
Schoolraad 30 januari 2020 
 
Aanwezigen: Lien Steyaert, Ruth Van Vlierberghe, Erwin Meire, Tim Coppens, Annelies Serroen, Conny 
Nimmegeers, Viviane Rotthier 
 
Verslaggever: Erwin Meire 
 
Agenda: bekendmaking uitbreiding scholengemeenschap De Groeve met nieuwe naam 
 
Verslag: 
 
Communicatienota vanuit de raad van bestuur: 
 
Scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem  
 
De Katholieke Basisscholen van Kaprijke en van Lovendegem, Zomergem en Waarschoot (Lievegem),  
en het Buitengewoon Basisonderwijs De Triangel van Lovendegem en De Eik van Eeklo gaan 
samenwerken vanaf 1 september 2020.  
De officiële naam van de nieuwe scholengemeenschap wordt Scholengemeenschap Kaprijke-Lievegem. 
De schoolbesturen willen op die manier de samenwerking optimaliseren in dienst van de individuele 
scholen, hun medewerkers en de kinderen.  
Het is de bedoeling om de eigenheid van iedere school – met zijn lokale verankering in de 
deelgemeenten – te behouden en te respecteren. De belangrijkste reden voor optimalisatie is dat de 
taken van schooldirecties hoe langer, hoe complexer geworden zijn. Op vele domeinen is er specifieke 
expertise nodig. Dit kan op termijn de kernopdracht van de directies (personeels- en 
pedagogisch-didactisch beleid) in het gedrang brengen. Door de vorming van een nieuwe 
scholengemeenschap krijgen de directies meer ruimte voor hun kernopdracht. Ook zullen de directies 
van het Basisonderwijs en het Buitengewoon Basisonderwijs meer gaan overleggen om onderlinge 
kennis te delen.  
Wat betekent dit nu concreet? 
In eerste instantie zal samengewerkt worden op het vlak van personeelsadministratie, boekhouding, ICT 
en preventiebeleid. Bart Mattheeuws, voorheen directeur van de basisschool van Beke, wordt 
coördinerend directeur van de nieuwe scholengemeenschap. 
In tweede instantie zal de nieuwe scholengemeenschap ook andere perspectieven en meer 
mogelijkheden bieden om leerkrachten onderling uit te wisselen, en om een aantrekkelijk 
personeelsbeleid uit te werken. In een tijd van toenemende schaarste is dit immers een ‘noodzaak’ 
geworden.  
 
De scholen die deel zullen uitmaken van de nieuwe scholengemeenschap zijn:  
- Basisonderwijs: VBS Twinkel (Oostwinkel) 
- VBS Sint-Martinus (Zomergem),  
- VBS Beke (Zomergem),  
- VKS De Speelfontein (Vinderhoute),  
- VBS De Bron (Lovendegem),  
- VKS ’t Kersenpitje (Waarschoot),  



- VLS De Lieve (Waarschoot),  
- VBS De Heirakker (Lembeke),  
- VBS De Kap(r)oenen (Kaprijke).  
- Buitengewoon Basisonderwijs: BuBaO De Triangel (Lovendegem) 
- BuBaO De Eik (Eeklo).  
 
De schoolraad had volgende bedenkingen: 

● Wat met bescherming leerkrachten die op het punt stonden van TADD te worden? 
● Eigenheid van elke school beschermen. 
● Positief dat er meer kan samengewerkt worden. 
● Hopelijk geen personeelsverschuivingen door deze schaalvergroting 

 
Besluit:  
 
De schoolraad keurt deze schaalvergroting goed op voorwaarde dat er rekening kan gehouden worden              
met bovenstaande opmerkingen. Het document wordt ondertekend met de bedenkingen en overhandigd            
aan de coördinerende directeur op de eerstvolgende directievergadering. 
 
 

 

 


