
Strategische nota meerjarenplan 2014-2019 ifv flankerend onderwijsbeleid 

3. Zorg en samenleven 

3.1. Het ontwikkelen van een kwaliteitsvol onderwijs- en vormingsaanbod 

3.1.1. Opmaak en uitvoeren van een beleidsplan inzake onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en 
vorming oa laagdrempelige bibliotheek en kunstonderwijs (FOBVBP01, FOBVBP02) 

3.1.1.1. Opmaak en uitvoeren van een beleidsplan inzake onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en 
vorming oa laagdrempelige bibliotheek en kunstonderwijs (FOBVBP01, FOBVBP02) 

 

Huidige situatie 

De taken en opdrachten binnen het onderwijsbeleid en het flankerend onderwijsbeleid binnen de 
gemeente Middelkerke zijn zeer ruim aanwezig, maar worden uitgevoerd en opgevolgd  door 
verschillende afdelingen, sectoren en diensten. 

Binnen het onderwijsbeleid worden taken waargenomen door het onderwijzend personeel, de 
schooldirecties,  het secretariaat, de personeelsdienst en de dienst kinderopvang & onderwijs. 

Binnen het flankerend onderwijsbeleid worden taken uitgevoerd door de dienst kinderopvang & 
onderwijs, de cultuurdienst, de sportdienst, de jeugddienst, de milieudienst en de dienst preventie en 
samenleven. 

De bestaande acties worden behouden en de gemeente onderschrijft de Vlaamse beleidsdoelstelling 
om actieplannen op te zetten, in samenwerking met lokale actoren, die gericht zijn op gelijke 
onderwijskansen, , kleuterparticipatie, spijbelen, probleemgedrag op school, taalstimulering 
standaardnederlands, betrokkenheid ouders en omgeving, samenwerking tussen onderwijs, welzijn, 
cultuur, jeugd en sport, overgang onderwijs arbeidsmarkt, levenslang leren. 

 

Gewenste situatie 

Gelet op de versnippering van de taken en opdrachten binnen het onderwijsbeleid en het flankerend 
onderwijsbeleid zal er een omgevingsanalyse worden opgemaakt, zodat de uitgebreide werking en de 
financiële stromen binnen het onderwijs- en flankerend onderwijsbeleid, transparanter worden 
gemaakt. Op basis hiervan zal er een visie  worden ontwikkelt waar men naartoe wil gaan in de 
toekomst. 

 

Actieplan en actie FOBVBP01 2014-2019 

De bedragen die werden gekoppeld aan acties zijn de bedragen die de gemeente voorziet tijdens de 
periode 2014-2019. 

1) Controle op de leerplicht :de politie/burgemeester wordt verwittigd indien een leerplichtige 
leerling niet ingeschreven is in een school. Zij doen de nodige vaststellingen en opvolgingen 
om na te gaan of de leerling onderwijs volgt.  

2) Het bevorderen van regelmatig schooltoezicht en het tegengaan van spijbelgedrag : de 
scholen en CLB’s nemen in 1

ste
 instantie hun rol op in het detecteren en begeleiden van 

kinderen/jongeren die spijbelen. De lokale politie spreekt spijbelende kinderen aan. Vanuit de 
jeugddienst worden spijbelende jongeren aangesproken en gemotiveerd om te voldoen aan 
de leerplicht. Binnen het opvoedings- en studie ondersteuningsproject de Katrol neemt de 
gemeentelijke ambtenaar die het project coördineert eveneens een rol op om ouders te 
motiveren hun kind  naar school te laten gaan.  

3) Het verhogen van kleuterparticipatie : de gemeente informeert de ouders van kinderen rond 
de leeftijd van 2 jaar omtrent het schoolaanbod in de gemeente via een folder die werd 
opgemaakt ism het LOP (lokaal overlegplatform onderwijs) en die op naam wordt verstuurd  
met de post. Tijdens de jaarlijkse infodagen voor ouders met kinderen tussen 0 en 4 jaar 
wordt informatie gegeven omtrent de instapmomenten, de vraag “wanneer is mijn kind klaar 
voor de kleuterklas?” en het bekendmaken van het schoolaanbod in de gemeente. Bij de 



onthaalouders van de gemeentelijke dienst wordt steevast een gesprek gevoerd rond de 
overstap naar de kleuterklas en de noodzaak om naar school te gaan. 

4) In functie van de gelijke onderwijskansen wordt het project de Katrol, een opvoedings- en 
studie ondersteuningsproject verdergezet. Dit project richt zich op kansarme gezinnen. 
Hiervoor wordt een halftijdse arbeidskracht ingezet en verplaatsingskosten betaalt aan 
studenten en vrijwilligers : loon ambtenaar : € 24.319 x 6 jaar = € 145.914 en 
verplaatsingsonkosten studenten en vrijwilligers : € 25.557,84 

5) In functie van gelijke onderwijskansen worden schoolkosten ten laste genomen door het 
OCMW : € 35.403,78 

6) In functie van gelijke onderwijskansen is er een gemeentelijke tussenkomst in de 
schoolabonnementen bij het openbaar vervoer De Lijn (Buzzy-pas) of het vervoer 
georganiseerd door de school zelf van 25% en 50% voor gezinnen met 3 kinderen : € 222.000 

7) In functie van gelijke onderwijskansen is er de deelname aan het LOP van het diensthoofd 
kinderopvang en onderwijs en de 2 gemeentelijke schooldirecteuren. 

8) In functie van de gelijke onderwijskansen staat de dienst kinderopvang en onderwijs en het 
OCMW in voor een loketfunctie  waarbij hulp wordt aangeboden bij de aanvraag en opvolging 
van een school- en studietoelage. 

9) In functie van de gelijke onderwijskansen worden de sociale voordelen voortgezet en 
mogelijks aangepast betreffende het ochtend-, middag en avondtoezicht, de kosten van de 
toegang van het zwembad en het leerlingenvervoer die oa. wordt uitgevoerd met een eigen 
gemeentelijke bus en chauffeur : toelagen schooltoezicht : € 246.579,78, toegang zwembad : 
€ 69.867,  loon chauffeur : € 213.901,08, onderhoud van bus : € 45.000  

10) In functie van probleemgedrag op school wordt er verwezen naar actie 4 omtrent het 
opvoedings- en studie ondersteuningsproject De Katrol en het aanbieden van een loketfunctie 
opvoedingsondersteuning via een halftijdse arbeidskracht : loon ambtenaar € 24.319 x 6 jaar 
= € 145.914. 

11) In functie van taalstimulering Standaardnederlands wordt verwezen naar actie 4 waarbij niet-
nederlandstalige ouders worden gestimuleerd om met hun kinderen taalspelletjes te 
stimuleren om beiden de Nederlandse taal te verwerven en worden ouders actief 
doorverwezen naar organisaties die Nederlandse taallessen organiseren 

12) In functie van taalstimulering Standaardnederlands worden er workshops, kindertheater, 
leesuurtjes en bibliotheekbezoeken georganiseerd in de jeugddienst tijdens diverse 
vakantiewerkingen en de jongerenbuurtwerking De Caravanne : € 12.000  

13) In functie van betrokkenheid ouders en omgeving wordt verwezen naar actie 4 omtrent het 
opvoedings- en studie ondersteuningsproject De Katrol waarbij er intens overleg is tussen de 
ouders van de Katrolgezinnen, de  projectverantwoordelijke van de Katrol en 
zorgcoördinatoren van de scholen : zie loon Katrolverantwoordelijke 

14) In functie van betrokkenheid ouders en omgeving de organisatie van het jaarlijks paas- en 
Sinterklaasfeest Katrolwerking ism met ouders, vrijwilligers en de Katrolverantwoordelijke : € 
1.000 

15) In functie van betrokkenheid ouders en omgeving de betoelaging van de ouderraden en 
vriendenkringen in de scholen :  € 13.440 

16) In functie van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport wordt 
verwezen naar actie 4 omtrent het opvoedings- en studie ondersteuningsproject De Katrol : 
zie loon Katrolverantwoordelijke 

17) In functie van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport wordt 
verwezen naar actie 5 omtrent het ten laste nemen van schoolkosten door het OCMW 

18) In functie van de samenwerking tussen onderwijs, cultuur, jeugd en sport wordt verwezen 
naar de acties 9, 22 en 23 waarbij de gemeente een nieuwe bus heeft aangekocht en een 
chauffeur heeft aangesteld, die  rijdt voor activiteiten die georganiseerd worden door de 
scholen en door gemeentelijke diensten ism de scholen (zie actie 9 : loon buschauffeur  en 
onderhoud van bus). 



19) In functie van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport de 
organisatie van verkeerseducatie door de dienst preventie en samenleven (fietsvaardigheids- 
en  verkeersvaardigheidslessen voor lager onderwijs, wandellessen voor kleiters en 1

ste
 

leerjaar) : aankoop verkeersboekjes en aankoop verkeersmateriaal : € 12.300 

20) In functie van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport de 
organisatie van MEGA-lessen (assertiviteitslessen) ism de scholen, de dienst preventie & 
samenleven, de politie en de jeugddienst : aankoop lesboeken en toneelstuk : € 19.968 

21) In functie van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport de 
organisatie van de mondiale themaweek ifv ontwikkelingssamenwerking, Fair Trade@school, 
begeleidde workshops 11.11.11 en de wereldwaterdag door de dienst preventie & 
samenleven ism  de scholen en de milieudienst : € 21.500 

22) In functie van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport de 
organisatie van kunst educatieve workshops, schooljeugdtheater, “lessen in het donker” en 
het voorzien van schoolvervoer voor deze activiteiten door de cultuurdienst ism de scholen  : € 
274.225,78  

23) In functie van de samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport de 
ondersteuning van het zwemmen, de sportklassen, schoolsportdagen 3

de
 graad en sportsnack 

door de sportdienst ism de scholen : € 108.835,08 

 

 

3. Zorg en samenleven 

3.1. Het ontwikkelen van een kwaliteitsvol onderwijs- en vormingsaanbod 

3.1.2. Het investeren in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur voor het gemeentelijk onderwijs 
(FOBVBP01, FOBVBP02) 

Huidige situatie : 

De gemeenteschool van Westende is aan vernieuwing toe en de gemeenteschool te Leffinge is te 
klein. 

 

Gewenste situatie : 

Een zorgzame samenleving creëren in de gemeente is één van de doelstellingen om de gemeente 
aantrekkelijk te maken voor jonge gezinnen. Om dit mogelijk te maken wenst de gemeente te 
investeren in kwaliteitsvol onderwijs voor haar huidige en toekomstige inwoners en een aansluitend 
groot vrijetijdsaanbod. Middelkerke profileert zich dan ook als kindvriendelijke gemeente met een zeer 
grote aandacht voor de organisatie van buitenschoolse kinderopvang en het aanbieden van een groot 
aanbod vanuit de sport-, de cultuur- de jeugd; de milieu, de preventie en de toeristische gemeentelijke 
diensten. 

Bij deze investeringen dienen we rekening te houden met de geplande inspanningen van het 
gemeentebestuur om meer jonge gezinnen in de gemeente te behouden en nieuwe jonge gezinnen 
aan te trekken via oa een actief woonbeleid. 

 

Actieplan en acties FOBVBP01 en FOBVBP02 2014-2019 

 

3.1.2.1. Herbouwen en vernieuwen van gemeenteschool Westende en herlocalisatie IBO en 
bibliotheek  

De gemeenteschool van Westende is een beschermd dorpsgezicht. Het schoolgebouw is aan 
vernieuwing toe. Om dit gebouw op te waarderen en functioneel te verbeteren wenst de gemeente de 
school gedeeltelijk te herbouwen. De vernieuwde school moet eveneens zuurstof bieden aan de 
buurtbewoners door deze open te stellen voor verenigingen en activiteiten van derden : € 4 miljoen 

3.1.2.1 Bouw extra lokalen in Leffinge  



De gemeenteschool  van Leffinge kende na de start van een kleuterafdeling een stevige groei. Dit 
resulteert in een gebrek aan ruimtes voor de diverse klassen en schoolactiviteiten. Door de bouw van 
3 bijkomende klaslokalen wordt aan deze nood voldaan. : € 300.000 

 

 


