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BESTE LEZER
Voor u ligt het jaarverslag van 2020.
Een document waarin we kunnen terugblikken op een aantal cijfers. Cijfers zijn een bevestiging, een erkenning, een feit. Feit is
dat het leerlingenaantal van Scholengroep 26 “Mandel en Leie”
opnieuw gegroeid is. Een duidelijke groei die perspectieven biedt
voor de toekomst.
Het jaarverslag laat ons ook nog eens stil staan bij onze visie en
beleid. Met sterke waarden voorop bieden we kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind, elke jongere en elke volwassene in de regio
Kortrijk, Menen en Roeselare. Na de fusie met het volwassenenonderwijs van Brugge en Oostende zijn we bovendien nu actief in
een groot deel van onze provincie. Dit kwalitatief onderwijs wordt
aangeboden door scholen en centra waarin directie, coördinatoren, leerkrachten, begeleiders en medewerkers samen school maken.
U, als lezer van dit jaarverslag, vormt een belangrijke schakel binnen ons onderwijs. Samen leren samenleven kunnen we alleen
doen als alle betrokkenen meegaan in ons verhaal.
2020 was echter ook het jaar van corona, de pandemie die ons
voorlopig niet zal los laten. De pandemie zorgt met de gevolgen,
en richtlijnen om die te beperken, voor heel wat uitdagingen. We
hebben en zullen grondig moeten nadenken over de organisatie
van ons onderwijsgebeuren. Hierin liggen ook kansen om ons onderwijs ‘future proof’ te maken in ons streven niet naar het normaal, maar naar een nieuw normaal.
Bedankt voor het vertrouwen.
Algemeen Directeur Diter Den Baes
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OPRICHTINGSJAAR SCHOLENGROEP 2000

PASPOORT
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kinderdagverblijven
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internaat met permanente openstelling
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tehuis
Bijzondere Jeugdzorg

secundaire scholen

internaten

CVO met verschillende
vestigingsplaatsen

8 605

leerlingen
lager & secundair onderwijs
+ deeltijds kunstonderwijs

15 000

Cursisten
volwassenenonderwijs

36%
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64%
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205 000 m²
Totale oppervlakte
gebouwen

23 605

totaal aantal leerlingen
(d.d. 1 februari 2020)

2 400

personeelsleden

LEERPLICHTONDERWIJS

LEERLINGENAANTALLEN
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schooljaar
2016-2017
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0

GRAFIEKEN

Leerlingen buitengewoon onderwijs
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INLEIDING

BELEIDSPLAN

Deze nota schetst de krijtlijnen hoe we het
strategisch plan ’20-’25 wensen vorm te geven. Dit door het ruime kader waarbinnen we
gaan werken te schetsen en de werkwijze te
definiëren.
Wij vertrekken vanuit 3 grote (algemene) doelstellingen: hoe kunnen we ons marktaandeel
versterken, kwalitatief onderwijs verstrekken
en dit binnen een financieel gezonde structuur,
met de nodige aandacht voor solidariteit en
optimalisatie van de beschikbare middelen.
Wij vertrekken vanuit van 3 algemene pijlers:

1
ENGAGEMENT
Als onderwijsverstrekker, werkgever hebben wij een engagement tegenover elke lerende, het personeel en maatschappij

2
PARTICIPATIEF BELEID
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eigenaarschap - samenwerken - ondernemen
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3
KWALITEIT
kwaliteitsontwikkeling - kwaliteitszorg - kwaliteit bewaken

Participatief beleid :

eigenaarschap – samenwerken – ondernemen

CONCEPT

BELEIDSPLAN
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Participatief school maken, behelst in wezen
het betrekken van medewerkers bij het beleid.
Die betrokkenheid beoogt het creëren van
een geest van samenwerking en het oproepen
van een gevoel van eigenaarschap. Ze is opgebouwd rond vier pijlers.

9

Hierbij moet duidelijk gemaakt worden dat we
een gedeelde verantwoordelijkheid hebben
waarin iedere betrokkene zijn rol opneemt:
Op niveau van de scholengroep willen we
doorheen de onvermijdelijke structuren en
procedures de effectiviteit, autonomie en
verantwoordelijkheid van de scholengemeenschappen en scholen versterken. De scholengroep is verantwoordelijk voor de pedagogische randvoorwaarden, kwaliteitskaders en
een doorgedreven dienstverlening op gebied
van infrastructuur –preventie en personeel.
De scholengemeenschap is de facilitator en katalysator van het onderwijskundig leerproces.
Door een intensieve samenwerking zoeken we
naar kruisbestuiving over scholen heen.
Het eigenaarschap van de directie binnen de
uitoefening van de functie moet gevrijwaard
blijven. Door de fundamentele randvoorwaarden te faciliteren zal de kerntaak van de directeur “school maken” versterkt worden: een
sterk pedagogisch project met een sterk team
realiseren. De beleidsvoerende autonomie om
de onderwijskwaliteit te garanderen, gebeurt
binnen de vooropgestelde kwaliteitskaders.

Een organisatorische pijler betreft inspraak
en betrokkenheid bij het bepalen van de
strategische richting die we uit gaan.

Ondernemerschap staat voor initiatief
nemen en durf tonen.

1 2
3 4
Samenwerken betekent voor ons op
eigen initiatief hulp bieden en hulp vragen. Samen optrekken voor het gemeenschappelijk belang.

Het stimuleren van eigenaarschap wat
enerzijds de ruimte laat voor voldoende
autonomie maar ook verantwoordelijkheid.

Participatief beleid :

eigenaarschap – samenwerken – ondernemen

ONZE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

BELEIDSPLAN
We gaan voor een kwalitatief pedagogisch
project met een sterk team met een opvolging
van de (pedagogische) randvoorwaarden.
Waarbij de waarden van ons PPGO over alle
domeinen centraal staan.
Een voorsprong op morgen nemen door:
Onze onderwijsaanpak toekomstgericht vorm
te geven. Hierbij staan kwaliteit, persoonlijke
groei, leerwinst en leerplezier centraal.
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Het vermogen tot innovatie en levenslang leren bij onze geëngageerde en gepassioneerde
professionals, die dagelijks onze waarden uitdragen en vormgeven in kwalitatief onderwijs,
bevorderen.
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Brede scholen creëren die, in de omgeving
waar ze deel van uitmaken, actief deelnemen
aan het maatschappelijke leven en debat.
Overkoepelende SD: Onze instellingen zijn
brede scholen in interactie met de omgeving.

We geven onze onderwijsaanpak toekomstgericht vorm waarbij kwaliteit, persoonlijke groei,
leerwinst en leerplezier centraal staan.

SD1
SD3
Participatief school maken binnen een
performante en transparante
organisatie.

Onze scholengroep bevordert het vermogen tot
innovatie en levenslang leren bij geëngageerde en gepassioneerde professionals die onze
waarden dagelijks uitdragen en uiting geven aan
kwalitatief onderwijs.

SD2
SD4
Een samenhangend lange termijn beleid die kiest voor:
Een duurzame inzet van financiële middelen
Een open, duurzame en veilige leer- en leefomgeving voor de lerende en de professional
Een optimaal gebruik van het patrimonium
en zo de scholen versterkt om noodzakelijke veranderingen door te voeren.

RAAD van BESTUUR

TONNY SLEMBROUCK
ondervoorzitter

CAROLINE OOSTHUYSE

EDDY MONDY

EDWIN REVYN

MARTIN COURTENS
voorzitter

YVAN WINNE

LUC VANOVERBERGHE
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SONIA ROOSE
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BILLY BUYSE

DITER DEN BAES
Noot: samenstelling op 1 januari 2020

Algemeen Directeur
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COÖRDINATIE SCHOLENGEMEENSCHAPPEN
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JAN BUYL

MARC MAERTENS

FREDERIK BERTON

Coördinerend directeur
secundair onderwijs

Directeur-coördinator
basisonderwijs Roeselare - Izegem

Directeur-coördinator
basisonderwijs Kortrijk - Menen

SCHOLENGEMEENSCHAP ROESELARE-IZEGEM

BASISONDERWIJS
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GO! basisschool De Boomgaard Kuurne
GO! basisschool Het Wonderbos Ingelmunster
GO! basisschool Bellevue Izegem
GO! methodeschool Bloei! Ledegem
GO! basisschool Windekind Rumbeke
GO! basisschool De Plataan Roeselare
GO! freinetschool De Bonte Specht Roeselare
GO! basisschool ‘t Klavertje Staden
GO! MPI Sterrebos Rumbeke
GO! basisschool Ring Roeselare
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SCHOLENGEMEENSCHAP KORTRIJK - MENEN

BASISONDERWIJS
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GO! Futura basisschool voor buitengewoon onderwijs
GO! Futura basisschool Wervik
GO! basisschool Ter Gavers Harelbeke
GO! basisschool De Dobbelsteen Heule
GO! freinetschool De Baai Kortrijk
GO! basisschool De Kleine Kunstgalerij Kortrijk
GO! basisschool Ter Molen Lauwe
GO! Futura basisschool Menen
GO! MPI Pottelberg Kortrijk
GO! basisschool Het Open Groene Marke
GO! basisschool De Startbaan Wevelgem
GO! basisschool De Windroos Zwevegem
GO! basisschool De Taalkoffer Komen
GO! basisschool Drie Hofsteden Kortrijk
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SCHOLENGEMEENSCHAP ATHENA KORTRIJK
SCHOLENGEMEENSCHAP ROESELARE - IZEGEM - MENEN

SECUNDAIR ONDERWIJS
Scholengemeenschap athena - Kortrijk
GO! athena Pottelberg - 1ste graad
GO! athena Pottelberg - 2de en 3de graad
GO! athena Drie Hofsteden - 1ste graad
GO! athena Drie Hofsteden - 2de en 3de graad
GO! athena Ter Bruyninge (BUSO)
GO! athena OV4
GO! athena Heule & CLW
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Scholengemeenschap Roeselare – Izegem – Menen
GO! futura secundair onderwijs Menen- Wervik - 1ste graad
GO! futura secundair onderwijs Menen- Wervik - 2de en 3de graad
GO! MSKA Roeselare - 1ste graad
GO! MSKA Roeselare - 2de en 3de graad
GO! atheneum Bellevue Izegem
GO! SBSO Sterrebos – Ter Sterre
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Knokke-Heist
Blankenberge

INTERNATEN

De Haan

Damme

Zuienkerke

Bredene

GO! internaat MSKA Roeselare
GO! internaat en tehuis De Rijzende Ster Kuurne
GO! internaat en IPO medisch pedagogisch instituut Pottelberg Kortrijk
GO! internaat MPI Campus Sterrebos Roeselare

Brugge

Oostende
Jabbeke

Oudenburg
Middelkerke
Gistel

Koksijde

Beernem
Ichtegem

Nieuwpoort

Zedelgem

Oostkamp

Koekelare

De Panne

CLB

Torhout

Diksmuide

Veurne

Wingene
Ruiselede

Kortemark

GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Mandel en Leie

Lichtervelde

Hooglede

Alveringem

Houthulst

Lo-Reninge

Ardooie
Staden

Roeselare

Oostrozebeke
Ingelmunster

Izegem

Vleteren
Moorslede
Ledegem
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Poperinge

Wielsbeke

Lendelede Harelbeke

Zonnebeke

Ieper

Dentergem

Meulebeke

Langemark-Poelkapelle
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Tielt

Pittem

Kuurne

Wevelgem

Waregem
Deerlijk

Anzegem

Wervik
Menen
Heuvelland

Kortrijk
Zwevegem Avelgem

Mesen
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Kaart West-Vlaanderen - Scholengroep 26 Mandel & Leie

elkijn
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SCALA

SCALA
Sedert 1 september 2020 maakt ook CVO Altus (het voormalige CVO IVO) deel uit van CVO Scala. Met meer dan 20.000 cursisten
en 2.200.000 gevolgde lesuren werd CVO Scala het grootste centrum voor volwassenenonderwijs van West-Vlaanderen en tweede
grootste van Vlaanderen.
De cursisten kunnen zich nu inschrijven voor nieuwe opleidingen in onder andere de vakgebieden Administratie (Boekhoudkundig
bediende, Commercieel administratief bediende, Medisch administratief bediende, Secretariaatsmedewerker), ICT (IT-assistent
en Programmeur), Personenzorg (Logistiek assistent, Verzorgende en Zorgkundige) en Kindbegeleider (Baby/peuter, Schoolgaand
kind, Onthaalouderacademie, Kennismaking met de gezinsopvang). Deze opleidingen zijn bijzonder interessant in combinatie met
Tweedekansonderwijs (TKO) voor volwassenen die het diploma secundair onderwijs willen behalen.
Het volledige opleidingsaanbod is terug te vinden op cvoscala.be

Knokke-Heist
Blankenberge

De huidige vakgebieden zijn: Administratie, Apotheek- en Tandartsassistent, Fotograaf, Goudsmid,
Groen, Horeca, Huishoudhulp, Informatica, Lichaamsverzorging, Maritiem, Mode en creatie,
Nederlands tweede taal, Personenzorg, Talen, Techniek en Tweedekansonderwijs.

De Haan

Damme

Zuienkerke

Bredene

Brugge

Oostende

Maldegem

Jabbeke

Oudenburg
Middelkerke

Dankzij de fusie bereikt CVO Scala nu ook cursisten uit Brugge, Assebroek, Blankenberge,
Knokke-Heist, Maldegem en omliggende regio’s..

Gistel

Koksijde

Beernem
Ichtegem

Nieuwpoort

Zedelgem

Oostkamp

Koekelare
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De Panne
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CVO Scala heeft een bloeiende en groeiende Facebook- en Instagram-community.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

FINANCIEEL BELEID
Wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht
van de financiële staat van de scholengroep
per 31 december 2020, met een balanstotaal
van 17.849 (000) EUR en een overschot van
het boekjaar van 2.229 (000) EUR. Onze opdracht werd uitgevoerd in opdracht van de
Vlaamse Overheid – Departement Onderwijs.
Ons nazicht bestond voornamelijk in de ontleding, de vergelijking en de bespreking van
de financiële informatie en werd uitgevoerd in
overeenstemming met artikel 46 van het bijzonder decreet van 14 juli 1998.

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

Met uitzondering van de eventuele omschreven aanbevelingen en vaststellingen in ons
rapport zijn er tijdens onze auditwerkzaamheden geen gegevens aan het licht gekomen die
aanleiding zouden kunnen geven tot belangrijke aanpassingen aan de ons voorgelegde financiële staat.
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Het volledig verslag kan online geraadpleegd
worden als bijlage bij het jaarverslag.

ACTIEF
Vaste activa

8.288.718,76

Immateriële activa
Materiële activa
Financieel vaste activa

1.671,42
8.284.877,34
2.170,00

PASSIEF
Eigen vermogen
Patrimonium
Resultaat van het boekjaar

Voorraden
Vorderingen op max. 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

9.560.076,19
230.176,52
909.754,13
8.135.293,85
284.851,69

4.454.340,79
7.991.697,20

Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar

Investeringsdotatie

Vlottende activa

13.479.799,18

Vreemd vermogen
Schulden op max. 1 jaar
Overlopende rekeningen

1.033.761,19

4.368.995,77
2.545.255,40
1.823.740,37

www.scholengroep26.be/over-ons/jaarverslag

TOTAAL ACTIEF

17.848.794,95

TOTAAL PASSIEF

17.848.794,95

RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2020

FINANCIEEL BELEID
Verbruikte voorraden
Diensten en diverse goederen

1.130.941,17

Verkopen voorraden en
gebruikte diensten

946.953,11

8.551.310,85
Dotaties, subsidies en toelagen 16.051.292,45

Personeelskosten

5.353.929,60

Afschrijvingen en waardeverminderingen op MVA en IVA

1.261.444,63

Andere werkingsopbrengsten

Waardeverminderingen op
voorraden en vorderingen
Doorstorting werkdotaties/
cofinanciering

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

Andere werkingskosten
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Werkingsresultaat

25.588,09
1.550.397,67

3.230.741,76

WERKINGSOPBRENGSTEN

20.228.987,32

RESULTAAT VAN HET JAAR
96.263,21
2.259.112,10

WERKINGSKOSTEN

17.969.875,22

WERKINGSRESULTAAT

2.259.112,10

FINANCIEEL RESULTAAT

-14.016,04

UITZONDERLIJK RESULTAAT

-15.764,13

2.229.331,93
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GO! Futura basisschool voor
buitengewoon onderwijs Geluwe
>2016 nog lopende (9/2021)

NIEUWBOUW KUURNE

GO! SBSO Sterrebos Rumbeke
GO! SBSO Ter Sterre Moorslede
>2016 nog lopende (9/2021)

Oppervlakte: 1.096m2
				
Projectkost: €2.237.000
				
Fase:
voorbereiding dossier
opmaak projectdefinitie
			
Start +/- 2023
				
Voorlopige oplevering: 2025

GO! methodeschool Bloei!

GO! Campus Drie Hofsteden

Oppervlakte: 1.173m2

Oppervlakte: 2152m²

Projectkost: +/- €2.500.000
Fase:
voorbereiding dossier
opmaak projectdefinitie
Start +/- mei 2022
Voorlopige oplevering:
+/- eind 2023

Projectkost: +/- €5.246.100
Fase:
voorbereiding dossier
opmaak projectdefinitie
Start +/- juni 2022
Voorlopige oplevering:
+/- eind 2023

NIEUWBOUW PPS

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

Ook in het kader van werken ter besparing van
energie (nieuwe verwarmingsketels, plaatsen ramen, loskoppelen verwarming - sanitair
warm water, automatisatie verlichting, renovatie toiletten…) werd een substantiële inspanning geleverd en herstellingen allerlei om
de infrastructuur van de scholengroep te kunnen onderhouden.

DBFM:

NIEUWBOUW KORTRIJK

Voor directe kosten werden voor een bedrag van € 1.488.173 (KIW+EO+Werkingskosten) aan werken qua veiligheidhygiëne- onderhoudscontracten uitgevoerd.
Daarnaast werden er nog voor een bedrag van
€443.802,56 geactiveerd voor infrastructurele
renovatiewerken aan de gebouwen.

PLANNING NIEUWBOUW

In
2020
ontving
de
scholengroep
€ 603.000,54 als dotatie voor “Kleine Infrastructuur”-werken (KIW) en een dotatie eigenaarsonderhoud (EO) van € 359.621,01.

NIEUWBOUW LEDEGEM

INFRA

GO! basisschool Windekind
Oppervlakte: 1.600m2
				
Fase:
selectie kandidaten
				
Gunning +/- juni 2022

NIEUWBOUW CAPA

GO! basisschool De Boomgaard

SGR26

GO! BS Plataan
Capa - omgevingswerken

PPS: Rito-site Menen
Haalbaarheidstudie
(resultaat eind 2021)

GO! Athena Heule

Opmaak projectdefinitie Stemcube
Aanstellen architect i.f.v. masterplan
site

GO! MSKA Groenestraat
Fase: Publicatie
Start: juni 2022
Voorlopige oplevering: juli 2023

GO! BS + CVO Zwevegem
studie en vastlegging midden 2020
GO! MPI + SBSO Rumbeke

GO! athena Heule
volledige renovatie sanitair leerlingen
GO! MPI + SBSO + Internaat Rumbeke
volledige renovatie van 4 sanitaire zones

RAMEN

GO! SBSO Ter Bruynige Marke
studie en vastlegging midden 2020

SANITAIR

INFRA

HVAC

CAPACITEITSDOSSIERS

GO! MSKA Groenstraat
deuren refter

GO! BS Lauwe
volledige renovatie sanitair kleuters
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GO! Futura Vander Mersch Menen
turnzaal
GO! freinetschool Bonte Specht

GO! Freinetschool De Baai Kortrijk
plaatsen van nieuwe refter

GO! CLW Menen
GO! MPI Pottelberg (fase1)
GO! BS Taalkoffer Komen
GO! Tehuis Rijzende Ster Kuurne
GO! BS Ter Molen Lauwe
GO! BS De Windroos Zwevegem

ELECTRICITEIT

GO! basisschool Droomhut Wevelgem
plaatsen van nieuwe klaslokalen en refter

ANDERE WERKEN

GO! BS Startbaan Wevelgem
renovatie dak kleuters

CAPACITEIT

GO! MSKA Tant Roeselare
renovatie plat dak

NOODVERLICHTING

RELIGHTING

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

DAKEN

GO! athena Pottelberg
sanitair warm water productie + schoorsteen

In orde stellen hoogspanning
toegekend + planning van uitvoering
GO! athena Heule
GO! MSKA Groenestraat Internaat
GO! MSKA Tant Roeselare
GO! Tehuis Rijzende Ster Kuurne
GO! Campus Zwevegem
In orde stellen laagspanning
GO! athena Heule
GO! MSKA Groenestraat Internaat
GO! basisschool Bonte Specht
GO! Futura Ons Dorp Menen
GO! BS Windroos Zwevegem
GO! Tehuis Rijzende Ster Kuurne
GO! MSKA internaat Groenestraat Roeselare

Campus Izegem
Herinrichting Atelier Hout
Tehuis Rijzende Ster Kuurne
Productie warm water vernieuwen
MSKA Groenestraat Internaat
Vernieuwen luchtgroep+regeling
CLW Menen
vernieuwen Persluchtinstallatie

2020

PREVENTIE
2020 was zonder twijfel het jaar in teken van de COVID-pandemie. Het zorgde er voor dat vanaf maart de opgemaakte planning op vlak van preventie drastisch omgegooid
moest worden. Ondanks de lockdown werden er toch enkele vooropgestelde zaken gerealiseerd.

Onderwijsinspectie, doorlichtingen en erkenningsonderzoeken

J

De geplande doorlichting van de vier internaten werden opgeschoven naar een later tijdstip ifv Corona-pandemie.

J
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BVH
freinetschool
De Baai

J

J

BVH
freinetschool
De Bonte Specht

Doorlichting
CLB

MET SUCCES
AFGEWERKT

J
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BVH
basisschool
De Kleine
Kunstgalerij

UITDAGINGEN 2021
2020
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PREVENTIE
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Opstart gedetailleerde asbestinventaris ism OVAM
Samen met OVAM werd de opmaak van een gedetailleerde asbestinventaris
per entiteit opgestart. Per school werd een externe deskundige asbest aangesteld om vervolgens voor ieder gebouw binnen de scholengroep een correct
zicht te krijgen op de aanwezige asbesttoepassingen en aan de hand van die
inventaris een degelijk asbestbeheersplan op te stellen. Dit asbestbeheersplan
kadert in het actieplan asbestafbouw van de Vlaamse regering.

1

Verdere digitalisering van het
preventiebeleid

2

Uitwerken asbestbeheersplan voor
de volledige scholengroep

Samenwerking met hulpzone Fluvia
In het kader van de herwerking van de noodplanning en het interventiedossier
per entiteit, werd een samenwerkingsverband opgestart met hulpzone Fluvia.
Deze samenwerking houdt in dat de scholen binnen deze brandweerzone als
proeftuin gebruikt worden om het nieuw digitaal platform van de hulpzone te
optimaliseren.

3

Nascholingsbeleid preventie
opnieuw opstarten

4

Optimaliseren van de werking van de
IDPBW (implementatie SPOC werking)

5

Doorlichting internaten

6

Optimalisatie brandpreventie binnen
de verschillende scholen

Dashboard COVID & BVH
Met de komst van de COVID-pandemie werd door de interne dienst sneller
geschakeld naar de digitalisering van het platform bewoonbaarheid, veiligheid
en hygiëne. Een dashboard werd ontwikkeld waar alle nuttige info over draaiboeken, maatregelen, dynamische risicoanalyses, enz … dagelijks werd gepubliceerd. Het dashboard is zodanig opgemaakt dat het snel via smartphone of
tablet kan geraadpleegd worden. Vanuit het dashboard zal in de toekomst de
verdere digitale uitwerking van het preventiebeleid gerealiseerd worden.

Coronacrisis

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

ICT
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Ook Scholengroep 26 werd in 2020 geconfronteerd met een nieuwe manier van (ICT-)
werken omwille van de COVID-pandemie.
Online vergaderen, online delen van informatie, online lesgeven, … werd schering en inslag
in onze structuren. Het was opvallend hoe
de entiteiten sterk beleidsvoerend vermogen
toonden en de (nog steeds lopende) crisis als
een opportuniteit zagen om interne processen
hierop af te stemmen en nog te versterken. De
scholengroep stuurde eveneens haar interne
processen bij en zette sterk in op digitalisering en cloudgericht werken. Een dynamisch
dashboard ‘corona’ werd ontwikkeld in volle
coronacrisis en gaf de nodige duiding/sturing
als noodzakelijk handvat voor de directies van
alle entiteiten. Naar 2021 toe voerde de beleidsgroep ICT doorgedreven werkzaamheden
uit om te komen tot een nieuw beleidsplan
ICT. Scholengroep 26 wenst dit plan operationeel uit te werken via een duidelijke visie op
onderwijs en ICT, verdere ICT-professionalisering van iedere actor, het stapsgewijze implementeren van een ICT-cultuur met de nodige
expertisedeling via overleg en tenslotte het
integreren van de nodige veiligheidsprotocollen. De overheidsmiddelen uit “Digisprong”
anno 2021 zorgen ervoor dat alle lerenden de
ICT-tools aangereikt krijgen die nodig zijn om
vlot het leertraject te continueren, zelfs tijdens
crisissituaties.

2020

LEERLINGENVERVOER
De scholengroep beschikt over een groot aantal eigen bussen. Deze
worden grotendeels gebruikt voor de ophaling van onze leerlingen.
Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden voor pedagosiche, culturele en sportuitstappen, het zogenaamde intern vervoer. Ook onze
internaten kunnen beroep doen op het wagenpark voor vervoer van
internen op bijvoorbeeld woensdagnamiddagen of tijdens weekends.
De transitie naar minibussen werd in 2020 verder doorgevoerd met
de aankoop van 7 minibussen. Deze minibussen bieden telkens plaatst
aan 8 leerlingen. Deze transitie werd doorgevoerd met oog op een
vernieuwing van ons wagenpark. Dit resulteert in een grote veiligheid, meer reiscomfort en een korte reisduur voor onze leerlingen.
Daarnaast werd ook één grote tweedehands bus aangekocht met een
capaciteit van 60 leerlingen. Dit specifiek voor GO! basisschool Drie
Hofsteden.

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

Nog steeds komt de werkgroep leerlingen vervoer regelmatig samen
om tot concrete voorstellen te komen, zowel rond veiligheid, efficiëntie en optimalisatie van het leerlingenvervoer
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HRM
In onze scholengroep verwelkomden wij op onze startersdagen
(in februari en september) opnieuw meer dan 150 nieuwe werknemers. Voor deze starters werd een traject van aanvangsbegeleiding voorzien op onderwijsniveau rond herstelgerichtwerken,
klasmanagement, klaspraktijken, zorg ….
Voor onze starters (en ook andere personeelsleden) was 2020
een jaar vol uitdagingen, de coronacrisis en de modernisering
van het secundair onderwijs zorgden voor nieuwe noden. Voor
de opleidingen rond digitalisering konden wij rekenen op de expertise van GO! CVO Scala.

T +150

Ook opleidingen rond veiligheid en preventie voor alle personeelsleden was een noodzaak, blijven inzetten op hoe we iedereen konden sensibiliseren om in veilige omstandigheden onderwijs te bieden, was prioritair.
Ook in de toekomst wensen wij ook de kansen die de crisis ons
bracht verder gaan uitwerken door in te zetten op digitalisering.

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

NIEUWE WERKNEMERS

De modernisering van het secundair onderwijs verder voorbereiden en implementeren gebeurde door samenwerking en overleg
over de scholengemeenschappen heen. Leren met en van elkaar
was de boodschap in niet altijd evidente omstandigheden.
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GO! basisschool De Plataan

VERBOUWING

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

Na de eerdere nieuwbouwfases werd in GO!
basisschool De Plataan ook het oude schoolgebouw van het lager gerenoveerd. De buitenkant kreeg een nieuwe, strakke look, in lijn met
de nieuwe gebouwen. Binnen werd er gekozen
voor grote, ruime, flexibele ruimtes waardoor
team-teaching alle kansen krijgt. Het eerste,
tweede en derde leerjaar kunnen er instructielessen krijgen in groep, om daarna op niveau
en in kleinere werkvormen aan de slag te gaan.
Elk lokaal kreeg ook een eigen deur naar buiten, zodat de verplaatsing van en naar de klas
optimaal kan verlopen. De site van De Plataan
oogt nu als één strak geheel.
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GO! athena campus Pottelberg

TURNZAAL
De grote turnzaal werd dankzij Vlaamse subsidies en een stevige financiële injectie vanuit de
Scholengroep compleet gerenoveerd.
Een verende blauwe vloer met sportbelijning,
moderne modulaire klimrekken en –touwen,
nieuwe ramen, plafond en verlichting werden
in een mum van tijd aangebracht. Bovendien
zijn er vier moderne kleedkamers en twee dito
doucheruimtes die de sportzaal ondersteunen. Intussen werd de zaal ook omgedoopt tot
Neptunus.

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

Bekijk de foto’s en je ontdekt wel waarom.
De zaal zelf doet uiteraard dienst tijdens de
sportlessen, maar net zo goed voor de talrijke
schoolactiviteiten als infoavonden, workshops,
naschoolse sport als de jaarlijkse proclamatie.
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GO! athena Heule & GO! basisschool Ter Molen

TOILETTEN

Een van onze prioriteiten is het vernieuwen van
verouderde sanitaire voorzieningen.
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Ook in 2020 werd het sanitair vernieuwd ondermeer in GO! athena Heule en GO! basisschool Ter Molen.

30

GO! athena OV4

KLASLOKALEN
Als voorbereiding voor een nieuwe school OV4
(type 3 en type 9) werden klaslokalen in de
Bruyningstraat volledig vernieuwd om deze
leerlingen welkom te heten.
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Naast 3 prikkelarme klaslokalen, een technieken kunstlokaal werden de gebouwen voorzien
van een nieuw onthaal en sanitair.

31

GO! basisschool De Droomhut Wevelgem

UITBREIDING
MODULAIRE BOUW
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Nieuwe modulaire bouw in onze vestiging GO!
basisschool De Droomhut Wevelgem. Door
de verdere stijging van het aantal leerlingen
werd een volledig nieuwe modulaire bouw geplaatst. De bouw omvat drie ruime klaslokalen, sanitair, onthaalruimte en een refter.
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GO!

Oud-leerling van GO! SBSO Ter Sterre, Jordan De Deken, studeerde af aan de ‘RITCS-school

SBSO Sterrebos of arts’ te Brussel. Voor zijn masterproef maakte hij een kortfilm waarbij hij de essentie van

Campus
Ter Sterre

folk horror wou opnieuw definiëren.

GO! futura

secundair onderwijs

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

Menen
Wervik
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GO!
MSKA
Campus
Tant

GO!
MSKA
Campus

Groenestraat

“Oud-leerling ASO bij futura secundair Maxim Libert speelt volleybal op het hoogste niveau
bij Volley Team Menen.”

De leerlingen van 1A GO! MSKA Roeselare campus Tant zijn gestart met een nieuw project
rond burgerschap; “Geef racisme de rode kaart.”
Dit project is een samenwerking met Club Brugge Foundation en de Europese Commissie.
De leerlingen waren alvast enthousiast!

Het GO! MSKA Roeselare campus Groenestraat is een overtuigde Rodeneuzenschool. De
school kreeg in 2020 welzijnsminister Wouter Beke over de vloer en als klap op de vuurpijl
kregen de leerlingen ook een bezoek van Slongs Dievanongs en een dj-team van Qmusic. De
Antwerpse werd er getrakteerd op een MSKA-taart, waarna ze zowel haar nieuwste nummer
‘Pachamama’ als de monsterhit ‘Lacht Nor Mij’ live op de speelplaats zong. De leerlingen
dansten en zongen enthousiast mee.

De school GO! athena campus Drie Hofsteden heeft het label ‘school for rights’ gekregen.
De school tekende als enige Kortrijkse school in om drie jaar lang een begeleiding te krijgen
in burgerschapsparticipatie.

GO!
athena
Pottelberg
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GO!
athena
Drie
Hofsteden

Alle aanwezigen op de startersvergadering van Scholengroep Mandel & Leie, waarbij er
meer dan 150 starters welkom mochten heten, kregen een goodiebag met lekkers van de
bakkerij van het CLW Lendelede.

GO!
athena
CLW
Lendelede

De leerlingen van 1B Nest hebben vanaf nu toegang tot NESTFLIX. Hier kunnen de leerlingen op zelfstandige wijze een verkorte versie van de lessen van die week bekijken. Heel
handig voor onze doeners die ziek thuis zitten of in quarantaine moeten.
Doeners aan zet, ook op afstand!

GO!
athena
Drie
Hofsteden

SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

GO! athena campus Pottelberg behaalde maar liefst 2 nationale kwaliteitslabels van
eTwinning. De projecten ‘European Heritage Project’ (ZOOM) en ‘Pandemics in the Classical World’ (Latinisten 1ste graad) voldeden aan alle criteria van de jury. Leerlingen leren digitaal samenwerken over de grenzen heen met leeftijdsgenoten in andere Europese landen. Zo ontwikkelen ze zowel hun vreemde talen als hun digitale vaardigheden.
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GO!
athena
Heule

We stellen graag de nieuwe richting Podiumtechnieken voor die vanaf september 2020 ingericht wordt op campus Heule. Je kunt kiezen voor het voltijds of duaal leertraject in de 3de
graad TSO! Dit alles in samenwerking met Muziekcentrum Track.

GO!
athena
Kortrijk

Meer dan 500 leerlingen van basisscholen uit de ruime regio van Kortrijk konden proeven
in Kinepolis Kortrijk voor de schoolbeurs van athena. De leerlingen kregen er uitdagende en
creatieve workshops voorgeschoteld: Multimedia, STEM, Talen, Latijn, Wetenschappen, Economie, Haarzorg, Verzorging, Kunst, Sport, Voeding en Freinet.

GO!
SBSO
Campus
Sterrebos

De leerlingen van GO! SBSO campus Sterrebos trakteerden de drie Rumbeekse woon-zorgcentra op zelfgebakken klaaskoeken. Traditiegetrouw bakken de leerlingen en de leerkrachten, afdeling bakkersgast, elke donderdag en vrijdag in november en december klaaskoeken
voor leerlingen, ouders, leerkrachten en sympathisanten.

GO!
athena
Ter
Bruyninge

Ook tijdens corona heeft het buitengewoon onderwijs niet stil gezeten ! Wij hebben er alles
aangedaan om contact te blijven houden met onze kwetsbare leerlingen. Ook het digitaal
lesgeven kwam aan bod. Een team dat het beste van zichzelf heeft gegeven.
Contacten met de leerlingen bleef voor ons belangrijk, wekelijks werd er gebeld, contacten
via sociale-media kanalen , video-calls werden optimaal benut.
Via videocall werden er kooklessen op afstand georganiseerd.

GO!
basisschool
Drie
Hofsteden

Alle leerlingen van de campus GO! futura Wervik Hellestraat werden getrakteerd op
nieuw spel- en sportmateriaal. Voor de leerlingen van de basisschool werd er een nieuwe speeltoren geplaatst. De leerlingen van het secundair onderwijs kunnen zich ontspannen aan een nieuwe pingpongtafel en basketbaldoelen. Het geheel werd afgewerkt met een speelheuvel en 2 kruiptunnels. De vriendenkring van de
school heeft de investering van meer dan € 20.000 volledig op zich genomen.

GO!
Futura
Wervik

In GO! futura Geluwe wordt HIP-PO, kort voor hip en positief, verdergezet voor alle kinderen
van de school. Via verschillende oefeningen met paarden ontdekken de leerlingen hun talent.
Juf Els, de bezieler van het initiatief, gaat er tweewekelijks met een klasgroep naar Domein Leiedal in Bissegem. De kinderen leren er met behulp van de paarden grenzen stellen, assertief zijn, verbinding maken met zichzelf en anderen, geven faalangst een plaats…
Als kers op de taart gaan de laatstejaars van het basisaanbod op paardenkamp.

GO!
Futura
Geluwe

GO!

De leerlingen van GO! basisschool De Dobbelsteen konden genieten van Festival@school:
basisschool
springkasteel, minidisco, zeepglijbaan, photobooth, een mocktailbar en ...
nog veel meer leuke dingen. De Dobbelsteen

Heule

GROTE

en KLEINE
MOMENTEN
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Op campus Drie Hofsteden vinden we een zachte overgang naar het middelbaar erg belangrijk. Dat kan zeker in onze tienerschool. De leerlingen van de derde graad basisonderwijs volgen de lessen bij de leerlingen van de eerste graad secundair. In de Nestklas werken
de leerlingen op hun eigen tempo aan de verschillende doelen die noodzakelijk zijn om de
overstap te maken naar 1B. Wat waren de leerlingen trots om op 30 juni samen af te studeren met hun vrienden uit L6 en hun attest lager onderwijs in ontvangst te mogen nemen.
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GO!
basisschool
Ter Gavers
Harelbeke

In 2020 startte GO! basisschool Ter Gavers de tweede jaargang van het project ‘Van het kunstenaarsatelier tot op de klasvloer’ in samenwerking met de Academie Harelbeke Anders.
Vorig schooljaar konden onze leerkrachten met heel wat nieuwe technieken kennismaken,
doordat enkele leerkrachten van AHA in onze school lessen beeld kwamen geven en onze
leerkrachten vooral konden observeren.

GO!
basisschool

In GO! BS De Windroos is er elke vrijdagmiddag muziek tijdens de speeltijd.
De Playlist van de leerlingen klinkt op de speelplaats of meester komt met z’n gitaar muziek
maken. Eén ding is zeker… meezingen doen ze allemaal … de sfeer zit er telkens in!
Ook de expressievorm dansen kan ontdekt worden. Muzische voorkeuren worden uitgewisseld of ontdekt. Eens luisteren naar een tekst… doet verbeelden en inleven.

De Windroos

Zwevegem
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GO!
Futura
Menen
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GO!
basisschool
De Taalkoffer

Komen

GO! Futura basisschool Menen got talent. En of! Net voor de lockdown organiseerde de leerlingenraad een talentenshow: affiches, inschrijvingen, preselecties, presentatie... TOP. En talent hebben we: turners, zangers, muzikanten, dansers, ...

In de grote vakantie 2020 werd de volledige parking en oprit uitgebroken. Ook rioleringen
werden gesplitst en een nieuwe regenwaterput voorzien. Vanaf voorjaar 2021 konden we dan
starten met de groenaanleg met gras, haagjes en siergrassen. Een groene school voor de kinderen en tegelijk erg onderhoudsvriendelijk.

Dankzij stad Roeselare “computer in je rugzak” en de Vriendenkring van onze school konden
we 30 nieuwe Chromebooks aankopen. Deze worden ondertussen al ingezet in de lessen.
We hebben nu 40 Chromebooks ter beschikking voor onze klassen. Bedankt aan alle ouders
voor jullie deelname aan de activiteiten, zodat we dit bedrag ter beschikking konden stellen.

GO!
basisschool
Windekind
Rumbeke

Voorlezen is positief voor alle kinderen. Het maakt niet uit in welke taal ouders voorlezen. GO!
basisschool De Ring wil voorlezen promoten. We willen tijdens de voorleesweek leesplezier
doorgeven aan jong en oud. Door corona kunnen ouders niet ‘live’ in de klas komen, maar in
ARhus filmen we het voorleesmoment zodat de klas het via livestream kan volgen. Ouders
kwamen naar ARhus en lazen samen met een medewerker van ARhus een boek voor. De kinderen volgden het verhaal ‘live’ vanuit de klas, op een scherm. Ze hoorden het verhaal in 2 talen:
in de moedertaal van de ouder en in het Nederlands. Het was een andere, maar unieke ervaring.

GO!
basisschool
Ring
Roeselare

De schoolbib is een groot succes. Steeds meer en meer kinderen ontpoppen zich tot boekenwurmen dankzij een groter en doelgericht leesaanbod! De PandaClass 2020-2021 draaide al warm in functie van de boekenweek. Samen met Arhus organiseerden we feestelijk
boekenrestaurant! Hierbij kozen de leerlingen hun voorgerechtboek, hoofdboek en toetje!
Bedankt Arhus, Bibliothecaris Marlies en haar Bonte Bib Ouders en vooral onze lezende.

freinetschool

GO! basisschool De Plataan heeft sinds 2019 een scholenband met een school in Tochangi-Dogbo, in Benin, West-Afrika. Ze treden hiermee in de voetsporen van de stedenband die Roeselare al jaren heeft met Dogbo. Op die manier proberen ze de wereld in
hun school te krijgen. Na een eerste inleefreis ontwikkelde de werkgroep een koffer om
in de klassen mee aan de slag te gaan. Komende twee jaar ligt de focus op afvalpreventie
en -verwerking. Een wereldwijd probleem waar ze samen actie willen voor ondernemen.

GO!
basisschool
De Plataan
Roeselare
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GO!

Roeselare
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De Bonte Specht
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GO!
basisschool
Ter Molen
Lauwe
GO!

De leerlingen van L6 zetten zich in voor de mensenrechten! Vrijdag 7 februari was het schrijfzevrijdag, ze schreven brieven naar de ambassades om politieke gevangenen vrij te laten.
Ze kregen ook uitleg over de mensenrechten en kinderrechten.
#burgerzin #samenlerensamenleven

De kinderen van de eerste graad gingen een dagje op stap met echte garnaalvissers. Na-

methodeschool tuurlijk mochten ze dit dan ook zelf eens proberen. Ook schelpen onderzoeken hoort bij een

Bloei!

uitstap naar de zee.

Ledegem
GO!
basisschool

Stem Olympiade - Tiana, leerling van GO! basisschool Het Open groene mocht door naar de
volgende ronde waar ze onder andere een proef chemie, proef robotica en proef elektriciteit
Het Open Groene kreeg. Ze behaalde een zilveren medaille!
SCHOLENGROEP 26 Mandel & Leie

Marke
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GO!
basisschool

De geplande fysieke uitwisseling met de Franse school in Brive la Gaillarde kon door COVID
voor het 6de leerjaar van GO! basisschool Het Open groene niet doorgaan. Kinderen kregen
toch een partner toegewezen. Deze leerden elkaar kennen via een digitale speeddate. Via
Het Open Groene diverse mediatechnieken lieten we de klas kennismaken met de Franse cultuur. Zo leerden de
kinderen de schoolomgeving in Frankrijk kennen, hoe een lesdag in Frankrijk eruit ziet, hebben
Marke
ze evenveel vakantie enz.

Om de jongeren die in MPI – IPO Kortrijk verblijven meer kansen te geven in de maatschappij werd gestart met het project kamertraining. Om dit mogelijk te maken werden een aftandse leefruimte en drie kamers volledig gerenoveerd tot hippe moderne jongerenruimtes. Om de 2
maanden krijgen jongeren de kans om 1 week zelfstandig te wonen. Zij krijgen hiervoor een budget om zelf boodschappen te doen, te koken en zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de
ter beschikking gestelde ruimtes. Kamertraining streeft, binnen de krachten en de mogelijkheden van de jongere, naar een optimale integratie in de maatschappij bij het verlaten van het IPO.

GO!
IPO
Pottelberg
Kortrijk
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GO! basisscholen
De leerlingen van GO! freinetschool De Baai Kortrijk, GO! basisschool De Startbaan en
GO! basisschool De Kleine kunstgalerij namen deel aan Paradise Kortrijk. Een project met
kunstenaar Udo Rodienine en maakten samen het grootste regenboog schilderij ooit.

De Startbaan
De Kleine
Kunstgalerij

In september kregen de leerlingen van GO! basisschool ‘t Klavertje bezoek van enkele leerkrachten van STAP. We maakten kennis met woord en muziek. In STAP kunnen leerlingen heel
wat leren: een instrument spelen, zingen, knutselen, dansen....

GO!
basisschool
‘t Klavertje
Staden

GO! Het Wonderbos en de gemeente Ingelmunster waren in de ban van het BK tijdrijden
GO!
wielrennen. Yves Lampaert uit de gemeente Ingelmunster nam deel aan het BK tijdrijden. De
basisschool
leerlingen L3 en L4 versierden de brug en de Markt voor het BK tijdrijden morgen. Zo werd
een grote fiets getekend op het marktplein, wielertruitjes ingekleurd op de nieuwe Brigands- Het Wonderbos
brug en heeft elke klas een leuk fietswiel gedecoreerd. Natuurlijk gingen we ook supporteren Ingelmunster
en won Yves Lampaert net voor Remco Evenepoel.
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freinet De Baai
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GO!
MPI
Campus
Sterrebos

De voorleesweek was een groot succes, Arhus beloonde onze leesmotivatie met een leuk
spel! In het boekenrestaurant konden onze leerlingen hun favoriete boeken kiezen voor in de
schoolbieb.

GO!
basisschool

Nieuwe laptops in De Boomgaard - De school bestelde 10 extra chromebooks met touchscreen en tabletmogelijkheid voor de kinderen van het 3e en 4e leerjaar. Zo beschikt de 2e
De Boomgaard graad nu over een chromebook per kind. Leve de vooruitgang!
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Kuurne
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GO!
basisschool
Bellevue
Izegem

Omdat vele handen in het Izegemse vaccinatiecentrum elke dag in de weer zijn om iedereen
zo snel mogelijk weer in een normale wereld te laten leven, gingen wij met maar liefst 13
klassen van onze school ‘dankjewel’ zeggen. Wij gingen langs om te klappen voor de zorg. En
met enkele mooie werkjes van alle leerlingen uit onze school, is het vaccinatiecentrum nu ook
veel kleurrijker geworden!

GO!
athena
Bellevue
Izegem

Tim Desmet uit 6A Wetenschappen-wiskunde van GO! atheneum Bellevue eindigde uit meer
dan 1500 inzendingen op een mooie 9e plaats in de internationale haiku-wedstrijd. Met zijn
Franse (!) haiku eindigde hij zelfs als 2e Belg.
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