de drukke weg voor de school, terwijl er ook een achteringang beschikbaar is.
Om deze achteringang toegankelijker te maken heeft de verkeersgroep van de
gemeenteschool ’t Wilgennest samengezeten met Deh. Bart Van Thuyne. Men wil de
achterzijde van de school zodanig inrichten dat de auto’s aan Ter Kale kunnen parkeren en de
kinderen via een wandelpad naar school kunnen gaan.
Conclusie: De schoolraad vraagt dat het stadsbestuur dringend werk maakt van de
toegankelijkheid van de gemeenteschool in Landegem. Dit zal de veiligheid van de kinderen
en de bereikbaarheid van de school sterk verhogen. De schoolraad vraagt aan het
stadsbestuur om met deze bezorgdheden rekening te houden bij het opstellen van het
masterplan voor de site ’t Wilgennest.
b. Mobiliteit tussen Landegem en Deinze (de Lijn)
Deinze is via het openbaar vervoer (De Lijn) zeer slecht te bereiken vanuit de gemeenteschool
’t Wilgennest. Om uitstappen van de leerlingen naar Deinze in goede banen te leiden wordt
momenteel gebruik gemaakt van de goodwill van de ouders om als chauffeurs op te treden.
Naar efficiëntie, maar vooral naar milieuvriendelijkheid, zou het veel beter zijn om voor
uitstapppen van de leerlingen naar Deinze een bus van de lijn te gebruiken
Conclusie: De schoolraad vraagt aan de leden van het stadsbestuur om samen met De Lijn te
bekijken hoe de bereikbaarheid van Deinze vanuit de nieuwe deelgemeenten Landegem,
Vosselare en Hansbeke verhoogd kan worden. Kinderen (en bij uitbreiding de ganse
Landegemse gemeenschap) moeten gestimuleerd worden om gebruik te maken van het
openbaar vervoer en andere duurzame alternatieven om zich te verplaatsen. Een vlotte
verbinding met het openbaar vervoer naar activiteiten in Deinze zorgt ervoor dat er geen
ouders en wagens moeten ingeschakeld worden om de Landegemse kinderen naar
activiteiten te brengen.

5. Varia
a. kunstkuur (Cultuurkuur) 2019-2020
Beide gemeentescholen dienden een project in, maar enkel het project van gemeenteschool
’t Wilgennest werd geselecteerd: Vanaf komend schooljaar, en dit 3 schooljaren lang, zullen
leerkrachten van KADE (Kunstonderwijs Deinze) 4uren per week lesgeven aan de leerlingen
van het 1e en 4e leerjaar. De leerlingen zullen ook de kans krijgen om naar de KADE om daar
les te gaan volgen en muziekinstrumenten te leren kennen.
b. Vanaf het volgend schooljaar zullen alle scholen in Deinze de adressen van potentiële
leerlingen niet meer ontvangen. Dit schooljaar hebben beide gemeentescholen, net zoals de
andere scholen in Deinze, de adressen ontvangen van alle kinderen die in 2018 geboren
werden.
c. Momenteel vervangt Jan Naessens Kurt Laforce in de schoolraad als afgevaardigde van de
ouders van de leerlingen ’t Wilgennest. Aangezien de dochter van Jan dit schooljaar
afstudeerd in het 6e leerjaar, kan hij volgend schooljaar niet meer in de schoolraad zetelen.
De directie van ’t Wilgennest zal navragen of Kurt Laforce volgend schooljaar zijn taak terug
opneemt in de schoolraad. Indien dit niet het geval is, zal de directie navragen welke ouder
deze taak op zich kan nemen.

Volgende vergadering: Woensdag 16 oktober 2019,19u30, ’t Wilgennest, Landegem.

