Gemeenteraadscommissie Welzijn, Vrije Tijd & Onderwijs 02.07. 2019
De Zuiderkouter in Stasegem
Aanwezig: Melissa Depraetere, Elke Vlaeminck, Louis Byttebier, Rosanne Mestdagh, Rita Beyaert,
Thomas Guillemyn, Nancy Debeerst, , Patrick Claerhout, David Vandekerckhove, Koen Opsomer, Lynn
Callewaert, Gwenny Meyfroid, Wout Pattyn, , Alain Top,, Kathleen Duchi, Francis Pattyn, Sohier
Heidi, André Vanassche, Cedric Vandenbussche
Verontschuldigd: Carlo Daelman, Lise-Marie Platteau, Wouter Bouckaert, Willy Vandemeulebroucke
Medewerkers: Frederik Bossuyt, , Pieter Lattré, Karolien Deschildre, Micheline Decuypere (voor
verslag)

1. Stand van zaken school Stasegem (rondleiding door Charly Nowé) 30’
Directeur Charly leidt de commissie rond in het nieuwe gebouw.
Zal afgewerkt zijn tegen 01.09; start nieuwe schooljaar.
Iedereen is enthousiast over de ruime klaslokalen en de mogelijkheden die het eigentijdse
gebouw biedt.
2. Jaarverslag Cultuur (Frederik Bossuyt) 30’
Frederik presenteert de cijfers van de verschillende activiteiten en voorstellingen van 2018.
Zie bijlage.
3. Treezoor: archiefwerking en bewaring (Frederik Bossuyt) 15’
Zie bijlage.
Mogelijkheid voor samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Trezor Kortrijk,
professionele bewaring van erfgoed in verschillende depots, archiefbewaring
(geen klassieke archief werking in de zin van documenten)
Harelbeke zou kunnen beroep doen op archief mits overeenkomst en/of betaling.
Is dit een optie voor schilderijen van Harelbeke?
Prijs ligt vast per jaar; 8,8 euro per m². Rekoppervlakte.
Vrije toegang in Trezoor voor leeszaal mogelijk, niet onmiddellijk tot de stukken zoals
schilderijen, beelden,..
4. PWB uren gemeentelijk onderwijs (Francis Pattyn) 30’
Zie powerpoint.
•

School Noord:
o De zoco van de school noord krijgt 8/24en, deze worden omgezet naar 36en en
aangevuld om een voltijdse zoco te hebben. Er blijft een voltijdse zoco voor het lager. De
zoco moet die 12 pwb-uren niet invullen.
o Wat doet een zorgcoördinator?
De zoco staat zo weinig mogelijk in klas. De zoco ondersteunt de ouders, legt contacten
met het CLB, bereidt de testen voor om bv. Een kind te testen op ADHD, werkt een
zorgbeleid uit, ondersteunt leerkrachten met materiaal,…
o De SES-uren worden niet geoormerkt aan SES. Deze worden gebruikt om bv. e
coteachen.

•

School Centrum

o

•

Directie en bestuur vinden het belangrijk dat er ingezet wordt op taalinitiatie gezien er
veel mensen van buitenlandse herkomst zijn.

Coteaching
Coteaching, teamteaching is nog altijd de visie van het bestuur. Het is geen luxeonderwijs. De
investering in School Zuid is zo georganiseerd voor deze manier van lesgeven.
Het is belangrijk dat er met de leerkrachten geëvalueerd wordt en dat er verder wordt
gebouwd op de ervaringen met coteachen. Gaat coteaching niet ten koste van het onderwijs?
Zoals aangegeven tijdens het bezoek aan School Zuid, is de ruimte en de inrichting van de klas
van cruciaal belang. Er moet op tijd worden gedurfd om te evalueren. Wanneer er afgestapt
wordt van het coteachen zijn er nog meer uren nodig.

•

Berekening volgens noodwendigheid.
De pwb-uren worden schooljaar per schooljaar bekeken, afhankelijk van de noodwendigheden.
Scholen die stijgen in leerlingenaantal hebben altijd uren te kort. Scholen die dalen in
leerlingenaantal, hebben altijd uren over. In de praktijk zullen er minder dan 40 pwb-uren
worden gebruikt. Er komen telkens nog uren bij wanneer het aantal kleuters na de teldatum
nog stijgt.
School Noord wordt niet benadeeld. De school had er vorig jaar dubbel zoveel pwb-uren als
School Zuid.
Elk jaar wordt vertrokken van 0 pwb-uren, niet van de 52 uren van vorig jaar. De enige
objectieve manier is het om de berekening te maken obv het aantal leerlingen en het aantal
gesubsidieerde uren.
Het lager van School Noord heeft 48 uur voor 30 leerlingen. Het lager van school Zuid heeft 46
uur voor 36 leerlingen in het eerste leerjaar.
De stad geeft de 40 uren. Er wordt niet bespaard. Er blijft een voltijdse zoco in Hulste. De zorg
wordt niet afgebouwd.

•

Pers
Het persartikel wordt betreurd. Het stond vol met halve waarheden. Er wordt gevraagd om
over dergelijke onderwerpen mbt onze scholen niet te communiceren via de pers. Dat zal de
school schade toebrengen, en het leerlingenaantal zou kunnen zakken. Er zal daarom hier niet
op teruggekomen worden in de gemeenteraad. Er werd toelichting op deze commissie over het
onderwerp gegeven. Als inrichtende macht mag je de fout niet maken om zulke zaken in de
krant te zetten.

•

Historiek
Begin vorige legislatuur werd er nog 200 000 € en meer besteed aan PWB-uren. Dit werd
teruggebracht naar 100 000 euro en zorgde voor een evenwicht. Ondertussen gebruiken de
scholen ook al allemaal dezelfde tabel voor de berekening. Er wordt gevraagd wat de originele
vraag was van de directies voor schooljaar 2019-2020. Er werd voor het volgend schooljaar
afgetopt op 40 uren in beslotenheid van het CBS. Vroeger was het uitgangspunt fout: er werd
vertrokken van 200 000€ of 100 000€, niet van 0 uren/€. Alles wat erbij komt, is om de
kwaliteit van het stedelijk onderwijs te verhogen.
In de voorbije 20 jaar hebben we 4 gemeentescholen gesloten: Arendswijk, Zandberg,
Bavikhove en Kameleon. We blijven inzetten op drie volwaardige scholen. Vroeger hadden de
huidige drie geen kleuter. De schoolkeuze is kwalitatief in Harelbeke. Er is concurrentie tussen
de 3 netten. De calimerorol mag niet aangemeten worden.

5. Varia:
- Hallo Harelbeke;
Oproep om aanwezig te zijn op ‘hallo Harelbeke’.
(zie mail in bijlage als uitnodiging)
Doelstelling: hoe kunnen we participatieprojecten vorm geven in Harelbeke.
Het wordt een boeiende en creatieve avond.

