
‘HET GAAT ER NIET OM DAT JE DE BESTE BENT, MAAR DAT JE BETER BENT DAN GISTEREN’

SCHOLENGROEP Mandel & Leie
JAARVERSLAG 2021
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Voor u ligt het jaarverslag van 2021. 

Een document waarin we kunnen terugblikken op een aantal cijfers. 
Cijfers zijn een bevestiging, een erkenning, een feit. Een feit is dat het 
leerlingenaantal van scholengroep 26 “Mandel en Leie” opnieuw is 
gegroeid. Een duidelijke groei die perspectieven biedt voor de toe-
komst. 

Het jaarverslag laat ons ook nog eens stil staan bij onze visie en be-
leid. 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 volwassenonderwijs van 
Brugge en Oostende zijn we bovendien actief in een groot deel van 
onze provincie. Dit kwalitatief onderwijs wordt aangeboden door 
scholen en centra waarin directie, coördinatoren, leerkrachten, be-
geleiders 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. 

In 2021 konden we corona jammer genoeg nog niet achter ons laten 
en stonden we opnieuw voor vele uitdagingen. We konden verder 
bouwen op de initiatieven die werden genomen tijdens het vorige 
jaar en zo verder streven naar ‘future proof’ onderwijs. Inzetten op 
verbinding was hierbij een belangrijke pijler. Verbinding tussen leer-
lingen, cursisten, medewerkers en alle betrokkenen binnen onze or-
ganisatie. 

Bedankt voor het vertrouwen.
Algemeen directeur Diter Den Baes

BESTE LEZER
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23 755
totaal aantal leerlingen

(d.d. 1 februari 2021)

15 000
Cursisten 

volwassenenonderwijs

8 755
leerlingen

lager & secundair onderwijs
+ deeltijds kunstonderwijs

205 000 m²
Totale oppervlakte 

gebouwen

2 500
personeelsleden

36%

64%



6

LEERLINGENAANTALLEN
LEERPLICHTONDERWIJS
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BELEID
Scholengroep Mandel & Leie
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IKZ

HRM INNOVATIE

ONDERWIJS-
LOOPBAAN

ICT

INFRA PREVENTIE

BELEID
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BELEIDSPLAN
INLEIDING

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

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.

PARTICIPATIEF BELEID
eigenaarschap - samenwerken - ondernemen

KWALITEIT
kwaliteitsontwikkeling - kwaliteitszorg - kwaliteit bewaken
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Een organisatorische pijler betreft inspraak 
en betrokkenheid bij het bepalen van de 
strategische richting die we uit gaan.

Ondernemerschap staat voor initiatief ne-
men en durf tonen.

Samenwerken  betekent voor ons op 
eigen initiatief hulp bieden en hulp vragen. 
Samen optrekken voor het gemeenschap-
pelijk belang.

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

BELEIDSPLAN
CONCEPT

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.

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 scholenge-
meenschappen 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 kern-
taak 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.

Participatief beleid
eigenaarschap – samenwerken – ondernemen

kwaliteitsontwikkeling - kwaliteitszorg - kwaliteit bewaken
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1
We geven onze onderwijsaanpak toekomstgericht 
vorm waarbij kwaliteit, persoonlijke groei, leerwinst en 
leerplezier centraal staan.

Onze scholengroep bevordert het vermogen tot inno-
vatie en levenslang leren bij geëngageerde en gepas-
sioneerde professionals die onze waarden dagelijks 
uitdragen en uiting geven aan kwalitatief onderwijs.

Participatief school maken binnen een performante en 
transparante organisatie.

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 verande-
ringen door te voeren. 

2

3

4

BELEIDSPLAN
STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

We gaan voor een kwalitatief pedagogisch pro-
ject 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. 

Het vermogen tot innovatie en levenslang leren bij 
onze geëngageerde en gepassioneerde professionals, 
die dagelijks onze waarden uitdragen en vormgeven in 
kwalitatief onderwijs, bevorderen.

Brede scholen creëren die, in de omgeving waar ze 
deel van uitmaken, actief deelnemen aan het maat-
schappelijke leven en debat. 

Overkoepelende SD: Onze instellingen zijn brede 
scholen in interactie met de omgeving.
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RAAD van BESTUUR CAROLINE OOSTHUYSE

EDDY MONDY

SONIA ROOSE

BILLY BUYSE

PHILIPPE NEVE

MARC CASTELEYN

BJORN STAELENS

CHANTAL DECLERCQ

ondervoorzitter

DITER DEN BAES
Algemeen directeur

YVAN 
WINNE
voorzitter
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JAN 
BUYL
Coördinerend directeur
secundair onderwijs 

COÖRDINATIE SCHOLENGEMEENSCHAPPEN

MARC 
MAERTENS
Directeur-coördinator 
basisonderwijs  Roeselare - Izegem

FREDERICK 
BERTON
Directeur-coördinator 
basisonderwijs  Kortrijk - Menen
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ONS AANBOD
Scholengroep Mandel & Leie
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BASISONDERWIJS
SCHOLENGEMEENSCHAP ROESELARE-IZEGEM

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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BASISONDERWIJS
SCHOLENGEMEENSCHAP KORTRIJK - MENEN

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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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

SECUNDAIR ONDERWIJS
SCHOLENGEMEENSCHAP ATHENA KORTRIJK
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GO! futura secundair onderwijs Menen- Wervik - 1ste graad
GO! futura secundair onderwijs Menen- Wervik - 2de & 3de graad
GO! MSKA Roeselare - 1ste graad
GO! MSKA Roeselare - 2de en 3de graad
GO! atheneum Bellevue Izegem
GO! SBSO Sterrebos – Ter Sterre

SECUNDAIR ONDERWIJS
SCHOLENGEMEENSCHAP ROESELARE - IZEGEM - MENEN
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GO! internaat MSKA Roeselare
GO! internaat en tehuis Kastor
GO! internaat en IPO MPI Pottelberg Kortrijk
GO! internaat MPI Campus Sterrebos Roeselare

GO! centrum voor leerlingenbegeleiding Mandel en Leie

INTERNATEN & CLB
SCHOLENGROEP MANDEL & LEIE
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* Kaart West-Vlaanderen - scholen SGR Mandel & Leie
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CVO SCALA
VOLWASSENENONDERWIJS
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Maldegem

CVO Scala bleef niet machteloos toezien toen de COVID-19-crisis hard aan-
kwam in het volwassenenonderwijs. Het centrum greep deze uitdaging aan 
om zowel zijn afstandsonderwijs (synchroon en asynchroon) als zijn digitale 
geletterdheidscursussen verder te uit te bouwen. 

Voor 2021 was er bij het brede publiek weinig belangstelling voor opleidingen 
in afstandsonderwijs. Het coronavirus bracht daar verandering in. Op het 
hoogtepunt van de crisis moesten alle leerkrachten noodgedwongen 
(gedeeltelijk) overschakelen op e-learning. Dat was de start van een sterke 
ontwikkeling van de cursussen Nederlands@home in de volledige regio van 
CVO Scala en vervolgens van diverse andere cursussen zoals Fotografie, ICT 
en Talen. 

Nog duidelijker dan voorheen bleek hoe belangrijk digitale geletterdheid 
is en hoe dringend we als maatschappij moeten zorgen voor een 
inhaaloperatie. CVO Scala zet zich hiervoor volop in met enerzijds een waaier 
aan laagdrempelige cursussen in het reguliere aanbod en anderzijds een 
specifiek nascholingsaanbod voor scholen en organisaties.  

De Vlaamse Gemeenschap gaf het volwassenenonderwijs een boost met 
het project Edusprong. CVO Scala benutte deze kans en kreeg hierdoor 
effectief meer middelen om te vernieuwen en te verbeteren. 
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FINANCIEEL
Scholengroep Mandel & Leie



23

FINANCIEEL BELEID
BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Wij zijn overgegaan tot een beperkt 
nazicht van de financiële staat van de 
scholengroep per 31 december 2021, 
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 ontle-
ding, de vergelijking en de bespreking van 
de financiële informatie en werd uitge-
voerd in overeenstemming met artikel 46 
van het bijzonder decreet van 14 juli 1998.

Met uitzondering van de eventuele 
omschreven aanbevelingen en vaststel-
lingen 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.

Het volledig verslag kan online geraad-
pleegd worden als bijlage bij het jaarver-
slag.

www.scholengroep26.be

Immateriële activa
Materiële activa
Financieel vaste activa

ACTIEF

Vaste activa

Voorraden
Vorderingen op max. 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen

Vlottende activa

PASSIEF

417,86
9.957.211,71

1700,00

240.675,09
899.034,27

10.894.247,48
353.014,00

22.346.300,41
TOTAAL ACTIEF

9.959.329,57

12.386.970,84

Patrimonium
Resultaat van het boekjaar
 Overgedragen resultaat
 Resultaat van het boekjaar
Investeringsdotatie

Eigen vermogen

Schulden op max. 1 jaar
Overlopende rekeningen

Vreemd vermogen

4.454.340,79
9.428.613,00

1.621.027,00

2.226.148,76
4.616.171

22.346.300,41
TOTAAL PASSIEF

15.503.981

6.842.230
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FINANCIEEL BELEID
RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2021

Verbruikte voorraden

Diensten en diverse 
goederen

Personeelskosten

Afschrijvingen en waarde-
verminderingen op MVA en IVA

Waardeverminderingen op
voorraden en vorderingen

Doorstorting werkdotaties/
cofinanciering

Andere werkingskosten

1.456.294

9.355.387

6.016.137

1.411.336

-16.435

1.725.645

77.041

20.025.405
WERKINGSKOSTEN

Verkopen voorraden en
gebruikte diensten

Dotaties, subsidies en 
toelagen

Andere 
werkingsopbrengsten

1.414.939

16.885.390

3.092.000

21.392.330
WERKINGSOPBRENGSTEN

RESULTAAT VAN HET JAAR

WERKINGSRESULTAAT

FINANCIEEL RESULTAAT

UITZONDERLIJK RESULTAAT

1.366.925

-10.044

80.035

1.436.916
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INFRA
Scholengroep Mandel & Leie

Campus Ter Sterre - Moorslede
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In 2021 ontving Scholengroep Mandel & Leie  
€601.745,51 als dotatie voor “Kleine Infra-
structuur”-werken (KIW) en een dotatie 
eigenaarsonderhoud (EO) van € 356.768,25.  
 
Voor directe kosten werden voor een bedrag van 
€ 1.209.293 (KIW+EO+Werkingskosten) aan werken 
qua veiligheid, hygiëne en onderhoudscontracten 
uitgevoerd:

    vloerwerken
    bouwwerken
    dakwerken
    elektriciteitswerken
    verwarming
    buitenaanleg
    schilderwerken

Daarnaast werden er nog voor een bedrag van 
€ 983.157 geactiveerd voor infrastructurele reno-
vatiewerken aan de gebouwen en voor een bedrag 
van € 603.055 activa in aanbouw.
 
Ook in het kader van werken ter besparing van ener-
gie (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.

INFRA
2021

BS Zwevegem + CVO | Futura Van der Mersch
BS Droomhut | BS De Startbaan | Internaat Campus Sterrebos
Kastor Kuurne -> warmwaterproductie
Futura Hellestraat Wervik -> verwarming

HVAC

BS Ter Molen Lauwe  -> kleuterblok | Kastor Kuurne
BS De Startbaan Wevelgem  -> jongenstoiletten
MPI Campus Sterrebos (fase 4)
De Kleine Kunstgalerij Kortrijk -> kleuter 
BS ‘t Klavertje Staden -> tijdelijke sanitaire units

SANITAIR

Freinet De Baai -> extra unit klasruimte

CAPACITEIT
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INFRA
2021

LAAGSPANNING
BS Het Wonderbos Ingelmunster | Campus Drie Hofsteden
MSKA Groenestraat | Campus Bellevue kleuter

HOOGSPANNING
MSKA Groenestraat | MSKA Campus Tant | Campus Sterrebos

ELEKTRICITEIT

BS Futura Speldenstraat Wervik | BS t Klavertje Staden
BS De Plataan Roeselare | Freinet De Bonte Specht
BS Windekind Rumbeke | BS Ter Gavers Harelbeke
Campus Bellevue | Futura Vander Mersch
Campus Ter Sterre Rumbeke | MSKA Campus Tant
athena Campus Drie Hofsteden | BS De Dobbelsteen Heule
athena Campus Pottelberg Kortrijk

NOODVERLICHTING

athena Campus Ter Bruyninge OV3 | BS Ter Molen (gefaseerd)
Futura Hellestraat Wervik (gefaseerd)
MSKA Groenestraat (gefaseerd)

RELIGHTING
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INFRA
2021

Campus Bellevue Izegem -> boven sanitair en traphal
Campus Bellevue Izegem -> dak kleuters
BS De Windroos Zwevegem (fase 1)
BS Ter Molen Lauwe -> lagere klassen
athena Campus Pottelberg Kortrijk -> dak sporthal

DAKEN

MSKA Campus Tant

RAMEN

BS Het Wonderbos -> studies scheiding rioleringsstelsel
athena Campus Ter Bruyninge -> uitbreiding brandalarm
Campus Drie Hofsteden -> uitbreiding brandalarm
BS De Windroos -> afdak kleuter
athena Campus Ter Bruyninge OV4 -> afdak
Futura Hellestraat Wervik -> afdak leraarskamer

ANDERE
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INFRA
NIEUWBOUWPLANNING

DBFM
Design, Build, Finance and Maintain

GO! CAMPUS

juni 2021 - finalisatie

september 2021 - operationeel

maart 2021 - finalisatie

mei 2021 - operationeel

september 2021 - ingebruikname
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INFRA
NIEUWBOUWPLANNING

NIEUWBOUW 
PROJECTKOST

FASE
bouwteam is gekend

START

VOORLOPIGE 
OPLEVERING

1.096m²
€2.237.000

+/- eind 2023

2025

NIEUWBOUW 
PROJECTKOST

FASE
wedstrijd en gunning architecten

START

VOORLOPIGE 
OPLEVERING

1.173m²
€2.500.000

+/- eind 2023

+/- 2025

athena
campus Drie Hofsteden

PROJECTKOST

FASE
tgv de schaalvergroting wordt de wedstrijd 
design and build opnieuw gepubliceerd. 
(voorbereiding dossier - opmaak project-
definitie)

START

VOORLOPIGE 
OPLEVERING

€5.246.000 + 
+/- 2.000.000
extra budget

+/- eind 2024

+/- eind 2025
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athena
campus Heule

INFRA
NIEUWBOUWPLANNING / CAPADOSSIERS

CAPA: 3872m²

BEDRAG CAPA 1
GIW/VERKOOP

BEDRAG CAPA 2

FASE
projectdefinitie totaalproject

€7.000.000

€2.390.860

BEDRAG CAPA 1
BEDRAG CAPA 2

START

OPLEVERING

+/- €1.000.000
+/- €2.000.000

augustus 2022

+/- juni 2023

CAPA CAPA

NIEUWBOUW 

FASE
finalisatie voorbereiding 
dossier en projectdefinitie
publicatie aanbesteding
GO! centraal

GUNNING

1600m²

+/- juni 2023

PPS
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PREVENTIE
Scholengroep Mandel & Leie
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PREVENTIE
2021

Ook in 2021 bleef het onderwijs in de ban van de COVID-pandemie. De scholen konden hun deuren openhouden d.m.v. de nodige risicoanalyses en vol-
doende ventilatie gebaseerd op de gemeten CO2 waardes in de verschillende lokalen. De scholengroep investeerde dan ook de nodige middelen in vol-
doende CO2 meters terwijl de IDPBW de nodige digitale tools aanleverde voor de inventarisatie van de gemeten waarden.

Onderwijsdoorlichtingen internaten: In januari 2021 werden de vier internaten doorgelicht, alle internaten kregen een positieve beoordeling waarbij het 
dynamisch risicobeheersysteem van de Scholengroep op heel wat bijval van de inspecteurs kon rekenen.

Erkenningsonderzoeken: In 2021 werden twee erkenningsonderzoeken uitgevoerd, BS De Kleine Kunstgalerij en athena campus ter Bruyninge OV4 type 3. 
Ook hier werd er op dezelfde manier gewerkt als tijdens andere doorlichtingen. Het dynamisch risicobeheersysteem van de Scholengroep werd ook hier 
positief geëvalueerd en beide vestigingen kregen een positief advies.

J
J

4 internaten

basisschool
De Kleine 

Kunstgalerij

athena 
campus 

ter Bruyninge 
OV4 type 3

Doorlichting

J

J J

POSITIEF 
ADVIES
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Asbestafbouwplan
In 2020 werd gestart met de opmaak van de verschillende 
asbestinventarissen ivm OVAM. Deze inventarissen werden tijdens 
2021 afgewerkt en tegen het einde van het jaar verfijnd tot een 
asbestafbouwplan met speerpunten “Golfplaten en leidingisolatie”. 
De Scholengroep is met dit asbestafbouwplan klaar om te starten 
met verwijdering van verschillende asbesthoudende materialen 
en de doelstelling “Asbestveilige scholen 2040” stap voor stap te 
bereiken.

Digitalisering preventiebeleid
De implementatie van het dashboard, digitaal preventieregister, 
website P&V en het bijhorende kwaliteitshandboek werd tijdens 2021  
gezet. De verschillende tools binnen deze digitale platformen wer-
den verder uitgewerkt en verfijnd.

Implementatie SPOC werking
De ondersteuning door “Single point of Contact” werd verder uitge-
bouwd en iedere campus wordt ondertussen ondersteund door een 
specialist preventie en infrastructuur. Op deze manier worden de 
scholen op verschillende vlakken verder ondersteund.

Optimalisatie brandpreventie
De opgemaakte brandrisicoanalyses in 2020 wezen uit dat er een 
tekort was aan personeel met kennis van zaken op vlak van brand-
bestrijding. Vanuit deze analyse werd opleiding voorzien via een “Fire 
Truck”, door de pandemie werd deze fysieke opleiding naar het begin 
van 2022 verplaatst.

Opleidingen BUSO-onderwijs
Als resultaat van de welzijnsbevraging werd geopteerd om 
opleidingen psychosociale risico’s te voorzien voor personeelsleden 
BUSO onderwijs, een viertal verschillende items werden aangeboden 
om zo meer knowhow binnen het team te krijgen.

PREVENTIE
2021

1 Start uitvoer van het 
asbestafbouwplan

2 Uitrol website P&V voor 
secundaire scholen

3 Doorlichtingen 
verschillende scholen

4 Uitwerken risicoanalyse 
werkplaatsen secundaire scholen

5 Verder uitwerken kwaliteitshand-
boeken verschillende sites

UITDAGINGEN 2021
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ICT
2021

De opeenvolging van grotere en kleinere coronagolven bleef doorheen 2021 zorgen voor pieken van al dan niet collectieve af-
wezigheden van zowel leerlingen als personeel. Hybride werken werd het nieuwe toverwoord. De nieuwe vormen van werken 
en lesgeven brachten echter nog duidelijker aan het licht, wat binnen Europa al langer duidelijk was. Door jarenlange structurele 
onderinvesteringen in ICT dreigde een groot deel van het Vlaamse onderwijs de digitale trein te missen. Waar in 2020 de vrijge-
maakte extra ICT-budgetten vanwege corona eerder nog werden gebruikt om brandjes te blussen werd in 2021 begonnen met 
een meer geplande aanpak om de digitale kloof te dichten. Mee met de vrijgave van de overheidsmiddelen uit de “Digisprong” 
lag ook in onze scholengroep in de eerste jaarhelft eerder de focus op de aanpak netwerken en algemene ICT-infrastructuur. 
Na de zomerstop werd dan geleidelijk aan ook meer gefocused op toestellen voor de leerlingen.

Om de aankoop van alle ICT-benodigdheden te vereenvoudigen werd werk gemaakt van een gezamenlijk raamcontract ICT 
voor het ganse GO!. Door dit raamcontract werd het voor onze scholen mogelijk om grotere aantallen toestellen aan te kopen 
zonder zich zelf door de administratie van een aanbestedingsprocedures te worstelen. In een markt met algehele krapte en 
grote vraag was dit een grote hulp. Vanuit onze scholengroep werd van meet af aan dan ook beslist actief hier aan mee te 
werken. Vanaf de start van het opstellen van de korf, tot aan het beslissen van de gunning zelf, werd door GO!-centraal beroep 
gedaan op onze technische kennis.

Naast de beschikbaarheid van een toestel en netwerkverbinding is voor hybride werken ook de plaatsonafhankelijke beschik-
baarheid van documenten belangrijk. Doorheen de jaren werden in fases verschillende losstaande cloud-based platformen 
opgestart door de scholen in onze scholengroep. Samenwerken vanaf het ene platform met leden van een ander platform 
was allesbehalve eenvoudig. Daarom werd in 2021 vanuit de scholengroep ook hard aan de kar getrokken om deze platformen 
met elkaar te gaan koppelen. De bedoeling: Per gebruiker 1 duidelijke account, met 1 wachtwoord die overal beschikbaar is, 
maar zonder te raken aan de platformkeuze van de individuele school. Bij de start van het schooljaar 2021 werd het Google 
Workspace-platform van de scholengroep gekoppeld aan de logins van het M365 platform. Een paar weken later volgde het 
Google-platform van athena. Als bonus kunnen de scholen dezelfde login beschikbaar maken voor de 
gebruikers van hun smartschoolplatformen. Zo werd het voor het overgrote deel van 
onze scholen meteen mogelijk om hun gebruikers te laten inloggen op de top 3 van 
de in het Vlaamse onderwijs meest gebruikte cloudplatformen. Ondertussen blijft 
de lijst van gekoppelde platformen groeien.

Start uitvoer van het 
asbestafbouwplan

Uitrol website P&V voor 
secundaire scholen

Doorlichtingen 
verschillende scholen

Uitwerken risicoanalyse 
werkplaatsen secundaire scholen
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LEERLINGENVERVOER
2021

De scholengroep beschikt over een groot aantal eigen 
bussen. Deze worden grotendeels gebruikt voor de opha-
ling van onze leerlingen. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt 
worden voor pedagogische, 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 2021 verder doorgevoerd 
met de aankoop van 1 minibus. Deze minibussen bieden 
telkens plaats aan 8 leerlingen. Deze transitie werd doorge-
voerd 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 
37 leerlingen. Dit specifiek voor GO! Campus Pottelberg 
(sport, zwemmen, buitenklassen). 

Daarnaast werden er ook 2 minibussen aangekocht door het 
MPI Kortrijk & Kastor Kuurne i.f.v. het internaat. 
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HRM

In onze scholengroep verwelkomden wij op onze 
startersdagen (in februari en september) opnieuw 
meer dan 200 nieuwe werknemers. Voor deze starters 
werd een traject van aanvangsbegeleiding voor-
zien op onderwijsniveau rond herstelgerichtwerken, 
klasmanagement, klaspraktijken, zorg ….  

Voor onze starters (en ook andere personeels-
leden) was 2021 een jaar vol uitdagingen. Het 
lerarentekort, de coronacrisis en de toenemende 
digitalisering zorgden voor nieuwe uitdagingen. Voor de 
opleidingen rond digitalisering konden wij rekenen op 
de expertise van GO! CVO Scala. 

Leren met en van elkaar blijft de boodschap in niet altijd 
evidente omstandigheden. 

Ook opleidingen rond veiligheid en preventie voor 
alle personeelsleden blijft een noodzaak, inzetten op 
hoe we iedereen konden sensibiliseren om in veilige 
omstandigheden onderwijs te bieden, bleef prioritair.

Ook in de toekomst wensen wij de kansen die de crisis 
ons bracht verder gaan uitwerken door in te zetten 
op digitalisering en het welbevinden van al onze 
medewerkers.

T +200
NIEUWE WERKNEMERS
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REALISATIES
Scholengroep Mandel & Leie

Futura Menen - schilderwerken
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BS TER MOLEN

Plaatsen buitentrap

Vervangen toegangspoorten
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FUTURA GELUWE

Nieuwbouw
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MSKA ROESELARE

Relighting op de campus

Inkanteling bureau in
leerlingensecretariaat
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GROTE &
KLEINE

 MOMENTEN

Scholengroep Mandel & Leie

GO! MSKA Roeselare is de allereerste school in Vlaanderen die een app inzet om 
in coronatijden toch een degelijke digitale opendeurdag te organiseren. 
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De leerlingen van het 2de, 4de en 5de 
jaar uit de afdeling bakkerij aan GO! MSKA 
Roeselare maakten een gigantische kerst-
buche van maar liefst 30 meter lang voor 
zorgpersoneel AZ Delta. 

grote
& kleinemomenten
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In september 2021 staart Zoom met een 
3de jaar ASO freinetonderwijs. Zoom biedt 
doorstroom-ASO aan waarbij leerlingen 
hun talenten ontdekken en ontwikkelen via 
zelfgestuurd leren.

GO! MSKA Roeselare is de allereerste 

school in Vlaanderen die een app inzet om 

in coronatijden toch een degelijke digitale 

opendeurdag te organiseren. 

GO! athena campus Heule 
organiseert een wandelroute in het 
stadscentrum van Kortijk. Je kan er 

het werk van de laatstejaarsleerlingen 
grafische technieken ontdekken. Alle 
werken zijn gemaakt rond het thema 

superhelden. 

athena
campus Heule

het Wonderbos
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grote
& kleinemomenten

GO! athena campus Heule behaalde het Europees 
STEM label. 

De regen bleek hier en daar een spelbreker 

voor de buitenlesdag, maar in basisschool 

Het Wonderbos in Ingelmunster lieten de 

kinderen zich daardoor niet afschrikken. Tus-

sen de regendruppels door namen ze deel 

aan verschillende activiteiten, van kleuter-

yoga en spellings- en rekenoefeningen in 

krijt zetten tot takjes in het bos verzamelen 

om mee te knutselen.

GO! athena  opent in K in Kortrijk een pop-up store. 
Daar wordt duiding gegeven over alle campussen 
en het studieaanbod. 

Basisschool Het Wonderbos is door Bos+, de organi-
satie die zich inzet voor bosbehoud, uitgekozen om 
hun bosklaskar te testen

athenacampus Heule

De leerlingen van GO! athena campus 

Heule en BS De Dobbelsteen leren

en ontspannen in een echt ‘vikingbos’.

In het speelbos kunnen de leerlingen

zich uitleven. Er werd ook een heuse

bosklas ingericht voor buitenlessen,

herstelgerichte rondegesprekken of 

als stilteplek of openluchtatelier.

Basisschool De Boomgaard luidt innovatief
onderwijsproject in. De opening van ‘De 
Loft’ betekent meteen ook de aftrap voor
‘Boomgaard 2025’, de school van morgen. 
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Autonome school GO! athena OV4 opge-
start voor OV4 type 3 én type 9 voor jonge-
ren met ASS. 

grote
& kleinemomenten
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De leerlingen van MPI Sterrebos in de Bornstraat zijn 
een familie buitenaardse vriendjes rijker. De Stee-
booz, een coole benaming voor Sterrebossers, Ze 
hebben elk een eigen persoonlijkheid en maken een 
einde aan labels voor de kinderen. Vroeger bestem-
pelden ze zichzelf als type 2 of type 9, maar nu zijn 
ze lid van de familie van Zep, Odo, Bax, Nim of Puk.

terreboscampus

grote
& kleinemomenten
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