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Schooljaar 2019-2020 was een atypisch schooljaar. We werden 
verplicht om onderwijs tijdelijk anders te gaan organiseren. Welke 
veranderingen ook op lange termijn invloed zullen blijven hebben, is 
nog niet altijd even duidelijk. 

Corona heeft alleszins een grote impact gehad op het hele 
schoolgebeuren. 

De Onderwijsraad kon niet samenkomen. Via deze weg geven we toch 
samenvatting van de belangrijkste zaken van het afgelopen 
schooljaar, al dan niet aangevuld met de huidige stand van zaken 
(einde kalenderjaar 2020). 

Indien u bijkomende opmerkingen of vragen heeft, contacteer onze 
dienst gerust. 
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Er werd met de werkgroep kleuterparticipatie een flyer uitgewerkt, ter 
aanvulling van de brochure basisonderwijs, om kleuteronderwijs te 
promoten:
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• Voorjaar 2020: infosessies geannuleerd 

• Najaar 2020: 1 sessie volzet, 2e sessie geannuleerd 

• Ook vraag naar sessie voor professionelen →wordt 
opgenomen, waarschijnlijk najaar 2021. 

• Traject op maat voor een school kan aangevraagd 
worden via K&G. 
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BaO: 

Schooljaar 2019-2020: 

2 wereldklassen: vervolg wereldklas Melsele en ‘opstart’ wereldklas 
Beveren (effectieve opstart pas september 2020)

Wereldklasje Melsele (lln Westakkers): 

• Leerlingen ingeschreven in OLVG en de Toren. 

• Lesgeefster vanaf september 2020: Kaat Van Gucht. 

• Extra hulp van vrijwilligers (oproep op website Beveren)
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Nieuw centrum aan station Beveren 

• Wereldklas in lokalen Focus (Kruibekesteenweg). Lesgeefster: 
Nadia Saidi. 

• Leerlingen ingeschreven in de Bever, Centrumschool, Sancta Maria 
en Sint-Lodewijk. 

• Uren Nadia schooljaar 2020-2021: 4 Kei, 13 gemeente, 7 GO! In de 
namiddag verdeelt Nadia haar tijd over de 4 scholen naar gelang 
de nood. 

• Leerlingen kenden valse start door Corona. In schooljaar 2019-
2020 zijn ze niet naar school geweest… Kaat Van Gucht is periode 
maart-juni in het opvangcentrum zelf aan kleine groepjes 
initiatielessen gaan geven. 
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SO: 

OKAN

• Was tot december 2019 volzet, daarna terug enkele plaatsen door 
afronden OKAN traject sommige leerlingen. Klas aangevuld met 
leerlingen uit opvangcentrum Beveren. 

Opvolgtraject OKAN

• Vraag om ook BaO mee op te nemen in deze werkgroep aangezien 
het aantal AN in BaO sterk stijgt. Start: 2021 (door corona toch 
alles on hold nu). 

• Er zal vooral ingezet worden op welbevinden van de leerlingen. 
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Tolken 

Tolken aanvragen kan niet meer via het Sociaal Huis. 

Scholen hebben login gekregen om zelf rechtstreeks tolken aan te 
vragen via agentschap integratie en inburgering. 

Het flankerend onderwijsbeleid regelt deze kosten. Facturen worden 
verzonden naar dienst Onderwijs. 

Kosten aangerekend na annulering aanvraag zijn voor de scholen zelf. 
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• Periode: 10 t.e.m. 21 augustus. 

• Enkel op doorverwijzing van de school. 

• Voormiddag: les, namiddag: sport en spel. 

• Subsidies Vlaamse Overheid: 2500 EUR per klas.

Algemene opmerking: 

Zomerklassen kunnen heel nuttig zijn maar de timing was 
zeer krap. Hierdoor kan je leerlingen en hun ouders niet of 
niet voldoende bereiken en was het moeilijk om pakket op 
maat per doorverwezen leerling op te maken. 
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BaO: 

Locatie: Centrumschool (alle lln BaO)

Doelgroep:  1e – 3e leerjaar, 4e – 6e leerjaar en AN 

Organisatie: Oscarcrew (zowel lesgedeelte als sport en spel)

Totaal aantal leerlingen: 33

Ook Sociaal Huis organiseerde in Ter Vesten hun jaarlijkse 
zomerklasjes voor anderstaligen BaO, elke di en do vm. 
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SO: 
Locatie: KA (enkel lln KA): 1e graad 2e graad en OKAN. 

Aantal klassen: 4

Lesgedeelte door eigen leerkrachten, sport en spel door Jeppasport. 

Zomer 2021? 
• Voor herhaling vatbaar, zeker voor de anderstaligen! 

• Budget door gemeente voorzien in 2021 indien geen subsidies vanuit 
Vlaanderen : 10 000 EUR

• Samenwerking/afstemming met Sociaal Huis

• Opstart organisatie: start kalenderjaar 2021. 
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Najaar 2019: 
• 16 lessenreeksen gepland

• 13 lessenreeksen effectief gestart

• 3 geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen

Voorjaar 2020: 
• 12 lessenreeksen gepland

• 10 lessenreeksen effectief gestart

• 2 geannuleerd door start verbouwingswerken

• Half maart: alle lessen door Corona geannuleerd  
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Capaciteitsmiddelen 2018

Er zit enige vertraging op de uitvoering van de plannen bij elke school. 
Vooropgestelde datum realisatie was 1/9/2021. Dit zal verlaat worden. 
Verantwoording vertraging wordt teruggekoppeld naar Vlaamse 
Overheid.  

Capaciteitsmiddelen 2021

• 3,9 miljoen aan extra middelen voor onderwijszone Sint-Niklaas.

• Taskforce Onderwijszone beoordeelde dossiers. 

• Prioriteit: Quick wins en focus op TSO en BSO 

• GTI was enige Beverse project en kreeg 595 054 EUR

Capaciteitsmonitor 2021

In 2021 komt er nieuwe capaciteitsmonitor SO op niveau onderwijszone
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SCHOOLJAAR 2019-2020

Aanmelden = Samenwerking tussen Sint-Niklaas, Temse, Stekene, 
Kruibeke en Beveren (schooljaar 2018-2019 enkel Beveren en 
Middenschool Stapsteen)

30 maart tot 24 april: periode aanmelden

Door corona-maatregelen was ondersteuning anders dan vorig jaar. 

• Papieren versie aanmeldingsformulier

• Loket op afspraak in verschillende steden en gemeenten

• Sommige ouders waren moeilijk te bereiken door basisscholen
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Resultaat aanmeldingen regio Beveren-Kruibeke-Temse-Sint-
Niklaas-Stekene

1e KEUZE 2325 92%

2e KEUZE 103 4%

3e KEUZE 19 0,75%

4e KEUZE 3 0,20%

5e KEUZE 1 0,05%

NERGENS TOEGEWEZEN
65 3%

TOTAAL 2516 100%
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Resultaat toewijzingen Beveren

1A 1B
Plaatsen Toe-

gewezen 
Wacht-
lijst

Plaatsen Toe-
gewezen 

Wacht-
lijst 

SMM 300 289 0 24 24 9

GTI 112 56 0 48 34 0

KA 176 168 0 24 24 18

MSR 12 9 0 / / /
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Resultaat toewijzingen Beveren
1e keuze scholen Beveren schooljaar 2020-2021: 

• 1A: 100%

• 1B: 83%

KA Beveren richtte extra klas 1B in om grootste deel wachtlijst op te 
vangen. 

Verschil met aantallen vorig jaar is mede te verklaren door: 

• Minder dubbele aanmeldingen door verruimen regio. 

• Knik in geboortecijfer 2008: 529 t.o.v.  In 2007: 588. De komende 
jaren stijgt het wel weer. 
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TRAJECT DOEL
GROEP

WAT ORGANISATOR BUDGET 
2020

RAKET
(eerder LIFT)

3e KL Klassikaal traject met 
leerkracht, leerlingen 
en ouders

Stop 4-7 12 000

TOM =
Traject Op Maat 

LO Traject op maat van de 
klasgroep

Huis van het Kind  
Sint-Niklaas

28 000

School motiveert aanvraag bij dienst Onderwijs → screening door stuurgroep → doorgeven aan organisator

NAFT
(eerder Time Out)
= Naadloze 
flexibele trajecten

SO Individuele of klassikale 
trajecten. 
Korte of lange trajecten

Vanaf 2020: verschillende 
aanbieders: 
• Groep Intro,
• Naft Waas
• Profo

28 000

School doet aanvraag bij CLB → CLB geeft door aan Naft-Cel → Naft-Cel wijst case toe aan aanbieder
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Trajecten Raket/TOM schooljaar 2019-2020: 

• De Bever (TOM)
• Centrumschool (Raket)
• Wonderwijs (Raket en TOM)
Trajecten verliepen anders dan andere jaren door Corona… In de mate van 
het mogelijke werden deze opgevolgd. 

• Naft: trajecten gingen in de mate van het mogelijke door.   

Ook volgend schooljaar wordt gekeken om een corona-veilig aanbod uit 
te werken voor de scholen. 



9. KANSARMOEDE OP SCHOOL 
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Tip: https://www.aanpakschoolfacturen.be/

Schoolparticipatiefonds:

• Nog steeds niet voldoende respons (op basis van demografische 
gegevens Beveren). 

• Totaal bedrag schooljaar 2019-2020: 11.096,59 EUR

• Tegen schooljaar 2021-2022: werken aan flyer die uitnodigt om te 
lezen in plaats van lange brief… 

• Regel i.v.m. terugwerkende kracht is verwarrend en administratief 
niet eenvoudig voor scholen → in overleg met Sociaal Huis kijken of 
deze kan vereenvoudigd worden. 

https://www.aanpakschoolfacturen.be/
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Brugfiguren/wijkwerkers:

• Er zijn in 2020 2 wijkwerkers gestart in Kallo: Stefaan Segaert en 
Nathalie De Vis van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.

stefaan.segaert@samenlevingsopbouw.be

nathalie.de.vis@samenlevingsopbouw.be

Ze zijn momenteel de wijk en het middenveld aan het verkennen. 

Het buurtlokaal is gevestigd achteraan in een gelijkvloers appartement. 

• Aanwerven brugfiguren staat op de agenda van Sociaal Huis in 2021. 

mailto:stefaan.segaert@samenlevingsopbouw.be
mailto:nathalie.de.vis@samenlevingsopbouw.be
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Gerealiseerd in 2019

• OLVG Melsele: markering fietsstraat en proefproject 
schoolstraat

• Kallobaan Beveren: 2 slagbomen en signalisatie 
schoolstraat

• Cauwenstraat Vrasene: 1 slagboom en signalisatie 
schoolstraat

• Poerdam Haasdonk: 1 slagboom en signalisatie 
schoolstraat



SUBSIDIE VEILIGE SCHOOLOMGEVING

35

Gerealiseerd in 2020

• OLVG Melsele: verlichting Ponjaardwegel en slagboom 
in Sint-Elisabethstraat aan bakker Van Hoorick 

• Galg- en puntverlichting zebrapaden (5)

• Signalisatieborden school- en fietsstraten

• Uitkom fietspad Meersen

• Fietssuggestiestroken Gaverlandstraat



11. KIVA



KIVA

37

• Anti-pestprogramma

• Kick off gemeentescholen was voorzien september 2020 (uitgesteld). 

Opzet: 

• KiVa uitrollen in de gemeentescholen (vanaf schooljaar 2020-2021)

• Subsidiekanalen onderzoeken

• KiVa uitrollen in andere scholen binnen Beveren (die traject nog niet 
gevolgd hebben) indien zij dit wensen .

• KiVa uitrollen over grenzen van de scholen heen: sport en vrije tijd. 


