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Verslag
1.

Flankerend onderwijsbeleid

Schepen van onderwijs Fernand Van Trimpont geeft toelichting bij het flankerend onderwijsbeleid van de stad.
In december is het meerjarenplan 2014-2019 van het nieuwe stadsbestuur goedgekeurd. Gelijke
onderwijskansen, gekoppeld aan tewerkstellingskansen van schoolverlaters, zijn daarbinnen een belangrijke
materie. Meer dan in het verleden wil de stad Geraardsbergen de regierol voor onderwijs opnemen,
ondersteunend en netoverstijgend.
De stad wil dit doen in nauwe samenwerking met het LOP en het OCMW. Het OCMW hecht veel belang aan
onderwijs in de strijd tegen kinderarmoede. Het OCMW richt zich in haar acties vooral op de begeleiding van
gezinnen en het voorschoolse traject. Deze doelstelling zal mee vormgeven aan de oprichting van het Huis van
het Kind (speloteek, project Gelijk aan de Start…).
In 2014 staan centraal in het flankerend onderwijsbeleid:
Werken aan taalstimulering via de speelpleinwerking. De vorming van de animatoren wordt
intensiever.
Het bundelen van het aanbod van de stad naar de scholen
Verkeersveiligheid
Ouderbetrokkenheid via het Brugfigurenproject van het Ronde Kruis (zie verder punt 2)
de
Sensibilisering rond technisch onderwijs (techniekclub voor 5 leerjaar LO, bezoek aan beroepenhuis).
De contactpersoon van de Stad, zowel voor het beroepenhuis als voor de opleidingsbeurs, is:
Viviane Meeremans
administratief medewerker
viviane.meeremans@geraardsbergen.be
Stadsbestuur Geraardsbergen
Externe Zaken- Lokale Economie
Kattestraat 27
9500 Geraardsbergen
tel +3254 43 44 88
fax +3254 43 33 20

2.

Project Brugfiguren (Rode Kruis)

Gaëlle Huysentruyt, Jeannine De Waele en Kris Boenaert geven toelichting bij het project Brugfiguren van het
Rode Kruis. De powerpoint-presentatie vindt u in bijlage (bijlage 1). Op de vergadering wordt ook een map
uitgedeeld. In de map is een brochure te vinden met alle info, evenals een aanvraagformulier, voor scholen die
willen instappen in het project.
De bedoeling van het project is om via de hulp van vrijwilligers ondersteuning te bieden aan maatschappelijk
kwetsbare kinderen, die een kloof ervaren tussen het thuis- en het schoolmilieu. Er zijn diverse manieren van
ondersteuning mogelijk:
Begeleiding binnen de school (bv. helpen met lezen)
Huiswerkbegeleiding thuis of op school
Nederlands oefenen op niet-schoolse wijze
Begeleiden van de ouders
Het Rode Kruis helpt bij de recrutering van de vrijwilligers, geeft hen een opleiding, volgt de vrijwilligers op en
zorgt voor hun verzekering. De coördinatie gebeurt door de lokale afdeling van het Rode Kruis in samenwerking
met de stad. Er zijn geen speciale voorwaarden om vrijwilliger te kunnen worden (behalve een getuigschrift van
goed gedrag en zeden); er is ook geen vergoeding voorzien. De opleiding is wel volledig gratis.
De eerste stap is dat binnen de scholen gepeild wordt naar de interesse om in te stappen, en op welke wijze.
Op het Dagelijks Bestuur van 11 februari worden de resultaten teruggekoppeld.

3.

LOP-beleidsplan 2013-2019

Tijdens het eerste trimester is binnen het Dagelijks Bestuur gewerkt aan de opmaak van een beleidsplan voor
de beleidsperiode 2013-2019. Eerst werden de leden via een enquête bevraagd naar de prioritaire thema’s en
werden de resultaten besproken; vervolgens werd afgestemd op de meerjarenplannen van de Stad en het
OCMW; tenslotte werd het ontwerp in bijlage goedgekeurd (zie bijlage 2).
Bespreking:
1.

Het LOP streeft naar een intense samenwerking met de Stad en het OCMW
o Ook de Stad en OCMW willen een actief onderwijsbeleid in het teken van gelijke kansen. Het spreekt
dan ook vanzelf dat we best de krachten en de expertise bundelen waar gewenst en verdelen waar
nodig. Op het Dagelijks Bestuur van 17 oktober 2013 werden de beleidsplannen op elkaar afgestemd.
Naargelang het thema zal een andere instantie het voortouw nemen (zie bijlage 3).
o Het LOP nodigt deze partners ook uit om mee gebruikt te maken van haar overlegstructuur, vermits de
relevante betrokkenen daar reeds verzameld zijn. Per vergadering zal de agenda op voorhand worden
overlegd.

2.

Aan het begin van de beleidsperiode maken we een uitgebreide omgevingsanalyse
o We streven naar een brede omgevingsanalyse, die naast onderwijs ook gegevens bevat over de
demografische, sociaal-economische, etnisch-culturele… context
o We kunnen hiervoor grotendeels beroep doen op de Dienst Sociale Planning van Provincie OostVlaanderen. Zowel kwantitatief als kwalitatief is dat een hele goede zaak, maar we zijn wel afhankelijk
van de timing die voor hen mogelijk is. Zij leveren deze service immers ook aan andere Oost-Vlaamse
organisaties (o.a. LOPs).
o We werken in het kader van omgevingsanalyse uiteraard ook samen met de Stad en het OCMW.

3.

Het LOP wil de bestaande goede werkingen voortzetten
o Het LOP heeft een goede traditie opgebouwd inzake (creatief) werken rond kleuterparticipatie
o In het voorbije en lopende schooljaar is gebleken dat er goede mogelijkheden liggen in het
samenwerken met de Kunstacademie

4.

Het inschrijvingsbeleid wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd en zonodig bijgestuurd
o Voorlopig wordt het bestaande beleid verdergezet. D.w.z. de schoolbesturen houden hun individuele
autonomie voor het bepalen van het streefpercentage van de contingenten. Permanente evaluatie is
echter nodig.
o In Geraardsbergen is er geen capaciteitsdruk. Daardoor is er enerzijds twijfel aan de effectiviteit van
dubbele contingentering, anderzijds vrees voor leerlingenverlies bij een streefnorm die teveel zou
afwijken van de bestaande toestand.
o Geraardsbergen kent een duidelijk onderscheid inzake relatieve aanwezigheid (RA) van indicatorleerlingen tussen de scholen van het centrum (hoge RA) en de scholen van de rand (lage RA). (Zie
document bijlage 4). In beide deelgebieden is de RA per vestigingsplaats vrij evenwichtig verdeeld. Eén
vestigingsplaats echter kent de laatste jaren een scherpe stijging van indicatorleerlingen.
o Waar teveel segregatie zou dreigen, moet wellicht gezocht worden naar alternatieve methoden om de
sociale mix te verbeteren

4.

Toeleiders in diversiteit

De dienst Integratie van de stad stelt twee medewerkers voor die werkzaam zijn binnen het project Toeleiders
in Diversiteit: Omer Abdul Hameed en Petimat Radueva.
Omer Abdul Hameed is in het voorjaar gestart als toeleider in diversiteit bij de stad. Na Gohar en Adam, is
Omer een luisterend oor en wijst hij nieuwkomers de weg naar de verschillende diensten. Omer is afkomstig uit
Ramallah en spreekt Nederlands, Frans, Engels en Arabisch.
Petimat Radueva is gestart in oktober van dit jaar. Petimat is afkomstig uit Tsjetsjenië en spreekt Nederlands,
Engels, Russische en Tsjetsjeens.
Met deze talenkennis en hun persoonlijke ervaring zorgen zij voor een vlotte communicatie tussen
nieuwkomers en de diensten.
Alle nieuwkomers en diensten kunnen beroep doen op Omer en Petimat. Zo worden ze ingeschakeld om
samen met verschillende scholen of diensten het contact met ouders te optimaliseren en misverstanden
omwille van een andere taal of andere cultuurverschillen te vermijden.
Het project Toeleiders in Diversiteit is een initiatief van het Sociaal Huis in samenwerking met de stad
Geraardsbergen, OCMW Geraardsbergen en ODiCe vzw.
Contact: ben je nieuwkomer en heb je vragen, contacteer Omer telefonisch op 0477 24 86 19 of per mail via
omer.toeleiders@gmail.com en Petimat op 0470 41 97 43 of petimatradueva@gmail.com
Ben je een dienst die op de Sociale Kaart staat of een school en wens je meer te weten te komen over dit
project, aarzel dan niet om de PID (Participatie- en integratiedienst) te contacteren op 054 43 44 84 of per mail
op integratiedienst@geraardsbergen.be

