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Beste lezer
Tradi oneel brengen we net voor de paasvakan e een nieuwsbrief uit van de Scholengemeenschap Scholen
aan de Durme. De nieuwsbrief staat deze keer in het teken van “Samenwerking vrij basisonderwijs en vrij se‐
cundair onderwijs ”. De drie regio’s Zele, Lokeren en Hamme stellen de concrete invulling van de samenwer‐
king in deze nieuwsbrief voor. Veel leesplezier!

We wensen jullie een zalig paasfeest en een deugddoende vakan e!

Namens de scholengemeenschap,
Gunter Maes, Lieven Haems, Dilia Van Avermaet & Els Willems

Samenwerking vrij basisonderwijs en vrij secundair onderwijs in Zele

Samen sterk in onderwijs

‘Samen sterk in onderwijs’ is de slogan op de banners van alle Zeelse scholen die katholiek onderwijs aanbieden en
op de gezamenlijke website die vorig schooljaar online kwam ( www.kaozele.be ). Het gee aan dat alle Zeelse
vrije basisscholen en OLVI‐Pius X één grote familie vormen. Daarnaast hebben we uiteraard ook een sterke band
met de gemeentelijke basisschool.
In 1997 veranderde het Zeelse onderwijslandschap zeer ingrijpend. Twee inrichtende machten (vzw Schoolcomité
Vrij Onderwijs Regio Zele en vzw Ins tuut Onze‐Lieve‐Vrouw) die in Zele vrij onderwijs organiseerden, fusioneer‐
den en de vzw Vrij Onderwijs Zele zag het licht.
Deze vzw werd de inrichtende macht van alle Zeelse scholen van het katholiek onderwijs, met uitzondering van de
wijkschool op de Heikant die een eigen schoolbestuur hee . En dat was – en is – zeker niet niks. 1 zelfstandige
kleuterschool, 3 basisscholen, 1 school voor buitengewoon lager onderwijs en 2 secundaire scholen; 7 scholen ver‐
deeld over 14 ves gingsplaatsen, die voortaan voor hun algemeen beleid, infrastructuur, financieel en personeels‐
beleid rekenden op ondersteuning van dat nieuwe schoolbestuur.
Dankzij die nieuwe structuur werd de samenwerking nog intenser. Er kwamen nog ruimere ontmoe ngskansen in
oﬃcieel overleg: de gezamenlijke ondernemingsraad en het comité preven e en bescherming op het werk werden
uitgebreid. Ook de minder formele contacten namen toe, occasioneel of bij een feestelijk moment in een of ande‐
re school, in de parochie of bij het schoolbestuur.
Het samengaan van de twee schoolbesturen bracht ook het Onze‐Lieve‐Vrouwins tuut en het Pius X‐ins tuut
(fusie in 1981 van het Pius X‐college en de Vrije Technische School) dichter bij elkaar en maakte het mogelijk dat ze
in september 2000 verenigd werden op één campus. Twee scholen met hun eigen tradi e en achtergrond groei‐
den hier jaar na jaar tot een (h)echte pedagogische eenheid met extra kansen voor een ruimer studieaanbod en
gegarandeerde onderwijskwaliteit, een nog eﬃciëntere inzet van mensen en middelen, een prach ge uitbouw van
de infrastructuur.
De eenheid werd in 2012 nog eens extra beves gd toen we het geheel omdoopten in OLVI‐Pius X en een nieuw
logo lieten ontwerpen. De opening van de nieuwbouw in 2013 vormde een ander hoogtepunt.
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Naast de groei en ontwikkelingen in OLVI‐Pius X is het overleg en de goede samenwerking tussen OLVI‐Pius X en
de Zeelse basisscholen nooit uit het oog verloren, want uiteindelijk hebben we dezelfde bedoeling. Het is onze
gezamenlijke missie dat de ons toevertrouwde kinderen en jongeren volop hun talenten mogen ontdekken en
ontplooien om zo hun toekomst voor te bereiden.
Geregeld overleg over onderwijsthema's is in Zele al een lange tradi e en ervaren we als zeer nu g en noodzake‐
lijk. De brug basisonderwijs – secundair onderwijs, afstemming van de lessen Frans, het gebruik van de BaSO‐
fiche, het onderwijsaanbod, ac eve werkvormen en diﬀeren a e, … zijn voorbeelden van onderwerpen die al
aan bod kwamen.
Het is ongetwijfeld een feit dat basis en secundair onderwijs elkaar kunnen inspireren bij de onderwijsvernieu‐
wing, bij veranderende pedagogische en didac sche inzichten. We zullen elkaar zeker ook op de hoogte houden
van de leerplanontwikkelingen: het ZILL‐verhaal in het basisonderwijs en de nieuwe leerplannen in de eerste
graad secundair onderwijs vanaf september 2019. En daarbij de vlo e overgang samen blijven verzorgen.
Om de brug te verkleinen nodigen we de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in de loop van het tweede se‐
mester uit in OLVI‐Pius X. De vijfdejaars komen aansluitend bij het leerplan WO experimenteren met wetenschap‐
pen en techniek. De zesdejaars bieden we doe‐ac viteiten aan die kunnen helpen bij de studiekeuze die ze samen
met hun ouders eind juni moeten maken.
Het maandelijks overleg met algemeen directeur Claudio Snauwaert houdt ons enerzijds op de hoogte van het
reilen en zeilen binnen het basisonderwijs en gee de kans om thema's aan te reiken die best ook over de onder‐
wijsniveaus heen worden aangekaart.
Het is duidelijk dat de band tussen de Zeelse scholen bijdraagt tot degelijk eigen jds onderwijs van de keuterklas
tot het zesde of zevende jaar middelbaar onderwijs, samen staan we inderdaad voor sterk onderwijs dichtbij.
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Samenwerking vrij basisonderwijs en vrij secundair onderwijs in Lokeren

In haar BOS‐strategie (Bestuurlijke Op malisering en Schaalvergro ng) stuurde de overheid een jdje geleden aan
op grotere scholengroepen. De belangrijkste target van deze bestuurlijke op malisering is dat scholen van verschil‐
lende types en niveaus met een stevige regionale se ng in één schoolbestuur vertegenwoordigd zouden zijn. Dit
hee een aantal grote voordelen:

 het verhogen van de exper se binnen de schoolbesturen;
 het genereren van meer middelen die eﬃciënter kunnen worden ingezet;
 het aanbieden van een transparant onderwijsaanbod, zonder overlap en liefst zonder lacunes.
Het Katholiek onderwijs Vlaanderen kiest in dit kader voor bestuurlijke schaalvergro ng en mikt op een 150‐tal
schoolbesturen in plaats van de 780 die nu het basis‐ en het secundair onderwijs organiseren. In 2020 zullen de
scholengemeenschappen zoals we die nu kennen, verdwenen zijn.
Ook de Lokerse katholieke scholen zi en niet s l. Vijf jaar geleden, op 12 september 2012 om precies te zijn, werd
de vzw VLOT! opgericht, die de vier vrije secundaire scholen, het Sint‐Teresiacollege te Eksaarde, het VTI Sint‐
Lauren us, Onze‐Lieve‐Vrouw‐Presenta e (OLVP) en het Sint‐Lodewijkscollege, groepeert. De scholengroep telt in
totaal 6 instellingsnummers.
In september 2014 star e de vzw KaBaOLok, het Katholiek BasisOnderwijs Lokeren & Moerbeke‐Waas, die op dat
moment bestond uit en kleuter‐ en basisscholen, een nauwe samenwerking met de twee basisscholen voor bui‐
tengewoon onderwijs van De Vinderij, die behoren tot de vzw Zorg en Onderwijs De Hagewinde. In maart 2015 te‐
kent de VLOT!‐scholengroep een samenwerkingsovereenkomst met KaBaOLok en vanaf 1 september 2015 start
ook een nieuwe coöpera e tussen VLOT! en de school voor buitengewoon secundair onderwijs De Karwij, die
eveneens behoort tot vzw Zorg en Onderwijs De Hagewinde. Tot slot moeten we ook zeker nog vermelden dat er
naast de koppelingen KaBaOLok, VLOT! en SADD (Scholen aan de Durme), ook nog een intense band is op het ni‐
veau van Buitengewoon Onderwijs die vorm krijgt door enerzijds diezelfde link KaBaOLok‐SADD, anderzijds door
het overkoepelende dak van Zorg en Onderwijs De Hagewinde.
Samengevat: op dit eigenste moment telt het Lokerse Vrije Onderwijs 3 vzw’s:

 de vzw KaBaOLok (basisschool Heiende, lagere school OLVC, vrij kleuterschool Duizendvoet, vrije basisschool
Bengel, de Karwij, de Vinderij, de Palster, basisschool Sint‐Lodewijkscollege Doorlaar, O.L.V.‐Presenta e Bos‐
kesschool, basisschool Veertjesplein, Oudenbos, Vrije basisschool Dol‐fijn)

 de vzw Zorg en Onderwijs De Hagewinde (De Karwij, De Vinderij en het Mul func oneel Centrum of MFC)
 de vzw VLOT! (campus Sint‐Lodewijkscollege, campus Sint‐Teresiacollege, campus Sterrenhof en campus VTI
Sint‐Lauren us)

Op de volgende bladzijde vind je de logo’s van de scholen die behoren bij de respec evelijke vzw’s:
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In een eerste fase zien we in Lokeren met de schoolbesturen en direc es een aantal samenwerkingsmogelijkheden
op onderwijskundig, logis ek en strategisch gebied.
Meer info over deze samenwerking tussen KaBaOLok en VLOT! lezen we o.a. op de website van KaBaOLok,
h p://www.kabaolok.be/#scholengemeenschap‐scholen:
Onze basisscholen werken nauw samen met de secundaire VLOT!‐scholen. We organiseren ac viteiten waarbij we
van elkaar kunnen leren, maar die er vooral voor zorgen dat het secundair onderwijs voor de leerlingen een logisch
vervolgverhaal wordt op de basisschool.
Concreet betekent dat onder andere dat:


scholen zich engageren om bij elkaar op werkbezoek te gaan;



leerkrachten van de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs overleggen om leergebie‐
den zoals wiskunde, Frans en Nederlands beter op elkaar af te stemmen;



zorgcoördinatoren van de basisscholen en leerlingenbegeleiders van het secundair onderwijs regelma g hun
exper se rond zorg met elkaar delen;



de VLOT!‐scholen voor onze leerlingen informa emomenten organiseren om hen te helpen bij het maken van
een goede studiekeuze.

De stappen die nu gezet worden tussen de besturen van het Katholiek Basisonderwijs Lokeren & Moerbeke‐Waas
en van de VLOT!‐scholengroep is een logisch gevolg van eerdere stappen die binnen Lokeren reeds werden gezet.
We denken hierbij aan de contactavonden met de basisscholen, de Doedagen, hospiteermomenten jdens peda‐
gogische studiedagen en ini a even om leerlingen in contact te brengen met wetenschap, techniek en technolo‐
gie.
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Sinds vorig schooljaar stelt de VLOT!‐scholengroep haar LEGO Educa on Lab ter beschikking aan de derde graad
basisonderwijs. In dat uitstekend uitgeruste lokaal kunnen de leerlingen aan de slag gaan met de robots van LEGO
Educa on en er in een uitdagende leeromgeving geac veerd worden om zelf te ontdekken, crea ef te zijn en pro‐
blemen op te lossen. KaBaOLok is hierbij een bevoorrechte partner.
Op logis ek vlak beloven de scholen om hun
exper se in verband met overheidsopdrach‐
ten te delen. Daarnaast willen ze werken aan
een gezamenlijk aankoopbeleid en samenwer‐
ken op het gebied van preven e, welzijn op
het werk en ICT. Op publicitair gebied onder‐
nemen het lager en secundair onderwijs nu
reeds gemeenschappelijke ac es, waarvan de
kerst‐ en nieuwjaarskaart en het gezamenlijk
adverteren twee mooie voorbeelden zijn.

We zijn ervan overtuigd dat de scholen elkaar zullen verrijken en dat vanuit een gedeelde visie een gezamenlijke
doelgerichtheid zal groeien. Zo kan zich in Lokeren een sterke groep van scholen vormen met een ruim, gevarieerd
studieaanbod, een goede onderwijskwaliteit en een aantrekkelijke leeromgeving. ‘We willen dat ieder kind van 2,5
tot 18 jaar en zelfs ouder in het Lokerse vrij onderwijs een plaats en een gepaste begeleiding krijgt. Aangezien er in
dat Lokerse vrij onderwijs geen concurren e tussen de scholen speelt, kunnen we ons voor honderd procent focus‐
sen op leerlinggericht onderwijs: niet de onderwijsvorm, maar de talenten van de leerlingen staan centraal. We
trachten vanuit het secundair onderwijs een zo ruim mogelijk studieaanbod te garanderen en zijn ervan overtuigd
dat we via een intense synergie de kwaliteit van het Lokerse vrij onderwijs nog kunnen verbeteren en de zorg voor
de leerlingen kunnen op maliseren.’
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Samenwerking vrij basisonderwijs en vrij secundair onderwijs in Hamme

KOHa staat voor Katholiek Onderwijs Hamme. 8 scholen in Hamme gaan sinds maart 2015 met deze naam door
het leven. Dit betekent niet dat zij voor die datum onbestaande waren.
Jarenlang maakten 6 basisscholen en 2 secundaire scholen (Heilig Har ns tuut en Sint‐Jozefins tuut) deel uit van
een groep die tot eenzelfde schoolbestuur behoorden. Er werd reeds samengewerkt tussen de verschillende scho‐
len maar dit was niet al jd even zichtbaar en duidelijk naar de buitenwereld toe. Direc es waren zich hiervan be‐
wust en na overleg werd er gekozen voor een nieuwe naam met een nieuw logo.
Anno 2018 is KOHa een gekende naam in Hamme en omstreken. Het logo met de acht gekleurde bloemblaadjes is
ondertussen ingeburgerd bij de leerlingen, ouders en personeelsleden van de KOHa‐scholen.
De nauwe samenwerking tussen alle scholen hee al heel wat vruchten afgeworpen. De toekomst van KOHa is ver‐
zekerd.
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