
 

 

 

 

 

 

 

Vergadering schoolraad 2 februari 2021 (online) 

 

Aanwezig:  Schoolbestuur:  Trees Vanhove 

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: Katrien Van De Velde 

       Wim Verstraete 

       Arne Verliefde 

     

 

1. Verslag van het vorige verslag  

Goedgekeurd. 

 

2. Verkiezing en samenstelling nieuwe schoolraad 

In april 2021 start een nieuw mandaat van de schoolraad en daarom werd een oproep naar kandidaten 

gelanceerd. 

Na meer dan 20 jaar zal Ann De Buck niet meer zetelen in de schoolraad als vertegenwoordiger voor 

de pedagogische raad voor De Vaart. Haar plaats wordt ingenomen door collega Els Verkeken. 

Annelore De Waele en Karien De Vriese bevestigen een verlenging van hun mandaat. 

 

Voor de vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap kwamen vijf kandidaturen binnen: Katrien 

Van de Velde (Landegem), Bart Vertenten (ouder van leerling in De Vaart), Filip Debruycker, Wim 

Verstraete en Arne Verliefde. Na stemming door de Schoolraad werden Katrien Van de velde, Wim 

Verstarete en Arne Verliefde herverkozen. Zij zullen opnieuw een mandaat van 4 jaar opnemen.  

 

Voor de vertegenwoordiging van de ouders kwam in Nevele slechts één kandidatuur binnen, deze van 

Sylvie De Buck. Maaike De Porre stelde zich niet opnieuw kandidaat. Omwille van de leeftijd van de 

kinderen (5de en 6de leerjaar) kan zij geen volledige termijn meer zetelen als vertegenwoordiger van de 



ouders. Om een tweede vertegenwoordiger van de ouders van De Vaart te hebben in de schoolraad 

werd gevraagd aan Dh. Bart Vertenten, die zich kandidaat stelde voor de lokale gemeenschap, of hij 

als vertegenwoordiging van de ouders in de schoolraad wil zetelen. Dhr. Vertenten ging hiermee 

akkoord en de Schoolraad aanvaarde zijn kandidatuur. Kurt Laforce blijft vertegenwoordiger van de 

ouders van ’t Wilgennest.  

 

Telling aantal leerlingen op 1 februari 2021 

Voor de eerste keer na 5 jaar kan Nevele terug een telling van het aantal leerlingen in februari laten 

doorgaan. Er zijn momenteel 166 lagere school kinderen en 82 kleuters. Voor de lagere school blijft 

het leerlingenaantal dus identiek als op 1 oktober, maar er zijn wel 20 kleuters meer op de school. 

Daarom zijn er meer lestijden beschikbaar voor een kleuterleidster vanaf 1 september 2021. Ook voor 

administratie zal 1 extra uur bijkomen. De Vlaamse Overheid heeft beloofd om het aantal zorgpunten 

te laten stijgen, dus hopelijk komen daar in de toekomst nog uren bij.  

 

In Landegem waren op 1 februari 180 leerlingen ingeschreven op school. Dit is vooral te wijten aan het 

feit dat vorig schooljaar 34 6e jaars de school verlieten en er in september slechts 27 nieuwe leerlingen 

gestart zijn.  

 

Nieuwbouw Landegem 

De plannen voor de nieuwbouw Landegem kregen vorm en hangen reeds ter bezichtiging uit aan de 

school. Eind maart 2021 zal het stadsbestuur de plannen goedkeuren. Momenteel is men echter al 

gestart met de materiaalkeuzes. Men hoopt de bouwwerken, die toch een tweetal jaren zullen duren, 

te starten in juli – augustus 2021.  

 

Dossier veiligheid en preventie: opstart GPP en JAP 

Om het dossier rond veiligheid en preventie te optimaliseren heeft de stad Deinze beslist een 

preventieadviseur aan te stellen. Hij zal als externe van Securex de scholen begeleiden in alles wat 

ondernomen moet worden in verband met veiligheid en preventie. Hij zal rapporten opmaken en ook 

de covid maatregelen op beide scholen bekijken. Deze persoon heeft reeds ervaring met de 

begeleiding van scholen op vlak van veiligheid en zal dus een goede ondersteuning zijn. Op 3 februari 

zal deze adviseur een eerste maal met de directies samenzitten om alles te overlopen en zullen 

gerichte vragen gesteld kunnen worden. Het is de bedoeling dat deze persoon op regelmatige basis 

gecontacteerd kan worden, maar dat de adviezen ook niet belemmerend werken. Het preventieplan 

voor beide scholen zal apart opgemaakt worden van deze van de stad Deinze, net zoals het 

jaaractieplan en de risicoanalyse corona.  

 

De leden van de schoolraad willen stad Deinze bedanken dat er actie ondernomen is om de veiligheid 

en preventie op de scholen op punt te stellen. Dit komst de veiligheid van alle leerlingen en 

personeelsleden ten goede.  

 

Bij afname van een enquête bij de ouders bleek voor de school De Vaart de veiligheid in de omgeving 

van de school een werkpunt te zijn. De school heeft nu een nieuwe enquête opgesteld met meer 

gerichtere vragen omtrent deze veiligheid. De eerste resultaten wijzen erop dat de ouders vooral een 



probleem hebben met de veiligheid op de parking Vaart Links. Dit resultaat is voor de leden van de 

schoolraad frappant, omdat het toch vooral de ouders zelf zijn die voor deze onveiligheid zorgen. 

Vermoedelijk werkt de parking vooral “op de zenuwen” omdat het er niet altijd snel genoeg gaat. De 

weg langs de vaart Links en het kruispunt aan Bakkerij Welvaert lijkt ons minstens even gevaarlijk. De 

werkgroep verkeer zal bekijken wat aan de veiligheid op de parking kan gedaan worden, dit eventueel 

in samenspraak/samenwerking met de leerlingen.  

 

Plaatsen telraam landegem 

Een telraam is een mechanisme om auto's/bussen/fietsen.. te tellen die voorbij een bepaald punt op 

straat komen. Telramen worden in Vlaanderen veel geplaatst en alle data worden verzameld. Op die 

manier doet men aan "Community based research". Deze tellingen ondersteunen de overheden bij 

hun beleid. Daarom stelde de werkgroep verkeersveiligheid van het oudercomité Landegem voor zo 

een telraam aan te kopen. Ook De Berenboot in Landegem heeft reeds zo een telraam geplaatst. Op 

die manier zal men te weten komen hoeveel vervoer passeert er voorbij school. Ook in de 

Stationsstraat in Landegem zal zo een telraam geplaatst worden. 

 

De leden van de schoolraad hebben geen bezwaar in het plaatsen van zo een telraam op het 

schoolgebouw, zolang de registratie van voertuigen anoniem gebeurd. Dit telraam zal er ook maar 

tijdelijk hangen en op die data verzamelen en hoe meer mensen die hier aan meedoen, hoe 

waardevoller. De databanken zijn ook vrij toegankelijk en zullen vermoedelijk ook als studiemateriaal 

door de hogere klassen gebruikt worden. 

 

Update corona en genomen maatregelen 

Dragen van mondmaskers in 5e en 6e leerjaar:  Elke 2-3 weken vergaderen alle directeurs van alle 

basisscholen omtrent de coronamaatregelen. Daarin is beslist dat men de mondmaskerplicht niet 

zal invoeren bij leerlingen van het 5e en 6e leerjaar. ’T Wilgennest in Landegem kiest ervoor om dit 

wel te doen. De stad Deinze zorgt er wel voor dat alle scholen voldoende voorraad aan 

mondmaskers hebben voor leerkrachten en leerlingen. De leerkrachten voelen zich ook veiliger als 

de leerlingen toch een masker aanhebben. Voor de les Frans is dit soms eens moeilijk, maar het 

loopt vlot. School De Vaart adviseert de leerlingen van 5e en 6e leerjaar om een mondmasker aan 

te doen. Dit werd zeer goed opgevolgd tot aan de kerstvakantie. Toen een minister echter 

benadrukte dat dit voor deze leerlingen niet verplicht is, volgden veel minder leerlingen. Er is wel 

een nieuwe richtlijn vanuit het CLB: als een leerling van het 5e of 6e leerjaar in quarantaine moet, 

moeten alle klasgenoten gedurende 2 weken een mondmasker dragen, en dit zowel in binnen als 

buiten.  

Slechts één ouder heeft tot nu toe gereageerd op de mondmaskerplicht in de school van Landegem. 

De schoolraad wenst beide directies, alle leerkrachten en al het ondersteunend personeel een dikke 

pluim te geven voor de manier waarop zijn steeds met de wisselende maatregelen omgaan.  

 

CO2 meters: De stad Deinze voorziet elke school in Deinze van een CO2 meter. Ze worden de 1e of 

2e week van februari aan alle scholen verdeeld. Op 11 februari zal zo een meter officieel aan de 

school De Vaart overhandigd worden en de pers is hiervan op de hoogte gebracht. ’T Wilgennest 

heeft deze meters als mogen uittesten en ze waren onder de indruk om te zien hoe snel de CO2 



waarden na één lesuur stijgen. Men ondervond dat het heel belangrijk is om de klas goed te 

verluchten tijdens de speeltijd en tocht te voorzien. De leerlingen werden ook betrokken bij het 

opmeten van deze waarden waardoor ook ze er iets van leren.  

 

Varia: 

Wegvallen pedagogische studiedag: Om contacten met derden op te school en vergaderen met 

grote groepen leerkrachten te vermijden werd de pedagogische studiedag afgelast. Deze dat zal 

ook dit schooljaar niet meer heringepland worden. Het onderwerp van deze pedagogische 

studiedag zal volgend schooljaar opnieuw aan bod komen. De schoolraad staat unaniem achter dit 

besluit.  

 

Nieuwe traiteur: Na de krokusvakantie zal de warme lunch door een andere traiteur voorzien 

worden. Leerkrachten en leerlingen van de leerlingenraad mochten de afgelopen week al eens 

proeven en zijn positief. De scholen kiezen voor een andere traiteur omdat het contract met de 

vorige afliep. De bestelprocedure, 3 weken op voorhand, is wel minder vanzelfsprekend voor de 

ouders. Dit komt omdat de scholen minstens 10 dagen op voorhand de reservaties moeten 

doorgeven aan de traiteur. Omdat het voor de administratie van de scholen te omslachtig is om 

elke 10 dagen een rondvraag bij de ouders te organiseren heeft men ervoor gekozen dit 1x per 

maand te doen. Men kon ook kiezen voor reservaties via een app of betaalkaart, maar dit is 

enerzijds niet goedkoop en anderzijds moeilijk voor kleuters/lagere school kinderen. Na een aantal 

weken zal het reservatiesysteem opnieuw geëvalueerd worden, maar eerst moet iedereen de tijd 

krijgen om aan dit nieuwe systeem te wennen. 

 

Het grote voordeel is dat er veel meer communicatie mogelijk is met de persoon die het menu 

samensteld. Zo kunnen directies ingrijpen wanneer bv. bepaalde gerechten niet bij de leerlingen 

aanslaat of er niet genoeg variatie in de menu voorzien is. Vanaf volgend schooljaar zullen ook 

vegetarisch menu’s en halal menu’ voorzien worden. Informatie over allergiën zijn terug te vinden 

op de website van school. 

 

De schoolraad adviseert dat er inderdaad bij het samenstellen van de menu voor gezonde en 

genoeg variatie moet kiezen.  

 

Zwemmen: De leerlingen van beide basisscholen kunnen niet meer zwemmen in het zwembad in 

Aalter. Voor de school De Vaart heeft de stad Deinze ervoor gezorgd dat elke klasbubbel nu toch 

een kan gaan zwemmen op een dag in maart. Die dag zullen de kleuters extra sport hebben op 

school. Dit is de enige dag dat ze zullen zwemmen dit schooljaar. Het extra turnen blijft voorlopig 

behouden.  

 

’T Wilgennest: de leerlingen kunnen elke donderdagnamiddag gaan zwemmen in het zwembad van 

Zomergem, en dit per groepjes van 50 leerlingen. Sommige ouders wilden echter niet dat hun 

kinderen nu in coronatijden gaan zwemmen. Deze leerlingen blijven op school.  De school wenst 

ook volgend schooljaar in het zwembad van Zomergem te blijven zwemmen. 

In beide zwembaden (Deinze en Zomergem) is men wel verplicht een zwemmuts te dragen.  



Voor de school van Nevele is er wel nog steeds geen structurele oplossing: stad Deinze is nu aan 

het bekijken dat de leerlingen van De Vaart vanaf volgend schooljaar ook op regelmatige basis 

kunnen gaan zwemmen. De schoolraad wil het stadsbestuur hier nu al voor bedanken.  

 

 

Volgende schoolraad: dinsdag 8 juni om 19u30. 


