Persbericht
Lokaal bestuur onderzoekt eventuele overname
gemeenteschool
Berlare, 12 oktober 2021 – Lokaal bestuur Berlare en het gemeenschapsonderwijs (GO)
spreken zich deze week elk afzonderlijk uit over de wenselijkheid gesprekken op te starten
om een eventuele overname voor te bereiden van de gemeentelijke basisschool De Kleine
Schuit.
“De openlijke en weinig subtiele vraag maandagavond in de gemeenteraad van een raadslid heeft een
participatief traject dat in voorbereiding was, in de voet geschoten. Daarom zien we ons genoodzaakt om
een en ander versneld te communiceren”, steekt Urbain Van Boven (N-VA, schepen bevoegd voor
onderwijs) van wal.
Lokaal bestuur Berlare heeft heel recent de vraag gesteld aan het gemeenschapsonderwijs of er
bereidheid is om over een eventuele overdracht te praten. Daar spreekt de raad van bestuur van
Scholengroep GO Dender zich pas vanavond over uit. Bij een positief antwoord, zal het college van
burgemeester en schepenen een mandaat vragen aan de gemeenteraad half november om
onderhandelingsgesprekken te voeren.
Indien de raad van bestuur van het gemeenschapsonderwijs en de gemeenteraad de vraag positief
beantwoorden, betekent dit nog maar de start van een intensief traject dat beide partijen samen zullen
doorlopen. Van Boven: “De gesprekken zijn op dit moment nog niet gestart, laat staan dat de
voorwaarden en garanties voor overname al zouden zijn afgebakend. We willen dat in alle openheid doen
en in een participatief traject met alle betrokkenen. Zo komt er bijvoorbeeld een stuurgroep die een
eventuele overdracht in al zijn aspecten van het ene naar het andere schoolbestuur zal begeleiden. Voor
lokaal bestuur Berlare voorzien we vertegenwoordiging vanuit de personeelsleden, de ouders en de lokale
gemeenschap van Uitbergen.”
Voortbestaan op termijn garanderen
Het lokaal bestuur is zich ervan bewust dat deze denkpiste bij het grote publiek onverwachts komt. “Als
schoolbestuur zijn we best trots op het parcours dat het team met de kinderen de voorbije jaren heeft
afgelegd. Het is net omdat we het beste voor hebben met de school, de medewerkers en de leerlingen,
dat we dat op langere termijn in Uitbergen willen blijven waarmaken. Daarom is schaalvergroting
wenselijk. Een grotere structuur biedt immers een ruimer professioneel pedagogisch en logistiek kader
met bijhorende financiële stimuli van de Vlaamse overheid waarin de school zich in alle veiligheid en
zorgeloosheid verder kan concentreren op haar pedagogisch project ten voordele van de ontwikkeling
van alle leerlingen. Dat kader is er vandaag te weinig: het lokaal bestuur beschikt niet over de vereiste
expertise en omkadering die de school verdient”, aldus Van Boven.
Het lokaal bestuur had dit dossier op een heel andere manier willen aanpakken, maar de actie in de
gemeenteraad van maandag dwingt ons snel aan te passen. “We geven alle betrokkenen nu even de tijd
om deze eerste communicatie te laten bezinken. We engageren ons om met alle betrokken partijen
verder te spreken de komende weken en maanden, … indien het gemeenschapsonderwijs vanavond
dinsdag 12 oktober 2021 aangeeft dat het gesprekken tot overdracht wil aangaan”, besluit Van Boven.
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