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          Zwevegem, 1 april 2020 

 

 

 

 

Aan de directies van de scholen die nu gebruik maken of in de toekomst wensen gebruik te maken van: 
* Judozaal - Gymzaal en leslokalen ( Sportpunt 1) Zwevegem 
* Sporthal 2.0 en 2.1 (Sportpunt 2) Zwevegem 
* Atletiekpiste (Sportpunt 3) 
* Voetbalterrein II (Sportpunt 3) 
* Omnisportterrein (ex Bekaterrein) – Sportpunt 6 
* OC De Kappaert 
* OC De Spoele - Otegem   

* Turnzaal De Groene Kouter – Gemeenteschool Heestert 
 

  

ONS KENMERK: SD/SP/schoolbezetting 2020-2021 

…\EXP\UITBATING\1OVERKOEPELEND\Bezetting\Kalenders 2020 - 2021\Scholen 2020-2021/Aanvraag 

Bezetting SHOLEN  2020-2021/MRB/W/ 

CONTACTPERSOON: Algemeen mailadres : sport@zwevegem.be 

Voor sporthal 2.0 en 2.1-judozaal- gymzaal/atletiepiste/voetbalterrein II/Oc De Kappaert/oc de spoele 
Roos Baert  - 056 76 58 31- e-mail : marie-rose.baert@zwevegem.be of bij haar afwezigheid Mieke 
Depoortere - e-mail:  mieke.depoortere@zwevegem.be 

 

 

Betreft: Schoolbezetting 2020 - 2021 

 

 

Geachte Directie, 

Het schooljaar loopt stilaan ten einde. Een jaar waarin uw school opnieuw regelmatig van onze 

sportinfrastructuur gebruik heeft gemaakt of waarin we u voor de eerste maal mochten verwelkomen. Wij 

hopen dat uw leerlingen en leerkrachten bij ons in de beste omstandigheden sport hebben kunnen beleven 

en danken u welgemeend voor het vertrouwen dat u in onze diensten stelt. 

Indien u opnieuw gebruik wenst te maken van een sportzaal, judozaal, gymzaal, piste en/of voetbalterrein, 
in het schooljaar 2020 – 2021, vragen wij u uw aanvraag in te dienen aan de hand van bijgaande 

formulieren. 
 

Bij het toekennen van ruimtes en uren zal er voorkeur gegeven worden aan scholen die een volledig 

schooljaar reserveren. 
Sommige scholen wensen echter liever periodisch te werken en niet met vaste jaarroosters waardoor de zaal 

tijdelijk niet gebruikt wordt. Dergelijke vragen zullen dus geen prioriteit krijgen. 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op www.verifieer.be met verificatiecode 1098-1921-7324-4117.

https://www.verifieer.be/code/1098192173244117


De mogelijkheid bestaat om gelijktijdig theorieles te geven aan 1 klas in de mediazaal (leslokaal in sportpunt 

1) en sportles aan de andere klas in een sportaccommodatie om na bv. 1 uur te wisselen.  Op die manier 

kan het busvervoer gereduceerd worden. 

In het verleden hebben we gemerkt dat sommige scholen bij het indienen van hun vraag te veel uren in 
optie nemen (meer dan ze nodig hebben). Op het moment dat zij de definitieve schooluurroosters kennen 

(meestal begin september) annuleren ze de overtollige uren. De door annulatie vrijgekomen uren blijven dan 

voor de rest van het schooljaar ongebruikt.  

Deze overtollige uren in optie aangevraagd, zullen daarom aangerekend worden - tenzij aanvaardbare 

motivatie of overmacht (bv. wegvallen van klassen wegens leerlingentekort,…).  
Daarmee willen we bovendien ook vermijden dat andere scholen de kans missen om over deze 

infrastructuur te beschikken. 

Annulaties van definitief toegezegde uren zijn enkel mogelijk ingeval van examens, pedagogische 
studiedagen, bezinningsdagen, bos- en zeeklassen en bijscholingen. Er worden geen annulaties buiten 
deze speciale gelegenheden toegestaan. 

 
Daarbovenop kan een school “wanneer ze een andere sportinfrastructuur afhuurt op dezelfde locatie” per 

uitzondering en max. 5 keer/klas/jaar/school de hoofdreservatie annuleren. 

Uw aanvragen kan u bezorgen op de Gemeentelijke Sportdienst uiterlijk tegen woensdag 20 mei 2020. 

 
 

Met dank voor uw medewerking. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 
 

Jan Vanlangenhove       Marc Doutreluingne 
Algemeen directeur       Burgemeester 
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