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Infrastructuurdossier 

Verhuis Klim-op 

 Investeringen  

o in kasten (en bergruimte) 

o ICT (vooral: vervanging glasvezel) 

o Indelingswerken 

o Nieuwe sturing centrale verwarming 

o Binnentrap naar zolder (blok 100) 

o Behandeling opstijgend vocht 

o Sanitair blok 200 + beglazing uitstellen (dossier AGION) 

 In principe is de verhuis voorzien op 01-09-2017 nog steeds haalbaar. 

 Vragen 

o Sem Vanhessche: zal de speelruimte (met voetbalterrein) buiten ook gebruikt 

worden door de Klim-op? 

Frank Dooms: over de middag en voor de balspelen zal het voetbalveld gebruikt 

worden.  We hopen dat extra afsluiting niet noodzakelijk zal zijn.  We zullen moeten 

afspraken maken met de vrije basisschool om ruimtes te verdelen. 

o Sem Vanhessche: wat met de gebouwen waar de Klim-op nu is gehuisvest? 

Schepen: Mogelijke pistes zijn  

 Te koop aanbieden maar dit is momenteel een moeilijke omdat de pastorij 

nog bewoond wordt. 

 Eventueel locatie voor ‘huis van het kind’.   

Er is echter nog geen definitieve beslissing genomen. 

o Raf Deprez: komt de totale aanbestedingssom in stukken op de gemeenteraad? 

schepen: in +/- 8 delen, nu al in april (de grotere delen komen later) 

o Sabine Poleyn: Kunnen alle huidige verschillende klassen en groepen (gebruikers) er 

in gehuisvest worden en blijven? 

schepen: Dubbel gebruik van de lokalen met DKO waarmee we zullen moeten 

afspraken maken. 



 

 

 

 

 

 

o Sabine Poleyn: zou een jaar uitstellen niet wat meer financiële armslag geven? 

schepen: wachten op een dossier bij AGION duurt te lang (zeker 7 jaar).  Indien 

deadlines niet kunnen gehaald worden (wat tot op heden nog niet blijkt), dan 

kunnen we nog verhuisbeslissingen uitstellen. 

o Sabine Poleyn: zijn de glasvezelkabel en de centrale verwarming ook te gebruiken 

door Kappaertschool en RHIZO? 

schepen: indien nodig.  Afspraken te maken. 

o Isabelle Degezelle: Wat gebeurt eer nu om ervoor te zorgen dat er in de leegstaande 

gebouwen geen zaken kapot gaan? 

schepen: alleen blok 100 staat nu effectief leeg.  Andere blokken zijn nog in gebruik 

door DKO. Bij het begin van het schooljaar is een professionele schoonmaakploeg 

langs geweest om alles netjes op te kuisen.  Momenteel is men bezig met de 

behandeling voor opstijgend vocht. 

o Sem Vanhessche: Kunnen de toiletten nog gebruikt worden? 

Frank Dooms en Heidi Declercq: de damestoiletten zijn momenteel buiten gebruik. 

schepen: naar veiligheid toe nemen we geen risico’s! 

o Sabine Poleyn: Hoe lang zal er dubbel gebruik zijn? 

schepen: multifunctioneel gebruik van de gebouwen staat voorop!  Vb. 

Kleuterklassen kunnen ook lokalen voor instrument zijn na de schooluren, de 

polyvalente ruimte zal ook kunnen gebruikt worden door de afdeling woord. 

o Isabelle Degezelle: Is er geen meubilair meer over van vroegere verhuizen (vb. ou 

gemeentehuis) 

schepen: alles is in gebruik of verkocht; er moet dus veel nieuw extra meubilair 

aangekocht worden (in de huidige Klim-op lokalen zijn de meeste kasten 

inbouwkasten.) 

Centralisatie DKO 

 Er is nog geen concreet zicht op een verhuisdatum 

 Dit jaar in de gebouwen van DKO: 

o ICT – infrastructuur 

o Toiletten op de 1ste verdieping 

o Isoleren van de muren (eventueel met AGION dossier dat OVSG reserveert voor het 

DKO) 

o Sem Vanhessche: Wat later?  Zijn er uitwijkingsmogelijkheden? 

schepen: er zijn nog niet onmiddellijk oplossingen om nóg andere lokalen vrij te 

krijgen.  18 april start een doorlichting die géén opvolgingsdoorlichting zal zijn maar 

effectief een nieuwe (globale school-) doorlichting. 

o Sem Vanhessche: Wat zal een nieuwe doorlichting meebrengen?  (er was vorige keer 

een kritisch verslag) 

schepen en Heidi Declercq: De Herinspectie was goed (geen 100% maar toch goed).  

Er is nu ook een (degelijk) plan (om het welzijn te garanderen). 

o Sem Vanhessche: Kunnen we het verbeteringsplan inzien? 

Heidi Declercq: dit plan is nu omgezet in een globaal preventieplan.   

o Sem Vanhessche: Is er eind schooljaar een mogelijkheid om een globale visie te 

hebben?  + Wat met de voorziene budgetten die  nog overschieten?  Graag daarvan 



 

 

 

 

 

 

ook een overzicht. 

schepen: budgetten zijn grotendeels weg. (vb. Apollo: +/- € 150 000). 

o Sabine Poleyn: Welke verenigingen zullen weg moeten of kunnen? 

schepen: in de brug is het principe dat alleen ‘cultuurgebonden’ verenigingen er hun 

stek hebben.  Wie kan dan nog weg? Mogelijkheden:  

4x4, tafeltennis, treinmodelbouw (maar is praktisch onmogelijk), 

petanqueclub, schaakclub) 

Heidi Declercq: We moeten prioriteiten leggen: Wat is belangrijk?  Tewerkstelling  

vrijetijd? 

Nieuwe school Heestert 

 Voorstelling van het ontwerpplan. 

o Sem Vanhessche: is de voorziene sportruimte gecreëerd met bepaalde sportclubs 

voor ogen? (vb. pingpong) 

schepen: dit is een waardevolle piste om te bespreken met de club. 

o Eliane Spincemaille: Hoe is men omgegaan met de brief van de zusters van o.l.v. van 

de 7 weeën?  (opzegging huurcontract eind december 2017) 

schepen: er is reeds contact geweest en het volgende werd (momenteel mondeling) 

afgesproken: als de bouwplannen verder afgewerkt worden volgens plan, is 

verlenging van het huurcontract jaar na jaar mogelijk.  Het antwoord (dat schriftelijk 

wordt opgestuurd en later eventueel teruggekregen wordt) zal bezorgd worden aan 

de vraagsteller. 

o Eliane Spincemaille: Kan er gevraagd worden om eventueel voor 2 jaar te verlengen? 

o Eliane Spincemaille: Alle stukken (aanbesteding klaar bestek) moeten binnen bij 

AGION tegen september 2017  

schepen: de ontwerpers beloven ons dat dit nog haalbaar is. 

o Raf Deprez: wat met de mobiliteitsproblematiek? 

schepen: momenteel nog geen concrete stappen gezet (met uitzondering van de 

infovergadering met de buurt waar al naar de eerste oprispingen werd geluisterd).  

We zijn ons bewust van de beperkingen en de mogelijkheden.  We gaan zoveel als 

mogelijk het autoverkeer weren. 

Varia: 

o Sem Vanhessche: hoe staat het met het speelplaatsprobleem in de groene kouter en 

wordt daar in de nieuwbouw van Heestert rekening mee gehouden? 

schepen: we zijn hiermee bezig en de ontwerpers weten nu al dat we geen dolomiet 

op de speelplaatsen willen in Heestert. 

Stand van zaken pedagogisch - didactisch 

Breed evalueren + rapporteren 

 Nathalie Herremans geeft een korte voorstelling 

doel is dat we op 1 september 2017 starten met een nieuwe vorm van rapporteren.  Dit 

rapport is gebouwd op de visie van ‘breed evalueren’: breed naar kinderen kijken en toetsen 

als tussenstap in de leercurve.  Kinderen evalueren t.o.v. zichzelf en niet t.o.v. de anderen. 



 

 

 

 

 

 

o Eliane Spincemaille: een rapport is een eindrapport maar er zijn ook dagelijkse 

resultaten en evaluatie.   

Nathalie Herremans: dit wordt ook zo ingebouwd. 

Ook de OVSG toetsen zijn op deze leest geschoeid. 

o Isabelle Degezelle: graag verdere toelichting in de toekomst? 

Lieve Duyck: graag na het eerste semester van 17-18. 

Co-teachen 

 Lieve Duyck geeft een korte voorstelling van de stand van zaken 

In Zwevegem werken we nu in 1ste, 2de en 3de lj; met een vaste co-teacher (voor enkele uren).  

In het 1ste lj. zouden we graag nog een stap verder gaan (n.a.v. de nascholing ‘onderwijs in de 

21ste eeuw’ die een leerkracht volgt). 

o Eliane Spincemaille: Over hoeveel uren per week spreken we hier? 

Lieve Duyck: dit is variabel hangt af van de nood aan ondersteuning. 

o Eliane Spincemaille: Van waar komen die uren? 

Lieve Duyck: dit zijn Tivoli uren die we speciaal inzetten in de klassen (dit is een 

nieuwe uitdaging voor elke leerkracht). 

o Isabelle Degezelle: wat in 17-18? 

Lieve Duyck: We zijn nu aan het nadenken hoe we de uren anders kunnen inrichten / 

oriënteren in combinatie met vb. muzische vorming. 

o Eliane Spincemaille: Hoe gaat dit in de andere scholen (deelgemeentes?) 

Lieven Desmet: Vorig jaar hebben we hiermee geëxperimenteerd in het derde 

leerjaar.  Dit schooljaar ontbreken de lestijden om dit verder te zetten.  In het eerste 

leerjaar wordt nu wel zo les gegeven voor 3 lestijden per week en dit wordt als zeer 

positief ervaren. 

Aanpassingen schoolreglement 

 De ondertekening van het neutraliteitsprincipe door OVSG wordt opgenomen in het 

schoolreglement daar waar aanpassingen nodig waren.  De teksten van het schoolreglement 

zelf worden later bezorgd omdat er in de periode april-juni nog vaak nieuwe omzendbrieven 

komen van het ministerie. 

 Er loopt een afspraak met de financieel beheerder dat waar er sprake is van moeilijke 

betalers zal er altijd eerst vanuit de school zal contact opgenomen worden met deze ouders.  

We doen dit liefst zo omdat de contacten tussen school – ouders nauwer zijn dan tussen 

financiële dienst – ouders. 

o Eliane Spincemaille: Krijgen we de teksten van het schoolreglement met de 

wijzigingen in kleur? 

schepen: dit zal zo bezorgd worden aan de leden.  

 

 

 


