
 

 

 

 

 

 

 

Vergadering schoolraad 15 juni 2022  

 

Aanwezig:  Schoolbestuur:  Schepen Trees Van Hove 

Directie:   Philippe Soens  

       Isabelle de Kriek 

    Ouderraad:   Bart Vertenten 

       Sylvie De Buck (secretaris) 

   Pedagogische raad: Els Verkerken 

       Karien De Vriese 

    Lokale gemeenschap: Wim Verstraete 

       Arne Verliefde 

       Katrien Van De Velde 

    Verontschuldigd: Annelore De Waele 

       Kurt Laforce 

     

 

1. Goedkeuring van het vorige verslag  

 

Schoolraad was voorzien op 8 juni 2022, maar agenda werd te laat doorgestuurd. Daarom werd 

de vergadering voor 1 week uitgesteld. Voorzitter Kurt Laforce vraagt ook om vervangen te 

worden als lid in de schoolraad bij de start van schooljaar 2022-2023. Daarvoor zal de vraag 

gesteld worden naar het oudercomité van Landegem om één persoon af te vaardigen naar de 

schoolraad. Dit kan gebeuren, want reglement werd aangepast in 2019. Graag stellen we bij het 

begin van het schooljaar 2022 – 2023 ook een nieuwe voorzitter aan. Dit houdt vooral in 

samenstelling van de agenda, vergadering leiden en verslag doorsturen naar de schoolraad. Bart 

Vertenten, momenteel vertegenwoordiger van de ouderraad stelt zich kandidaat en dit wordt 

unaniem goedgekeurd. Vanaf volgend schooljaar wordt Bart Vertenten dus voorzitter van de 

schoolraad: vader van 2 kinderen (2,5 jaar en 4 jaar – kleuters in Gemeenteschool De Vaart). 

Het vorige verslag (16/02/2022) is goedgekeurd.  

  

 

2. Schoolreglement 2022 – 2023 

 



Beide directies hebben hun aangepast schoolreglement doorgestuurd: vertrekkende van het 

bestaande + aangepaste richtlijnen vanuit het OVSG.   

 

Er zijn nog een aantal zaken die op tijdstip van deze vergadering nog niet kunnen aangevuld 

worden zoals bv. communie data: dit is zeer laat, de school krijgt heel veel reacties en er is zeer 

veel ontevredenheid bij de ouders. De directie van Landegem zal naar de Deken Rudy Van Acker 

bellen en met aandrang vragen om de data voor 1e en plechtige communie vast te leggen.  

Op 23 juni 2022 stuurde de directies volgende data per mail door: 

·       Eerste communie Nevele: 18 mei om 11u 

·       Eerste communie Landegem: 30 april om 9u 

·       Plechtige communie: Weekend van Hemelvaart 

 

De prijzen voor de warme maaltijden zijn op het tijdstip van de vergadering ook nog niet gekend: 

dit is geen goed sein, want er gaan geruchten dat de prijzen heel sterk stijgen (in andere scholen).  

Op 23 juni 2022 stuurde de directie Nevele de prijzen door:  

·       Kleuter: 2,30 euro i.p.v. 2,20 euro 

·       Lager: 3,02 euro i.p.v. 2,88 euro 

·       Soep: 0,52 euro i.p.v. 0,50 euro 

 Deze prijzen werden per mail doorgestuurd naar de leden van de schoolraad en goedgekeurd.  

Deze bedragen zijn de bedragen die de school aan de stad moet betalen. Er wordt daar dus geen 

cent “winst” op geboekt. Daarom hanteren de scholen ook geen sociaal tarief.   

De warme maaltijden worden positief onthaald, verser dan voorheen, staan open voor 

opmerkingen, zeker niet te zout. 

 

Nog een aantal opmerkingen ivm de schoolreglementen: 

De Vaart Nevele: het turnzakje wordt niet aangeboden door het oudercomité maar door Stad 

Deinze 

Huistaken/ toetsen kunnen in 2e en 3e graag ook na het weekend gegeven worden: Dit komt 

doordat de leerlingen een weekplanning doorkrijgen en ze dus zelf alle taken kunnen plannen en 

het weekend ontzien. 

 

Kosten reizen (120 – 150 euro): Deze prijzen worden bepaald door de organisatie die deze 

uitstappen organiseert: dit zijn dagprijzen.  

 

In De Vaart Nevele heerst er bij de ouders soms discussie en onwetendheid over de berekeningen 

van % op het rapport. Vanaf volgend schooljaar zal een begeleidende brief meegegeven worden 

in het rapport (en zal in het mapje blijven zitten) omtrent deze berekeningen. Dit zal ook vermeld 

worden in het schoolreglement. Het geven van toetsen onder begeleiding of kraktoetsen worden 

steeds gecommuniceerd naar de ouders (of worden op het rapport vermeld). 

 

Armoede beleid: In de gemeenteschool De Vaart was het betalen van een schoolreis moeilijk voor 

een tweetal gezinnen. Verder zijn we er ons ook van bewust dat de armoedegraad bij kinderen in 

Nevele zeer sterkt stijgt (conform in Deinze – In Landegem leeft deze problematiek nog veel 



minder). De directie van Nevele heeft een heel goede band met stad Deinze // OCMW en verder 

is zij ook Pelicano zorgouder (zorgpartner). Dit zorgt ervoor dat de directie dus een zeer goed 

zicht heeft op de gezinnen met (geld)problemen en men dit zoveel mogelijk via deze kanalen 

probeert op te lossen. Echter soms zijn er gezinnen die nog niet gekend zijn maar als zij hun 

zorgen uiten aan de school worden ook zij zo goed mogelijk geholpen. Indien externe kanalen 

niet kunnen helpen, kan men in de toekomst ook vragen dat het oudercomité bepaalde zaken 

(zoals bv. schooluitstappen) betaald voor deze gezinnen.  

 

Hoofddoeken worden alleen door personeel gedragen, leerlingen zijn daar nog te jong voor. De 

voertaal op beide scholen is en blijft Nederlands.  

 

Schoolorganisatie Nevele: 

Gemeenteschool De Vaart Nevele start het schooljaar 2022-2023 met 5 kleuterklassen: men start 

al met 14 peuters in September 2022, dus dat is een enorme groei van de kleuterschool. In het 2e 

en 3e kleuterklas zijn er telkens meer dan 30 leerlingen dus daar zal een bijkomende mengklas 

ingelegd worden: dit zal via een schrijven nog aan de ouders uitgelegd worden.  

In de lagere school is er telkens één klas voor het 1e – 2e -3e en 4e leerjaar en 2 klassen voor het 5e 

en 6e leerjaar. Beide 5des worden 17 uur ontdubbeld en beide zesdes worden volledig ondubbeld, 

dankzij de extra lesuren die we ontvangen van stad Deinze, waarvoor dank.  

Niet alle collega’s kunnen blijven op gemeenteschool De Vaart omdat bepaalde collega’s van hun 

verlofstelsel terugkomen: er waren een paar uren over, en de leerkracht in kwestie zal naar het 

lerarenplatform verhuizen en zo een voltijdse opdracht krijgen. Meester Lowie (turnleerkracht) 

krijgt vanaf volgend schooljaar 24 uren. Er staat momenteel nog een vacature open van 11 uren. 

Levensbeschouwelijke vakken: er zijn minder leerlingen in de basisschool, dus ook minder uren 

beschikbaar voor de levensbeschouwelijke vakken: Juf Inge en Juf Duonia blijven, maar men is 

dus momenteel nog op zoek naar een leerkracht katholieke en orthodoxe godsdienst. Wanneer 

men niemand zou vinden en de ouders zijn akkoord, dan kunnen alle leerlingen wel zedenleer 

volgen.  

 

Landegem 

In de school ’t Wilgennest maakt men terug een grote sprong vooruit: in september willen 37 

leerlingen starten in het 1e leerjaar en de jaren nadien staan er al 30 en 42 klaar). Daardoor heeft 

men in deze school uren om 8,5 klassen in te richten. Dankzij de extra uren gefinancierd door de 

stad Deinze kan men ook alle leerkrachten behouden. Men is momenteel de oefening aan het 

maken hoe men de klassen zal inrichten. Men is wel al zeker dan er 2 1e leerjaar klassen en 2 6e 

leerjaar klassen zullen zijn. Op deze school krijgt men volgend schooljaar wel minder uren in zorg 

en administratie: een ASO kracht ging dit schooljaar op pensioen en zal vervangen worden door 

een professionele bachelor: deze is duurder in loon en daardoor kan deze persoon dus minder 

uren ingeschakeld worden.  

 

3. Pedagogische studiedagen 2022 – 2023 

Staan in het schoolreglement vermeld:  

Landegem: donderdag 29/9/2022 en woensdag 15/02/2023 



Nevele: maandag 03/10/2022 en woensdag 10/05/2023. 

 

4. Facultatieve verlofdagen 2022 - 2023 

Staan in het schoolreglement vermeld:   

Landegem: maandag 10/10/2022 en vrijdag 26/05/2023. 

Nevele: maandag 20/03/2023 en vrijdag 26/05/2023. 

 

5. Varia 

 

Verkeersveiligheid: 

Voor de gemeenteschool ’t Wilgennest wordt dit verder opgevolgd door de directie en Stad 

Deinze. Voorstellen zullen op het schepencollege voorgesteld worden.   

School De Vaart Nevele: de directies van alle scholen in Nevele deden een wandeling door het 

dorp en de pijnpunten werden voor elke school genoteerd: dit werd doorgestuurd naar Stad 

Deinze (verkeerscommissie) en zal verder opgevolgd worden.  

Er wordt opgemerkt dat sommige kinderen geen fiets hebben en het dus moeilijk hebben om aan 

bepaalde schooluitstappen deel te nemen. In stad Deinze bestaat het initiatief “Op Wieltjes” en 

ook bij welzijnsschakel kan men goedkoop fietsen lenen. Vanuit stad Deinze zal ook een initiatief 

komen om kinderen te leren fietsen. Volgend schooljaar zal het oudercomité van De Vaart 

bekijken of ze eventueel een (tweedehands) fietsen op school kunnen krijgen om door deze 

kinderen te laten gebruiken.   

 

Interne werking: themapunten => zal begin september opgenomen worden met de nieuwe 

voorzitter. 

 

‘t Wilgennest de Vaart Landegem => Door de school werd een enquête onder de ouders gehouden 

over de werking van de school. 82/144 gezinnen hebben deze enquête ingevuld.  De leerkrachten 

zullen in komende weken ingelicht worden ivm goede en werkpunten en nadien zal ook de 

schoolraad ingelicht worden.  

 

Bouw Landegem: een aantal zaken zijn misgelopen. De aannemer APK had problemen binnen 

het bedrijf (nieuwe CEO, nieuwe projectleider). Dit leidde allemaal tot vertragingen en daarom 

zullen pas op 30 juni 2022 kunnen de gewelven pas gelegd worden. In de grote vakantie zal men 

dan binnen starten: de vloer zal uitgehaald worden halen, maar er moet wel nog een nieuwe tegel 

gekozen worden en goedgekeurd worden.  

 

Gemeenteschool De Vaart Nevele: de directie wil melden dat er af en toe last is met één buur: 

telkens als er muziek gespeeld wordt op de speelplaats of de leerlingen teveel lawaai maken  

komen zij klagen.   

 

6. Volgende vergaderingen 

 

Woensdag 12 oktober 2022 om 19u30 in ’t  Wilgennest.  



 

Woensdag 8 februari 2023 om 19u30 in De Vaart, Nevele.  

Woensdag 14 juni 2023 om 19u30 in ’t Wilgennest Landegem.  

 

 


