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directie Onderwijsinstellingen 
---  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft Kiempunt campus Eeklo en Kiempunt campus 

Assenede 

Verlenging van de scholengemeenschap basisonderwijs 

Meetjesland en aanduiding vertegenwoordigers 

beheerscomité met ingang van 1 september 2020. 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

Mevrouwen en mijne Heren, 

Het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs 

maakt het mogelijk dat scholen voor basisonderwijs scholengemeenschappen 

kunnen vormen.  

In zitting van 16 juni 2004 ging u akkoord met het feit dat de Provinciale 
School voor Buitengewoon Lager Onderwijs Meetjesland met ingang van  
1 september 2004 in het systeem van de scholengemeenschappen stapte. Zij 
vond een partner in het gemeentelijk en stedelijk onderwijs en vormde een 
scholengemeenschap met de basisscholen van de gemeentebesturen van 
Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate. Met ingang van 
1 september 2013 werd PSBLO Meetjesland gesplitst in twee scholen, namelijk 
PSBLO De Zonnewijzer in Eeklo (Kiempunt campus Eeklo) en PSBLO De 
Zeppelin in Assenede (Kiempunt campus Assenede). De twee scholen werden 
opgenomen in de scholengemeenschap. 

 De overeenkomst tot het vormen van een scholengemeenschap 
afgesloten tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de gemeentebesturen van 
Assenede, Lovendegem, Maldegem, Sint-Laureins en Zelzate gold voor het 
schooljaar 2004-2005. In zitting van 1 juli 2005 verklaarde u zich akkoord om 
de overeenkomst met ingang van 1 september 2005 voor een periode van zes 
schooljaren te verlengen. In zitting van 22 juni 2011 verklaarde u zich akkoord 
om de overeenkomst voor een periode van 3 schooljaren te verlengen. Deze 
termijn van drie jaar liep af op 31 augustus 2014. In zitting van 12 juni 2014 
werden de scholengemeenschappen opnieuw voor zes jaar verlengd (tem 31 
augustus 2020). 

 Een scholengemeenschap is een vrijwillig tot stand gebracht 
samenwerkingsverband tussen scholen met als doel, het verhogen van het 
draagvlak van de betrokken scholen en een efficiënter gebruik van de 
beschikbare middelen en een beter management. 
Bij de vorming van scholengemeenschappen worden de rationalisatienormen 
en de huidige lestijdenschalen behouden. Elke school blijft haar eigen 
pedagogisch project en identiteit behouden. 

 Scholengemeenschappen dienen aan volgende voorwaarden en criteria 
te voldoen: 

dossiernummer:. 
2001922 



 

1524696000 

- Scholengemeenschappen worden opgericht binnen het basisonderwijs. Er 
kunnen geen scholengemeenschappen basis-secundair opgericht worden. 

- Elke scholengemeenschap dient zowel kleuter- als lager onderwijs te 
bevatten 

- Elke scholengemeenschap dient op de eerste schooldag van februari van 
het schooljaar voorafgaand aan de start van de scholengemeenschap ten 
minste 900 gewogen leerlingen te tellen. Hierbij geldt de regel dat alleen de 
regelmatige leerlingen op de eerste schooldag van februari van het 
voorafgaande schooljaar worden geteld. 

- Elke scholengemeenschap is gelegen binnen maximaal drie aangrenzende 
onderwijszones. Om overzichtelijk en praktisch werkbaar te blijven is een 
dergelijke geografische afbakening bij de vorming van 
scholengemeenschappen noodzakelijk. De onderwijszones zijn vastgelegd 
in de bijlage gevoegd bij het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse 
maatregelen met betrekking tot het secundair onderwijs en tot wijziging van 
het decreet van 25 februari 1997 betreffende het basisonderwijs. 

Samenwerking met andere inrichtende machten blijft dus noodzakelijk 

aangezien de beide Kiempunten niet aan voormelde voorwaarden voldoen om 

een zelfstandige scholengemeenschap te kunnen vormen. 

De verderzetting van de scholengemeenschap betekent ook dat de 

scholen blijven genieten van een aantal voordelen onder andere op het vlak 

van de puntenenveloppe. 

Zo krijgt elke scholengemeenschap als stimulus een puntenenveloppe 

toegekend. Met deze puntenenveloppe wordt aan de scholengemeenschappen 

de kans geboden om te starten met de uitbouw van een managementfunctie en 

een echt middenkader, dat de organisatie van de scholengemeenschap op zich 

neemt, zowel administratief, pedagogisch, financieel, enz… Deze 

puntenenveloppe kan volledig vrij worden aangewend voor het doel of voor de 

doelen waarvoor de scholengemeenschap zelf kiest. De keuze kan autonoom 

gemaakt worden voor: zorg en/of ICT en/of administratie en/of de aparte 

functies specifiek ter ondersteuning van de scholengemeenschap 

De grootte van deze puntenenveloppe is afhankelijk van het aantal gewogen 

regelmatige leerlingen dat de scholengemeenschap telt op de eerste 

schooldag van februari van het voorgaande schooljaar, nl:  

 

Gewogen leerlingen Stimulus 

900-1349 66 

1350-1799 91 

1800-2699 126 

2700-3599 192 

3600-4499 252 

4500-5399 312 
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5400-… 372 

Scholen die samenwerken kunnen bovendien bepaalde beleids- en 

beheersproblemen beter het hoofd bieden. Het nauwer samenwerken tussen 

de scholen van een scholengemeenschap kan ook een positieve invloed 

hebben op hun onderwijskwaliteit. Het feit dat meer mensen samen denken, 

organiseren, taken verdelen, leidt tot beter en efficiënter onderwijs. 

 Scholen die overeengekomen zijn om samen te werken in een 

scholengemeenschap, moeten dit formeel en schriftelijk vastleggen. Scholen 

van verschillende schoolbesturen vormen een scholengemeenschap door het 

afsluiten van een overeenkomst tussen de verschillende schoolbesturen.  

Vanaf 1 september 2020 treedt de nieuwe overeenkomst tot vorming 

van de scholengemeenschappen in werking en geldt ze telkens voor een 

periode van zes schooljaren. Na de periode van zes jaar wordt de 

overeenkomst telkens van rechtswege voor dezelfde periode verlengd als 

voldaan is aan al de volgende voorwaarden: 

- de scholengemeenschap beantwoordt nog aan de criteria om 

scholengemeenschappen te vormen; 

- er is geen beslissing of overeenkomst om de scholengemeenschap niet te 

verlengen of te wijzigen; 

- de samenstelling van de scholengemeenschap blijft ongewijzigd; 

- geen enkel schoolbestuur meldt voor 1 mei voorafgaand aan de start van een 

periode van zes schooljaren aan de andere schoolbesturen dat ze de 

beslissing of overeenkomst niet wil verlengen. 

De Gemeentelijke Basisschool Kruipuit Maldegem zal met ingang van 1 

september 2020 van inrichtende macht wijzigen en zal dan ook niet langer deel 

uitmaken van de scholengemeenschap. 

Door deze uitstap vermindert het aantal stimuluspunten van 126 naar 91. Op 

basis van de leerlingencijfers van 1 februari 2020 bedraagt het aantal gewogen 

leerlingen 7751,6.  

De scholengemeenschap blijft voldoende groot om een efficiënte werking te 

garanderen. Er wordt dan ook voorgesteld dat Kiempunt campus Eeklo en 

Kiempunt campus Assenede blijven samenwerken met de andere partners van 

de scholengemeenschap namelijk: 

- Gemeentelijke Basisschool Zelzate  

- Gemeentelijke Basisschool Lievegem  

- Gemeentelijke Basisschool Bassevelde  

- Gemeentelijke Basisschool Sint-Laureins. 

De maatschappelijke zetel van de scholengemeenschap wordt gevestigd te: te 

9980 Sint-Laureins, Dorpsstraat 91. 

De scholengemeenschap neemt de vorm aan van een interlokale 

vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. De scholengemeenschap wordt 
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bestuurd door een beheerscomité waarin elk schoolbestuur leden afvaardigt. 

Dit beheerscomité maakt afspraken over de volgende punten: 

- de aanwending van de puntenenveloppe toegekend aan de 

scholengemeenschap; 

- de aanwending van de puntenenveloppe voor het voeren van een zorgbeleid 

toegekend aan de scholengemeenschap; 

- het zorgbeleid in de scholen van de scholengemeenschap; 

- de aanduiding van een personeelslid aangesteld in het ambt van 

zorgcoördinator als aanspreekpunt voor de overheid, voor de kleuterparticipatie 

binnen de scholengemeenschap; 

- over de aanwending van de punten beleids- en ondersteunend personeel die 

op het niveau van de scholengemeenschap kunnen worden samengelegd; 

- de wijze waarop de puntenenveloppe voor ICT aangewend wordt binnen de 

scholengemeenschap; 

- de wijze waarop de school voor buitengewoon basisonderwijs haar 

deskundigheid ter beschikking stelt; 

- het sluiten van een samenwerkingsakkoord met één of meer scholen voor 

gewoon en/of buitengewoon basisonderwijs die niet tot de 

scholengemeenschap behoren; met een scholengemeenschap basisonderwijs 

of secundair onderwijs; met één of meer instellingen voor secundair onderwijs, 

deeltijds kunstonderwijs en/of volwassenenonderwijs. Deze bepaling geldt niet 

voor samenwerkingsovereenkomsten die afgesloten zijn vooraleer de 

scholengemeenschap gevormd is; 

- het opnemen van bijkomende scholen in de scholengemeenschap; 

- algemene afspraken inzake functiebeschrijvingen en evaluaties; 

- algemene afspraken over de interne afstemming van het personeelsbeleid 

binnen de scholengemeenschapen over de aanvangsbegeleiding van 

personeelsleden die tijdelijk aangesteld zijn voor bepaalde duur. 

Alle afspraken worden ter goedkeuring aan de betrokken schoolbesturen 

voorgelegd. 

 Wat de samenstelling van het beheerscomité betreft wordt 

voorgesteld dat: 

- elke gemeenteraad een lid van het schepencollege afvaardigt, 

alsmede een vervangend lid van de gemeenteraad met hetzelfde mandaat 

ingeval van afwezigheid van het effectief lid 

- de provincieraad een vertegenwoordiger als lid afvaardigt, alsmede een 

vervangend lid met hetzelfde mandaat ingeval van afwezigheid van het 

effectief lid. 

Voorgesteld wordt om voor het provinciebestuur de heer Eric Scheire als 

effectief lid en de heer Bart Vermaercke als vervangend lid aan te duiden.  
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 Het behoren tot een scholengemeenschap heeft geen invloed op de 

wettelijke opdracht van de school voor buitengewoon onderwijs. Zij blijft dus de 

school voor alle leerlingen die doorverwezen worden naar de types die ze 

organiseert, waar deze leerlingen ook vandaan komen. 

 

 Uw vergadering wordt uitgenodigd om de vertegenwoordigers van de 

Provincie Oost-Vlaanderen alsmede hun plaatsvervangers in het 

beheerscomité van de scholengemeenschap aan te duiden en het 

ontwerpbesluit betreffende de verlenging van de scholengemeenschap 

basisonderwijs goed te keuren

Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 

Albert De Smet Kurt Moens 
 


