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Schoolraad dd. 15/06/2020 

 

Omwille van de COVID-19 veiligheidsmaatregelen gaat de vergadering niet door op 

de school. Het verslag wordt verstuurd naar de betrokken leden. Aan de leden 

wordt bevestiging voor akkoord gevraagd per mail.  

    

Directie/gemandateerde schoolbestuur: Tine Beke  

Personeel: Inge Coussement, Peter De Smet 

Ouders: Olaf Audooren, Imke Herbots 

Lokale gemeenschap: Liesbeth Roose, Filip Maertens  

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag dd. 01/03/2020 

2. Corona-crisis  

3. Organisatie schooljaar 2020-2021 

4. SKOG (Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent) 

5. Open klasavond 

6. Afscheid Imke Herbots  

7. Varia 

8. Besluit en afspraken  

 

1. Goedkeuring vorig verslag dd. 01/03/2020 

 

Indien er geen vragen, opmerkingen zijn over het verslag van 02/03/2020 wordt het 

verslag goedgekeurd.  

 

2. Corona-crisis 

Vanaf maandag 16 maart werden de nationale veiligheidsmaatregelen in verband 

met COVID-19 inzake onderwijs gevolgd. Dit betekende dat alle lessen met 

onmiddellijke ingang vanaf die dag werden stopgezet.  

De school heeft heel wat producten en veiligheidsmiddelen aangekocht (zoals 

ontsmettende handgels, ontsmettende reinigingsmiddelen, mondmaskers, face 

shields,… ). Alle nodige maatregelen werden getroffen om de kinderen veilig op te 

vangen. Vele ouders konden een oplossing voor hun kind vinden thuis. De opkomst 

in de noodopvang was beperkt. De leerkrachten startten preteaching op.  

Ook tijdens de paasvakantie werd noodopvang voorzien. Alle leerkrachten werden 

ingeschakeld in het systeem om opvang te doen.  

Vanaf maandag 18 mei nam de vraag voor opvang aanzienlijk toe omdat er meer 

en meer ouders terug aan het werk moesten. Samen met de interne en externe 
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preventie-adviseur, CLB arts, orthopedagoge en directeur werd er een uitgebreide 

risico-analyse en draaiboek opgemaakt.  

De richtlijnen vanuit de overheid wat betreft onderwijs veranderden in snel tempo.  

Vanaf maandag 8 juni is onderwijs opnieuw opgestart.  

Alle kleuterklassen kregen vanaf dan 4 dagen onderwijs (ma,di,do,vr). Op woensdag 

bleef er noodopvang mogelijk.  

Alle kinderen uit de klassen van de lagere school kregen 2 dagen onderwijs. De 

overige 3 dagen was er ook noodopvang voorzien.  

 

3. Organisatie schooljaar 2020-2021 

 

- Bij de telling op 1 februari 2020 waren er 60 leerlingen, wat een daling 

betekent in vergelijking met vorig jaar. Hierdoor zijn er, vooral op vlak van 

lestijden, minder middelen.  

- Schoolorganisatie 2020-2021: in totaal 8 klassen 

o 2 of 3 kleuterklassen 

o 5 of 6 klassen lager onderwijs (1 klas minder) 

 Dit betekent dat er iets grotere klassen zullen zijn.  

o Verloop inschrijvingen : tot nu toe 2 nieuwe kleuters ingeschreven. Een 

derde jongen haakte af omwille van een probleem met busvervoer. 

Tot in februari 2020 bleek de jongen recht te hebben op 

leerlingenvervoer, maar door een hertekening van de kaarten, bleek 

de jongen in mei geen recht meer te hebben op het vervoer. De 

ouders vonden dit bijzonder jammer, en werden verplicht hun zoon in 

te schrijven in een school dichterbij huis. Zowel de directie als de ouders 

namen contact op met Brussel om dit probleem aan te kaarten.  

 

- Algemeen 

o Het lerarenplatform wordt verdergezet volgend schooljaar. Mensen 

gaan van start op 1oktober 2020. Aantal middelen wordt berekend op 

het inzetbaarheidspercentage van het huidig schooljaar. Dit kan een 

bonus of een malus betekenen.  

 

4. SKOG (Scholengroep Katholiek Onderwijs Gent) 

 

SKOG is de nieuwe vzw waartoe volgende besturen zullen toetreden : 

- Katholiek Onderwijs Gent-Agglomeratie 

- Katholiek Onderwijs Gent-Zuid 

- Katholieke Scholen regio Gent Centrum 

- Katholieke Scholen Sancta Maria Gentbrugge 

- Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius 

- Morgenster 
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Door bestuurlijke optimalisatie en schaalvergroting wordt het mogelijk de 

ondersteunende diensten en processen efficiënter te organiseren. Daardoor zullen 

scholen meer ruimte krijgen om zich op de pedagogische taken te focussen.  

Voor elke stap in de realisatie van de bestuurlijke fusie zullen alle betrokkenen 

geïnformeerd worden. 

Missie en visie SKOG www.skogvzw.be : 

De scholengroep Katholiek Onderwijs Gent (SKOG) organiseert basis- en 

secundair kwaliteitsonderwijs in een open, gastvrij en verbonden schoolklimaat. 

Vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en sterk partnerschap met de ouders 

zorgen we voor groeikansen. Met onderwijstrajecten op maat van elk kind en 

elke jongere. 

SKOG… 

zorgt en verbindt 

gelooft en daagt uit 

inspireert en coacht 

werkt samen en professionaliseert 

De opvoedingsprojecten van de scholen blijven ongewijzigd. De ‘missie & visie’ van 

SKOG is complementair aan de opvoedingprojecten en moet richting geven aan 

het (dagelijks) beleid binnen de scholengroep. 

Belangrijke principes in verband met samenwerking en professionalisering zijn: 

solidariteit, gelijkwaardigheid, krachten bundelen, professionele gedeelde diensten 

uitbouwen, schoolteams versterken en directies ‘ontzorgen’. 

De raad van bestuur van SKOG draagt de eindverantwoordelijkheid en bepaalt de 

strategische koers van de scholengroep. 

De Algemeen directeur heeft de dagelijkse leiding van de scholengroep. 

Directies/internaatbeheerders hebben dagelijkse leiding van de scholen/internaten. 

Onderwijs- en internaatraden geven richting aan pedagogisch-organisatorisch beleid: 

• 3 raden : onderwijsraad BaO – BuBaO, onderwijsraad SO – BuSO en internaatraad 

• Alle directies – DIBETA (directeur met bestuurlijke taken) zit voor 

• Bruggen slaan tussen de raden 

Begin volgend schooljaar zullen de bevoegdheden voor de verschillende 

beleidsdomeinen verder geconcretiseerd en toegewezen worden aan 

directies/internaatbeheerders (operationeel niveau), onderwijs- en internaatraden 

en gedeelde diensten (intermediair niveau) en de raad van bestuur (strategisch 
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niveau). Tegelijk zal er een duidelijke taakverdeling opgemaakt worden voor de 

algemeen directeur respectievelijk de DIBETA’s en zal er werk gemaakt worden van 

een ‘adviesraad’ (van gewezen bestuurders en experten) voor de onderwijs- en 

internaatraden. 

Aan de schoolraad wordt een advies gevraagd. 

Criteria aanwending omkadering SKOG: 

In overleg met alle directies van de scholen zijn er een aantal principes uitgewerkt 

om alle scholen billijk te laten bijdragen tot de personeelsomkadering die nodig is 

voor de organisatie van SKOG. (gedeelde dienst financiën, centrale 

preventieadviseur en de opstart van de gedeelde dienst infrastructuur, deze laatste 

start vanaf 1 september 2021). 

Scholen voor basisonderwijs zouden 13% van de punten administratie en 13 % van de 

stimulus punten bijdragen (na voorafname 120 punten directeur-coördinatie). 

Eigenlijk komt het hierop neer dat de 252 stimulus punten volstaan voor de werking 

van de SG en SKOG (incl. gedeelde dienst financiën); alle andere punten (incl. de 

punten administratie) kunnen de basisscholen gebruiken voor de eigen werking. 

Omwille van Coronacrisis hebben een aantal processen met het oog op de 

bestuurlijke fusie enige vertraging opgelopen.  Om die reden zal de juridische fusie 

niet op 1 september 2020 maar op 30 november 2020 afgewerkt worden.  De 

periode tussen 1 september en 30 november 2020 zal gebruikt worden om de 

werking van de scholengroep nog verder op punt te stellen.  Tegelijk zal SKOG in 

overeenstemming met de huidige besturen al een aantal 

taken/verantwoordelijkheden geleidelijk overnemen.  Concreet zal dat o.m. het 

geval zijn voor de externe vertegenwoordiging in een aantal organen en de 

financiële werking.   

 

5. Open klasavond 

 

De open klasavond gaat dit jaar door op donderdag 27/08 tussen 17u en 19u. 

 

6. Afscheid Imke Herbots 

 

We nemen afscheid van Imke. Haar zoon Jerôme zal volgend schooljaar naar Ten 

Dries gaan. We bedanken haar voor de jaren dat ze lid was van onze schoolraad.  

Er komt bijgevolg een plaats vrij in de schoolraad.  

 

7. Varia 

Het schoolfeest ging dit jaar niet door omwille van de coronacrisis.  

De pasta-avond zal volgend schooljaar doorgaan op 23/10. 

Data schoolraden 2020-2021 : maandag 14 september 2020, maandag 8 maart 

2021, maandag 14 juni 2021. 
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8. Besluit en afspraken 

Voorstel om de overlegmomenten volgend schooljaar om 18.30 u te laten starten.  

 

 

Tine Beke  

Directeur ad interim  

  

 


