
 

 

 

 

 

 

 

Vergadering schoolraad 8 juni 2021 (online) 

 

Aanwezig:  Schoolbestuur:  Trees Vanhove 

Directie:   Philippe Soens  

       Isabelle de Kriek 

    Ouderraad:   Kurt Laforsce (Voorzitter) 

       Sylvie De Buck (Secretaris)  

       Bart Vertenten 

   Pedagogische raad: Els Verkerken 

       Annelore De Waele 

       Karien De Vriese 

    Lokale gemeenschap: Katrien Van De Velde 

       Wim Verstraete 

       Arne Verliefde 

     

 

1. Verslag van het vorige verslag  

Goedgekeurd. 

 

2. Welkom aan de nieuwe leden van de schoolraad 

Er worden tijdens deze zitting twee nieuwe leden in de schoolraad verwelkomd: Dhr. Bart 

Vertenten, als vertegenwoordiger van de ouders in Nevele, en Mevr. Els Verkerken, als lid van de 

pedagogische raad. Zij vervangen respectievelijk Maaike De Porre en Ann De Buck. Beide leden 

zetelden zeer lange tijd in de schoolraad en we willen hen hiervoor uitvoerig bedanken. Maaike 

fungeerde vele jaren als voorzitter en zorgde dat alles feilloos verliep. De stad Deinze, de schepen 

van onderwijs en de directie hebben voor beiden een attentie voorzien die ze weldra zullen 

ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!  

Alle leden stellen zich voor aan Bart en Els en heten hen van harte welkom in de schoolraad.  

Kurt Laforce zal Maaike vervangen als voorzitter van de schoolraad. Doordat hij in shiften werkt, 

kan dit soms een probleem opleveren om de vergaderingen te leiden, dus indien iemand zich 

kandidaat wil stellen als ondervoorzitter mag deze steeds een mailtje sturen naar Kurt.  

 

 

 



3. Welzijn op school tijdens corona 

’t Wilgennest te Landegem: Alle leerkrachten, ouders en kinderen volgen de regels zeer goed op. 

De school kiest ervoor om het dragen van de mondmaskers door de leerlingen van het 5e en 6e 

leerjaar vol te houden tot het einde van het schooljaar. Men voelt natuurlijk wel dat de 

coronamaatregelen op iedereen beginnen te wegen. Daarom probeert men vanuit de school 

zoveel mogelijk leuke zaken te organiseren, zodat er wat verstrooiing is. Het is wel zeer jammer 

dat alle klasuitstappen afgelast zijn. De leerlingen van het 6e leerjaar zullen in de plaats wel een 

alternatief programma krijgen en eens op school blijven slapen. Men zal dus blij zijn dat de 

maatregelen afgebouwd zullen worden, maar toch zijn er een paar regels die men, los van corona, 

volgend jaar wil aanhouden. Welke maatregelen dit zullen zijn zal in samenspraak met de 

leerlingen in de leerlingenraad gebeuren. 

 

De Vaart te Nevele: voor deze school waren de moeilijkste maanden november en december 

2020. Toen waren er relatief veel besmettingen op school, maar dat minderde na de 

kerstvakantie. Nu heeft iedereen een veiliger gevoel, zijn ouders en leerlingen rustiger (ook aan 

de schoolpoort) en kan men corona soms “loslaten”. Voor de leerlingen in Nevele konden 

schoolreizen en meerdaagse uitstappen wel doorgaan en binnenkort wordt (enkel voor de 

leerlingen) een schoolfeest georganiseerd. De leerlingen van het 6e leerjaar gaan op tweedaagse 

naar Kortrijk.  

 

In beide scholen is een CO2-meter aanwezig. De metingen leerden dat ventilatie zeer belangrijk 

is. Eenmaal de leerlingen binnenkomen in de klas stijgt het CO2-gehalte razendsnel en treedt een 

snelle daling op eens deuren en vensters opengezet worden. Kinderen hebben dat ook zelf 

kunnen waarnemen waardoor ze de maatregelen zelf toepassen. Men is veel bewuster dat men 

een klas veel meer moet verluchten.  

 

De schoolraad wil de directies, leerkrachten en al het personeel hartelijk danken om alle 

leerlingen de voorbije maanden zo goed te begeleiden tijdens de moeilijke coronamaanden! Het 

welzijn van iedereen stond steeds voorop en dit is zeer belangrijk.  

 

4. Organisatie school/ schooljaar 2021-2022 

 

Aanpassing schoolreglement en afsprakennota 

De directies zijn volop bezig de aanpassingen in het schoolreglement in te brengen en sturen dit 

door aan de leden van de schoolraad. Deze aanpassingen moeten dan goedgekeurd worden voor 

eind augustus, want dan moet dit reglement goedgekeurd worden door de gemeenteraad. Tijdens 

het schooljaar mogen aan deze reglementen geen wijzigingen meer aangebracht worden. 

Belangrijkste aanpassingen voor De Vaart – Nevele: 

a) Leerplicht vanaf 3e leerjaar – als 5-jarige naar het lager onderwijs 

b) Bedrag maximumfactuur wordt op 450 Euro gesteld 

c) ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school: artikels 34 en 35 

d) Samenstelling schoolraad 

e) Info KOOGO en OVSG 



f) Info over schooltoeslag 

g) Keuze van de levensbeschouwelijke vakken 

h) Jaarkalender, data voor meerdaagse uitstappen, rapporten, oudercontacten, 

grootouderfeest, schoolfeest en eetfestijn, 1e en plechtige Communie, Lentefeest 

 

De belangrijkste aanpassingen voor ’t Wilgennest – Landegem situeren zich op het vlak van: 

a) De toelatingsvoorwaarden 

b) De maximumfactuur 

c) Het ICT-materiaal ter beschikking gesteld door de school 

d) De leerlingenbegeleiding (onthaalteam, trajectteam, medisch team,…) 

e) De preventieve gezondheidszorg 

f) Het multidisciplinair leerlingendossier 

g) De OVSG-leerplannen 

h) De jaarkalender 

 

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)/ Vacante uren en extra benoemingsronde 

1 juli 2021.  

TADD: Leerkrachten krijgen een doorlopend contract (maar nog geen vaste benoeming) en krijgen 

voorrang op een andere/tijdelijke leerkracht bij de verdeling van de uren. Leerkrachten hebben 

pas recht op TADD-uren als ze 2 schooljaren gewerkt hebben. In Nevele krijgen Ianthe De Waele 

en Karen De Baets beiden TADD-uren. In Landegem zijn er geen TADD-uren.  

Daarnaast werd er door de regering een extra benoemingsronde ingelast op 1 juli 2021 met als 

doel jonge leerkrachten meer werkzekerheid te bieden. Voor onze beide scholen is deze extra 

benoemingsronde niet nuttig want zowel in Landegem als in Nevele zijn er enkel vacante uren 

voor leerkrachten in protestantse (Landegem) en Islamitische godsdienst (Nevele en Landegem), 

kleuters en kleuter turnen (beide in Nevele). Er zijn echter geen TADD’ers die daar benoemd 

kunnen worden.  

 

Lerarenplatform en aanvangsbegeleiding 

Het lerarenplatform was een pilootproject dat 2 jaar geleden werd opgericht om jonge 

leerkrachten te motiveren en werkzekerheid aan te bieden. Het is echter nog zeer onzeker of dit 

initiatief volgend schooljaar nog hernomen zal worden en indien dat het geval zou zijn, hoeveel 

uren beide scholen zullen krijgen. Dit zal pas eind juni 2021 beslist worden. 

 

Globaal Preventieplan (GPP) en Jaaractieplan (JAP) 

Na de doorlichting in beide scholen was duidelijk dat beide plannen ontbraken en dus dringend 

opgesteld moest worden. Er werd door de stad Deinze een externe preventieadviseur aangesteld 

die samen met de directies de plannen heeft opgesteld. De plannen worden nu nagelezen, en zijn 

op wat finetuning na, afgewerkt. Het GPP heeft een bereik van 5 jaar en bevat o.m. een 

risicoanalyse, de omschrijving van preventiemaatregelen, doelstellingen, de toe te wijzen 

middelen en opdrachten van betrokkenen. Het JAP heeft een horizon van één jaar, focust op de 

jaardoelstellingen en stuurt eventueel het GPP bij in functie van gewijzigde omstandigheden. 

Inhoudelijke voorbeelden: 



 bij wie ligt de eindverantwoordelijkheid bij de keuring van speeltoestellen? In Deinze is 

één persoon verantwoordelijk voor alle speeltuigen in Deinze. Hij geeft zijn advies dan 

door aan de directies, die zo goed mogelijk alles opvolgen aangezien zij 

gebouwverantwoordelijken zijn; 

 er werd ook een register aangelegd met betrekking tot welzijn, zowel van leerlingen als 

het personeel, bv. wat te doen bij problemen ouders/leerkracht; 

 Stad Deinze heeft een ombudspersoon waar leerkrachten steeds terecht kunnen. De 

medewerkers zijn daarvan de hoogte. Gevoelige materies/problemen zullen nooit in het 

schepencollege voorkomen, maar in alle discretie met schepen van onderwijs bekeken 

worden. 

 

De schoolraad is zeer verheugd dat, mede door hun aandringen, de preventiejaaractieplannen en 

het globaal preventieplan gefinaliseerd worden. Dit komt het welzijn van alle leerlingen, directies, 

leerkrachten en al het overige personeel van de school ten goede.  

 

Facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen 

De directies kondigen volgende data aan: 

Landegem:  Pedagogische studiedagen: vrijdag 8 oktober 2021 en woensdag 16 februari 

2022 

  Facultatieve verlofdagen: vrijdag 12 november 2021 en 14 maart 2022 

 

Nevele: Pedagogische studiedagen: vrijdag 12 november 2021 en woensdag 2 februari 

2022 

  Facultatieve verlofdagen: maandag 4 oktober 2021 en 3 juni 2022 

 

Deze data zullen door de directies ook doorgegeven worden aan de kinderopvang van Nevele en  

Landegem.  

 

Lestijdenpakket 2021-2022 

Voor beide scholen werd het een moeilijke puzzel, aangezien nog niet alle uren dat men zal krijgen 

van de overheid bekend zijn. Daarnaast zullen in vergelijking met het huidige schooljaar in beide 

scholen minder leerlingen in de basisschool ingeschreven worden in het schooljaar 2021- 2022 

Daardoor zullen in Nevele een aantal leerkrachten niet kunnen blijven. Stad Deinze heeft echter 

voor het kleuteronderwijs 15 uren en 9 uren voor het basisonderwijs extra voorzien. Hierdoor kan 

een extra mengklas met kleuters uit het 1e en 2e kleuterklas bijgemaakt worden. Juf Alice Adams 

zal terug in Nevele lesgeven. Daarnaast zijn er 2 leerkrachten die een vaste benoeming in een 

andere school in de scholengemeenschap kunnen krijgen en zij zullen onze school vermoedelijk 

verlaten. In Landegem kunnen ook alle leerkrachten blijven, maar is er geen plaats voor nieuwe 

mensen.  

 

De leden van de schoolraad bedanken de stad Deinze voor de extra uren die ze voorzien voor de 

scholen. De schoolraad adviseert om de grootte van de klasgroepen te allen tijde werkbaar te 

houden en het personeelsbestand daarop af te stemmen. Het vermijden van te grote klasgroepen 



is zeer belangrijk: leerlingen kunnen de leerstof op een grondige en meer ontspannen manier 

aangereikt krijgen, terwijl het welzijn voor de leerkrachten behouden wordt.  

 

5. Infrastructuur 

 

Stand van zaken verbouwing van ’t Wilgennest 

De gunning van de aannemer is recent gebeurd. Midden juni staat een startvergadering gepland 

om een echte planning te maken. Voor de stad Deinze zal Peter Coppens aanwezig zijn, samen 

met de directie, het architectenbureau en de aannemer. Tijdens de laatste dagen van juni 2021 

zal de kinderopvang voor 2 jaar verhuizen naar de sportzaal van Landegem. De kinderen zullen 

dan met de begeleiders per groep van en naar school gaan vanuit de sportzaal. Al het materiaal 

van de kinderopvang zal verhuizen naar de sportzaal, zo krijgt de school ook terug wat meer 

ruimte in de lokalen van ’t Wilgennest. De bouwwerken zullen nog deze zomer starten, 

vermoedelijk na het bouwverlof maar mogelijks zelfs eerder. Het is immers belangrijk dat de 

volledige omgeving veilig gemaakt wordt voor de start van het schooljaar op 1 september.  

 

De leden van de schoolraad zijn verheugd dat de bouwwerken zeer spoedig aangevat worden. Zij 

dringen er wel op aan dat inderdaad voldoende aandacht besteed wordt aan de veiligheid rond 

de bouwwerf, zowel voor alle leerlingen als het personeel.  

   

Vandalisme in De Vaart, Nevele 

Onlangs kon een groep jongeren op woensdagnamiddag over de poort van de school kruipen en 

de school binnendringen. Ze gingen met hun skateboard door de gangen en zelfs op het plat dak 

en gooiden flesjes bier van het oudercomité kapot tegen de muur.  De directie legde klacht neer 

en de jongeren konden reeds gevat worden. Het is voor de directie en leerkrachten geen leuk 

gevoel om elke dag naar school te gaan met de gedachte “wat zullen we nu aantreffen op school?” 

De poorten aan de school zijn niet heel hoog en de speelplaatsen liggen niet aan de straatkant,  

waardoor ze onvoldoende zichtbaar zijn. De directie heeft nu een aanvraag tot het plaatsen van 

een camera voorgelegd aan het schepencollege. De bedoeling van deze camera zou zijn om te 

filmen buiten de schooluren.   

 

Verkeersveiligheid in Landegem: projecten werkgroep verkeer (telraam; sensibilisering) 

Samen met enkele ouders van kleuters in de Berenboot werd in Landegem een zeer actieve groep 

rond verkeersveiligheid opgericht. Ongeveer 2 maanden geleden werd een telraam geplaatst op 

een raam op de school om het doorgaand verkeer te tellen. Deze data maken deel uit van een 

“community-based researchproject”. Het doel is data te genereren ter ondersteuning van 

beleidsbeslissingen. Het project genereert open data, die toegankelijk is op een website. Ook de 

leerlingen konden met de data aan de slag. Naast het telraam telden ook de leerlingen op 

bepaalde tijdstippen het doorgaand verkeer en blijkbaar komen de resultaten niet goed overeen 

met deze gemeten door het telraam. De werkgroep zal dit verder bekijken. Vrijwillige ouders 

zullen ook op verschillende tijdstippen tellen. Daarnaast voorziet de werkgroep een 

sensibiliseringscampage. Volgend schooljaar plannen ze een campagne met slogans in de buurt 

van de twee Landegemse scholen rond snelheid, het rode licht, parkeren enz. Men is daar volop 



aan bezig, en om dan volgend schooljaar te kunnen mee starten. De slogans zullen de 

boodschappen op een leuke aantrekkelijke manier brengen en het is zeker niet de bedoeling om 

de weggebruikers met de vinger te wijzen.   

 

6. Varia: 

 

 Schepen: De pedagogische begeleidingsdienst voor ondersteuning voor gemeentelijk 

onderwijs (zusterorganisatie van de OVSG) zochten ook een plaats om te vergaderen (10 keer 

per jaar). Zij zullen vanaf 1 september vergaderen in oud gemeentehuis van Nevele.  

 Agodi dossier: voor Landegem zonder dossier; voor Nevele zal men het ook aanvragen 

 Beide oudercomités zullen 125 euro werkingssubsidie ontvangen van de Stad Deinze. Dit zal 

iets later gebeuren dan voorbije jaren (door corona). 

 Bij de uitnodigingen staat ook Ann De Buck nog vermeld. Haar emailadres mag bij de volgende 

uitnodigingen weggelaten worden.  

  

 

Volgende vergadering: 

Woensdag 13 oktober om 19u30 

’t Wilgennest - Landegem 

 

Ook na de telling van Februari 2022 wordt een vergadering gepland: 

Woensdag 16 februari 2022 om 19u30 

De Vaart - Nevele 

 

 


