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voorwoord 
 
 
 

Als we terugblikken op de werking 2018-2019 van onze scholengemeenschap dan 
kijken we terug op een jaar waarin we als organisatie het gevoerde ‘zorgvolle’ 
beleid verder hebben gezet. Een beleid dat steunt op het verhogen van de 
expertise bij alle actoren, gebruik makend van elkaars kwaliteiten en de 
verbindingen tussen de verschillende scholen en de leerkrachten. Ik ben ervan 
overtuigd dat het impact van het beslissingsrecht  en de verantwoordelijkheid 
van de directie, het schoolbestuur en het beheerscomité hierbij samen een 
belangrijke factor zijn in een efficiënt en doelgericht beleid. 
 
Kenmerkend voor het voorbije schooljaar is de verdere aansturing van het beleid 
‘bewoonbaarheid, veiligheid en welzijn’, de opstart en invulling van het 
lerarenplatform en de nieuwe initiatieven zoals  ‘Teacherday’ en ‘School in de 
KIJKER’. 
    
In onderwijskundig opzicht leveren de scholen van onze scholengemeenschap 
over de hele lijn zeer goede kwaliteit. Dit wordt onder meer bevestigd door de 
gevoerde doorlichtingen van de jongste jaren, maar ook ouders en kinderen 
geven aan dat ze tevreden zijn over het geleverde onderwijs, cijfers bevestigen 
dit. Schoolbesturen, collega’s en leerkrachten geven dagelijks het beste van 
zichzelf om het beste uit de leerlingen te halen. 
 
Dat neemt niet weg dat er zorgen zijn: Hoe behouden we onze onderwijskwaliteit 
hoog? Hoe gaan we om met de werkdruk die we ervaren? Hoe lossen we het 
dreigende lerarentekort op? Hoe motiveren we nog mensen om 
verantwoordelijkheid te nemen en een beleidsfunctie op te nemen?  Als 

scholengemeenschap willen we hard inzetten om antwoord te bieden op 
ingewikkelde vraagstukken zoals deze. 
 
We kijken eveneens terug op een jaar waarin een nieuw bestuur de organisatie 
aantrof. We danken dan ook de bestuurders die zich voorbije jaren hebben 
ingezet. 
 
 
Namens het beheerscomité 
Claudine Bonamie,  
Voorzitter, 19.09.18   
Schepen van Onderwijs St-Laureins 
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1. Algemene gegevens  
 

 1.1. Schoolstructuur –  
 

Scholengemeenschap Meetjesland 
P/a   Marktstraat 7 

9990 Maldegem 
Instellingsnummer 121236 

 
 

Schoolbestuur                                Inst.nr. identiteit Leerlingen 

GBS Assenede 
 

25081 Bassevelde 
‘De Duizendpoot’ 

Kleuter en lager 

Boekhoute 
‘Het Anker’ 

4+5+6de ljr 

GBS Lievegem * 24901 Vinderhoute Lager 

Eeksken Kleuter en lager 

GBS Maldegem 25239 Adegem  
‘Kruipuit’ 

Kleuter en lager 

Provincie  
Oost-Vlaanderen 

116079 PSBLO Eeklo 
 ‘De Zonnewijzer’ 

Basisaanbod 
Type 9 en 3 
Type 1 en 8 in 
afbouw 

130237 PSBLO Assenede 
‘De Zeppelin’ 

Basisaanbod 
Type 1 en 8 in 
afbouw 
Type 2 kleuter en 
lager 

GBS St-Laureins  
 

25148 St-Laureins 
‘De Regenboog’ 

Kleuter en lager 

Wijkafdeling 
Watervliet 

Lager 

GBS Zelzate 
 

21386 Zelzate 
‘De Krekel’ 

Kleuter en lager 

Wijkafdeling 
‘Het Krekeltje’ 

Kleuter 

 
* De naam Lovendegem werd vervangen door Lievegem omwille van een vrijwillige  
  fusie op 1 januari 2019 tussen de gemeenten Lovendegem, Zomergem en Waarschoot. 
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     1.2. Directies 

 

GBS De Duizendpoot en 
het Anker (Bassevelde & 
Boekhoute) 

Dhr. Pedro Haers  

GBS Lievegem Dhr. Lode Wytynck  

GBS De Kruipuit 
(Adegem) 

Dhr. Manu Buysse 
Mevr. Anneleen Van den Bossche 
 

PSBLO De Zonnewijzer 
(Eeklo) 
 

Dhr. Luc Eeckhout  

PSBLO De Zeppelin 
(Assenede) 
 

Mevr. Sabine Claeys 

GBS De Regenboog (St-
Laureins) 
 

Dhr. Rudy Van Quekelberghe 

GBS De Krekel (Zelzate) 
 

Mevr. An Lecluijze 
                         

 
      1.3. Afgevaardigden inrichtende machten – beheerraad - 
    

Schoolbesturen Afgevaardigde 
 

afgevaardigde 
plaatsvervanger 

GBS Bassevelde Mevr. Chantal Bobelijn. Mevr. Dominique Buysse 

GBS Lievegem Mevr. Caroline Fredrick Dhr. Tony Vermeire 

GBS Maldegem Dhr. Glenn Longeville Dhr. Dany Vannevel  

PSBLO Provincie Oost-
Vlaanderen 

Mevr. Dominique Buysse 
Dhr. Luc Coppieters 
(deskundige) 

Mevr. Kristel De Boevere 

GBS St-Laureins  
 

Mevr. Claudine Bonamie Dhr. Hugo Coene 

GBS Zelzate 
 

Mevr. Isabel Dellaert Dhr. Steven De Vuyst 
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Door de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2019 kwamen nieuwe bestuursleden 
zetelen in de beheerraad. We danken mevr. Kaja Beuckelaers, dhr. Marten De Jaeger en 
dhr. Kurt Van Weynsberghe voor de voorbije ambtstermijn..    
      1.4. Beleidsmedewerkers/opdracht 
 

Dhr. Manu Buysse 
 

Directeur coördinatie 18/36 

Dhr. Bart Verloo Beleidsondersteuning 7/36 

Mevr. Sofie Van Wassenhove Beleidsmedewerker 
bewoonbaarheid, 
veiligheid en welzijn 

18/36 vanaf 1.1.19 tot 
30.6.19 

 
Dit schooljaar werd Dhr. Bart Verloo voor het 5de jaar op rij  aangesteld als 
stafmedewerker en mevr. Sofie Van Wassenhove als administratief medewerker 
‘preventie en veiligheid’. Zij vervulde deze opdracht in opvolging van mevr. Sandra 
Boeles die haar opdracht tijdens het schooljaar, 2018-’19, niet meer wenste te 
verlengen. 

 
      1.5. Samenwerkingen    
 

 Bij de organisatie van onze inspiratiemarkt tijdens de ‘Teacherday’ konden we 
beroep doen op: 

 
- De Techmobiel 

 
 

- MOEV 
MOEV ondersteunt je school om een kwaliteitsvol, gestructureerd 
bewegingsbeleid uit te bouwen en in te bedden in het gezondheidsbeleid. 
Zo ontstaat er een bewegingsrijke schoolcultuur! 

 
- Chris Events:  

Organisatie evenementen: specialiteit handboogschieten   
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- Quarter House 
De dag zelf ging door op het terrein van Quarter House in Moerkerke.  

 
 
 

 Voor de begeleiding van de scholen en schoolbesturen, het ondersteunen van 
directies en voor het dragen van het ROK/TOK - en zorgbeleid werd beroep 
gedaan op de expertise van de  juridische en pedagogische 
begeleidingsdienst van OVSG, vertegenwoordigd o.a. door pedagogisch 
adviseur Eric De Witte.  
 

 

 

 Vrij CLB Meetjesland stond klaar voor de navorming rond diverse 
problematieken tijdens de regiozorgwerking en de ondersteuning van de 
zorgwerking. We werkten als schoolgemeenschap mee aan ‘inspiratietafels’. 

 
 

 
 
 

 De eindproeven lichamelijke opvoeding 6de leerjaar werden afgenomen in het 
sportcentrum MEOS in Maldegem en kreeg de steun van de sportdienst. De 
leerlingen van sporthumaniora De tandem stonden in voor de begeleiding. 
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2. Scholengemeenschap in cijfers  
 

      2.1. Leerlingen (gegevens op 01.02.2018) 
 

School Afdelingen ll.groep Aantal Leerlingen 
01.02.2018 

N.G. Gewogen 

GBS 
Bassevelde 

Bassevelde Kleuter  lager 140 
 

237,6 

Boekhoute 4+5+6de ljr 58 

GBS 
Lovendegem 

Afdeling 
Vinderhoute 

Lager 240 331 

afdeling 
Eeksken 

Kleuter  91  

GBS 
Maldegem 

Adegem Kleuter  lager 182 182 

PSBLO De 
Zonnewijzer 

Eeklo 
 

Basis- 
aanbod 
Type 9  
Type 1 en 8 

199 418 

PSBLO De 
Zeppelin 

Assenede Type 1 en 2 
Type 8 
Type Ba 

69 158,7 

GBS St-
Laureins  
‘De 
Regenboog’ 

St-Laureins Kleuter 
Lager   

  

Watervliet Lager 184 221 

GBS Zelzate 
‘De Krekel’ 

Zelzate Kleuter en lager 369 369 

   
wijkafdeling 

Kleuter   

 
Totaal aantal leerlingen:           

 
1.897,8 

 
1.917,3 
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2.2. Stimulipunten/restpunten/zorg 
 

2.2.1. Berekening    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2. Criteria verdeling puntenenveloppe 
 

De criteria worden jaarlijks onderhandeld in het overlegorgaan vakorganisaties 
van onze scholengemeenschap (OCSG – juni 2018).  

 
1. Het ambt van dirco wordt opnieuw ingericht.    
2. Scholen die restpunten indienen, krijgen als eerste het recht om extra punten aan 

te wenden en/of om te zetten.    
3. Er worden stimuli punten voor PSBLO-scholen gereserveerd (ICT, administratie, 

mentor)  
4. Er worden een aantal punten gereserveerd om een staf- en beleidsmedewerker 

aan te werven 
5. Scholen met extra noden krijgen steun, jaarlijks te herzien.  
6. Tot op een zekere hoogte wordt bij de verdeling van eenheden rekening 

gehouden om mogelijke beperkte reaffectaties te vermijden en dit in het belang 
van het personeelslid en de organisatie van het personeelsbeleid.  

7. Bij de verdeling van de zorgpunten wordt rekening gehouden met het 
leerlingenaantal en de zorgcontext 

8. Nog resterende punten worden voorzien als buffer 
 

 

ICT ADM 
Totaal 

 

 Rest Rest  

    

GBS Assenede 1 0 1 

PSBLO Eeklo 0 0 0 

GBS Lovendegem 0 0 0 

GBS Maldegem 0 1 1 

 GBS St-Laureins   0 0 0 

GBS Zelzate 1 1 2 

PSBLO Assenede 0 0 0 

Totaal  2 2 4 

Stimulus   126 

Totaal + Restptn   130 
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2.2.3. Aanwending en verdeling 

 
 

126 + 4 + 
70+196  

Te verdelen zorg en stimuli: 396 

School Zorg Zorg extra Admin & ICT Beleid SG* Totaal 

GBS Bassevelde 44 3     47 

Zonnewijzer     12 60 72 

Zeppelin     7+2   9 

GBS Lovendegem 64 7     71 

GBS Maldegem 43 3 2  17 65 

GBS Sint-Laureins 42 5 2   49 

GBS Zelzate 73 9 
 

  82 

TOTAAL 266 52 77 395 

 
* ingericht op niveau van de scholengemeenschap 
 
 
 
 

 
 
 
 2.3. Financieel 

 
2.3.1. Begroting werkjaar 2018-’19  
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Goedgekeurd op beheerscomité van 17.10.17 

 

Inkomsten 

omschrijving                                                                bedrag                                                                                   

  Overgedragen verlies 1718 20,34 

  Bijdragen   

  Assenede 837 

  Lovendegem 931 

  Sint-Laureins 821 

  Maldegem 782 

  Zelzate 969 

  Prov. Oost-Vl 1176 

  SUBTOTAAL 5516 

  Andere bijdragen   

1  Medewerker BHV 15.000 

  Gezamenlijke vorming 700 

  Directie2daagse 1300 

  Zorg2daagse 500 

  Afscheidsgeschenk schoolverlaters  814,74 

  SUBTOTAAL 18.314,74 

                                                                 Totaal 23.851,08 

Uitgaven 
 omschrijving                                                              bedrag 

1  Wedde veiligheidscoördinator 15.000 

  Reiskosten beleidsmedewerkers  300 

  Kantoorbehoeften 100 

  Huur secretariaat 500 

  Huur digitaal platform 1069 

  Huur locaties, seminaries en vorming 1800 

  
Receptie ,  representatie en catering 

studiedagen 1100 

  Beroepsopleiding, nascholing en vorming 2000 

 2 ICT en  mediatheek 1400 

  Prestaties aan derden 540,8 

  Bankkosten 41,28 

                                                                   Totaal 23.851,08 

  SALDO 0 

 
1 raming in functie van de aanstelling beleidsmedewerker BHV 
2 inclusief aankoop usb-sticks 
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2.3.2. financieel verslag boekjaar 2018-19  
Goedgekeurd op beheerscomité van 15.10.19 

 
 

Inkomsten 

omschrijving                                                                  bedrag                                                                                                      

  jaarlijkse bijdragen schoolbesturen 5502,8 

 Ped. studiedag STEM 585 

 Teacherday 1547 

 Directie2daagse 1300 

1 BHV (voorzien okt 2018-juni 2019) 15161,7 

 Waarborg Techmobiel 2142 

 usb sticks (afscheidsgeschenk schoolverlaters) 648 

 Totaal 26886,5 

        Uitgaven Totaal 

 Overgedragen verlies boekjaar 17-18 20,34 

2 Wedde medewerker BHV (jan 2019-juni 2019) 10586,55 

3 Overgedragen verlies (wedde medewerker BHV) 1474 

4 Reiskosten beleidsmedewerkers  868,86 

 Kantoorbehoeften 24,1 

 Huur secretariaat  994,48 

 Huur digitaal platform Peepl 1135,95 

 Huur locaties, seminaries en vorming 300 

 Receptie, representatie en catering studiedagen 1818,47 

5 Beroepsopleiding, nascholing en vorming 3128,01 

 ICT en mediatheek 99,98 

6 Prestaties aan derden 3282,03 

 Bankkosten 45,21 

 waarborg Techmobiel 2500 

                                                                        Totaal 26277,98 

7 Saldo 608,52 

 
 

1. bijdrage op basis van de raming indienststelling. 
2. van sept tot dec werd geen geschikte kandidaat medewerker BHV gevonden. 

3. De effectieve kost voor de aanstelling beleidsmedewerker werd door werkstation vorig jaar 

geraamd op € 15.161,7 maar uiteindelijk was dit € 16.635,7 . Een meerkost die we dit werkjaar 
meenemen als extra kost. 

4. Het overschrijden van het begroot bedrag heeft te maken met de reiskosten van de 
beleidsmedewerker BHV die de verschillende scholen S.G. aandeed. 

5. Het overschrijden van het begroot bedrag heeft te maken met de opleiding van de 

beleidsmedewerker BHV (995 euro).      
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6. In de post ‘prestaties aan derden’ werd dit jaar opgenomen: aankoop 150  USB sticks voor de 
schoolverlaters (zie ook ICT en mediatheek) 

 
2.3.3. Besluit 
 

We sluiten het werkjaar af met een positief saldo van 608,52 euro (7). 
Dit heeft vooral te maken door de beperkter aanstelling in tijd van de 
beleidsmedewerker BHV. We pogen steeds beter de posten te omschrijven zodat 
we onze begroting en financieel verslag efficiënter kunnen hanteren en 
transparanter maken voor alle actoren.    
 
 

2.4. Korte vervangingen  
 

school eenheden verbruikt over 

Maldegem 14 411 10 000 4 411 

St-Laureins 18 232 17 858 347 

Assenede 16 887 16 432 435 

PSBLO E 35 481 38 573 -3 092 

PSBLO A 11 954 15 001        -3 047 

Lievegem 27 129 27 142 -13 

Zelzate 34 717 23 370 11 147 

  
  

Van de 158 791 toegekende vervangingseenheden werden 148 576 eenheden 
aangewend (94 %) of bleven nog 10 168 eenheden (of 7 dagen) te besteden. 
De resterende dagen konden niet worden ingevuld door gebrek aan kandidaten.  

 
    2.5.  Lerarenplatform 
 
Het lerarenplatform is een pilootproject vanuit het Ministerie van Onderwijs om nieuwe en 
tijdelijke leerkrachten meer werkzekerheid te geven.   
Tussen de scholen S.G. werd een protocol afgesloten in uitvoering van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van januari 2018 voor de duur van 2 jaar. De 
deelnemende samenwerkingsplatformen uit het basis- en secundair onderwijs 
krijgen de mogelijkheid om een aantal leerkrachten een aanstelling te geven tot 
het einde van het schooljaar. 
De toegekende lestijden per school worden samen gelegd en beheerd op het 
niveau van de scholengemeenschap (of het samenwerkings-platform). OC Nieuwe 
Vaart sloot zich aan bij het platform van onze S.G. Elke school fungeert als 
ankerschool en voorziet een zinvolle pedagogische opdracht indien het 
personeelslid geen vervanging uitvoert.  
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De coördinatie en administratie van inzetbaarheid gebeurt in het secretariaat van 
de scholengemeenschap. 
  

Ankerscholen ambt  

GBS Lievegem 24/24 lager 

GBS Maldegem 12/24 lager 

OC Nieuwe Vaart 11/22 ASV 

GBS Bassevelde 24/24 lager 

Sint-Laureins 12/24 lager 

PSBLO Eeklo 22/22 ASV 

PSBLO Assenede 11/22 ASV 

Zelzate 24/24 kleuter 
 
 
2.6. Initiatieven overleg/netwerken/vorming  

  
         2.6.1. Netwerken  
 

Directiecomité 

Dagelijkse werking  27/08/18 –18/09/18 – 16/10/18 – 20/11/18 
18/12/18 – 22/01/19 –  12/02/19 
19/03/19 – 29 en 30/04/19  (seminarie) –  
21/05/19 – 18/06/19 – 2/07/19 

Beheerscomité &  OCSG 

Goedkeuring/ toezicht op begroting en  
financieel  verslag 
Goedkeuring bijdrage leden 
Toezicht op dagelijkse werking 
Nemen beleidsopties  
Personeelsmaterie 
Begeleiden traject Bewoonbaarheid,  
Veiligheid en welzijn.  
 

 
 
16/10/17 (1) – 12/03/18 (2)  – 18/06/19 
 
 

Zorgdagen/intervisies/zuurstofdagen 

Doelstellingen: 
- de lokale zorgwerking versterken 
 - de lokale zorgcoördinatoren  
   ondersteunen 
- overstijgende projecten aanpakken en   
   stimuleren 
- gezamenlijke vormingsmomenten  
  uitwerken (inspiratiemarkt) 

28/09/17 – 13/12/18  – 28/03/19  
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- een aanzet geven tot een beleidsvoerend  
  vermogen (nieuw decreet   
  leerlingbegeleiding)  
- delen van expertise  
 

ICT-werkgroep 

Gezien het beperkt aantal uren die ter 

beschikking staan van de verschillende 

ICT-coördinatoren en de wijziging in 

bezetting, Toch zijn alle coördinatoren het 

eens dat overleg noodzakelijk blijft.  

 
Er werden geen ICT-bijeenkomsten vastgelegd.  

Secretariaatsmedewerkers 

2 zuurstofmomenten (Afsluit + opstarten  
nieuw schooljaar)  
 

 
23/10/2018 – 12/03/19 
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2.6.2. Vormingsmomenten en teamgerichte initiatieven 
 
 

2.6.2.1 Lezing door Prof. Peter Vlerick voor alle administratieve 
medewerkers en ankerpersonen van de scholen.   
 

Scholengemeenschap Meetjesland stelt voor   
 

   Mensen maken het verschil… 

 
“Hoe bepalend is het menselijk  

     kapitaal voor uw organisatie ?”. 
 

Lezing door Prof. Dr. Peter Vlerick  
Universiteit Gent, Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en 

Organisatiepsychologie 
 

Dinsdag 23 oktober 2018 
 

Van 13u30 tot 15u30 met onthaal, lezing en vragen 
 

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef 
Dakcafé 

Mevrouw Courtmanslaan 92, 9990 Maldegem 
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2.6.2.2.    Pedagogische studiedag –     
                 13 februari 2019 
            ‘Teacherday’                            

.  

Een studiedag, ter vervanging van onze 

onderwijscafés   waaraan 120 leerkrachten 

deelnamen. Doel van de voormiddag:  

1.  Teambuilding: verzamel zoveel mogelijk dukaten met uw team door 

uw beste mensen te plaatsen bij activiteiten zoals: boogschieten, Line 

dance, maken van dromenvanger, mountainbike, inscape, bulldrive, 

hindernisparcours,… 

2. Inspiratiemarkt: delen 

van kennis en expertise 

rond domeinen: 

motoriek, gedrag, 

wiskunde en taal, ICT & 

Stem en muzische 

vorming.     

 
     FAR WEST Teacherday 

                13 februari ‘19 

Be there ! 
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  In2.6.2.3. Seminarie Directies ‘Directie2daagse’ 29 en 30 april 2019 

                      plaats: Vandervalk Hotel Dennenhof- Schoten 
 
Programma:  

Maandag 29 april (09u00-12u00 en van 16u00 tot 18u00) 

 Bespreking BAO Scholengemeenschap 
 Personeelsbeleid 

o Aanvangsbegeleiding 
o Beleidsondersteuning 
o Lerarenplatform  
o Korte vervangingen 
o TADD en tijdelijken 
o Boventalligen 
o sollicitatieronde  

 Beleidsopties ‘19-‘20 
 Kalender 2019-2020 

o Directiecomité, beheerscomité – OCSG 
o Zorg, IT, Admin 
o Vormingsbeleid 
o Gezamenlijke vormingen en pedagogische studiedag 

     (13u30-16u30) 
Bezoek aan Openluchtschool Sint Ludgardis te Schilde, 
Heidedreef 82, 2970 Schilde. Ontvangen (toelichting en rondleiding) 
door directie Eddy Smedts  

                      Dinsdag 30 april (9u00-12u00)  

Bezoek aan de Openluchtschool te Brasschaat, 
Donksesteenweg 150, 2930 Brasschaat. Ontvangen door directies 
Gwenda De Wachter en Jan Peeters. 

                          (13u30-15u30)  
Bezoek aan openluchtschool Sint Maria ten Boslei, 2900 
Schoten (zie foto onder), ontvangen door Anouck Verstraeten, 
Directie Sint Ludgardis Schoten. 
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                    2.6.2.4. School in de KIJKER -  
 
Met het initiatief ‘School in de Kijker’ willen we de band tussen 
de leerkrachten van de verschillende scholen hechter maken en 
de mogelijkheid bieden expertise te delen. We zijn ervan 
overtuigd dat binnen onze teams heel wat deskundigheid en 
kennis aanwezig is.  

 

 
 
PSBLO De Zonnewijzer haalde letterlijk en figuurlijk 
alles uit de kast om van deze eerste editie een 
schoolvoorbeeld te maken. Bedoeling is elk jaar een 
school aan de beurt te laten komen.  
 
 
 
 
 
 

 
 

2.6.3.  Besluit 
 

Het delen van expertise, ervaring en kennis delen zijn cruciaal voor een 
organisatie zoals de scholengemeenschap Meetjesland. Het toont duidelijk 
de meerwaarde aan van de samenwerking en bovendien zorgt dit ervoor 
dat interne expertise niet verloren gaat. In de toekomst zal de 
scholengemeenschap daar nog meer  op inzetten zodat we kunnen  groeien 
tot een professionele leergemeenschap waarin iedereen expert is en we dit 
zowel via vergaderingen, vormingen maar ook via een digitale leeromgeving 
kunnen delen. 
  

 
 

2.7. Kwaliteitszorg  

          2.7.1. Eindtoets OVSG / L.O. 
 

Dinsdag 14  mei, Sportpark  Meos (Gemeente Maldegem). 
Alle leerlingen van het 6de leerjaar van onze S.G. werden onderworpen aan 
de OVSG eindproef waarvan de resultaten tegenover het Vlaams 
gemiddelde worden uitgezet. 
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Dit jaar waren ook de leerlingen 6de leerjaar ‘De Tandem’ aanwezig.  
De organisatie was in handen van de Scholengemeenschap in nauwe 
samenwerking met de turnleerkrachten en de studenten sporthumaniora  
De Tandem.  

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.7.2. Bevraging Welzijn directies (8) Scholengemeenschap 
 
Ter voorbereiding van het bepalen van de beleidsopties werd een 
bevraging bij de 8 directies afgenomen.  Een tiental vragen werden 
voorgelegd.  
 

A. Welke taken geven u energie binnen uw job als directie ? (reacties 
8/8) 

 

 veranderingsprocessen en positieve groeiprocessen van kinderen 
 Inschrijvingen, contacten met tevreden ouders lln en team, overleg met collega, 

projecten winnen, nascholingen,... 

 taken die het welbevinden van alle participanten kunnen omhoog brengen 
 gesprekken met leerlingen/pedagogisch-didactische overlegmomenten binnen 

werkgroepen/stuurgroepen waaruit concrete maatregelen genomen worden 

 pedagogische taken - motiverende teamgerichte taken waarbij het gehele team 
betrokken is 

 Coaching van leerkrachten, gesprekken met ouders, leerlingen, leerkrachten, 
projecten welke de kinderen en de school een boost geven,... 

 Contacten met leerlingen, ouders en derden/ nieuwe uitdagingen / netwerken 
 Het welbevinden van de leerlingen en de leerkrachten. Dat de leerlingen graag 

naar school komen en dat de leerkrachten graag komen werken. Ouders die 
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komen vertellen dat de kinderen het goed in het middelbaar. 
 

B. Welke taken geven u weinig tot geen energie binnen uw job als 

directie? (8/8) 

 

 ons werk als feestcomité en de oude infrastructuur 
 Blijvende noodzaak om te blijven herhalen, het doorbreken van negatieve 

spiralen. 

 alle administratieve zaken die weinig of geen nut heb. Alle negatieve 
commentaren die dikwijls op de directie afkomen. 

 voortdurend bijsturen-opvolgen van enkelingen/mailverwerking 

 allerhande administratieve taken waarvan je het nut niet van inziet of 
gecombineerde opdrachten, afhankelijk van allerlei instanties of 
diensten, die erg veel tijd in beslag nemen. 

 Zinloze administratie, taken opvolgen die door andere diensten of firma's 
dienen te gebeuren, voorbereiden collegebesluiten, overheidsopdracht 
voorbereiden, examens voorbereiden en afnemen logistieke functies,... 

 administratie/nutteloos vergaderen 

 Onnodige discussies met ouders over pietluttigheden.  
 Teveel vergaderingen! 

 
 
 
 
 

C. Als u uw takenpakket van een week bekijkt, aan welke 

takenpakket besteed u dan het meest tijd? (8/8) 

 
 
 
 

D. Als u uw volledig takenpakket bekijkt, welk takenpakket zou u 

willen afstoten zodat u meer tijd heeft voor taken die u meer 

energie geven? (7/8) 

 

 veiligheid en opvolgen van poetsteam  

Antwoorden op e-mail en 

37,5% 
telefoon 

Administratie en PC werk 

12,5% 

50% 

Oplossen van onverwachtse 

vragen en problemen 

Coachen van leerkrachten 

Beleidsmatig werk 

Contacten met derden 

zorgen voor leerlingen, 

leerkrachten en ouders 
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 secretariaat en administratie en pc werk 

 administratie 

 opvolgen van technische problemen, opstellen collegebesluiten en 
gemeenteraadsbesluiten 

 administratie ten opzichte van de gemeente. (bestelbonnen, 
aanstellingen, facturen controleren.....) 

 

E. Mocht  u (extra) ondersteuning kunnen verkrijgen, voor welke 

taken zou u die dan gebruiken? (8/8) 

 

 opnemen telefoon, doorgeven maaltijden, … 
 administratie en beleidsmatig financieel beleid 
 administratieve ondersteuning 
 verwerken van info in bruikbaar materiaal naar leerkrachten toe 
 opvolgen veiligheid en pedagogische taken 

 administratie/organisatie  
 beleidsmatig werken en coachen van leerkrachten 

 
F. Welke omgevingsfactoren maken uw job als directie 

belastend? (7/8). 

 

 meerdere afdelingen, plotse/laattijdige wijzigingen beslissingen 
overheid 

 te weinig uren secretariaat  

 alle raden, ouders, gemeente, vakbonden, weekendwerk (dikwijls volledige 
weekends) 

 onverwachte problemen en gesprekken 

 de stroefheid van een gemeentebeleid/administratie 
 veel zorg en armoede, waardoor veel (onverwachtse ) 

problemen welke tussendoor of prioritair moeten worden 

aangepakt. 

 bureaucratie en procedures 

 

G. Welke omgevingsfactoren ondersteunen uw job als directie? (7/8) 
 

 gemeente en Scholengemeenschap 

 dankbaarheid en het positivisme van de participanten van een school, hun ervaring 
en medewerking 

 gedreven teamleden/spontaniteit  leerlingen 
 het 

 kunnen rekenen op toch ook een aantal diensten/mensen vanuit 

het schoolbestuur. (technische dienst/infrastructuur) 

 beleidsondersteuning, zorgcoördinatoren, secretariaatsmedewerkers, 

team 

 collega's/provinciale diensten IDPW/personeel/ 
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H. Welke omstandigheden zorgen bij u voor stress en onbehagen?  

(8/8) 
 
 

 

   hoeveelheid  werk 

weerstanden 

 diversiteit van het 

aantal taken 

 sommige zaken kan je 

niet veranderen... 

 bepaalde zaken die blijven 

aanslepen waarbij je 

maar… 

 politieke spanningen 

wweerstanden, vetes, weinig… 

 
 

I.  Indien u weerstanden heeft aangevinkt, gelieve aan te geven 

welke  weerstanden? (2/8) 

 
 niet akkoord met het beleid van de school. 
 weerstand bij sommige teamleden 

 
 

J .Welke omstandigheden zorgen bij u voor een hoog 

welbevinden? (8/8) 

 

 gelukkige kinderen 

 samenwerken, 'je kunnen smijten', creatief mogen zijn 

 het gezamenlijk op weg zijn naar... 

 gedreven teamleden/blije  leerlingen/contact met collega-directeurs 

 collega's die meegaan in de positieve flow - constructief meedenken/handelen jonge 
mensen die 'mooie dingen' doen en sterk pedagogisch bezig zijn. 

 samen kwaliteitsvol onderwijs verstrekken met de neuzen in dezelfde richting, samen 
succeservaringen beleven. Positieve feedback.  

 welbevinden van de leerlingen, respect van ouders en het team, informele 
gesprekken met collega's, 

 De tevredenheid van ouders, leerlingen, leerkrachten en het schoolbestuur. 

 

 

12,5% 12,5% 

12,5% 12,5% 

25% 25% 
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K. Andere opmerkingen die u kwijt wil over uw takenpakket als 

directie. (6/8) 

 

 blij dat we met 2 zijn. 

 ondersteuning vanuit de hogere overheid is meer dan 

dringend nodig. Je bent "manu" sje van alles en nog wat. 

 misschien is het wenselijk om nog meer taken met elkaar als 
directiecomité te delen. 

 hopelijk in de toekomst meer beleidsondersteuning (middelen!) 

 de verantwoordelijkheid voor alles blijft een moeilijk 

gegeven dat vaak leidt tot stress 

 Er moet nog steeds teveel energie gestoken worden in het 

personeelsbeleid van de scholengemeenschap 

 
2.7.3. Beleidsvoerend vermogen   

 
Onder leiding van pedagogische adviseur Eric De Witte verdiepen directies en 
beleidsvoerende zich voor het 2de jaar tijdens een viertal sessies in Interne 
Kwaliteitszorg (IKZ) en het Referentiekader Onderwijskwaliteit (ROK). 
Deel 4 – De school stimuleert de ontwikkeling van de lerende + de school geeft 
het onderwijsleerproces en de leef- en leeromgeving vorm.  Hierbij werd het 
kader voor interne kwaliteitszorg gehanteerd en gingen we aan de slag met 
diverse werkvormen.  
Deel 5 – De school begeleidt de lerenden. Elke sessie eindigde met een kort 
reflectiemoment.   
     
 

 
2.7.4. Doorlichtingen 
 

 
Er gingen in het schooljaar 2018-‘19 een doorlichting door in de gemeentescholen 
Zelzate, Assenede en Maldegem. Het betrof een doorlichting 2.0 met juridische 
consequenties. 
  
Volgende items werden in elke school onder de loep genomen: 
1. In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit? 
2. In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs? 
3. In welke mate voert de school een doeltreffend beleid op het vlak van 
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne? 
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 GBS Zelzate 
 
Deze werd uitgevoerd van 15/10 tot 19/10 o.l.v. inspecteurs Vera Pollier en Jan 
Devos . 
- de onderwijsleerpraktijk in de kleuterafdeling 
- Nederlands in de lagere afdeling 
- wiskunde in de lagere afdeling 
- leerlingenbegeleiding 
- gebouwen en onderhoud 
- noodplanning 
- voedselveiligheid 
De school kreeg een gunstig advies 
 

 GBS Bassevelde  
 

Deze werd uitgevoerd van 19/11 tot 23/11 o.l.v. Vera Pollier en Marianne D'Heer. 
- de onderwijsleerpraktijk in de kleuterafdeling 
- Nederlands in de lagere afdeling 
- wiskunde in de lagere afdeling 
- leerlingenbegeleiding 
- gebouwen en onderhoud 
- noodplanning 
- voedselveiligheid 
De school kreeg een gunstig advies 

 
 GBS Maldegem 

 
Deze werd uitgevoerd van 19/11 tot 23/11 o.l.v. Vera Pollier en Jan Devos. 
- de onderwijsleerpraktijk in de kleuterafdeling 
- Nederlands (denkend lezen) in de lagere afdeling 
- STEM in de lagere afdeling 
- Professionalisering en personeelsbeleid 
- gebouwen en onderhoud/ veiligheid  
- noodplanning 
De school kreeg een gunstig advies 
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2.7.5. Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne binnen S.G. 
 
De 5 gemeentelijke schoolbesturen verzamelden de financiële middelen op gezamenlijk, 
en dit als 2-jarige optie, een beleidsmedewerker ‘Bewoonbaarheid, veiligheid en Welzijn’ 
voor 18/36 aan te stellen. De opdracht bestond er in, in een eerste jaar de noden in 
kaart te brengen en inzicht te krijgen in de verschillende beleidsplannen/dossier van de 
verschillende gemeenten en daarbij iemand  als contactpersoon tussen de directie, de 
preventieadviseur en het bestuur kan fungeren aan te stellen.  De bevindingen werden 
per school opgesteld. 
 
GBS Lievegem - Vinderhoute 
- 1 overleg met de gemeente 
- 2 overlegmomenten met directie 
 
GBS Zelzate 
- controle op documenten (mappen) BVH 
- opmaak inhoudstafel vereiste documenten inspectie 
- overlegmomenten met directie 
 
GBS Bassevelde en Boekhoute 
- controle op documenten (mappen) BVH 
- overlegmomenten met directie 
 
GBS Kruipuit 
- overleg met dienst preventie en veiligheid – gemeente Madegem 
- controle op pictogrammen 
- controle op documenten (mappen) BHV 
- opmaak onthaalbrochure BHV – personeel 
- begeleiden en evalueren van evacuatieoefening  
 
GBS Sint-Laureins 
- overleg van de verantwoordelijke met de preventieambtenaar. 
- overleg met de directie 
- meevolgen en evalueren van de evacuaties te Sint-Laureins 
- opmaak onthaalbrochure 

 
 
Besluit BVH 
De conclusie van de 2 voorbije jaren is dat de 5 gemeenten elk op zich een verscheiden 
BVH-beleid voeren afhankelijk van inzet personeel en middelen. Voor de beide 
beleidsmedewerkers was het niet eenvoudig een gemeenschappelijk engagement 
tegenover de verschillende schoolbesturen op te nemen en uit te zetten. 
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Toch zijn we overtuigd dat de geleverde financiële inspanning heeft bijgedragen tot het 
BVH-beleid in het algemeen van onze scholen. Al was het maar ter bevestiging dat er 
nog heel wat energie nodig is om een eenduidig en accuraat beleid te voeren.  

 
 
 
3. Algemeen besluit… 

 
In 2004-2005 was het een uitdaging om de werking van onze 
scholengemeenschap in een jaarverslag te bundelen. Voor het eerst werd een 
overzicht gegeven van wat een schoolgemeenschap kan betekenen voor de 
individuele participerende school. Inmiddels verschenen 12 edities van dit 
jaaroverzicht en onderging de werking een exponentiële groei. De rode draad 
door alle edities heen is in alle opzichten de zoektocht naar een beter onderwijs 
en de uitbouw van een aangepaste schoolloopbaan voor elk kind die school loopt 
binnen onze scholengemeenschap. Daarnaast streven we er naar om elk 
personeelslid optimaal te coachen en te ondersteunen in hun opdracht. 
  
Tot slot wil ik mijn collega’s bedanken, even zo de leden van de beheerraad en 
de schoolbesturen - en in het bijzonder voorzitter Claudine Bonamie -  die me 
steunen in mijn taak als dirco. Persoonlijk zal ik (soms hardnekkig) blijven 
streven, samen met beleidsmedewerker Bart Verloo om de komende periode van 
blijvende samenwerking  een toekomstgericht en innovatief beleid te voeren in 
belang van elke directie, elk personeelslid en alle kinderen van onze 
scholengemeenschap.  

 
 

Uw directeur coördinatie 
Manu Buysse 
1.10.19. 
 
 

 


