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1. Goedkeuring van het verslag van 17 juni 2019
Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Uitpas
Zie pp in bijlage. Er is ook een filmpje ter beschikking.
Kristof De Kock geeft aan dat het stadsbestuur een oproep doet naar de scholen om samen te
werken met de Uitpas.
De bijdrage van het stadsbestuur kan in beperkte mate nog onderhandeld worden.
De bedoeling is om de drempel te verlagen zodat kinderen geboren in een kansarm gezin toch
meegaan op (meerdaagse) uitstappen.
Vanuit het Lyceum te Aalst geeft Vanessa Mallego mee dat de balans positief is als je rekening houdt
met het aantal onbetaalde schoolrekeningen waar je doorgaans als secundaire school mee kampt.
Het is zeker niet de bedoeling om minder uitstappen of minder ver/aantrekkelijke uitstappen te
programmeren.
Wel, word je uitgedaagd als schoolteam om meer bewust te zijn van de kostprijs en het doorrekenen
aan ouders.
Het is mogelijk dat enkele scholen opstarten vanaf september 2020 en dat andere scholen nog even
afwachten. Scholen die wensen op te starten kunnen contact opnemen met Kristof De Kock.
Kristof.DEKOCK@dendermonde.be
Cel Cultuurbeleid : 052 46 81 30

3. LOP afspraken m.b.t. de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021
3.1.
Regelgevend kader
Decreet goedgekeurd op 13.11.2019

Omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs (BaO/2012/01)
(aanpassingen/actualisering in het groen)
3.2.

Besluit aanmeldingen

Alle scholen melden niet aan.
De regelgeving verplicht scholen niet meer om aan te melden. Niet – aanmeldende scholen mogen
capaciteit bepalen in schooljaar 2020 -2021 en bij het bereiken van de vooropgestelde capaciteit
leerlingen weigeren.
3.3.

Voorrangsperiodes

Vroeg of laat starten met inschrijvingen ?
Enkele argumenten op een rijtje
▪

Basisscholen en CLB’s hebben tijd nodig om het studie – en schoolkeuzeproces te begeleiden.

▪

Schoolbesturen hebben voldoende tijd nodig om gezamenlijke afspraken te maken over de
start en de organisatie van hun inschrijvingsperiodes.

▪

Organiseren van infomomenten voor ouders ivm start van inschrijvingen en
inschrijvingsmodaliteiten (data, …)
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▪

Info ter beschikking voor CLB, andere scholen, intermediairs, stadsbestuur

▪

Afspraken binnen het LOP rond inschrijvingen zijn bindend.

1ste leerjaar secundair onderwijs
Broers en zussen + kinderen van personeel

Van maandag 3 februari 2020 tot en met vrijdag
21 februari 2020.

Sociale mix (toepassing van de dubbele
contingentering)
Vrije inschrijvingen

Van maandag 2 maart 2020 tot en met
maandag 16 maart 2020
Vanaf maandag 16 maart 2020
Hogere jaren secundair

Vrije inschrijvingen

Vanaf 20 april 2020

Afspraak : We bespreken met de scholen buitengewoon onderwijs welke periodes voorgesteld
worden.
3.4.

Capaciteit bepalen en dubbele contingentering toepassen

Afspraak : De relatieve aanwezigheid (verhouding indicator/ niet indicator lln) wordt berekend op
basis van de recentste cijfers. Het DB krijgt het mandaat om de toepassing van de dubbele
contingentering verder uit te werken.
3.5.

Volzetverklaringen/ weigeringen

Het document MNGI blijf in voege om ouders en het LOP te melden en motiveren over de weigering.
Voorstel : De volzetverklaringen worden via een applicatie online gezet op de LOP website. Zie
verder.
4. Deelorganen van het LOP
4.1.
Organogram
Besluitvorming en forum voor
overleg en informatie t.a.v. alle
LOP - leden

Bespreking van de realisatie van
LOP opdrachten
Uitwerken van voorstellen tav
Algemene Vergadering

Algemene
Vergadering

Dagelijks Bestuur

Inhoudelijke thema's
Samenwerking onderwijs welzijn
Acties/projecten/advies

Werkgroep OKAN

Stuurgroep Cool
Down

Bemiddelingscel

Vraag van de
ouder aan het
LOP om te
bemiddelen
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4.2.

Opmerkingen :

Stuurgroep Cool Down
Wim Leybaert geeft aan dat het mandaat van de stuurgroep Cool Down niet meer duidelijk is.
We verwijzen naar de nieuwe aanmeldprocedure dat wordt gevolgd m.b.t. NAFT en de opstart van
het meldpunt. In het overleg tussen CLB’s en Groep intro ter aansturing van het meldpunt is het LOP
niet betrokken. De verzuchtingen komen naar boven op de stuurgroep Cool Down, maar de
afspraken zijn niet in overleg met het LOP gemaakt.
De CLB’s en Groep intro werken aan een oplossing, maar momenteel stellen we vast dat de opstart
van een traject, na doorverwijzing door een schoolteam in een aantal dossiers te lang duurt.
Liesbeth Gosselin geeft aan dat het stadsbestuur enkel een samenwerkingsovereenkomst met Groep
Intro heeft over Cool Down en niet over NAFT. Cool Down – trajecten worden momenteel opgestart
via de nieuwe aanmeldprocedure.
Wim Leybaert stelt voor aan het stedelijk onderwijsbeleid om een intergemeentelijke samenwerking
te verkennen. De subsidies rond NAFT worden op Vlaams niveau per arrondissement toegekend. Als
de randgemeenten van Dendermonde ahv een verdeelsleutel mee bijdragen, kunnen we voorkomen
dat de middelen zijn opgebruikt half weg het schooljaar.
Afspraak :
We spreken af dat elke school intern bekijkt met leerlingbegeleider, directie en CLB of er
mogelijkheden zijn om de opstart te versnellen. Deze mogelijkheden worden besproken op het DB.
De CLB’s bekijken intern welke oplossingen mogelijk zijn.
Liesbeth Gosselin bekijkt met de schepen van onderwijs of er bereidheid is om het aanbieden van
NAFT en Cool Down intergemeentelijk te verkennen.

5. Besteding van het LOP – budget_2019
5.1.
Regulier LOP - budget
▪

Vastlegging kalenderjaar 2019 – 1400 euro saldo op 1.10.2019

▪

Uitgaven Belgica (vergaderzaal voor werkgroepen en andere LOP – vergaderingen)

▪

Cursus ‘Mind Spring Junior

▪

Taalgroep : Arabisch/ Frans

▪

Opstart november /december

▪

Verder verloop in 2020

▪

Kostprijs 1500 euro (+ ev. tolk)

▪

Contactpersoon : CAW (Elmira Erstukajeva)

▪

OKAN – coördinatoren : Ingrid De Wael en Maarten D’Hooghe

▪

Deelnemers : 15 personen
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5.2.

Restbudget LOP’s Vlaanderen

Op 8 november kregen alle LOP voorzitters en deskundige de mededeling dat er opnieuw
restbudgetten ter beschikking zijn om acties te organiseren die de LOP werking kunnen versterken.
2000 euro is het maximumbedrag dat je als LOP kan ontvangen.
Instructie AGODI /Gemandateerd voorzittersoverleg :
De gemandateerde LOP-voorzitters stellen voor om deze budgetten maximaal in te zetten voor het
bereiken van ouders rond onze decretale opdrachten en doen in die zin een oproep. Maandag 18
november ’19 is de deadline voor de voorstellen.”
De Algemene Vergadering keurt het voorstel goed om de kostprijs van de applicatie voor
volzetverklaringen online te zetten en te koppelen aan de website :
www.naarschoolindendermonde.be
Deze applicatie is transparant en gebruiksvriendelijk voor ouders en intermediairs om een overzicht
te hebben over het onderwijsaanbod en de volzetverklaringen.
Voor Verslag, Liesbeth Croene.

5

6

