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Provincieraadsbesluit 

betreft Kiempunt campus Buggenhout 

Verlenging scholengemeenschap basisonderwijs 

Dendermonde/Buggenhout met ingang van 1 september 

2020. 

bevoegde gedeputeerde Kurt Moens 

1.   Feitelijke en juridische gronden 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 42 en 

188; 

- het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs; 

- het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 betreffende de 

puntenenveloppen van de scholengemeenschappen basisonderwijs; 

- omzendbrief Bao/2005/11 van 30 juni 2005 betreffende 

scholengemeenschappen basisonderwijs; 

- het besluit van de Provincieraad van 16 juni 2004 tot vorming van een 

scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de 

stad Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 1 juli 2005 tot verlenging van de 

scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de 

stad Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 22 juni 2011 tot verlenging van de 

scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de 

stad Dendermonde; 

- het besluit van de Provincieraad van 12 juni 2014 tot verlenging van de 

scholengemeenschap tussen PSBLO Claevervelt en de basisscholen van de 

stad Dendermonde 

2.   Motivering 

De termijn van het samenwerkingsakkoord tot het vormen van een 

scholengemeenschap tussen Kiempunt campus Buggenhout en de 

basisscholen van de stad Dendermonde loopt ten einde op 31 augustus 2020.  

Kiempunt campus Buggenhout voldoet niet aan de voorwaarden om met de 

andere provinciale basisscholen een scholengemeenschap te vormen en dient 

dus naar een partner van een ander net te zoeken.  

Het behoren tot een scholengemeenschap levert een aantal voordelen op voor 
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Kiempunt campus Buggenhout en maakt een efficiënter beheer van de school 

mogelijk. De samenwerking binnen de scholengemeenschap verliep tot op 

heden vlot en droeg bij tot het verhogen van de onderwijskwaliteit.  

De samenstelling van de scholengemeenschap wijzigt niet. De wijzigingen aan 

de overeenkomst zijn van technische aard. 

3. Besluit

Met 35 ja-stemmen, 

Enig artikel. – Met ingang van 1 september 2020 wordt de 

scholengemeenschap, gevormd tussen gevormd tussen Kiempunt campus 

Buggenhout van de Provincie Oost-Vlaanderen en de basisscholen van de 

Stad Dendermonde in hun huidige vorm verlengd, en dit voor een termijn van 6 

jaar, onder de voorwaarden van de overeenkomst die bij dit besluit gevoegd is. 

Gent, 27 mei 2020    

namens de Provincieraad: 

De provinciegriffier, De voorzitter, 

Albert De Smet Phaedra Van Keymolen 


