- PERSBERICHT ‘De klucht van het gemeentelijk onderwijs in Oosterzele’
Het schepencollege begaat als inrichtende macht van het gemeentelijk onderwijs de
ene flater na de andere. De ene afdeling heeft te veel leerlingen, maar in nieuwe
lokalen wordt niet tijdig voorzien. De andere afdeling heeft een dalend
leerlingenaantal door het steeds uitstellen van renovatiewerken. De leerlingen die
wel al in een vernieuwde klas zitten, worden echter uit hun klas gezet in het kader
van buitenschoolse activiteiten. SVVO klaagt deze werkwijze aan en raadslid Filip
Michiels zal hierover de bevoegde schepen interpelleren op de gemeenteraad van
morgen, woensdag 27 augustus.
Het gemeentelijk onderwijs vierde in mei 2008 zijn 400e leerling. Dat stijgend
leerlingenaantal is o.a. te danken aan de inzet van de leerkrachten. Het zijn de
afdelingen in Oosterzele en Balegem die hun leerlingenaantal zien stijgen. Zo staat
op de agenda van de gemeenteraad de goedkeuring van en huurovereenkomst voor
de plaatsing van klascontainers aan de afdeling Oosterzele. Door plaatsgebrek is het
noodzakelijk de accommodatie uit te breiden en hierop wordt ingegaan door 6
flexicoms te huren, die samen 2 lokalen zullen vormen.
De afdeling Balegem heeft – na de renovatie van enige jaren terug - ook een
stijgend leerlingenaantal, maar de leerkrachten van deze school zijn op het einde van
de zomervakantie in laatste instantie zelf aangewezen om in voldoende lokalen te
voorzien, zodat alle leerlingen op 1 september hun plaatsje zouden hebben. Het is
zo dat de 2e graad wordt opgesplitst, en elk leerjaar moet een klasje krijgen. Ook de
refter wordt opgesplitst, en de boterhammenrefter verhuist – door plaatsgebrek –
naar de zolderverdieping.
Grote ergernis
Els François (leerkracht in Balegem en OCMW-raadslid voor SVVO):
“We hebben momenteel twee klaslokalen tekort. Op zolder zou een
grote ruimte worden opgesplitst voor een extra klas. Dat was zo
besproken op de schoolraad van laatstleden. De schepen van Onderwijs
was hiervan op de hoogte. Er was gepland om de werken te laten
starten bij het begin van de zomervakantie. We zijn nu aan het einde
gekomen van de vakantie en er gebeurde tot vorige week niets.
Daarom is de directeur op zoek gegaan naar ‘paravans’, om zo op de
zolderverdieping 2 afzonderlijke klassen te maken. Het is geen echte oplossing, maar
wat kunnen we anders doen? De technische dienst faalde. De schuld ligt echter niet
enkel bij hen! Het schepencollege die zogezegd alles goedkeurde, volgde niet het
dossier niet op. Zou dit de bedoeling zijn?! Schilderwerken in Oosterzele,
renovatiewerken in Scheldewindeke, verbouwingen op zolder in Balegem,… Van een
steunende inrichtende macht is duidelijk geen sprake!!!!”
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Ook ‘tweedesteenlegging’ blijft uit…
In Scheldewindeke een omgekeerd problematiek. De renovatie van de school wordt
voortdurend uitgesteld en het leerlingenaantal blijft hierdoor dalen, ondanks de inzet
van de leerkrachten.
Filip Michiels: “We kaartten de problematiek met onze SVVO-fractie
deze legislatuur reeds 3 maal aan. Ik stelde hierover de schepen van
Onderwijs o.a. in februari 2007 een vraag omdat het renovatiedossier
steeds maar wordt uitgesteld. De eerste steenlegging gebeurde kort voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, maar het blijft wachten op de
tweede steen. In juni 2007 verklaarde de meerderheid vaart te willen
steken achter de bouwplannen voor het GILO Windeke, maar ook aan het begin van
het schooljaar 2008-2009 blijkt dat er tot op heden niets is gebeurd. Onze
fractieleider Luc Verbanck kaart reeds jaren aan dat de subsidies sinds 1998 klaar
staan.”
Luc Verbanck: “Bij de begrotingsbesprekingen voor 2001 besliste de
meerderheid om het werk één jaar uit te stellen, ondanks de slechte
staat van de speelplaats. Het schoolgebouw zou worden uitgebreid met
de bouw van twee klaslokalen, een sanitair blok en een administratieve
ruimte. Ook de speelplaats wordt heraangelegd. In oktober 2002 werd
dan weer aangekondigd dat er met de werken zou gestart worden,
eenzelfde verhaal in juni 2007, maar tot op vandaag blijft alles bij het oude.”

Foto 1: de leerlingen van het 3e 4e leerjaar in Scheldewindeke zaten oorspronkelijk in de middelste
nieuwbouwklas.

Michiels: “ Maar wat we dit weekend vernamen, overtreft echt alle
waarschijnlijkheid. De leerlingen van het 3e en 4e leerjaar, die nu wél over een
degelijk klaslokaal beschikten, moeten verhuizen naar een klasje dat men n.a.v. de
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renovatie plant af te breken. Hun klas werd volledig ontruimd omdat daar
computerlessen voor senioren zouden worden georganiseerd. Deze lessen werden
tot nu toe in de bibliotheek georganiseerd. SVVO heeft er geen probleem mee dat
deze lessen worden gegeven, maar de leerlingen mogen hiervan toch niet de dupe
zijn… Wij stellen ons dan ook ernstige vragen bij de intenties van de meerderheid, en
ik zal de bevoegde schepen hiervan dan ook om een woordje uitleg verzoeken. 1
september is normaal dé nieuwe start, maar voor heel wat leerlingen en leerkrachten
dit jaar waarschijnlijk niet echt een goeie start…”

Foto 2: Vanaf 1 september verhuist de 2e graad in Scheldewindeke naar het oude (rode) klasje, dat n.a.v.
renovatiewerken normaal binnenkort zou gesloopt worden…
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