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1.

Goedkeuring verslag vorige vergadering

2.

Stand van zaken integratie Broeders van Liefde - toelichting door Walter Verniers / directie

-

Integratiedossier vzw Katholieke scholen Regio Zuid-Meetjesland:
o Op 17 december wordt op een bijzondere algemene vergadering (BAV) de integratie via een personele unie door
het huidige bestuur goedgekeurd.
o Op 18 december wordt in een raad van bestuur van de BvL de personele unie voorgelegd en goedgekeurd.
o In deze personele unie nemen de bestuursleden van het huidige bestuur van de VZW Katholieke Scholen regio
Zuid-Meetjesland ontslag en worden zij vervangen door de bestuursleden van de BvL. De vzw Katholieke Scholen
regio Zuid-Meetjesland blijft bestaan.
o Na de personele unie zal de integratie geleidelijk worden uitgevoerd door o.a.:
§ de huidige scholengemeenschap blijft bestaan en zal verder integreren in de werking van de BvL
§ de bestaande aankoopcontracten, eigendomscontracten, erfpachten en huurcontracten worden geleidelijk
overgenomen in de organisatie van de BvL
Nieuwbouwproject Sint-Maria-Aalter:
o Er is enige vertraging in het bouwdossier van Sint-Maria-Aalter. Een nieuwe omgevingsvergunning is
aangevraagd.
o Als alles in orde is qua vergunningen en na de aanbestedingsprocedure kunnen de bouwwerken starten (Pasen
2020?).
o In een eerste fase worden er tijdelijke klascontainers opgetrokken op het terrein achter de huidige school.
o Men hoopt de verhuis naar de containers te realiseren tijdens de grote vakantie.
Financiering bouwproject Sint-Maria-Aalter:
o De kostprijs van het project wordt begroot op 5,2 miljoen euro
o Er is een overheidssubsidiering van 70% voorzien door het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
(AGION) en de overige 30% wordt gefinancierd door de vzw d.m.v. spaargelden en leningen die afbetaald worden met
de reguliere werkingsmiddelen van de school.
o Er zijn 3 financieringsdossiers door AGION toegekend voor het project, 2 standaardprocedures waarvan de 70%
subsidie contant wordt uitbetaald en 1 procedure via ‘huursubsidie’ waar 70% van de huurkosten (looptijd max.18
jaar) worden uitbetaald.
Voor het project in Sint-Maria-Aalter engageren de BvL zich om voor het gedeelte ‘huursubsidie’ op te treden als
bouwheer/verhuurder via een voorfinanciering zonder beleggingsintresten. Er wordt dus geen beroep gedaan op
derden, vb. projectmakelaar, aannemer,…
De subsidiering via een huursubsidie is een financieringsmogelijkheid door de Vlaamse Regering in het leven
geroepen met tot doel om de scholenbouw te versnellen, die tevens kan gecombineerd worden met de
standaardprocedures.
o Gezien de kostprijs van het project zullen de eerste 5 à 10 jaar geen grote bouwwerken meer gebeuren
o Hopelijk is het project instap klaar voor het schooljaar 2021 – 2022.
3.

-

Nieuwe scholengemeenschap binnen Aalter
a. Toelichting door Walter Verniers / directie
b. Advies schoolraad
Doel van een SG: scholen laten samenwerken.
SG beheren samen de studierichtingen en het personeelsbeleid. Dit laatste biedt meer werkzekerheid.
Vooral binnen basisonderwijs is dit heel nuttig.
Regio Aalter momenteel Taborscholen en BvL
Indien deze twee zouden samenwerken (BvL geeft voorkeur aan 1 SG) zou dit betekenen:
- vergaderingen halveren
- de poule van personeel wordt groter

-

- er komt een breder vangnet bij reaffectatie ( maar mensen in TABD hebben meer kans om weg te vallen,
anciënniteit blijft gelden)
- meer zekerheid voor mensen met TADD en vast benoemden.
SG kunnen middelen krijgen op basis van het leerlingenaantal
Naar omkadering toe is er geen verschil indien er 1 grote SG zou zijn of 2 afzonderlijke.
Het voorstel is om te evolueren naar 1 SG. Grotere samenwerkingsverbanden worden gestimuleerd.
Momenteel 1 SG: Emmaus Aalter - Merendree - Nevele - Hansbeke - Knesselare - Ursel
Dit zou intreden vanaf 1/9/2020. Een aantal maanden nadien zou men evolueren naar 1 schoolbestuur
BvL is 1 vzw waarbij oa sector onderwijs die 12 SG bevat in Vlaanderen.
Er is 1 schoolbestuur van de BvL
Men brengt de cluster BaO en SO per regio samen om een aantal problemen op te lossen.
Het advies van de schoolraad gaat naar het departement onderwijs van de BvL:
- Yves Demaertelaere
- Kris Van Landeghem
Het juridische luik hangt af van de wetgever —> departement onderwijs
Onrust personeel : wat met TADD en mensen die net benoemd zijn? Hiervoor moet de wetgeving gevolgd worden
en geldt de ancienniteit.

Verder verwijs ik graag naar de presentatie in bijlage met extra toelichting gegeven door dhr. Wim Van Nevele
ADVIES SCHOOLRAAD
(Voor de stemming verlaten de directies en dhr Walter Verniers de vergaderruimte)
De schoolraad geeft een GUNSTIG advies maar uit wel de bezorgdheid om de identiteit van Tabor te kunnen
behouden.
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Herstructurering Sint-Maria-Aalter / Aalter-Brug
a. Wat betekent het?
b. Wat winnen we erbij?
c. De toekomst
d. Advies schoolraad
Leerlingenaantal Aalter-Brug

Agendapunt 4 en 5 worden samen besproken aangezien deze 2 punten samen hangen met elkaar.
Op het einde van het schooljaar sluit de school in de Brugstraat (vestingsplaats Emmaüs). Dit betekent dat er een
afstand ontstaat van meer dan 2 km tussen de school in Aalter-Brug en de dichtstbijzijnde andere school.
Hierdoor kan er een directie ambt gecreëerd worden in AB.
Dit houdt in dat er :
- een herstructurering zou komen in SMA
- AB een programmatieschool wordt
—> hierdoor zouden SMA en AB afzonderlijke middelen krijgen.
Alle pro’s en contra’s worden door dhr. Wim Van Hevele voorgesteld in een presentatie. Ik verwijs hier graag naar in
bijlage.
De school in AB werkt al enkele jaren aan profilering door:
- het opvoedingsproject te herwerken en te werken aan bekendheid
- Huisbezoeken bij nieuwe inwoners, potentiële leerlingen.
- Er zal ook een brief gestuurd worden naar de inwoners van de regio Brugstraat.
Herstructurering: Kans of droom?
- Hoe zien de leerkrachten dit?
- De nieuwe werkvormen die sedert september gehanteerd worden in de kleuterklassen worden alvast zeer positief
onthaald bij de ouders.
ADVIES SCHOOLRAAD
(Voor de stemming verlaten de directies en dhr Walter Verniers de vergaderruimte)
Aangezien dit binnen de leden van de schoolraad als een moeilijke beslissing wordt beschouwd; wordt na het lezen
van het huishoudelijk reglement overgegaan tot een anonieme stemming op papier.
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De schoolraad geeft een GUNSTIG advies. Tegen de volgende vergadering van de schoolraad in februari zullen de
leerkrachten van SMA en AB hier verder over nadenken hoe zij dit zien. Tijdens de schoolraad van februari kan er
alsnog beslist worden om op het advies terug te komen. (gezien de definitieve beslissing pas eind mei 20 moet
doorgegeven worden)
6.

Overzicht bestuursvergaderingen: punten en besluiten

Gezien de zware agenda van vandaag en het late uur, wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende
vergadering van de schoolraad.
7.

Varia

- Er wordt nog steeds op zoek gegaan naar gecoöpteerde leden voor AB. Helaas hebben wij nog niemand bereid
gevonden deze taak op zich te nemen.
- Er werd een google drive opgericht waarop alle documenten van de schoolraad terug te vinden zijn (agenda,
verslagen…)
- Dhr. Walter Verniers zal per 1/1/20 op pensioen gaan. Er is momenteel nog geen vervanger. We bedanken dhr.
Verniers voor alle informatie die hij ons verschaft heeft de voorbije periode

Voor verslag,
Nele De Meyer

