
BOS GROOT DEINZE 
INTENTIEVERKLARING 

 
De volgende besturen: 
 

- Vzw Katholieke Scholen Regio Deinze (KSRD) 
Ondernemingsnummer: 0416.935.593; met zetel te 9800 Astene, Nieuwstraat 60. 
In rechte optredend voor de scholen: 

o 061325: Vrije Basisschool Leernest, Kloosterstraat 3 te 9800 Bachte-Maria-Leerne 
o 024562: Vrije Basisschool Sint-Hendrik, Oostkouterlaan 7 te 9800 Petegem-aan-de-Leie 
o 024539: Vrije Basisschool Driessprong, Gaversesteenweg 126 B te 9800 Petegem-aan-de-

Leie 
 Met vestiging Kortrijksesteenweg 63 te 9800 Petegem-aan-de-Leie 

o 045211: Vrije Basisschool Mozaïek, Nieuwstraat 60 te 9800 Deinze 
o 107904: Vrije Basisschool Zeveren-Vinkt, Leeuwstraat 12 A te 9800 Deinze 

 Met vestiging Heerdweg 13 a te 9800 Vinkt 
o 024521: Vrije Basisschool, Kaaistraat 11 te 9800 Deinze 

 Met vestiging Ardense Jagersstraat-Gottem 6 te 9800 Gottem 
 Met vestiging Grijsbulckstraat 3 te 9800 Grammene 

o 115675: Vrije Basisschool , Kaaistraat 9 te 9800 Deinze 
 Met vestiging Dentergemstraat 55 te 9800 Deinze 

Vertegenwoordigd door Dhr. Renaat De Seranno en Dhr. Patrick De Decker 
 

- Vzw Vrij instituut voor Buitengewoon Onderwijs “Leieland” 
Ondernemingsnummer: 0414.086.862; met zetel te 9800 Deinze, Kouter 93 
In rechte optredend voor de scholen: 

o 027136: Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs “Leieland”, Kouter 93 te 9800 
Deinze 

Vertegenwoordigd door Dhr Luc de Trazegnies en Dhr. Eddy Omey.  
- Vzw B.O.-School ter Leie 

Ondernemingsnummer: 0434.980.860; met zetel te 9800 Deinze, Bachtekerkstraat 7 
In rechte optredend voor de scholen: 

o 027144: Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs – Ter Leie, Bachtekerkstraat 7 te 
9800 Deinze 

Vertegenwoordigd door Dhr. Frank Derweduwen en Mevr. Vera De Scheemaeker 
 

- Vzw Katholieke Scholen Machelen-aan-Leie,  
Ondernemingsnummer: 0452.613.084; met zetel te 9870 Machelen, Leihoekstraat 7 
In rechte optredend voor de scholen: 

o 107912: Vrije Basisschool Leiebloem Machelen, Leihoekstraat 7 te 9870 Machelen 
 Met vestiging Schoolstraat 18, te 9870 Machelen 

Vertegenwoordigd door Dhr. Christiaan Simoens en Mevr. Chantal De Meyere 
 

- Vzw Vrije Basisschool Nazareth 
Ondernemingsnummer: 0434.032.141; met zetel te 9810 Nazareth, Dorp 10 
In rechte optredend voor de scholen: 

o 024315: Vrije Basisschool Nazareth, Dorp 10 te 9810 Nazareth 
 Met vestiging Schoolstraat 11 te 9810 Nazareth 
 Met vestiging Oudenaardseheerweg 214 te 9810 Nazareth 

Vertegenwoordigd door Dhr. Mark Soens en Dhr.  Martin Lamont  
 



hierna allen samen ‘de besturen’ genoemd, bevestigen bij deze dat zij, in functie van een bestuurlijke 
optimalisatie en schaalvergroting, de nadrukkelijke intentie hebben om samen te overleggen en te 
onderzoeken hoe zij kunnen komen tot een doorgedreven samenwerking. De besturen streven ernaar om 
de concrete vorm van samenwerking uit te tekenen in de vorm van een verbintenis tegen 30 juni 2019. 
 
De DOELSTELLING van deze samenwerking is op basis van de gemeenschappelijke visietekst "visie op 
Bestuurlijke Optimalisatie en schaalvergroting van het basisonderwijs in de regio Deinze" , in een eerste 
fase, een overkoepelend samenwerkingsverband te realiseren onder de vorm van een “Vereniging van 
Schoolbesturen”  die het onderwijsaanbod voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) kan 
garanderen voor alle kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar in de regio Deinze en dat klaar is voor de 
uitdagingen van de huidige en toekomstige maatschappij. In deze zin vormt de intentieverklaring een 
onlosmakelijk geheel met de gemeenschappelijke visietekst zoals besproken en goedgekeurd op de 
vergadering van 18 juni 2018.  In deze eerste fase wil men de lokale autonomie bewaken door het behoud 
van de huidige plaatselijke besturen die de volle onderwijsbevoegdheid in zich dragen, en samen 
afspreken welke bevoegdheden zij overdragen naar het niveau van het samenwerkingsverband. 
Men wil vanuit het samenwerkingsverband komen tot efficiëntieverhoging in organisatie en 
dienstverlening voor de scholen, sterkere professionalisering van de schoolteams en hun besturen, 
solidariteit in middelen en mankracht en uitwisseling van expertise tussen scholen en besturen. 
Verder wil men onderzoeken of het ook mogelijk is om deze samenwerking uit te breiden met de besturen 
van de secundaire scholen in de regio, zodat men samen verantwoordelijkheid kan dragen voor het 
onderwijsaanbod over de volle breedte van het leerplichtonderwijs in de regio (gewoon en 
buitengewoon, algemeen vormend, technisch en beroepsonderwijs). 
In een latere fase kunnen zij beslissen om vanuit het samenwerkingsverband door te groeien tot één 
regionaal schoolbestuur. 
 
Als UITGANGSPUNTEN voor de vorming en de werking van dit samenwerkingsverband engageren de 
besturen zich om: 

- Het belang van de kinderen en jongeren en hun ouders als toetssteen te hanteren voor alle verdere 
besprekingen; 

- Zorg te dragen voor de onderwijsloopbaan van hun personeelsleden; 
- Een gezamenlijke missie en visie uit te werken voor het geheel van hun scholen gebaseerd op het 

concept van de “katholieke dialoogschool” en de vijf opdrachten van het Katholiek Basisonderwijs. 
Hierbij worden volgende accenten naar voor geschoven: eigentijds, contextueel, geloofwaardig, 
relevant, doordacht en zelfkritisch, open en verdraagzaam, zelfbewust en dialoogbereid, inclusief; 

- De directeurs van hun scholen en/of instellingen te betrekken bij het proces; 
- Samen de verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel van het katholiek onderwijs in hun regio; 
- Een code van goed bestuur te ontwikkelen gebaseerd op het charter van goed bestuur van 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen; 
- De eigenheid en de autonomie van de verschillende scholen te respecteren en de 

bevoegdheidsverdeling te organiseren vanuit een principe van subsidiariteit; 
- Te waken over een eenvoudig organogram en korte besluitvormingsprocessen; 
- De gelijkwaardigheid van alle participerende schoolbesturen te respecteren; 
- Open en eerlijk te communiceren; 
- De nodige middelen ter beschikking te stellen. 

 
De besturen beslissen om EEN STUURGROEP op te richten om de samenwerkingsvorm voor te bereiden. 

- De stuurgroep is samengesteld uit 2 bestuurders van iedere vzw, aangevuld met de schooleigen 
directeurs of een afvaardiging daarvan waar er meerdere scholen resulteren onder 1 bestuur. 
Tevens wordt voor elk deelnemend bestuur voorzien in een plaatsvervanger. 

- De bijeenkomsten van de stuurgroep worden voorbereid door een KERNTEAM, samengesteld uit 1 
gemandateerde per schoolbestuur en onder begeleiding van de procesbegeleider BOS van het 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, regio Oost-Vlaanderen. 



- De verslaggeving van stuurgroep en kernteam wordt toevertrouwd aan Dhr. Eddy Raes, 
coördinerend directeur van de Scholengemeenschap “Vrije Basisscholen Deinze SG42” te 9800 
Astene, Nieuwstraat 60. 

 
De stuurgroep zal een concreet stappenplan uitwerken voor het vervolg van het proces, wetende 
dat de streefdatum voor de samenwerkingsverbintenis 30 juni 2019 is.  
Bij de opmaak van het stappenplan houdt de stuurgroep inzonderheid rekening met het aspect 
communicatie. Er wordt duidelijk in gestipuleerd welke stakeholders wanneer, door wie en met 
welke boodschap geïnformeerd zullen worden. 

- De stuurgroep krijgt het mandaat om voor de verschillende beleidsdomeinen WERKGROEPEN op te 
starten ter ondersteuning van de stuurgroep. Volgende beleidsdomeinen komen daarbij in de 
focus: “identiteit en pastoraal”, “pedagogisch-didactisch beleid”, “personeelsbeleid”, “organisatie 
en administratie”, “financieel beleid”, “materieel beleid”, “preventie, veiligheids- en 
welzijnsbeleid”, “inspraakbeleid”, “communicatiebeleid”.  
De samenstelling van deze werkgroepen bestaat uit leden van de stuurgroep eventueel aangevuld 
met interne en externe experten, gekozen door of uit de deelnemende besturen en schoolteams. 

- De leden van de stuurgroep en van de verschillende werkgroepen gaan discreet om met de 
gegevens die zij zullen verwerven in het kader van de uitvoering van hun opdracht. Zij zullen 
hierover niet communiceren met derden buiten het kader van de stuur- en of werkgroepen. 

 
De besturen spreken af om DE KOSTEN die het onderzoeks- en overlegproces met zich meebrengen te 
verdelen volgens een procentuele verdeelsleutel gebaseerd op de basiswerkingsmiddelen die zij 
ontvangen van de overheid. (bedrag werkingsbudget op basis van schoolkenmerken zonder bedrag op 
basis van leerlingenkenmerken). 
 
 
Opgemaakt te Deinze op (datum) in vijf exemplaren 
 

Vzw Katholieke Scholen Regio 
Deinze (KSRD), 

Vzw Vrij instituut voor 
Buitengewoon Onderwijs 
“Leieland” 

Vzw B.O.-School ter Leie 
 

De gemandateerde: 
 
 
 
 
 

De gemandateerde: De gemandateerde: 

 
 

Vzw Katholieke Scholen 
Machelen-aan-Leie 
 

Vzw Vrije Basisschool Nazareth 

De gemandateerde: 
 
 
 
 
 

De gemandateerde: 

 


