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LOP Zele Basis 

Verslag Algemene Vergadering  

10.12.2019 

 

Aanwezigheidslijst 
  A V Afw 

Vertegenwoordiging van de directies van de scholen in het werkingsgebied van het LOP 

Freddy Baeyens  
Vervangen door Martine D’Hooghe  

GVBS De Kouter Basis x   

Tine Uvin PIUS X  x  

Myriam De Wachter PIUS X x   

Bernadette Van Der Burgt Basisschool Heikant x   

Luc Herwege De Vlinderboom X   

Lieve Poelman De Kleuterkouter x   

Geert Rombout Gemeentelijke school x   

Lucinda  Van Hove GO! De Schatkist x   

Johan De Kimpe GVBuO De Zonnewijzer x   

Vertegenwoordiging van de schoolbesturen van de scholen gelegen in het werkingsgebied 

Tineke Lootens Schepen van Onderwijs  x  

Ward De Paepe VZW Vrij Onderwijs x   

Peter Rupus Schoolbestuur Heikant x   

Katrien De Boyser Schoolbestuur GO! x   

Vertegenwoordiging van de directies van CLB 

Gina Verschraegen VCLB  x  

Christelle D’Haemer CLB GO!   x 

Vertegenwoordiging van de inrichtende machten van CLB in het werkingsgebied 

Leen Duym VCLB x   

Hilde Merckx CLB GO!   x 

Vertegenwoordiging van de representatieve vakorganisaties 

Bensliman Abdislam Tabet ACOD x   

     

Vertegenwoordiging van etnisch-culturele minderheden 

Yurdaer Özkan Minderhedenforum/Leerschakel   x 

Mohamed Tabet Moskeevereniging    

Okay Özel Moskeevereniging x   

Vertegenwoordiging van de integratiesector 

Christel Immegeers Integratiedienst  x  

Zuleyha Kolcu Agentschap Integr en Inburgering  x  

Vertegenwoordiging van de socio- culturele en economische partners 
 

Maria Claeys OCMW x   

 Kind en Gezin    
 

Vertegenwoordiging van het onderwijsopbouwwerk 

Imke Kint Brugfiguur x   

Toegevoegde leden 

Claudio Snauwaert ALDI Vrij Onderwijs Zele  x  

Afvaardiging van het LOP 

Christophe Verneirt LOP Voorzitter x   

Liesbeth Croene LOP Deskundige x   
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1. Goedkeuring van het vorige verslag van 15 oktober 2019 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

2. Afspraken m.b.t. het melden van capaciteit aan het LOP 

De AV gaf het mandaat aan het DB om te bespreken of er een consensus kan gevonden worden rond 

het afstemmen van de capaciteit op het geboortecijfer van Zele. 

Rekening houdend met kinderen die buiten Zele wonen en naar Zele naar school gaan, stelt het DB 

voor om maxima te bepalen op 127 % van het geboortecijfer (circa 220 kinderen) = 279 kinderen. 

In overleg met de schoolbesturen werden volgende maxima per school in consensus naar voor 

geschoven :  

Gemeente
-school 

PX Kk  1 Kk 2 Kouter Basis – 
Cederlaan 

Vlb 
Avermaat 

Vlb 
Durmen 

Vlb 
Huivelde 

Heikant Schatkist 

46 48 32 24 18 20 16 20 40 15 

 

Besluit : voorstel wordt goedgekeurd. 

AGODI bezorgt de LOP’s een vernieuwd sjabloon om de capaciteiten en de vrije plaatsen te melden 

aan het LOP.   

Het LOP gebruikt het sjabloon waarin de dubbele contingentering wordt toegepast op alle 

geboortejaren en leerjaren. 

Er zijn inhoudelijk geen opmerkingen.  Liesbeth bekijkt nog het probleem voor scholen met een 

andere versie van Excel.  Automatische functies werken niet altijd. 

Afspraak : Capaciteiten worden bezorgd tegen 16 december 2019. 

 

3. Aanmeldingsdossier t.a.v. de Commissie voor Leerlingenrechten CLR) 

Het aanmeldingsdossier werd goedgekeurd op de vorige AV van 15.10.2019 toen het regelgevend 

kader van het decreet /goedgekeurd in april 2019 nog van kracht was. 

De Vlaamse regering keurde echter een nieuw decreet in oktober goed met als gevolg dat scholen 

mogen kiezen of ze aanmelden of niet.   

Administratief is het niet meer nodig om een nieuw aanmelddossier in te dienen.  LOP Zele heeft een 

langlopend aanmelddossier dat in 2015 werd goedgekeurd.  Het is voldoende om een formeel 

meldingsformulier in te vullen en het dossier in bijlage te bezorgen aan CLR. 

Het LOP moet geen afwijkingen van een standaarddossier argumenteren. 

(Bepalen van 2 deelgebieden voor toepassing van dubbele contingentering en de verplichting aan 

ouders om minimum 2 schoolkeuzes op te geven.) 

Besluit :  

De AV keurt het voorstel goed om te melden aan de Commissie voor Leerlingen Rechten dat Zele 

basis aanmeldt voor schooljaar 2020-2021.  LOP – voorzitter, Christophe Verneirt krijgt het mandaat 

om het meldingsformulier te communiceren aan de Commissie voor Leerlingen Rechten. Het LOP 

Zele vraagt een subsidie aan en duidt het gemeentebestuur Zele aan als begunstigde. 
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Overzicht van de wijzigingen :  

- Vestigingsplaats Kamershoek meldt niet aan / geen aanbod meer 

- Ouders geven minimum 2 schoolkeuzes op 

 

4. Communicatie naar ouders/ ondersteuning van schoolteams m.b.t. aanmelden 

Communicatieplan wordt goedgekeurd.  (zie bijlage) 

Tineke Lootens, schepen van onderwijs doet de suggestie om creatief te zijn op de opendeurdag. 

Het is winter, dus kunnen we niet volop de deuren open gooien maar pijltjes, ballonnen, vlaggetjes,… 

kunnen de ouders helpen de ingang te vinden. 

5. Armoedebeleid voordracht Albert Janssens 11/02/20 

Dagorde :  

Onthaal om 16u Start om 16u15 
stipt 

Pauze om 17u45 2de deel om 
18u15 

Einde om 19u30 

 

Broodjes en drank zijn voorzien. 

Inschrijvingen :  

De teller staat ongeveer op 300 inschrijvingen.  In de Wiek zijn in totaal 400 plaatsen ter beschikking. 

16u is een moeilijk tijdstip voor vrijwilligers/leden van ouderverenigingen. 

 

6. Taalbeleid 

6.1. Bezoek aan basisschool De Droomballon 

Het is een zeer waardevol initiatief om ATN – leerlingen zo gastvrij en talrijk op te vangen in een 

deelgemeente van Sint-Niklaas waar overwegend minder anderstalige leerlingen wonen. 

Bv. het gebruik van de UITPAS is heel sterk ingeburgerd. 

Enkele LOP – leden merken op dat er vooral nood is aan expertise rond 

taalverwerving/taalvaardigheid bij 2de en 3de generatie – leerlingen. 

Voorstellen :  

- Uitwisseling expertise organiseren tussen scholen van Zele 

- Praktijkvoorbeelden zoeken in kleinere steden waar ook een eerder homogene allochtone 

gemeenschap aanwezig is.  Mechelen, Diest ? 
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6.2. Opvolging overleg van 3.12.2019 met culturele organisaties rond meertalig opvoeden, 

taalontwikkeling en taalverwerving van het Nederlands 

Er was een goede opkomst van vertegenwoordigers van : 

Moskeevereniging (zowel vrouwen als mannen, jongeren (ZEJO)) 

Welzijnsschakels (ACV), Schooltas. 

Vanuit het gemeentebestuur waren de schepen van onderwijs, burgemeester, Imke en Christel 

aanwezig. 

Ook het Dagelijks Bestuur van het LOP was representatief vertegenwoordigd. 

 

De visietekst over meertaligheid werd positief onthaald. 

Volgende thema’s kwamen prioritair naar voor :  

Bij de Turkse verenigingen blijkt evenzeer een grote bezorgdheid te leven rond taalvaardigheid, 

leerwinst en betrokkenheid op school. 

Er is een doelgroep van gezinnen die te weinig bewust is van de nood om het Nederlands vaak te 

spreken in de gezinssfeer, in de vrije tijd.  We mogen dit niet veralgemenen. 

Sommigen gezinnen zijn bezorgd, maar weten niet goed hoe ze dit probleem van taalvaardigheid 

kunnen verhelpen. 

De moskeevereniging ervaart dat de gezinnen die de scholen moeilijk bereiken ook door de 

moskeevereniging moeilijk bereikt worden.  Het zijn vaak heel opvoedbewuste ouders die hun 

kinderen koranlessen laten volgen.  Deze kinderen hebben meestal geen problemen met het 

Nederlands. 

Er wordt opgemerkt dat de ontwikkeling van de thuistaal een goede opstap is naar de kennis van het 

Nederlands als 2de taal, maar de vertegenwoordigers geven aan dat het aanleren van de Turkse taal 

in  2de en 3de generatie ook zijn beperkingen heeft.  (Bv. enkel mondelinge overdracht, dialect,…) 

Het kwam nogal centraal naar voor dat Turkse kinderen naar Turkse televisieprogramma’s kijken en 

niet naar bv. Ketnet.   

Het is wel heel belangrijk om de thuistaal een positieve plaats te geven op school want zo ervaren de 

kinderen dat ze trots mogen zijn op hun cultuur en achtergrond en dat heeft een goede invloed op 

hun welbevinden en zelfvertrouwen. 

Het is belangrijk om een onderscheid te maken in de capaciteiten van een leerling en het niet 

begrijpen van het Nederlands waardoor de leerling bv. een vraagstuk in wiskunde niet kan oplossen. 

Opmerking van een directeur : We ervaren dat de kinderen niet altijd begrijpen waarom ze hun 

thuistaal in bepaalde situaties niet mogen spreken.  Bv. omdat ze dan in groepjes op de speelplaats 

praten en andere kinderen/leerkracht hen niet meer begrijpen.  Het is moeilijk om afspraken te 

maken waar de thuistaal functioneel kan ingezet worden en waar het eerder tot negatieve zaken kan 

leiden.  Kinderen ervaren niet genoeg intrinsiek dat het Nederlands een hefboom is naar meer 

kansen tot zelfontplooiing,… 

Abdi merkt op dat het gebrek aan informeel contact  zoals we die vaststellen tussen Vlaamse en 

Turkse kinderen in Zele evenzeer ontbreekt tussen volwassenen van Vlaamse en Turkse roots.  Het is 

een maatschappelijk probleem,…  (Wie heeft iemand van Turkse roots in zijn vriendenkring ?) 



 
5 

Suggesties :  

Okay stelt voor om de 2 ‘top’ momenten waarop  bijna alle Turkse gezinnen naar de moskee komen 

te gebruiken om dan iets te vertellen over het belang van taalverwerving en de bezorgdheid die er 

leeft rond taalachterstand en kennis van het Nederlands. 

De Moskee – vereniging nam ook contact op met de Turkse ambassade. Ook daar is men heel erg 

bewust van de problematiek.  Er lopen gesprekken om kennis te maken met de burgemeester van 

Zele en de moskee te bezoeken. 

Kan de moskeevereniging lessen Nederlands organiseren, huiswerkbegeleiding aanbieden ?   

 

Afspraken :  

Het LOP organiseert een volgende consultatie met meertalige ouders die niet aangesloten zijn bij een 

vereniging.  De visietekst wordt toegelicht en bekeken of er nog aanvullingen nodig zijn,… 

Het LOP is ter beschikking van de moskeevereniging om ev. te ondersteunen/te bespreken welke 

acties al concreet kunnen uitgewerkt worden op korte termijn. 

7. Varia: 

Johan De Kimpe nodigt de leden van de AV uit op een open schooldag De Zonnewijzer op 18 maart 

2020, met focus op Autisme Spectrum Stoornis. 

 

 

Voor Verslag, Liesbeth Croene 

 


