Ter attentie van ouders
en personeel
Mededeling : nieuwe Scholengemeenschap, nieuw Schoolbestuur
Inleiding en situatieschets.
Vorige generaties werd het katholiek onderwijs vooral ondersteund, geleid, georganiseerd
door parochies, seminaries en kloostergemeenschappen. De toenmalige Inrichtende
Machten werden dan ook hoofdzakelijk bevolkt door parochiepriesters en religieuzen. Door
het dalend aantal priesters en de achteruitgang van de kloostergemeenschappen werden de
leidinggevende posities in het katholiek onderwijs met mondjesmaat overgenomen door
lekenvrijwilligers. Organisatie en leiding van scholen evolueerde zo stilaan van die
Inrichtende Machten naar Schoolbesturen.
Ondertussen evolueerde ook de eisen en kwaliteit van onderwijs, de regelgeving werd
complexer, financiële lasten werden ondanks subsidiëring steeds zwaarder,
maatschappelijke verplichtingen hoger. Het wordt dus voortdurend moeilijker om met een
beperkt aantal vrijwilligers aan de stijgende verantwoordelijkheid, de eis naar
professionalisering, de hoge maatschappelijke verwachtingen qua onderwijs en opvoeding…
te voldoen.
Kort samengevat : de huidige Schoolbesturen staan voor enorme uitdagingen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen / Een breder kader / BOS
De koepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen beseft deze problematiek en stelde daarom voor
kleinere schoolbesturen te laten samenwerken om zo hun slagkracht te verhogen. Zij
kwamen zo met het BOS-voorstel : Bestuurlijke Optimalisatie en Schaalvergroting. In dit
kader hebben de schoolbesturen van de katholieke basisscholen van De Klinge, Sint-Gillis en
Stekene elkaar gevonden en hebben zij besloten intens te gaan samenwerken en zelfs te
fusioneren tot één nieuw schoolbestuur.

Ons lokaal/regionaal antwoord : een nieuwe VZW en Bestuur KABAWANO
De eerste contacten tussen de Schoolbesturen van de basisscholen van De Klinge, Sint-Gillis
en Stekene dateren reeds van 2015. Sindsdien is de samenwerking en het vertrouwen
gegroeid en zijn fusieplannen gesmeed. Een stuurgroep bestaande uit bestuursleden van de
3 betrokken VZW’s pakte het fusieproces grondig aan, ondersteund door verschillende
werkgroepen. Dat alles onder vakkundige begeleiding van Christ De Schepper, BOSprojectbegeleider van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, bisdom Gent. Het eind van dit proces
leidde tot de uiteindelijke definitieve fusie bekrachtigd op 9 juni 2020.
Op 1 september 2020 zullen de 10 katholieke basisscholen (16 vestigingen) van Stekene,
Sint-Gillis en De Klinge dus geleid worden door één schoolbestuur. De 3 VZW’s zijn
gefusioneerd, maar elke school behoudt zijn eigen identiteit en eigenheid met katholieke
wortels. Er zijn ook heel wat plannen voor nieuwbouw en vernieuwbouw.
Door deze fusie en bundeling van de krachten kan veel meer bereikt worden op vlak van
infrastructuur, ICT, leerlingenbegeleiding, personeelsbeheer enz… Het nieuwe schoolbestuur
zal financieel, organisatorisch en juridisch veel sterker staan. Bovendien zal collegiale
samenwerking tussen onze basisscholen, die allen een gelijklopende visie en karakter
hebben, een pedagogisch-didactische meerwaarde betekenen.
De 10 basisscholen (16 vestigingen) die tot de nieuwe scholengemeenschap behoren zijn :
- 3 Beuken (Hellestraat, Stekene)
- 7-sprong (Kemzeke)
- Eeckberger (’t Kalf, Sint-Gillis) + vestiging Wegwijzer (Meerdonk)
- Hoge Geest (De Klinge) + vestiging Kieldrechtstraat
- Klimop (Sint-Gillis) + vestiging Hoogeinde
- Pieternel (Sint-Pauwels, enkel kleuters)
- Toermalijn Geel (Stekene)
- Toermalijn Groen (Stekene) + vestigingen kleuters Bosdorp en Verkenstraat
- Tuimelaar (Klein-Sinaai)
- Zonnebloem (Koewacht) + vestiging kleuters Kruisstraat (Moerbeke)
Goed voor samen ongeveer 2650 leerlingen en 260 personeelsleden.
De werknaam van het nieuwe gefusioneerde bestuur is KABAWANO, wat staat voor
KAtholieke BAsisscholen WAasland NOord. Dit zit onder een nieuwe VZW KABAWANO
waarvan de Algemene Vergadering zal bestaan uit alle leden (samen een 25-tal) van de 3
vroegere VZW’s : VBS De Hoge Geest (De Klinge), Kath. Scholen regio N-Waasland (Sint-Gillis)
en Parochiaal Schoolcomité H. Kruis (Stekene).
Het (toekomstig) Bestuur is een versmelting van de voorgaande Raden van Bestuur
aangevuld met enkele nieuwe jongere krachten : voorzitter Eric Audenaert, ondervoorzitters
Jean-Marie Van Gavere en Patrick Van Hiel, secretaris Marie-Jeanne Smeets,
penningmeester Edwig Leten, Richard Windels, Marc Van Heck, Etienne Van Kerckhove,
Guido Van de Vyvere en Brendan Revyn. Om de directies te vertegenwoordigen in Het
Bestuur zal coördinerend directeur Stany Schevenhels optreden als permanent adviseur.

Autonomie van de scholen en lokale verankering
De fusie is vooral een bestuurlijke operatie.
Onze scholen blijven hun autonomie en eigen karakter bewaren. Uit doorlichtingen blijkt dat
de dagdagelijkse inzet en het idealisme van directie en personeel in onze scholen positieve
resultaten oplevert. Dat moet ook onder de vlag van KABAWANO zo kunnen blijven.
Bovendien werken onze directies al een tijdje nauwgezet samen o.l.v. een coördinerend
directeur en ook de verschillende personeelsgroepen delen al kennis, onderwijsmethoden,
ervaring… ter bevordering van de pedagogisch-didactische kwaliteit.
Ook op de lokale verankering via oudercomité, ouderraad, vriendenkring, steunende VZW,
feestcomité, vrijwilligers en medewerkers blijven wij rekenen. We willen via deze weg aan al
deze mensen onze appreciatie uitdrukken voor de inspanningen die zij leveren ter
ondersteuning van onze scholen.

Besluit
Op 9 juni 2020 heeft de fusie van de drie hoger genoemde schoolbesturen plaatsgevonden.
De nieuwe VZW zal de naam dragen VZW Katholieke Basisscholen Waasland Noord, afgekort
KABAWANO.
In de scholen zelf verandert aan de eigen werking weinig. Wel hopen wij door onderlinge
samenwerking tussen de verschillende scholen pedagogisch-didactische kwaliteitscontrole
en kwaliteitsbevordering te verwezenlijken.
Op bestuurlijk vlak vindt een reorganisatie plaats die zal leiden tot meer efficiëntie op vlak
van administratie, boekhouding en financiën, infrastructuur, juridische aspecten,
communicatie.
We zijn er van overtuigd dat het schoolbestuur, directies, personeel, ouders, vrijwilligers en
medewerkers zullen blijven samenwerken in het volste vertrouwen in het belang van de
opvoeding en een kwaliteitsvol onderwijs voor onze kinderen en kleinkinderen. Zo wordt
KABAWANO een wissel op en een investering in een mooie toekomst.

Het Bestuur KABAWANO

Mogelijke foto’s ter illustratie : - 3 voorzitters die documenten ondertekenen
- projectbegeleider Christ De Schepper
- Het (nieuw) Bestuur

