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gemeenteraad

Notulen Zitting van 4 mei 2020

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Piet Delrue, Voorzitter gemeenteraad; de heer Kris Declercq; mevrouw Griet 
Coppé; de heer José Debels; de heer Marc Vanwalleghem; de heer Dirk Lievens; de heer 
Bart Wenes; de heer Tom Vandenkendelaere; mevrouw Ria Vanzieleghem; de heer Geert 
Huyghe; de heer Stefaan Van Coillie; mevrouw Caroline Martens; mevrouw Veroniek 
Debruyne - Desender; mevrouw Rina Arteel; mevrouw Mieke Vanbrussel; de heer 
Matthijs Samyn; de heer Francis Debruyne; mevrouw Liselot De Decker; mevrouw 
Michèle Hostekint; de heer Henk Kindt; de heer Gerdi Casier; de heer Steven Dewitte; de 
heer Filip Deforche; de heer Immanuel De Reuse; de heer Cyriel Ameye; de heer Peter 
Claeys; mevrouw Jeaninne Vandenabeele; mevrouw Tina Feys; mevrouw Siska Rommel; 
de heer Frederik Declercq; de heer Brecht Vermeulen; de heer Bart De Meulenaer; 
mevrouw Lieve Lombaert; mevrouw Justine Pillaert; de heer Bert Wouters; de heer 
Dieter Carron; mevrouw Margot Wybo; de heer Eddy Demeersseman; de heer Geert 
Sintobin, Algemeen directeur

Afwezig:
mevrouw Nathalie Muylle

4 mei 2020 19:10 -De voorzitter opent de besloten zitting 

BESLOTEN ZITTING
Mededelingen
Cfr. artikel 332 van het Decreet Lokaal Bestuur dienen alle besluiten en opmerkingen van 
de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht te worden op de eerstvolgende 
vergadering van de gemeenteraad.

- klacht bij ABB m.b.t. de aankoop van onroerend goed Ieperseweg 120

- MJP 2020-2025

19:12 - Nathalie Muylle betreedt de zitting

1 2020_GR_00067 Digitale zitting gemeenteraad op 4 mei 2020 
via TEAMS - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Agentschap Binnenlands Bestuur
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Tot nader order zijn fysieke vergaderingen nog mogelijk, maar deze worden afgeraden. 
Enkel in uitzonderlijke gevallen kan dit nog de werkwijze zijn. Er bestaan voldoende 
mogelijkheden om op een digitale manier de vergaderingen te organiseren. Een 
vergadering kan, tijdens de federale fase, via videoconferentie worden georganiseerd of 
via e-mail. Indien toch een fysieke samenkomst noodzakelijk is, wordt aangeraden 
voldoende afstand tussen de leden te houden.

Alle punten kunnen op de agenda van de raad worden geplaatst. Het virtueel vergaderen 
is niet langer beperkt tot enkel de hoogdringende punten die geen verder uitstel 
verdragen. De reden hiervoor is dat de huidige situatie nog enige tijd kan aanhouden. In 
de besluitvorming moet de dagelijkse werking van de lokale besturen gegarandeerd 
worden. De algemene principes uit het decreet over het lokaal bestuur (termijn van 
oproeping, inzage in dossiers, tegensprekelijk debat, openbaarheid, ….) blijven van 
toepassing.

Context en argumentatie
De fractieleiders keurden in het overleg van 20 april 2020 het voorstel om de 
gemeenteraad op 04 mei 2020 en de commissies ter voorbereiding van de gemeentraad 
digitaal, via TEAMS, te organiseren unaniem goed.

De fractieleiders lieten zich in hun overleg leiden door de volgende overwegingen : 

 Veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen garanderen, zowel mandatarissen, 
ambtenaren als – in voorkomend geval – andere aanwezigen

 Continuïteit van de openbare dienst garanderen
 Kerndienstverlening in stand houden (ook na eventuele bijkomende uitval van 

medewerkers), en dus niet-essentiële opdrachten tijdelijk afbouwen
 Werken binnen een wettelijk correct kader
 Voorbeeldgedrag tonen t.a.v. burgers en medewerkers (“concentraties van 

mensen vermijden”)
 Efficiëntie nastreven

Daar er geen pers en publiek aanwezig is, zal de audio-opname van de gemeenteraad zo 
snel mogelijk (ten laatste de dag nadien) op de website worden gepubliceerd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De gemeenteraad gaat akkoord om de zitting van 4 mei 2020 digitaal te organiseren via 
TEAMS.
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2 2020_GR_00065 Notulen  van de besloten zitting van de 
gemeenteraad van 23 maart 2020 - 
Goedkeuring

Beschrijving
Bijlagen

1. Notulen besloten zitting d.d. 23.03.2020  van de gemeenteraad  (corona)

Context en argumentatie
In toepassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad worden de notulen 
van de besloten zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2020 ter goedkeuring 
voorgelegd. Door de coronacrisis was dit een virtuele zitting, zonder aanwezigheid van de 
pers en publiek.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De notulen van de besloten zitting van de gemeenteraad van 23 maart 2020 worden 
goedgekeurd.

Vragen om uitleg

IR 1 Mondelinge vraag van raadslid Eddy Demeersseman: Mobiliteit en 
veiligheid om en rond het Bergmolenbos.

Indiener(s):
Eddy Demeersseman,                      Groen                   

Toelichting:
Nu iedereen in Coronatijden het Bergmolenbos in ontwikkeling ontdekt, is het duidelijk 
dat er zich ingrepen opdringen om de mobiliteit rondom het Bergmolenbos en daarmee 
samenhangend de veiligheid van gebruikers en voorbijgangers van het Bergmolenbos te 
garanderen. De situatie bij de "ingang" van het domein aan de Oude Zilverbergstraat is 
bij momenten gevaarlijk. De combinatie van een relatief brede straat, het parkeren aan 
één of beide zijden, niet aangepaste snelheid, druk fietsverkeer, het veelvuldig kruisen 
van de straat en keerbewegingen vraagt naar een duidelijke en snelle aanpak.

Mijn vragen: 
(1) Zal Stad Roeselare op korte termijn de mobiliteit rondom de ingang van het 
Bergmolenbos aanpakken? Zo ja, wanneer? En welke ingrepen zullen gebeuren?

(2) Momenteel zijn er in de omgeving en aan de diverse ingangen van het Bergmolenbos 
geen of weinig fietsstallingen. Kan/zal Stad Roeselare hier op korte termijn (nog voor de 
zomer) in voorzien?

(3) Op iets langere termijn dient het gebied (Bergmolenbos en omgeving) voor de 
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voetganger en fietser verder toegankelijk en veilig gemaakt te worden. In vergelijkbare 
gebieden in andere steden maakt men daarbij gebruik van allerhande ingrepen: 
tractorsloten, fietsstraten, rammelstroken,... Wat is het plan van aanpak hieromtrent. En 
is er duidelijkheid over de concrete planning en uitvoering van al deze elementen tijdens 
deze legislatuur?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 2 Mondelinge vraag van raadslid Cyriel Ameye: Open voegen op het 
Stationsplein

Indiener(s):
Cyriel Ameye,                      Vlaams Belang                   

Toelichting:
Vorig week dinsdag was ik getuige van een bizar accident, dit praktisch ter hoogte van de 
hoofdingang van het station.
Een fietser op een koersfiets kwam aangereden tussen de container die er staat voor de 
werken aan het gebouw naast café El Dia en het stationsgebouw.
Toen de fietser ter hoogte van de hoofdingang van het station kwam, maakte hij bijna 
een val.
Wat bleek de oorzaak te zijn?
Hij reed zich letterlijk vast in een open voeg tussen 2 betonplaten.
Het meest eigenaardige was het feit dat hij niet overkop ging maar dat hij gewoon 
afgeremd werd daar die voeg niet mooi evenwijdig was maar een soort trechter vormde 
zodat die werkte als een soort rem.
Het is al een hele tijdje geleden dat ik hierover al eens een vraag gesteld heb.
Men beloofde toen dat er een test zou gebeuren met 2 verschillende soorten voegvulling 
om aan te brengen tussen de betonplaten op het Stationsplein. Daarna zou dan een 
keuze gemaakt tussen de voegvullingen en zouden al de voegen opgevuld worden.

Mijn vraag is dus simpel: ”waarom is dit nog niet gebeurd”?

 

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

IR 3 Mondelinge vraag van raadslid Bert Wouters: keerpunt Westlaan

Indiener(s):
Bert Wouters,                      Groen                   
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Toelichting:
Vol verwondering las ik in de pers dat er een nieuw keerpunt komt in de Westlaan. Bij 
mijn weten kwam dit niet op de agenda van de gemeenteraad. Er werd ook geen 
toelichting gegeven op de Commissie Ruimte.
Kan u mij vertellen waarom dit niet eerder werd toegelicht?
Kan u mij ook laten weten op welke verkeerskundige inzichten of adviezen deze 
beslissing tot stand is gekomen?

Antwoord
Voor antwoord zie audio-opname.

3 2020_GR_00029 Vervanging van een lid in de commissie Mens 
op basis van een voordrachtakte - Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 37 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Besluit gemeenteraad d.d. 17.02.2020: vervanging van een lid in de commissie 

Mens
2. Voordrachtakte vervanging commissie mens  - Groen

Voorgeschiedenis
In toepassing van artikel 37 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad 
commissies oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. 

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld 
over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten 
die worden ingediend door de fracties.

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid 
met raadgevende stem in de commissie zetelt.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de commissies uit 15 
leden bestaat.

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld:

- CD&V: 7 leden
- N-VA: 3 leden
- sp.a: 2 leden 
- Groen: 1 lid
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- Vlaams Belang: 1 lid
- Open Vld: 1 lid.

Context en argumentatie
Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2019 werden de vertegenwoordigers 
voor de commissie Mens aangeduid. In zitting van 23 september 2019 en 17 februari 
2020 werd de samenstelling gewijzigd.

Volgende personen maken deel uit van de commissie Mens:
Ria Vanzieleghem, Margot Wybo, Mieke Vanbrussel, Veroniek Desender, Matthijs Samyn, 
Caroline Martens, Rina Arteel, Gerdi Casier, Liselot De Decker, Justine Pillaert, Siska 
Rommel, Lieve Lombaert (21.01.2019 t/m 31.12.2021) en Frederik Declercq (01.01.2022 
t/m 31.12.2024), Filip Deforche, Peter Claeys en Bert Wouters.

Op 9 maart 2020 diende de fractie Groen een voordracht in voor de vervanging van dhr. 
Bert Wouter in de commissie Mens.

Uit onderzoek door de voorzitter van de gemeenteraad blijk dat de akte van voordracht 
voor de vervanging van dhr. Bert Wouters in de commissie Mens ontvankelijk is gezien 
ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het 
kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte 
ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie. De heer Steven Dewitte wordt 
voorgedragen ter vervanging.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het feit dat de akte van voordracht voor de vervanging van 
dhr. Bert Wouters in de commissie Mens door de heer Steven Dewitte ontvankelijk is.

Artikel 2
Volgende personen maken deel uit van de commissie Mens:

Ria Vanzieleghem, Margot Wybo, Mieke Vanbrussel, Veroniek Desender, Matthijs Samyn, 
Caroline Martens, Rina Arteel, Gerdi Casier, Liselot De Decker, Justine Pillaert, Siska 
Rommel, Lieve Lombaert (21.01.2019 t/m 31.12.2021) en Frederik Declercq (01.01.2022 
t/m 31.12.2024), Filip Deforche, Peter Claeys en Steven Dewitte.

4 2020_GR_00030 Vervanging van een lid in de Bijzondere 
commissie op basis van een voordrachtakte - 
Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
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Artikel 37 van het decreet lokaal bestuur.

Artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Bijlagen
1. Besluit gemeenteraad d.d. 21.10.2019: vervanging in de Bijzondere commissie
2. Voordrachtakte vervanging Bijzondere commissie - Groen

Voorgeschiedenis
In toepassing van artikel 37 van het decreet lokaal bestuur kan de gemeenteraad 
commissies oprichten die samengesteld zijn uit gemeenteraadsleden. 

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld 
over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten 
die worden ingediend door de fracties.

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet 
vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid 
met raadgevende stem in de commissie zetelt.

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bepaalt dat de commissies uit 15 
leden bestaat.

Volgens het systeem van de evenredige vertegenwoordiging worden de zetels als volgt 
verdeeld:

- CD&V: 7 leden
- N-VA: 3 leden
- sp.a: 2 leden 
- groen: 1 lid
- Vlaams Belang: 1 lid
- Open Vld: 1 lid

Context en argumentatie
Met de gemeenteraadsbeslissing van 21 januari 2019 werden de vertegenwoordigers 
voor de Bijzondere commissie aangeduid.  De samenstelling werd gewijzigd in de 
gemeenteraadszitting van 23 september 2019 en 21 oktober 2019.

Volgende personen maken deel uit van de Bijzondere commissie:
Francis Debruyne, Margot Wybo, Stefaan Van Coillie, Geert Huyghe, Mieke Vanbrussel, 
Nathalie Muylle, Ria Vanzieleghem, Gerdi Casier, Piet Delrue, Brecht Vermeulen, Lieveke 
Lombaert, Bart De Meulenaer, Immanuel De Reuse, Tina Feys en Steven Dewitte.

Op 9 maart 2020 diende de fractie Groen een voordracht in voor de vervanging van dhr. 
Steven Dewitte in de Bijzondere commssie.

Uit onderzoek door de voorzitter van de gemeenteraad blijkt dat de akte van voordracht 
voor de vervanging van dhr. Steven Dewitte in de Bijzondere commissie ontvankelijk is 
gezien ze ondertekend werd door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan 
het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Niemand heeft meer dan één akte 
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ondertekend per beschikbaar mandaat voor de fractie. Dhr. Eddy Demeersseman wordt 
voorgedragen ter vervanging.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Artikel 1
Er wordt akte genomen van het feit dat de akte van voordracht voor de vervanging van 
dhr. Steven Dewitte in de Bijzondere commissie door dhr. Eddy Demeersseman 
ontvankelijk is.

Artikel 2
Volgende personen maken deel uit van de Bijzondere commissie:

Francis Debruyne, Margot Wybo, Stefaan Van Coillie, Geert Huyghe, Mieke Vanbrussel, 
Nathalie Muylle, Ria Vanzieleghem, Gerdi Casier, Piet Delrue, Brecht Vermeulen, Lieveke 
Lombaert, Bart De Meulenaer, Immanuel De Reuse, Tina Feys en Eddy Demeersseman.

 

5 2020_GR_00064 Verlenging van het erfpachtrecht verleend aan 
Peegies Hondenclub vzw op grond, 
Izegemseaardeweg 42. Ontwerp van akte  - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. akte erfpacht d.d. 31.05.1992
2. plan akte erfpacht d.d. 31.05.1992
3. akte wijziging erfpacht d.d. 22.03.2013
4. plan akte wijziging erfpacht d.d. 22.03.2013
5. ontwerp van akte
6. kadastrale legger

Context en argumentatie
Aan Peegies Hondenclub Roeselare vzw werd door de Stad bij akte van 31.05.1992 een 
erfpachtrecht op grond, Izegemseaardeweg, verleend voor de periode 01.06.1992-
31.05.2019 (27 jaar). Door de vzw werd op de in erfpacht gegeven grond een 
oefenterrein aangelegd en een kantine gebouwd. Bij akte van 22.03.2013 werd de 
oppervlakte gewijzigd. In de akte van 31.05.1992 werd bepaald dat bij het verstrijken 
van de periode van de erfpacht deze eventueel verlengd zal kunnen worden voor een 
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periode alsdan tussen partijen te bepalen. De vzw is vragende partij voor een verlenging 
voor eenzelfde periode.

Vooraleer de erfpacht te kunnen verlengen moest de vereniging een aantal vergunningen 
bekomen. Nu deze in orde zijn, kan de erfpacht met een nieuwe periode van 27 jaar 
(30.05.2019-31.05.2046) verlengd worden.

Om dit te regelen werd door de Afdeling Vastgoedtransacties een ontwerp van akte 
opgemaakt, waarbij de Stad en de vzw "Peegies Hondenclub", met maatschappelijke 
zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 206, verklaren de erfpacht te verlengen met 
een bijkomende termijn van 27 jaar op het in erfpacht gegeven goed thans gekend als 
volgt:

Stad Roeselare  - 5de afdeling  (Beveren):
Een paviljoen met aanhorigheden op en met grond, gelegen Izegemseaardeweg 42 (op 
kadaster 26+), gekadastreerd volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger als 
paviljoen, sectie C nummer 0821 Y P0000 met een oppervlakte volgens kadaster van 38 
a 56 ca.

De erfpacht wordt verlengd aan dezelfde voorwaarden als in de oorspronkelijke akte en 
de wijziging ervan. Ook de oorspronkelijke basisvergoeding blijft behouden en wordt 
verder jaarlijks geïndexeerd.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen bijzondere financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad, enkel de 
oorspronkelijke erfpachtvergoeding wordt zoals voorheen verder geïndexeerd.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De verlenging van de erfpacht en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

Artikel 2
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen van 
de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.

Artikel 3
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties zal de akte verlijden.

6 2020_GR_00059 Aankoop van een perceeltje grond voor de 
uitbreiding van de parkzone bij de 
Onledebeek. Ontwerp van akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
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Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. nota cbs 20100000434 d.d. 25.01.2010
2. schattingsverslag Comité tot Aankoop d.d. 18.11.2010
3. brief Afdeling Vastgoedtransacties behoud schatting d.d. 27.03.2020
4. liggingsplan
5. meetplan Landmeter Sabbe d.d. 20.02.2018
6. ontwerp van akte
7. akte volmacht d.d. 11.06.1999

Context en argumentatie
Op het bestemmingsplan van het bpa Onledebuurt, goedgekeurd bij ministerieel besluit 
van 12.03.2007, is een groenzone voorzien aan weerszijden van de Onledebeek te 
Beveren. Hiervoor werden in het verleden al een aantal percelen grond verworven en het 
park werd gedeeltelijk aangelegd, maar er moeten nog een aantal percelen verworven 
worden.

Het perceel, gekadastreerd Roeselare 5de afdeling/Beveren sectie A nummer 577/02 en 
voorheen eigendom van mevrouw Claire Macquart de Terline, moet ook nog aangekocht 
worden. Omdat dit kleine perceel ligt tussen percelen, die reeds eigendom van de Stad 
zijn, is de verwerving ervan het meest nodig en werd door het college van burgemeester 
en schepenen in zitting van 25.01.2010 beslist om dit perceeltje aan te kopen. Omdat de 
bejaarde eigenares in Frankrijk woonde en zelden naar Vlaanderen kwam, waar notaris 
Henk Dekiere met kantoor te Oostrozebeke haar patrimoniale zaken behartigde, diende 
er gewacht te worden tot het notariskantoor de nodige administratieve formaliteiten 
vervuld had. Wegens het overlijden van mevrouw Claire Macquart de Terline op 
15.11.2016 ging de eigendom over naar haar zoon de heer Jean Pinet des Ecots.

Om de aankoop te regelen werd in opdracht van de Stad door de Afdeling 
Vastgoedtransacties een ontwerp van akte opgemaakt, waarbij heer Jean Pinet des 
Ecots, wonende te 75013 Parijs (Frankrijk), Avenue des Gobelins 28, het volgend goed 
verkoopt tegen een prijs van 250,00 EUR aan de Stad Roeselare:

Stad Roeselare – 5de afdeling (Beveren)
61 ca (volgens opmeting) perceel hooiland, gelegen Onledemeersen, gekadastreerd 
volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A nummer 577/02, met een 
oppervlakte volgens kadaster van 1 a 70 ca.

Dit goed staat afgebeeld als lot A op het opmetingsplan met referentie 73563/2018, 
opgemaakt op 15.02.2018, met laatste wijziging op 20.02.2018, door landmeterskantoor 
Sabbe + C° te Roeselare.

Deze aankoop geschiedt voor openbaar nut en meer in het bijzonder voor de uitbreiding 
van het buurtpark nabij de Onledebeek.

Het schattingsverslag werd opgemaakt door het Comité tot Aankoop onder 
dossiernummer 36015 – CG -647 op 18.11.2010 en goedgekeurd op 25.11.2010. In zijn 
brief van 27.03.2020 motiveert de Afdeling Vastgoedacties het behoud van de raming in 
dit schattingsverslag.

Advies
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Kredietcontrole Financiën
Geen advies noodzakelijk

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Op budgetsleutel 034000/22000000/ACT-11963 is hier voor krediet.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De aankoop en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

Artikel 2
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt bij deze uitdrukkelijk 
ontslagen enige ambtshalve inschrijving te nemen, om gelijk welke reden, bij de 
overschrijving van een uitgifte van deze akte.

Artikel 3
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad 
vertegenwoordigen voor het ondertekenen van de akte.

12 2020_GR_00022 Definitieve vaststelling wijziging buurtweg 
Moorseelsesteenweg - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet houdende de gemeentewegen: hoofdstuk 3 (bepalingen omtrent de aanleg, 
wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen)

Bijlagen
1. Rooilijnplan Infrabureau Demey d.d. 18.06.2019
2. Raadsbesluit d.d. 23.09.2019
3. Advies Provincie West-Vlaanderen
4. Reactie op adviesaanvraag van het Departement MOB
5. 20200327_ADVIES PROV_Roeselare-ontwerp rooilijnplan nav. wijziging 

Moorseelsesteenweg
6. biref prov. W-Vl. advies buurtweg

Context en argumentatie
De Moorseelsesteenweg is een vrij drukke invalsweg met heel wat zwaar vrachtverkeer. 
Gelet op het relatief beperkte wegprofiel gaat de aandacht in belangrijke mate uit naar 
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de veiligheid van de fietser. Om voldoende veilige fietsinfrastructuur te kunnen 
aanbieden werden de gracht en het fietspad onder meer van plaats gewisseld. Naast 
veiligheid wordt ook voldoende comfort nagestreefd. Het is daarom aangewezen om het 
tracé van het fietspad zo veel mogelijk op een gelijkvormige manier aan te leggen. In 
functie hiervan was het opportuun om een stuk grond van de firma Dewulf in te nemen 
teneinde dit maximaal te kunnen realiseren. De plannen werden uitvoerig besproken in 
de commissie Openbare werken en Mobiliteit voorafgaandelijk aan de vergadering van de 
Gemeenteraad van 17.09.2018, waarin het ontwerp, de lastvoorwaarden en 
gunningswijze werden goedgekeurd. De werken werden gegund aan aannemer Olivier 
Construct.

Uit bijkomend onderzoek over de ligging van de langsgracht en de daarmee gepaard 
gaande eigendomssituatie bleek dat ook nog een smalle strook grond, bestaande uit de 
helft van deze gracht, van twee andere eigenaars buiten de site van Dewulf NV 
verworven moet worden.

Dit werd vastgelegd in het ontwerp van rooilijnplan “Riolerings- en wegeniswerken in de 
Moorseelsesteenweg (vak: N36-Koestraat) in functie van ontworpen fietspad ter hoogte 
van Dewulf NV”, en het bijhorend Grondverwervingsplan, opgemaakt door Infrabureau 
Demey onder nr. ROE 1670G-V1-GRV.dwg met ultieme opmaakdatum 18.06.2019.

Aangezien dit rooilijnplan een wijziging betekende van een buurtweg was het 
noodzakelijk de benodigde procedure voor het verleggen van de buurtweg op te starten. 
De procedure hiertoe is beschreven in het decreet houdende de gemeentewegen. De 
gemeenteraad stelde hiertoe het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast in 
zitting van 23 september 2019 waarna een openbaar onderzoek georganiseerd werd. Dit 
liep van 24 december 2019 tot en met 23 januari 2020. Er werden geen opmerkingen of 
bezwaren geformuleerd. De deputatie formuleerde advies en het departement (Vlaams 
gewest) formuleerde gunstig advies.

Advies
Dienst Mobiliteit
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 38 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Dieter Carron; Gerdi Casier; Peter 
Claeys; Griet Coppé; Liselot De Decker; Bart De Meulenaer; Immanuel De Reuse; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Frederik 
Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Tina Feys; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Lieve Lombaert; Caroline 
Martens; Nathalie Muylle; Justine Pillaert; Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van 
Coillie; Mieke Vanbrussel; Jeaninne Vandenabeele; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Brecht Vermeulen; Bart Wenes; Margot Wybo
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- 1 onthouding(en): Bert Wouters

Artikel 1
Het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan wordt definitief vastgesteld.

17 2020_GR_00056 Toekennen straatnaam "Albert Sercustraat" 
aan de nieuwe weg in de verkaveling van 6 
loten van Hectaar - Principiële vaststelling - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 1 van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de 
openbare wegen en pleinen.

Bijlagen
1. Liggingsplan
2. Situeringsplan
3. Verkavelingsplan
4. Advies Deelraad Erfgoed dd. 01-04-2020
5. Advies Brandweer dd. 01-04-2020
6. Advies Politie dd. 01-04-2020

Context en argumentatie
Door het bouwbedrijf Hectaar wordt een nieuwe weg aangelegd als verlengde van de 
bestaande Albert Sercustraat voor de ontsluiting van hun nieuwe verkaveling van 6 loten.

Aangezien dit een openbare weg wordt, dient deze een straatnaam te krijgen.

De nieuwe weg wordt het verlengde van de bestaande Albert Sercustraat. Het wordt een 
doodlopend straateinde dat ontworpen wordt als een pijpekop met parkeerplaatsen. De 
weg geeft geen verbinding naar een andere verkaveling.

De uitbreiding is nodig voor de ontsluiting van 5 loten uit de verkaveling. Het 6de lot 
ontsluit via de Oude Oekensestraat.

De nieuwe verkaveling sluit naadloos aan bij de reeds bestaande en nog in ontwikkeling 
zijnde Koerswijk.

Er werd advies gevraagd aan de Deelraad Erfgoed. Zij gaan akkoord met het voorstel om 
de nieuwe weg de naam 'Albert Sercustraat' te geven.

Zowel de Brandweerzone Midwest als de Politiezone RIHO verleenden op dit voorstel een 
gunstig advies. 

Verdere procedure na principiële vaststelling door de gemeenteraad:
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•Openbaar onderzoek (bekendmaking door aanplakking + proces-verbaal van afsluiting),
•Advies Cultuurraad,
•Beslissing gemeenteraad voor definitieve vaststelling.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De toekenning van de straatnaam 'Albert Sercustraat' aan de nieuwe weg in de 
verkaveling van Hectaar wordt principieel vastgesteld.

18 2020_GR_00063 Deeltijds kunstonderwijs (SASK/STAP) - 
Academiereglementen  - Opheffing van 
bestaande reglementen -  Goedkeuring van 
ontwerp-reglementen - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, zoals goedgekeurd door het 

Vlaamse Parlement in zitting van 28.02.2018 en laatst aangepast op 30.12.2019, 
artikels 3, 38, 58 en 60.

 Academiereglement van de SASK, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in 
zitting van 26.06.2018.

 Academiereglement van de STAP Adriaan Willaert, zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad in zitting van 26.06.2018.

Bijlagen
1. SASK Academiereglement 2018 OUD
2. STAP Academiereglement 2018 OUD
3. SASK Academiereglement 2020 finaal
4. SASK Academiereglement - bijlage evalueren 2020
5. SASK Academiereglement - bijlage alternatieve leercontext 2020
6. STAP Academiereglement 2020 finaal
7. STAP Academiereglement - bijlage evalueren 2020
8. STAP Academiereglement - bijlage alternatieve leercontext 2020
9. Protocol academiereglement SASK 2020
10. Protocol academiereglement en bibliotheekreglement STAP 202O
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Voorgeschiedenis
Op 28.02.2018 keurde het Vlaams Parlement het nieuwe decreet voor het deeltijds 
kunstonderwijs goed. De belangrijkste realisaties van dit niveaudecreet zijn o.m. dat de 
studiebewijzen leiden tot beroepskwalificaties in de vierde graad, de verrijking van het 
aanbod en de inhoudelijke vernieuwing.

Als gevolg van dit nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs moesten alle academies ook 
nieuwe academiereglementen opstellen die de betrekkingen tussen het schoolbestuur/de 
academie en de ouders/leerlingen regelen. Ook voor de SASK en de STAP gebeurde dit. 
Als basis werd het OVSG-model gebruikt, dit aangevuld met academiespecifieke 
accenten.

Voor de SASK en de STAP Adriaan Willaert werden die nieuwe academiereglementen 
vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2018. Ze waren van kracht vanaf 
01.09.2018.

Context en argumentatie
Eén van de decretale verplichtingen van het nieuwe decreet voor het deeltijds 
kunstonderwijs, dd. 28.02.2018, is het opstellen van een academiereglement dat de 
nieuwe wetgeving reflecteert.

Omwille van recente aanpassingen aan het decreet voor het deeltijds kunstonderwijs 
werden de academiereglementen van de SASK en de STAP Adriaan Willaert 
geactualiseerd. Daarnaast werden de beide academiereglementen inhoudelijk en 
tekstueel ook beter op elkaar afgestemd wat de gemeenschappelijke wetgeving en 
gezamenlijke modaliteiten betreft. Daarvoor werden beide academiereglementen volledig 
herwerkt op basis van het originele OVSG-model. Doordat het inhoudelijk over twee 
verschillende types deeltijds kunstonderwijs gaat, blijven er academiespecifieke accenten 
aanwezig. 

Het vastleggen van de academiereglementen moet onderhandeld worden binnen het 
afzonderlijk bijzonder comité. Door de strikte coronamaatregelen werden deze 
documenten schriftelijk (e-mail) voorgelegd aan het afzonderlijk bijzonder comité op 
datum van 09.04.2020 (i.p.v. fysiek overleg op 25.03.2020). Er werden geen 
inhoudelijke bijsturingen vanuit het syndicaal overleg gevraagd. Het protocol van 
akkoord (zie bijlage) wordt tijdens het eerstvolgende fysieke syndicaal overleg 
ondertekend, conform de afspraken met de vakbondsafgevaardigden.

De geactualiseerde en volledig herwerkte academiereglementen gaan van kracht bij de 
aanvang van het nieuwe schooljaar 2020-2021, met name op 01.09.2020.

Advies
Afzonderlijk bijzonder comité
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De academiereglementen van de SASK en de STAP Adriaan Willaert, goedgekeurd door 
de gemeenteraad op 26.06.2018, worden opgeheven bij de inwerkingtreding van deze 
nieuwe academiereglementen.

Artikel 2
De academiereglementen van de SASK en de STAP Adriaan Willaert, inclusief bijlagen, 
worden vastgesteld zoals in bijlage gevoegd en worden van kracht met ingang van 
01.09.2020.
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 § 1 Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur, zijnde het stadsbestuur 
Roeselare, en de leerlingen/ouders van de Academie met als administratieve zetel Leenstraat14 Roeselare. 
§ 2 Dit academiereglement is van toepassing op alle leerlingen van de Academie en op de ouders van de 
minderjarige leerlingen. 
§ 3 Het is eveneens van toepassing op de personen die leeractiviteiten op maat volgen. 
§ 4 De bepalingen opgenomen in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van toepassing. 
 

Artikel 2 § 1 Dit academiereglement en het artistiek-pedagogisch project wordt via de website ter beschikking 
gesteld aan leerlingen of de ouders van de minderjarige leerlingen. Zij worden via elektronische drager 
(mail of nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de wijzigingen.  
§ 2 De leerlingen/ouders verklaren zich akkoord met het academiereglement en het artistiek pedagogisch 
project van de academie. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.  
§3 Elke leerling ontvangt bij de start van het schooljaar een schetsboek met daarin het academiereglement 
en de schoolkalender op papier.  
§4 Bij elke wijziging van het reglement en/of artistiek pedagogisch project verklaren de leerlingen/ouders 
zich opnieuw via elektronische drager (website, e-mail,…) akkoord met de wijzigingen. Indien zij zich niet 
met de wijzigingen akkoord verklaren, kan de leerling niet worden ingeschreven het daaropvolgende 
schooljaar. 
 

Artikel 3 Begrippen 
Voor de toepassing van dit academiereglement wordt verstaan onder: 

 
1. Aangetekend: Met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs of een 
gecertificeerde elektronische aangetekende zending. 

 
2. Academie: Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd en dat onder 
leiding staat van een directeur en een adjunct-directeur. 
 
3. Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het schoolbestuur 
voor de academie en haar werking heeft bepaald. 
 
4. Directeur: De persoon die door het schoolbestuur met de dagelijkse leiding van de academie is belast. 
 
5. Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire 

toelatingsvoorwaarden. 
 

6. Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder 
hun bewaring hebben. 
 
7. Schoolbestuur: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de academie, namelijk het stadsbestuur 
van Roeselare. 
 

8. Werkdag: elke weekdag met uitzondering van zowel zon- en feestdagen als dagen die tijdens de herfst-, 
kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie vallen. 

 
Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring 

Artikel 4 § 1 Leerlingengegevens 
Leerlingen/ouders houden zich eraan om enkel correcte en actuele gegevens aan de academie te 
verstrekken en om de academie op de hoogte te brengen zodra er zich wijzigingen in de 
leerlingengegevens voordoen.  
§2 Aanwezigheid 
De leerling en zijn ouders zorgen ervoor dat de leerling elke lesactiviteit bijwoont en op tijd is. In het geval 
een minderjarige leerling ongewettigd afwezig is, neemt de academie contact op met de ouders. 
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§ 3 Specifieke onderwijsbehoeften 
Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. In dat geval bezorgt de leerling/ouders aan de 
directeur alle relevante documenten en informatie met betrekking tot de leerzorg en de evolutie ervan en 
dit in het belang van de leerling. In overleg met de leerling/ouders wordt nagegaan op welke manier de 
leerling de lessen kan volgen en welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. 
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn. 
§4 Taal 
De onderwijstaal van de academie is Nederlands. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan om 
Nederlands te leren en te gebruiken. Meerderjarige leerlingen nemen de nodige initiatieven om 
Nederlands te leren en te gebruiken. 
§5 Leefregels 
Ouders stimuleren hun minderjarig kind om de leefregels en richtlijnen van de academie na te leven. 
§6 Leerloopbaanbegeleiding 
De academie geeft gericht advies over de onderwijsloopbaan die het beste aansluit bij de leervraag en 
competenties van de leerling. 
 

Hoofdstuk 3 Inschrijvingen  

Artikel 5 Maximaal aantal inschrijvingen  
§1. Het schoolbestuur legt jaarlijks de maximumcapaciteit vast, zijnde het maximaal aantal leerlingen dat 
wordt toegelaten tot een opleiding. 
§2. De inschrijving van leerlingen wordt beperkt tot de maximumcapaciteit is bereikt.  
§3. Als het maximum bereikt is, wordt de kandidaat-leerling op een wachtlijst ingeschreven.  
 

Artikel 6 §1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in eerste instantie op een 
wachtlijst ingeschreven: 
- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede studierichting binnen het domein Beeld.  
- niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, 
- niet-regelmatige leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 
§2. Deze leerlingen kunnen enkel definitief worden ingeschreven als op 30 september de capaciteit nog 
niet is bereikt door de inschrijving van financierbare leerlingen zoals bedoeld in het decreet betreffende 
het deeltijds kunstonderwijs. 
 

Artikel 7 §1. Is de leerling al ingeschreven in hetzelfde domein in een andere academie, dan moet dit steeds 
expliciet worden gemeld bij inschrijving. 
§2. Volgde de leerling eerder al een opleiding in een andere academie, dan moet de leerling/ouders dit 
expliciet vermelden bij de eerste inschrijving, samen met de resultaten ervan.  
 

Artikel 8 Toelatingsvoorwaarden  
 
§1 Leerlingen worden ingeschreven overeenkomstig de reglementaire toelatingsvoorwaarden zoals 
omschreven in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.  
 
§2 Om toegelaten te kunnen worden tot een optie van een kortlopende studierichting zoals bedoeld in 
het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, moet de leerling ten minste de leeftijd van achttien 
jaar bereikt hebben op 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar of de basiscompetenties 
van de derde graad van de studierichting beeldende en audiovisuele kunsten verworven hebben. Dit kan 
worden geverifieerd in een toelatingsperiode; 
 
§3 Indien de Academie leeractiviteiten op maat organiseert, dan worden de toelatingsvoorwaarden per 
leeractiviteit bepaald, alsook de studieomvang, organisatie, periode, frequentie en evaluatie. 
Daar het hier steeds zal gaan over specifieke opleidingen worden ook de inschrijvingsperiode, de kostprijs 
en eventueel de materiaalkosten in functie van de leeractiviteit beslist en op voorhand meegedeeld.  
  
§4. Door het schoolbestuur werd bepaald dat leerlingen worden toegelaten tot de kortlopende opleiding 
specialisatie mits een attest ‘toelating specialisatie’. Dit attest wordt enkel uitgereikt op het einde van de 
4de graad aan leerlingen die voldoende competenties hebben opgebouwd om de specialisatie aan te 
vatten. De beoordeling gebeurt bij de eindevaluatie van de 4de graad door de betrokken leerkrachten, in 
samenspraak met jury en directie. 
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Indien geen attest kan worden voorgelegd kan de leerling starten met een toelatingsperiode. In deze 
periode wordt getoetst of de leerling over de nodige competenties beschikt.  
 
§5.  Deze toelatingsperiode waarvan sprake in Art.8 §2 en §4 en Art. 10 §3 start bij het begin van het 
schooljaar en eindigt uiterlijk 1 november van het lopende schooljaar. De leerling volgt tijdens de 
toelatingsperiode de vakken van het leerjaar waarin hij wil terecht komen. Na die toelatingsperiode maken 
de directeur en de betrokken leerkrachten een attest op dat motiveert of de leerling het leerjaar verder 
kan blijven volgen of wordt doorverwezen naar een ander leerjaar of studierichting. 
 

Artikel 9 Niet-regelmatige of vrije leerlingen 
 
§1 In uitzondering op de toelatingsvoorwaarden in artikel 8  en de betaaltermijnen in artikel 15 kan een 
leerling zich toch nog inschrijven als ‘niet-regelmatige’ of ‘vrije leerling’. 
 
§2 De inschrijving van niet-regelmatige leerling (of zogenaamde vrije leerling), kan worden geweigerd door 
de directie. 
 
§2 Vrije leerlingen worden zeer beperkt toegelaten, mits goedkeuring van de directie en zolang er nog 
plaatsen zijn.  
 
§3 Vrije leerlingen betalen hiervoor het inschrijvingstarief voor vrije leerlingen zoals jaarlijks worden 
vastgelegd door het schoolbestuur. 
 
§4 Vrije leerlingen kunnen geen attesten of getuigschriften ontvangen. 
 

Artikel 10 Vrijstellingen 
Een leerling die op basis van de regelgeving meent geheel of gedeeltelijk vrijgesteld te kunnen worden 
voor een vak, legt hiervoor de nodige bewijsstukken voor bij voorkeur op het ogenblik van zijn inschrijving 
en uiterlijk op 30 september. 
 

Artikel 11 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
 
§1. Voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften kan de ACADEMIE een individueel curriculum 
ontwikkelen in samenspraak met de leerling of zijn ouders. Dit gebeurt enkel na akkoord van de directeur 
en voor zover de Academie hiervoor de nodige draagkracht heeft. 
 
Voor een leerling die, eventueel met redelijke aanpassingen, voldoende leerwinst kan boeken in het 
gemeenschappelijke curriculum, is geen individueel curriculum mogelijk. 
 
§2. De leerling met een specifieke onderwijsbehoefte moet één van de volgende attesten voorleggen: 
 Een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs;  
 een attest waaruit blijkt dat de leerling is ingeschreven in het Vlaams Agentschap voor Personen met een 

Handicap. 
 

§3. Het individuele curriculum kan afwijken van de reguliere lessenroosters, leerplannen, toelatings- en 
overgangsvereisten en leerlingenevaluatie. Het individueel curriculum kan per graad maximum één leerjaar 
langer duren, maar de leerling kan niet overzitten. 
 
§4. Leerlingen die een individueel curriculum volgen, kunnen geen attesten of getuigschriften behalen. Zij 
krijgen bij het beëindigen van de graad een leerbewijs dat aangeeft dat ze een opleiding hebben gevolgd 
en dat er door middel van een evaluatie werd nagegaan welke van de vooraf bepaalde doelen bereikt zijn. 
 

Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsering  

Artikel 12 Officieel inschrijvingsgeld 
§1. Het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste documenten om in aanmerking te komen 
voor het verminderd wettelijk inschrijvingsgeld zoals bepaald in de onderwijsregelgeving worden jaarlijks 
voor de start van de inschrijvingen bekendgemaakt via de website van de academie 
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§2. Het wettelijk inschrijvingsgeld mag fiscaal worden beschouwd als een uitgave voor kinderopvang voor 
kinderen jonger dan 12 jaar en is als dusdanig fiscaal aftrekbaar. De leerlingen die hiervoor in aanmerking 
komen, ontvangen automatisch het fiscaal attest de loop van het schooljaar (ten laatste eind april). 
 

Artikel 13 Bijdrageregeling 
Bovenop het wettelijk inschrijvingsgeld worden volgend kosten gerekend:  

- de bijdrage in materiaalkosten zoals jaarlijks bepaald door schoolbestuur (fractie van de 
 werkelijke kost die door schoolbestuur wordt betaald).  
- aankoopprijs schetsboek 
 

Artikel 14 Aangepaste inschrijvingstarieven 
Er zijn aangepaste tarieven voor leerlingen die een tweede optie volgen, voor vrije leerlingen en voor 
leerlingen die beschikken over een vrijetijdspas van Roeselare.  Ook deze tarieven worden jaarlijks 
vastgelegd door het schoolbestuur en bij de start van de inschrijvingsperiode op de website. 
 

Artikel 15  Betaaltermijnen  
§1. Het inschrijvingsgeld en de bijdragen moet worden betaald uiterlijk op 30 september, behoudens 
expliciete toestemming van de directeur in toepassing van paragraaf 2 
 
§2 Leerlingen of ouders die het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld en/of de bijdragen te betalen, 
kunnen zich wenden tot de directeur. Het schoolbestuur kan, na advies van de directeur en in samenspraak 
met de leerling of ouders een van volgende afwijkingen op de betaling toestaan: spreiding van betaling en 
uitstel van betaling. 
 

Artikel 16 Eventuele bekomen vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om leeractiviteiten te mogen 
volgen in een alternatieve leercontext kunnen geen aanleiding geven tot een afwijkende regeling van de 
bepalingen van dit hoofdstuk. 
 

Artikel 17 Reclame en sponsoring 
 

§1 Het schoolbestuur kan voor de werking van de academie gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke 
ondersteuning door derden in ruil voor mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben 
de verkoop van producten of diensten te bevorderen. 
§2 De academie zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte 
van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een 
prestatie verricht onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of 
feitelijke vereniging. 
§3 De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 

1° deze mededelingen niet onverenigbaar zijn met de artistiek pedagogische en onderwijskundige taken 
en doelstellingen van de academie; 
2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 
onafhankelijkheid van de academie niet in het gedrang brengen. 
§4 In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning 
door derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 
 

 
Hoofdstuk 5 Aan-en afwezigheid leerlingen 

Artikel 18 §1 Iedere leerling respecteert het begin- en het eind uur van de lessen.  
 
§2 Buiten de lesuren kan niet gewerkt worden in de ateliers of in de klassen. Uitzonderlijk kan hiervoor 
toestemming gevraagd worden aan de directie. Er kan op die momenten geen beroep gedaan worden op 
de schoolverzekering.  

 
§3 Minderjarige leerlingen mogen de Academie niet verlaten tijdens de les of tijdens de pauze.   
 
§4 Indien een minderjarige leerling om een uitzonderlijke reden, de les vóór het eind-uur wil verlaten, is 
hiervoor de toestemming van de ouders vereist, in de vorm van een ondertekend briefje of persoonlijke 
verwittiging van de ouders aan de leerkracht of het secretariaat. 
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Artikel 19 Als een leerling de lesactiviteit niet kan bijwonen, verwittigt de leerling of de ouders van de minderjarige 

leerling, het secretariaat van de Academie en/of de leerkracht. Een bewijs van deze verwittiging 
bijgehouden in het aanwezigheidsregister. 
 

Artikel 20 Gewettigde afwezigheid/Verontschuldiging 
 
§1 Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn. 
 
§2 De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd: 

 
1° Ziekte: wanneer de afwezigheid om medische redenen niet langer duurt dan 3 opeenvolgende 

kalenderdagen, volstaat een verwittiging door de ouders/leerling. Dit kan maximaal 4 maal per 
schooljaar het geval zijn.  
 
Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen 
overschrijdt of wanneer de ouders reeds 4 maal zelf een verklaring van ziekte hebben ingediend. 
Een medisch attest is eveneens vereist voor een afwezigheid tijdens evaluatiemomenten. 
 

2° Een verwittiging aan het secretariaat of de leerkracht voor een afwezigheid: 
 
- Om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van 

een persoon die onder hetzelfde dak woont, 
- Om een familieraad bij te wonen, 
- Om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding,  
- Omwille van maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de 

jeugdbescherming; 
- Om een feestdag die inherent is aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke 

overtuiging van de leerling te beleven, 
- Om een andere officiële aangelegenheid bij te wonen - met akkoord van de directeur, 
- Om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaams gemeenschap voor het 

voltijds secundair onderwijs, 
- Wegens school- of beroepsverplichtingen, 
- Omwille van de onbereikbaarheid van de academie door overmacht; 

 
3° Afwezigheid om persoonlijke redenen: een verwittiging van leerling/ouders wordt ingediend bij de 

leerkracht of het secretariaat en is hoogstens drie keer per jaar mogelijk. Om uitzonderlijke, 
familiale redenen kan de directeur beslissen om van dit maximum af te wijken, 
 

4° Afwezigheid in uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel zoals bepaald in hoofdstuk 10. 
 

5° Elke afwezigheid door de leerkracht en directeur aangegeven als wettig wordt als dusdanig 
beschouwd. 
 
 

Artikel 21 Ongewettigde afwezigheid 
 
§1 Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in artikel 20, wordt 
beschouwd als een ongewettigde afwezigheid.  
 
§2 Bij een ongewettigde afwezigheid van een minderjarige leerling neemt de academie contact op met de 
ouders. 
 
§3 Een leerling die op 1 februari meer dan een derde van de lessen ongewettigd afwezig was, kan bij 
controle door de verificateur geschrapt worden als financierbare leerling. In dat geval verliest de leerling 
het recht verder deel te nemen aan de lessen of proeven.  
 
§4 Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs voorschrijven, 
kunnen ongewettigde afwezigheden aanleiding geven tot één van de sancties vermeld in hoofdstuk 10. 
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Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten  

Artikel 22 §1 De schoolkalender, de leslocatie(s) en het lessenrooster worden bij de start van de inschrijvingen 
bekend gemaakt via de schoolwebsite. 
§2 De leslocatie(s) en het lessenrooster kunnen in uitzonderlijke gevallen wijzigen. De Academie brengt de 
leerling/ouders hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte.  
§3 Een aanpassing van de leslocatie of het lessenrooster kan voor leerlingen/ouders geen aanleiding zijn 
om het betaalde inschrijvingsgeld, retributie of bijdragen terug te vorderen. 
§4 De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld of overlegd en met 
akkoord van de leerkracht en de directie. 
 

Artikel 23 Toezicht  
§1 Het schoolbestuur verzekert toezicht gedurende 10 minuten voor het begin van de les tot 10 minuten 
na het einde van de les.  
§2 Voor én na die 10 minuten kunnen we geen toezicht garanderen.  
§3 In de hoofdschool wachten leerlingen in de gang of in het overdekt inkomportaal.   
§4 In de filialen en de wijkafdelingen is er niet altijd toezicht voorzien. Daar begeleiden de ouders kun 
kinderen tot aan de klas. 
 

Artikel 24 Lesverplaatsingen 
§1 Alle leerlingen hebben recht op alle lessen van hun studierichting en optie.  
§2 Een lesverplaatsing is een les die verplaatst wordt binnen het door de Academie vastgelegde 
uurrooster. 
§3 Enkel de directeur kan lesverplaatsingen toestaan aan een leraar om individuele artistieke redenen of 
deelname aan professionaliseringsactiviteiten. De directeur kan hierop afwijkingen toestaan.  
§4 De leerlingen en/of ouders worden vooraf schriftelijk of per mail van elke lesverplaatsing op de hoogte 
gebracht.  
§5 De leraar legt, zoveel als mogelijk in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaal-les vast 
en legt dit ter goedkeuring voor aan de directeur.  
§6 Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd. 
 

Artikel 25 Schorsing van de lessen wegens bepaalde omstandigheden  
 

§1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens 
pedagogische studiedag, facultatieve vakantiedagen of evaluatiemomenten. De academie brengt de 
ouders/leerlingen op de hoogte telefonisch, via sms of per mail. 
 
§2. De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst 
wegens staking, verkiezingen, volksraadpleging of overmacht of afwezigheid van de leraar. De academie 
brengt de ouders/leerlingen op de hoogte telefonisch, via sms of per mail. 
 
§3. Maatregelen in geval van afwezigheid van de leraar  
Als een les niet kan plaatsvinden omwille van de afwezigheid van de leraar, dan worden in volgorde de 
volgende maatregelen genomen: 

- Wettelijk gezien, kan er pas een vervanging voorzien worden bij een afwezigheid vanaf 10 
opéénvolgende werkdagen. De overheid voorziet ook geen vervanging 2 weken voor een korte 
vakantieperiode (herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie,) 

- Bij afwezigheden korter dan 10 dagen, wordt indien mogelijk opvang voorzien. 
- Indien geen vervanging mogelijk is wordt de les geannuleerd en worden de ouders of meerderjarige 

leerlingen verwittigd via een sms of een mail.  
- De afwezigheid wordt via de website gemeld, 
- opvang wordt voorzien indien geen van de voorgaande maatregelen mogelijk is - minderjarige 

leerlingen mogen enkel naar huis ingeval van afwezigheid van de leraar als de ouders hiervoor 
toestemming hebben geven. 
 

§4. Als ouders hun kinderen naar de Academie brengen, gaan ze best na of de leraar al dan niet aanwezig 
is, alvorens hun kinderen achter te laten.  
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§5 Bij schorsing van een les kan men in geen enkel geval van financiële compensatie genieten. 
 

Artikel 26 Schetsboek en schoolkalender 
Elke leerling ontvangt bij de start van het schooljaar een schetsboek met daarin de schoolkalender met de 
vakantieregeling. De schoolkalender kan ook op de website geraadpleegd worden. De leerlingen moeten er 
rekening mee houden dat een vakantieperiode doorgaans begint op een maandag. De zaterdag 
voorafgaand aan een vakantie wordt er nog les gegeven, tenzij anders vermeld in de vakantieregeling. De 
regeling met betrekking tot verlengde weekends kan afwijken van de regeling in het dagonderwijs. 
 

Artikel 27 Kunstmanifestaties 
De leerlingen worden uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan evenementen, tentoonstellingen of 
aan andere kunstmanifestaties die door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen vallen 
volledig onder de schoolverzekering. 
 

Artikel 28 Buitenschoolse leeractiviteiten 
§1 Buitenschoolse leeractiviteiten (extra-murosactiviteiten, studie-uitstappen en dergelijke) die door de 
academie worden georganiseerd, maken deel uit van het leertraject. Tenzij anders bekendgemaakt, wordt 
van de leerlingen verwacht dat zij deelnemen aan de buitenschoolse extra-murosactiviteiten die voor hen 
worden georganiseerd, zelfs indien deze buiten het lessenrooster van de leerling of buiten de normale 
openingsuren van de academie worden georganiseerd. Indien de leerling/ouders menen een ernstige 
reden te hebben om aan een van deze verplichte activiteiten niet deel te nemen, dan bespreken ze dit 
vooraf met de directeur. 
 
§2 Buitenschoolse leeractiviteiten worden tijdig op voorhand aan de leerlingen meegedeeld. Voor 
minderjarige leerlingen worden de ouders schriftelijk geïnformeerd.  
 
§3 Voor het vervoer van de leerlingen naar de buitenschoolse leeractiviteiten kan de academie een beroep 
doen op vrijwillige chauffeurs (meerderjarige leerlingen, ouders, derden). 
 
§4 Leerlingen die deelnemen aan buitenschoolse activiteiten vallen volledig onder de schoolverzekering. 
 

Artikel 29 Besmettelijke aandoeningen 
In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een besmettelijke aandoening, 
bespreekt de leerling/ouders met zijn behandelende arts of de aanwezigheid van de leerling in de 
Academie een gevaar kan zijn of geweest zijn voor de gezondheid van andere leerlingen/personeelsleden. 
Indien dit het geval is, doet de leerling/ouders melding bij het secretariaat. De Academie neemt de gepaste 
maatregelen. 
 

Artikel 30 Verzekering Lichamelijke ongevallen 
 
§1 De leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de lessen. Heeft de leerling een 
ongeval tijdens de les, dan moet het secretariaat worden verwittigd, zodat een verzekeringsdossier kan 
worden opgesteld. 
§2 De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen op het traject van huis naar de Academie en terug. Heeft 
de leerling een ongeval op dit traject, dan moet de Academie onmiddellijk worden verwittigd, zodat er zo 
snel als mogelijk een verzekeringsdossier kan worden opgesteld. 
 

Artikel 31 Werken van leerlingen 
 
§1. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de academie werden gemaakt in de loop van 
het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie.  
Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie) 
of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, 
opendeurdagen, drukwerk...).  
De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
 
§2. De academie verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit waarbij op de één of andere manier gebruik 
wordt gemaakt van werken van leerlingen het recht op eerbied voor deze werken te garanderen.  
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§3. De academie is niet verplicht werken van leerlingen te verzekeren, noch bij gewone lessen, noch bij 
evenementen of bij interne of externe expo’s. 
 
§4 Tussen de school en de leerlingen wordt overeengekomen dat accidentele schade, diefstal, verlies of 
verdwijning van werken of materiaal niet zal verhaald worden op de school en/of de leerkrachten, 
behoudens in geval van duidelijk bewezen aansprakelijkheid. 
 

Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext  

Artikel 32 Het is niet gebruikelijk in het domein audiovisuele kunsten om les te volgen in een alternatieve leercontext. 
Toch dient de academie volgens het decreet deze mogelijkheid aan te bieden. In het geval er hiervoor een 
aanvraag zou komen, dient de academie eerst een toetsingsinstrument te laten goedkeuren door de inspectie. 
 

Artikel 33 §1. Een leerling die onder de voorwaarden van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een vak 
geheel of gedeeltelijk wil vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext, legt zijn vraag tijdig 
voor aan de directeur en de betrokken leerkrachten via het formulier ‘aanvraag alternatieve leercontext’ dat 
ons volledig ingevuld wordt bezorgd. Dit formulier is als bijlage bij dit reglement gevoegd.  
 
§2. Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige schooljaar of voor een of 
meerdere welbepaalde periode(s).  
 

Artikel 34 §1. De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld: 
- de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in het door de inspectie 
gevalideerde toetsingsinstrument,  
- de alternatieve leercontext ondertekent de overeenkomst ‘leren in alternatieve leercontext’ van het 
schoolbestuur, 
- de directeur oordeelt of de alternatieve leercontext relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, 
specifieke eindtermen of het behalen van de onderwijs- of beroepskwalificatie. 
 
§2. De aanvraag, de concrete modaliteiten, de contactpersonen en het akkoord worden vastgelegd via het 
formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’. 
 

Artikel 35 §1. De verantwoordelijke van de leercontext staat in voor de structurele inhoudelijke begeleiding van de 
leerling met het oog op het realiseren van de einddoelen. Hij geeft de leerling regelmatig feedback en 
houdt alle relevante informatie beschikbaar voor de academie. Hij mag alle nuttige inlichtingen 
betreffende de leerling inwinnen bij de contactpersoon van de academie.  
 
§2. De academie blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. De directeur, zijn 
afgevaardigde en de contactpersoon van de academie kunnen te allen tijde de leerling ter plekke 
observeren.  
 
§3. Tussen de contactpersoon van de academie en de verantwoordelijke van de leercontext wordt 
systematisch overleg gepleegd.  
 

Artikel 36 §1. De leerling gedraagt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de alternatieve leercontext. Hij eerbiedigt 
de belangen van de alternatieve leercontext. 
 
§ 2. De leerling leeft de instructies en voorschriften eigen aan de alternatieve leercontext na evenals de 
veiligheidsvoorschriften.   
 
§3. De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of psychische mogelijkheden te boven 
gaan. Hij maakt hiervan omstandig schriftelijk melding bij de directeur. 
 

Artikel 37 §1. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde. 
 
§2. Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als de academie kunnen te allen tijde de 
leerling aanspreken bij niet-naleving van gemaakte afspraken. De verantwoordelijke van de alternatieve 
leercontext meldt dit tevens aan de directeur.  
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Artikel 38 §1. De academie staat in voor de evaluatie van de leerling. De verantwoordelijke van de leercontext 

verstrekt hiertoe de nodige informatie aan de contactpersoon van de academie. 
 
§2. De leerling is niet vrijgesteld van de evaluatieactiviteiten. 
 

Artikel 39 §1. De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in dit academiereglement blijven onverkort 
van toepassing.   
 
§2. In uitzonderlijke gevallen kan de leerling de alternatieve leercontext voor het einduur verlaten. Dit kan 
enkel na toestemming van de verantwoordelijke van de leercontext, de directeur of de contactpersoon van 
de academie. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de ouders vereist. 
 
§3. Een leerling die te laat komt op de alternatieve leercontext, geeft de reden hiervan door aan de 
verantwoordelijke van de alternatieve leercontext. 
 
§4. De leerling verwittigt zowel de academie als de alternatieve leercontext in geval van afwezigheid en 
bezorgt de wettiging van de afwezigheid aan de academie. 
 
§5. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan plaatsvinden, 
verwittigt de alternatieve leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk.  
 

Artikel 40 De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de leerling zodra de leerling 
de alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het schoolbestuur draagt hierbij geen enkele 
verantwoordelijkheid. 
 

Artikel 41 De leerlingen vallen onder de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen) voor wat 
betreft de activiteiten beschreven op het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’. 

 
Artikel 42 De leerling maakt geen aanspraak op enige financiële tussenkomst voor het vervoer van en naar of voor de 

deelname aan de activiteiten van de alternatieve leercontext. 
 

Artikel 43 Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer wil volgen in de 
alternatieve leercontext, legt dit ter bespreking voor aan de directeur. Enkel met toestemming van de 
directeur kan het vak in de loop van het schooljaar terug in de academie worden gevolgd. 
 

Artikel 44 §1. De alternatieve leercontext kan beslissen de leerling niet langer toe te laten: 
- bij zware inbreuken tegen de afspraken; 
- indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt; 
- indien de leerling herhaald onwettig afwezig is; 
- wanneer de leerling wangedrag vertoont; 
- wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert. 
 
§2. De directeur kan de toestemming om de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext te volgen, 
intrekken wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is. 
 
§3. Het leren in de alternatieve leercontext wordt van rechtswege beëindigd als de overeenkomst tussen 
de alternatieve leercontext en het schoolbestuur (al dan niet voortijdig) ten einde loopt. 
 
§4. De directeur/alternatieve leercontext maken elke beslissing tot stopzetting schriftelijk en gemotiveerd 
bekend aan de leerling/ouders. De leerling moet het vak dan verder volgen in de academie volgens de 
modaliteiten die de directeur hem meedeelt. 
 

Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie 

Artikel 45 Visie 
Met het oog op kwaliteitsvol onderwijs is het belangrijk dat het leerproces van elke leerling in de Academie 
wordt opgevolgd. Evaluatie maakt integraal deel uit van het leerproces.  
De Academie doet er alles aan om het evaluatieproces transparant en waardevol te laten verlopen.  

27/124



Academiereglement Academie   maart 2020 
 

   p.  12 
 

De methode van evalueren is direct gelinkt aan de leerplannen die door de inspectie worden goedgekeurd.  
Deze zijn gebaseerd op de einddoelen die de overheid vooropstelt, de basiscompetenties of in de vierde 
graad de beroepskwalificaties en indien van toepassing de specifieke eindtermen.  
 
De leerling krijgt feedback over de resultaten van de evaluatie in relatie met de leerplannen. 
Conform met het APP staat de leerling hierbij centraal en streeft hierbij naar een evenwicht tussen 
materie, vakmanschap, inhoud en visie.  
 
De Academie streeft bij de evaluatie naar betrouwbare, objectieve, samenhangende beoordeling 
 

Artikel 46 Tweemaal per schooljaar wordt door de leerkracht een evaluatie van elke leerling gemaakt aan de hand 
van een evaluatiefiche. Na elke evaluatie ontvangen de leerlingen en/of de ouders hun evaluatiefiche 
hetzij per mail, hetzij op papier. 
 

Artikel 47 Aan het eind van de 4de graad en aan het eind van de kortlopende opleiding specialisatie wordt de leerling 
ook geëvalueerd door een externe jury. 
 

Artikel 48 De leden van de jury worden op voorstel van de directeur aangesteld. Niemand mag als lid van de 
examencommissie zitting hebben voor de proef van een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad. 

 
Artikel 49 Indien een leerling door overmacht of gewettigde afwezigheid een evaluatiemoment en/of –opdracht niet 

kan volbrengen kan in samenspraak met de leerling, de directie en de leerkrachten een ander moment  of 
andere opdracht worden voorgesteld. 
 

Artikel 50 Neem hier de beoordelingsprocedure op die bepaalt hoe een bewijs van competenties, een bewijs van 
beroepskwalificatie of een leerbewijs deeltijds kunstonderwijs wordt toegekend: samenstelling van de 
evaluatiecommissie, wijze van beraadslaging, beoordelingscriteria, waarderingsschaal... en dit in relatie tot 
de vorm van de evaluatieactiviteiten. 
 

Artikel 51 Elke leerling verkrijgt op het einde van het schooljaar een attest of een getuigschrift op basis van de 
behaalde resultaten.  
 

Artikel 52 Voor de beoordelingsprocedure zie bijlage “Evaluatie in de Academie” 
 
Hoofdstuk 9 Leefregels 

Artikel 53 Algemeen  
§1. Iedere leerling onthoudt zich van gedrag dat: 
- het ordentelijk verstrekken van onderwijs in gevaar brengt, 
- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang brengt, 
- de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt, 
- ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt, 
- de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantast, 
- de academie materiële schade toebrengt. 
§2. Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan tegenover 
het personeel van de academie en tegenover de andere leerlingen. 
 

Artikel 54 Lessen 
§1 Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort. 
§2 Er wordt niet gegeten of gedronken in de klaslokalen.  
§3 Tijdens de lessen worden er geen gsm’s, smartphones, tablets en dergelijke gebruikt tenzij in het kader 
van de lessen, in samenspraak met de leerkracht. 
§4 De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat achter. 
 

Artikel 55 Kledij, veiligheidsvoorschriften, hygiëne 
§1 Iedere leerling leeft de veiligheidsvoorschriften na en volgt de instructies van de leraar of directie wat 
betreft  
- Het dragen van aangepaste werkkledij 
- Het dragen van beschermkledij  
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- Het gebruik van beschermingsmiddelen 
- Het verbod om bijvoorbeeld hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes…te dragen wanneer deze de 

onveilige situaties voor de leerling of het personeel kunnen veroorzaken. 
§2 Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden. 
 

Artikel 56 Materiële bezittingen en vandalisme 
§1 De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, werkkoffer…) niet 
onbeheerd achter. De Academie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of eventuele 
beschadigingen. 
§2 De leerlingen zetten hun fiets in het overdekt inkomportaal en sluiten hun fiets. De Academie is niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen en vandalisme.  
§3. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk toebrengt aan: 

- Lokalen, meubilair, apparatuur, instrumenten of materiaal van de instelling, 
- Materiaal, werken of instrumenten van andere leerlingen. 

Dit houdt in dat hij de herstelling of de vervanging vergoedt, onverminderd de tuchtsancties die hem in dit 
verband kunnen worden opgelegd. 
 

Artikel 57 Gebruik van infrastructuur   
De leerlingen gebruiken alle infrastructuur als normaal zorgvuldige personen met respect voor gebouwen, 
meubilair, apparatuur, toestellen, instrumenten, producten,… 
Apparaten en producten moeten na gebruik weer zuiver gemaakt worden en op hun plaats gezet. 
 

Artikel 58 Gebruik, ICT-apparatuur en netwerk  
§1 De diverse computers die ter beschikking staan in de klaslokalen en bibliotheek, kunnen gebruikt 
worden voor opzoekingswerk in het kader van de lessen, in klasverband of individueel 
§2 De gebruiker van ons netwerk is er zich van bewust dat de Academie het netwerkgedrag van alle ICT-
middelen kan loggen en dat de Academie de goede werking van de netwerken kan controleren op basis 
van die logs. Deze controles gebeuren binnen de geldende wettelijke omgeving. 
 
Het is niet toegestaan: 

 Het internet te gebruiken voor illegale of commerciële doeleinden,  
 Door digitale publicaties, het imago aan te tasten van de Academie of het schoolbestuur, 

bijvoorbeeld door de verspreiding van informatie die leidt tot negatieve publiciteit. 
 Informatie te raadplegen of toe te eigenen, die strijdig is met de Belgische wetgeving, 
 Zonder toestemming gegevens te kopiëren waarop auteursrecht berust of andere inbreuken op 

het copyright,  
 Het computerbeveiligingssysteem te schenden, 
 Apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de academie of aan andere gebruikers te 

beschadigen, aan te passen of te vernietigen, 
 Eigen software te gebruiken, 
 Zelf andere toestellen aan te sluiten op de schoolcomputers, die schadelijke gevolgen hebben 

voor onze hardware, software of netwerk. 
 Illegale software te downloaden, installeren en verdelen. 
 Deze lijst is niet uitputtend.   

§3 Het niet naleven van deze richtlijnen kan leiden tot sanctionering zoals beschreven in Hoofdstuk 10.  
§4 Eventuele kosten veroorzaakt door de niet toegestane acties, kunnen verhaald worden op de leerling. 
 

Artikel 59 Uitlening materiaal  
 
§1. Aan leerlingen kunnen toestellen en machines uitgeleend worden voor gebruik in de lessen. 
 
§2. De leerling is verantwoordelijk voor het door hem geleende materiaal en staat in voor de herstel- of 
vervangingskosten bij schade, behoudens natuurlijke slijtage. 
 
§3. De leerling volgt strikt de richtlijnen van de leraar over het onderhoud van het geleende materiaal. 
 
§4. Eventuele herstellingen van toestellen of machines gebeuren via de academie. 
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Artikel 60 Genotsmiddelen  
§1. Binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en andere 
open ruimten is het verboden:  
 Te roken, 
 Roesopwekkende middelen (zoals alcohol, drugs,) te gebruiken of in de Academie binnen te brengen, 
 Enig voorwerp als wapen te gebruiken of wapens in de Academie binnen te brengen.  
§2. Leerlingen mogen zich niet in de Academie aanbieden onder invloed van roesopwekkende middelen 
(zoals alcohol, drugs…).  
§3. De bepalingen in §1 en §2 zijn eveneens van toepassing tijdens verplichte extra-murosactiviteiten. 
§4. Het voltallige personeelskorps ziet hier strikt op toe en spreekt de leerling of bezoeker hierop aan. 
Desgevallend kan sanctionering volgen. 
§5. Bij overtreding van deze bepalingen kan de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en 
tuchtreglement zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van dit academiereglement. Ouders die het rookverbod 
overtreden, zullen verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te verlaten. 
 

Artikel 61 Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media  
§1. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de academie zonder 
toestemming van de academie.  Overeenkomstig de privacywetgeving en het recht op afbeelding mogen er 
geen beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt 
worden of verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming.  
 
§2. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. via sociale media verspreid die betrekking hebben 
op de academie zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de academie. Dit 
geldt voor de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de 
leerling. 
 
§3. Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoensnormen in acht genomen. Cyberpesten 
is verboden. 
 

Artikel 62  Initiatieven van leerlingen  
§1 Alle teksten, affiches, flyers, publicaties… die leerlingen wensen te verspreiden in de Academie, moeten 
vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd. 
§2 Een geldomhaling in de Academie door de leerlingen kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring 
van de directeur. 
§3 Leerlingen die deelnemen aan kunstmanifestaties buiten de Academie en daarbij de naam van de 
Academie willen gebruiken, moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van de directeur vragen. 
§4 Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren voor een bepaalde 
leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Academie. 
 

Artikel 63 Geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag 
§1. Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij 
vermoeden van inbreuk neemt de academie gepaste maatregelen om de fysieke en psychische integriteit 
van de leerlingen te beschermen. 
§2 Bij communicatie of publiceren via sociale media worden de normale fatsoensnormen in acht genomen. 
Cyberpesten is verboden. 
§3 Het schoolbestuur heeft zowel een preventieadviseur psychosociale aspecten als een 
vertrouwenspersoon aangesteld die bevoegd zijn voor het ontvangen en opvolgen van klachten over 
grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen en personeelsleden binnen de Academie. 
§4 Hun namen en functies worden via de website bekendgemaakt bij de start van het schooljaar. 
 

Artikel 64 Auteursrechten 
§1 De leerlingen respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht. 
§2 De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de Academie werden gemaakt in de loop van 
het schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie. Deze werken kunnen enkel worden gebruikt 
voor didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie) of activiteiten die de academie naar buiten 
uit moeten vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk...).  
De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
§3. Bij alle werken die de leerlingen maken, worden zij als auteur beschouwd. De Academie kan hierop 
geen enkele afbreuk doen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leerling. 
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Artikel 65 Privacy 

§1 de leerlingen respecteren ten allen tijde de bepalingen zoals opgenomen in de privacyverklaring van het 
schoolbestuur. De privacyverklaring wordt bekendgemaakt via de website.   
 
§2 De Academie kan geluid- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren.  
Voor het maken en publiceren van niet-gericht* geluid- en beeldmateriaal in academie-gerelateerde 
publicaties zoals de website van de Academie of andere publiciteit, wordt de toestemming van de 
leerlingen/ouders vermoed. De betrokken leerlingen/ouders kunnen bij de inschrijving hun toestemming 
hiervoor weigeren. 

*Onder niet-gericht geluid- en beeldmateriaal verstaan we geluid- en beeldmateriaal dat een eerder 
spontane, niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor specifiek één of enkele personen 
eruit te lichten. Het gaat bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de Academie.  

Voor het maken en publiceren van gericht geluid- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de toestemming 
van de leerling/ouders gevraagd worden. Hierbij wordt het soort geluid- of beeldmateriaal gespecifieerd, 
de verspreidingsvorm en het doel.  
 

§3 Bewakingscamera’s 
De Academie kan bewakingscamera’s uitsluitend gebruiken met het oog op het vastleggen van feiten of 
handelingen die als een misdrijf zijn omschreven, die overlast veroorzaken of die de openbare orde 
verstoren. Er moeten ernstige en gestaafde vermoedens bestaan omtrent deze feiten en handelingen. Het 
moet gaan om feiten en handelingen die niet op een andere wijze kunnen worden vastgesteld. 
 
§4 Heimelijk filmen, fotograferen of geluidsopnames maken, is verboden in alle vestigingen van de 
Academie en op alle activiteiten die de Academie inricht (ook extra-muros activiteiten) zijn verboden.  
 

Artikel 66 Uitleenreglement bibliotheek Academie 
§1 De bibliotheek van de Academie is toegankelijk voor het personeel, de leerlingen en voor 
belangstellende derden. 
§2 Het personeel en de leerlingen kunnen kosteloos boeken ontlenen voor gebruik in de respectievelijke 
klassen, zowel in de hoofdschool als in de filialen en wijkafdelingen. 
§3 De boeken kunnen maximum 3 weken uitgeleend worden. 
§4 Boeken die meegenomen worden naar de klassen worden opgenomen in het uitleenbestand op in het 
secretariaat door de secretariaatsmedewerkers.  
§5 Belangstellende derden kunnen boeken enkel ter plaatse raadplegen. 
§6 Geen enkel boek mag aan derden worden doorgegeven. 
§7 Het vervangen van verloren exemplaren of het herstellen van beschadigde exemplaren geschiedt op 
de kosten van de raadpleger. 
§8 Alle werken moeten vóór 30 juni van het betrokken schooljaar teruggebracht worden. 
§9 Wie e bepalingen van dit reglement overtreedt kan door de directeur de toelating tot raadpleging 
en/of ontlening geweigerd worden. 
§10 Het personeel en de leerlingen mogen, in het belang van de lessen, de computers in de bibliotheek 
gebruiken om internet te raadplegen. 

 
Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels 

Artikel 67 Ordemaatregelen 
§1. Als een leerling de leefregels schendt, kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen: 

1° een mondelinge vermaning, 
2° een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota, 
3° een extra taak – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota, 
4° een verwijdering uit de les tot uiterlijk het einde van de les en onder toezicht van de academie – 

melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota in de agenda, 
5° een gesprek tussen de directeur en de leerling – melding gebeurt aan de ouders via een te 

ondertekenen nota in de agenda, 
6° de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van de leerling, al dan niet 

samen met de leraar. Van dit contact wordt een verslag gemaakt dat door de ouders wordt 
ondertekend voor kennisneming. 
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 Deze opsomming sluit niet uit dat andere maatregelen kunnen worden genomen die meer aan het 
onbehoorlijk gedrag van de leerling zijn aangepast.  
 
§2. Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elk personeelslid van de academie die toezicht 
op de leerling uitoefent.  
 
§3. Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk. 
 

Artikel 68 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 
§1. Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen indien de leerling de leefregels van de academie zodanig 
schendt dat: 
het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar is of ernstig wordt belemmerd  – de 
maatregelen van orde hebben geen effect of het betreft zeer ernstige overtredingen, 
de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang is, 
zijn handelingen een gevaar of ernstige belemmering vormen voor de fysieke of psychische integriteit en 
veiligheid van één of meer leden van de academiepopulatie of van personen waarmee de leerling in het 
kader van leren in een alternatieve leercontext in contact komt. 
zijn handelingen ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaken, 
zijn handelingen de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantasten, 
zijn handelingen de academie materiële schade toebrengen. 
 
§2. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 
Een tijdelijke uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §1 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs.  
Een definitieve uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §2 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs. 
 
§3. Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elk tuchtdossier wordt individueel behandeld. 
 
§4. Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure werd gevolgd. 
 

Artikel 69 Bewarende maatregel: preventieve schorsing 
§1. In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de directeur de leerling 
preventief schorsen als bewarende maatregel. 
 
§2. Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het schooljaar de 
leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een periode van maximaal veertien 
opeenvolgende dagen.  
Het college van burgemeester en schepenen kan, na motivering aan de leerling/ouders, beslissen om deze 
periode eenmalig met maximaal veertien opeenvolgende dagen te verlengen indien door externe factoren 
het tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode kan worden afgerond. 
 
§3. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de leerling/ouders 
mondeling/telefonisch én schriftelijk/elektronisch ter kennis gebracht. 
 
§4. Tegen een preventieve schorsing is geen beroep mogelijk. 
 

Artikel 70 Tuchtprocedure 
§1. Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur. 
 
§2. Alvorens tot een tuchtmaatregel over te gaan, volgt de directeur de volgende procedure: 
1° De directeur wint voorafgaandelijk het advies in van de betrokken leerkrachten. 
2° De directeur deelt de intentie om een tuchtmaatregel te nemen, schriftelijk of op elektronische wijze 
mee aan de leerling/ouders.  
3° Aan de leerling/ouders wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld dat zij na afspraak inzage hebben 
in het tuchtdossier.  
4° De leerling/ouders worden opgeroepen om te worden gehoord over de vastgestelde feiten en de 
voorgestelde maatregel. De directeur bepaalt wanneer dit gesprek plaatsvindt, dit kan ten vroegste vijf 
werkdagen na verzending van de oproep. De leerling/ouders mag/mogen zich laten bijstaan door een 
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vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de leerling/ouders wordt 
ondertekend voor kennisneming. 
5° Na dit gesprek neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die in 
overeenstemming is met de ernst van de feiten. De gemotiveerde beslissing wordt aangetekend 
meegedeeld aan de leerling/ouders binnen de vijf werkdagen na het gesprek vermeld in 4°. In geval van 
definitieve uitsluiting vermeldt deze schriftelijke mededeling de mogelijkheid tot het instellen van het 
beroep én de bepalingen uit het academiereglement die hier betrekking op hebben. De beslissing wordt 
ter kennisgeving meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 71 Tuchtdossier 
§1. Het tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 
 
§2. Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 
- de gedragingen van de leerling die aanleiding geven tot een tuchtmaatregel en de bewijsvoering ter zake; 
- de reeds genomen ordemaatregelen; 
- het tuchtvoorstel; 
- het advies van de betrokken leerkrachten; 
- alle andere nuttige documenten.  
 

Artikel 72 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 
§1. Het beroep tegen een definitieve uitsluiting kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen volgend op de 
schriftelijke mededeling van de sanctie worden ingediend door middel van een gedateerd en 
ondertekend beroepsschrift dat aangetekend wordt ingediend bij het college van burgemeester en 
schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op straffe van nietigheid ten minste het voorwerp van het 
beroep en de feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Er kunnen 
overtuigingsstukken worden bijgevoegd.  
 
§2 Het beroep wordt binnen de 30 kalenderdagen behandeld door het college van burgemeester en 
schepenen dat beslist tot: 
- gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid; 
- of bevestiging van de definitieve uitsluiting;  
- of vernietiging van de definitieve uitsluiting. 
De beslissing wordt uiterlijk na 30 kalenderdagen schriftelijk ter kennis gebracht aan de leerling/ouders. 
Bij overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig. 
 
§3 De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 
 

Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens 

Artikel 73 §1 Leerling/ouders kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht op inzage in en toelichting 
bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, te vragen. 
Leerlingen of ouders die dit wensen richten zich tot de directeur van de academie met een vraag tot inzage 
van het dossier van de leerling.  
 
§2. Iedere kopie die op deze wijze verkregen wordt, dient persoonlijk en vertrouwelijk te worden 
behandeld. Dergelijke kopieën mogen niet verspreid worden of publiek worden gemaakt en mogen enkel 
gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 
  
§3. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door de leerling of 
zijn ouders afbreuk zou doen aan de privacy van deze derde, wordt de toegang tot de gegevens verstrekt 
via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
 

Artikel 74 §1De Academie zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een 
wettelijke of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de academie afsluit met 
verwerkers voor leerplatformen, leerlingenvolgsysteem, leerlingenadministratie en dergelijke meer. 

 
§2. Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van 
leerlingen op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te 
kunnen oefenen (aftoetsen van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid). 
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§3. Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en 
de daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld 

 
Artikel 75 Bij verandering van academie worden de leerlingengegevens overgedragen naar de nieuwe academie 

tenzij de leerling/ouders zich hiertegen expliciet verzetten nadat ze op hun verzoek die gegevens hebben 
ingezien.  
 

Hoofdstuk 12 Klachtenprocedure  

Artikel 76 Bij eventuele klachten respecteert de leerling of zijn ouders volgende stappen volgen: 
1. klachten over geweld, pesterijen, grensoverschrijdend en ongewenst seksueel gedrag:  

zie hoofdstuk 9 Artikel 63. 
2. klachten over administratieve aangelegenheden worden gericht aan de verantwoordelijken van het 

secretariaat. 
3. klachten over de lessen worden gericht aan de leerkracht. 

 
Wanneer deze aanspreekpunten niet voldoen, kan men zich best schriftelijk richten tot de directeur, het 
schoolbestuur, de hogere overheid of afgevaardigden. Men richt zich pas tot een volgend niveau wanneer 
geen voldoening werd verkregen bij het vorig niveau. 
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Evaluatie in de SASK 
Visie startend vanuit het leerplankader en het APP. 
 
We starten vanuit ons eigen APP, waar de leerling centraal staat en houden rekening met 
het goedgekeurde leerplankader. 
 
De competenties in het domein Beeldende Audiovisuele Kunsten worden niet lineair 
maar organisch opgebouwd.  Daarom gebruiken wij als basis de weerspiegeling van de 
“Caucus race” uit Alice in Wonderland, gebaseerd op het goedgekeurd leerplankader voor 
ons domein. 
 

“… Eerst zette hij een parcours uit, in een soort van cirkel. ‘Het hoeft niet precies rond te zijn’, zei hij. Toen 
werden alle aanwezigen langs het parcours gezet, op willekeurige plekken. Er werd niet geteld van: ‘Een, 
twee, drie, af’. Nee, … [ze] begonnen gewoon te rennen wanneer ze wilden en stopten ook wanneer ze 
wilden. Het was dus niet zo duidelijk wanneer de race voorbij was. …” 

Uit: ‘Alice in Wonderland’, Lewis Carroll, vertaling Sofia Engelsman, 
2014, Gottmer, Haarlem 

 

Evaluatie volgens leervelden 
 
De evaluatie is gebaseerd op het leerplan, een (samenhangend) geheel van leerdoelen 
gebaseerd op zes leervelden gesitueerd rond een kern van vier attitudes: motivatie, 
engagement, zelfstandigheid, gedrevenheid. 
De zes leervelden zijn (steeds willekeurig naar volgorde en “accentuering”): 
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Evaluatiemodel 
 
een idee concretiseren 

 
 

proces en product verbinden 
 
 
in dialoog treden 
 
 
creatie(s) een plaats geven of ontsluiten 
 
 
een referentiekader opbouwen 
 
 
artistieke/beeldende mogelijkheden zoeken  
 

 

Focus 
 
De evaluatie focust op de ontwikkeling van iedere lerende.  
 
Het tempo, de leervraag en leermogelijkheden zijn leerlingspecifiek.  
 
De leerling wordt beoordeeld op zijn persoonlijke ontwikkeling binnen de zes leervelden,  
een ontwikkeling die op een dynamische, onvoorspelbare, niet- lineaire wijze kan verlopen. 
 
De beoordeling van de attitudes en de competenties binnen de leervelden beïnvloeden 
elkaar wederzijds en onderling. 
 
Bij elke graad wordt een specifieke vertaling gemaakt vanuit de inhoud naar de leeftijd, de 
studierichting en de vakken van de leerling. 
 

Aanpassingen 
 
Daar het decreet in snel tempo moet worden toegepast en … 

• nog niet alle info betreffende de  beroepskwalificaties beschikbaar zijn 
• alle leerplannen per academie volgens het leerplankader ontwikkeld en getoetst 

moeten worden 
• vanuit de leerplannen aangepaste evaluatiesystemen opgebouwd moeten worden 
• de nodige tijd zal genomen worden om dit alles op punt te stellen. 

 
… zal in dit kader deze bijlage ieder jaar opnieuw worden aangepast en voorgelegd tot we 
een tot een bevredigend evaluatiesysteem zijn gekomen. 
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Leren in alternatieve leercontext 
AANVRAAGFORMULIER alternatieve leercontext SASK 
 

Context en uitganspunt. 
De SASK biedt de mogelijkheid aan om in het brede schoolgebeuren competenties op te 
bouwen in een alternatieve leercontext.  
De aanvraag wordt tijdig bezorgd (6 weken vóór het starten van de eventuele alternatieve 
leercontext) d.m.v. dit formulier. 
 
De aanvragen worden getoetst aan volgende criteria: De leercontext… 

• mag niet in strijd zijn met het decreet van het DKO 
• houdt rekening met het APP van de SASK (zie website saskroeselare.be) 
• garandeert onderwijskwaliteit. 
• biedt de mogelijkheid onderwijscompetenties op te bouwen 
• biedt een veilige en adequate leeromgeving. 
• biedt de mogelijkheid om de competenties te evalueren . 

 
De alternatieve leercontext dient inhoudelijk geëvalueerd te kunnen worden via een 
toetsingsinstrument goedgekeurd door de onderwijsinspectie, waardoor de leercontext 
rechtsgeldig wordt. 
 
De aanvraag wordt binnen een termijn van 30 dagen goed of afgekeurd. 
 
Na het goedbevinden van de aanvraag, wordt samen met de goedkeuring een overeenkomst 
gemaakt tussen de 3 partijen: 

1. De SASK 
2. De alternatieve leercontext 
3. De leerling 

 
Dit formulier is niet van toepassing op een arbeidscontext. Indien de leerling in gelijkaardige omstandigheden activiteiten verricht 
zoals iemand die binnen de alternatieve leercontext hiervoor wordt bezoldigd (vb. werknemer in een bedrijf, dirigent,…), dan gelden 
bijkomende regels uit onder andere de welzijnswetgeving! 
 
Academie : STEDELIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN   
Instellingsnummer : 050492 
Schoolbestuur : STADSBESTUUR ROESELARE 
 
In te vullen door de leerling en de alternatieve leercontext 
 
Leerling 
 

Naam en voornaam  

Geboortedatum  

Adres  

Telefoon  
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GSM  

Email  
 
 
Vak waarvoor de aanvraag wordt ingediend 
 

Vak, optie, 
studierichting 

 

Graad en leerjaar  

Meer info(facultatief)  

Periode O Volledig schooljaar  
O Van …………… tot …………… 

Volume O Volledig vak  
O ……… uur per week van het vak 

 
Alternatieve leercontext waar de leerling het vak wil volgen 
 

Naam  

Officieel adres/zetel  

Statuut O Vzw 
O Feitelijke vereniging 
O Andere, namelijk: …………………………………………………………. 

Vertegenwoordiger 
van de alternatieve 
leercontext 

- Naam 
- Telefoon 
- GSM 
- E-mail 
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Persoon die binnen de 
alternatieve 
leercontext  fungeert 
als inhoudelijk 
verantwoordelijke 

- Naam 
- Telefoon 
- GSM 
- E-mail 

 

Opdracht van de 
leerling (omschijving 
van de taken) 

 

Dag van de 
leeractiviteiten 

 

Tijdstip van de 
leeractiviteiten 

Van ……….. uur tot ………….. uur 

Adres van de 
leeractiviteiten 

 

Voor akkoord 
(naam, datum en 
handtekening van de 
vertegenwoordiger van 
de alternatieve 
leercontext) 
 

 

 
 
Naam leerling: 
 
 
Datum: 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 

Datum van ontvangst in de SASK: 
 
 
Naam van de ontvanger: 
 
 
 
Handtekening: 
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academiereglement 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 

Artikel 1 §1. Dit academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur, zijnde het stadsbestuur van 
Roeselare, en de leerlingen/ouders van de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten (STAP) Adriaan Willaert met 
als administratieve zetel Meenseheirweg 20 te 8800 Roeselare.  
 
§2. Het is van toepassing op alle leerlingen van de academie en op de ouders van de minderjarige leerlingen. 
 
§3. Het is eveneens van toepassing op de personen die leeractiviteiten op maat volgen, met uitzondering van de 
bepalingen opgenomen in hoofdstuk 4 (inschrijvingsgeld en bijdrageregeling) en 8 (leerlingenevaluatie). 
 
§4. De bepalingen opgenomen in het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs en de bijhorende 
uitvoeringsbesluiten blijven onverkort van toepassing. 

 
Artikel 2 §1. Dit academiereglement wordt voorafgaand aan de eerste inschrijving schriftelijk of via elektronische drager 

(website, e-mail, …) ter beschikking gesteld aan de leerlingen of de ouders van de minderjarige leerlingen. Zij 
worden schriftelijk of via elektronische drager op de hoogte gehouden van de wijzigingen. De academie vraagt 
de ouders/leerlingen of ze ook een papieren versie van het academiereglement en/of eventuele wijzigingen 
wensen en stelt deze ter beschikking voor leerlingen/ouders die dit wensen. 
 
§2. De leerlingen/ouders verklaren zich schriftelijk akkoord met het academiereglement en het artistiek 
pedagogisch project van de academie. Dit is een inschrijvingsvoorwaarde.  
 
§3. Bij elke wijziging van het reglement en/of artistiek pedagogisch project verklaren de leerlingen/ouders zich 
opnieuw schriftelijk akkoord met de wijzigingen. Indien zij zich niet met de wijzigingen akkoord verklaren, kan de 
leerling niet worden ingeschreven het daaropvolgende schooljaar. 

 
Artikel 3 Begrippen 

 
Voor de toepassing van dit academiereglement wordt verstaan onder: 
 

1. Aangetekend: Met aangetekende brief, tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs of een 
gecertificeerde elektronische aangetekende zending. 
 

2. Academie: Het pedagogisch geheel waar deeltijds kunstonderwijs wordt georganiseerd en dat onder leiding 
staat van een directeur. 
 

3. Artistiek-pedagogisch project: Het geheel van de fundamentele uitgangspunten dat het schoolbestuur voor 
de academie en haar werking heeft bepaald. 
 

4. Directeur: De persoon die door het schoolbestuur met de dagelijkse leiding van de academie is belast. 
 

5. Leerling: De persoon die ingeschreven is aan de academie overeenkomstig de reglementaire 
toelatingsvoorwaarden. 
 

6. Ouders: De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of in rechte of in feite de minderjarige onder hun 
bewaring hebben. 
 

7. Schoolbestuur: De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de academie, namelijk het stadsbestuur van 
Roeselare. 
 

8. Werkdag: elke weekdag met uitzondering van zowel zon- en feestdagen als dagen die tijdens de herfst-, 
kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie vallen.  
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Hoofdstuk 2 Engagementsverklaring  

 
Artikel 4 §1. Leerlingengegevens 

Leerlingen/ouders houden zich eraan om enkel correcte en actuele gegevens aan de academie te verstrekken en om 
de academie op de hoogte te brengen zodra er zich wijzigingen in de leerlingengegevens voordoen.  
 
§2. Oudercontacten 
De academie organiseert oudercontacten. De data worden schriftelijk of via elektronische drager medegedeeld.. De 
ouders en de academie kunnen op eigen initiatief bijkomende oudercontacten voorstellen. Van de ouders wordt 
verwacht dat ze het voorgestelde oudercontact bijwonen. 
 
§3. Aanwezigheid 
De leerling en zijn ouders zorgen ervoor dat de leerling elke lesactiviteit bijwoont en op tijd is. In het geval een 
minderjarige leerling ongewettigd afwezig is, neemt de academie contact op met de ouders. 
 
§4. Specifieke onderwijsbehoeften   
Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. In dat geval bezorgt de leerling/ouders aan de directeur 
alle relevante documenten en informatie met betrekking tot de leerzorg en de evolutie ervan en dit in het belang van 
de leerling. In overleg met de leerling/ouders wordt nagegaan op welke manier de leerling de lessen kan volgen en 
welke aanpassingen wenselijk en mogelijk zijn. 
De ouders ondersteunen op een positieve manier de maatregelen die in samenspraak genomen zijn. 
 
§5. Taal 
De onderwijstaal van de academie is Nederlands. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan om Nederlands te 
leren en te gebruiken. Meerderjarige leerlingen nemen de nodige initiatieven om Nederlands te leren en te 
gebruiken. 
 
§6. Zelfstudie  
De leerlingen volgen de eventuele instructies in verband met zelfstudie buiten de lessen nauwgezet op. Deze 
instructies worden via de agenda of via een elektronische drager aan de leerling en eventueel aan de ouders 
gecommuniceerd. Ouders moedigen hun minderjarig kind aan tot zelfstudie rekening houdend met deze 
instructies. 
 
§7. Leefregels 
Ouders stimuleren hun minderjarig kind om de leefregels en richtlijnen van de academie na te leven. 
 
§8. Leerloopbaanbegeleiding 
De academie geeft gericht advies over de onderwijsloopbaan die het beste aansluit bij de leervraag en 
competenties van de leerling. 

 

Hoofdstuk 3 Inschrijving 

Artikel 5 §1. Het schoolbestuur legt jaarlijks de maximum capaciteit vast, zijnde het maximum aantal leerlingen dat wordt 
toegelaten tot een opleiding. 
§2.  De inschrijving van leerlingen wordt beperkt tot de maximum capaciteit is bereikt. 
§3.  Als het maximum bereikt is, wordt de kandidaat-leerling op een wachtlijst ingeschreven. 
 
 

Artikel 6 §1. De volgende personen die zich als leerling willen inschrijven, worden in eerste instantie op een wachtlijst 
ingeschreven: 
- leerlingen die willen inschrijven voor een tweede instrument of een tweede optie van hetzelfde domein,  
- niet-financierbare leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs, 
- niet-regelmatige leerlingen volgens het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs. 
  
§2. De leerlingen vermeld in §1 kunnen enkel definitief worden ingeschreven als op 30 september de capaciteit 
nog niet is bereikt door de inschrijving van financierbare leerlingen zoals bedoeld in het decreet betreffende het 
deeltijds kunstonderwijs.  
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Artikel 7 §1. Is de leerling al ingeschreven in hetzelfde domein in een andere academie, dan moet de leerling/ouders dit 
expliciet vermelden bij de inschrijving.  
 
§2. Volgde de leerling eerder al een opleiding in een andere academie, dan moet de leerling/ouders dit expliciet 
vermelden bij de eerste inschrijving, samen met de resultaten ervan. 
 

Artikel 8 Een leerling die op basis van de regelgeving meent geheel of gedeeltelijk vrijgesteld te kunnen worden voor een 
vak, legt hiervoor de nodige bewijsstukken voor bij voorkeur op het ogenblik van zijn inschrijving en uiterlijk op 
30 september.  
 

Artikel 9 Om toegelaten te kunnen worden tot een optie van een kortlopende studierichting zoals bedoeld in het decreet 
betreffende het deeltijds kunstonderwijs, moet de leerling ten minste de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben op 
de dag van 31 december die volgt op de aanvang van het schooljaar.  
 

Artikel 10 Specialisatie 
 
§1. Leerlingen die zich het volgende schooljaar willen inschrijven in een kortlopende studierichting specialisatie, 
maken dit bij de directeur bekend voor het einde van de inschrijvingsperiode.  
 
§2. De directeur bepaalt de selectiemethode op basis waarvan hij in samenspraak met de betrokken 
leerkrachten beoordeelt om de leerling al dan niet toe te laten: 
- na het doorlopen van een toelatingsperiode en/of,  
- op basis van de leerlingenevaluatie van de vierde graad en/of, 
- op basis van een selectieactiviteit die hiervoor wordt georganiseerd.  
 
 

Hoofdstuk 4 Inschrijvingsgeld, bijdrageregeling, sponsoring 

 
Artikel 11 Wettelijk vastgelegd inschrijvingsgeld  

 
§1. De bedragen van het wettelijk inschrijvingsgeld én de voorwaarden en vereiste documenten om in 
aanmerking te komen voor het verminderd wettelijk inschrijvingsgeld zoals bepaald in de onderwijsregelgeving 
worden jaarlijks voor de start van de inschrijvingen bekendgemaakt via de website van de academie:  
www.staproeselare.be 
 
§2. Het wettelijk inschrijvingsgeld mag fiscaal worden beschouwd als een uitgave voor kinderopvang voor 
kinderen jonger dan 12 jaar en is als dusdanig fiscaal aftrekbaar.  De leerlingen die hiervoor in aanmerking 
komen, ontvangen automatisch het fiscaal attest in de loop van het schooljaar (ten laatste eind april). 
 

Artikel 12 Retributies (bijdrageregeling) 
 
§1. Het schoolbestuur biedt tegen betaling de volgende diensten en materialen aan in het kader van de opleiding 
of om de opleiding te verlevendigen: 
- een agenda 
- materiaal en benodigdheden, 
- aangepaste kledij, 
- boeken en partituren, 
- bruikleen van muziekinstrumenten, 
- auteursrechten, 
- kopieën, 
- deelname aan pedagogisch-didactische uitstappen en voorstellingen, 
- deelname aan projecten, 
- deelname aan feestactiviteiten. 
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§2. De aanrekening voor auteurs- of reprografierechten en voor benodigdheden die noodzakelijk zijn voor het 
volgen van de opleiding, gebeurt tegen kostprijs.  
 

 §3. Jaarlijks wordt voor de start van de inschrijvingen een lijst met de uitgaven die tijdens het betrokken 
schooljaar worden gevraagd of kunnen worden gevraagd, bekendgemaakt via de website van de academie. Voor 
uitgaven waarvan de kostprijs nog niet duidelijk kan worden vastgelegd, wordt een benaderende of richtprijs 
opgegeven.  
 
§4. Het schoolbestuur int de bijdrage voor de auteursrechten, de aankoopprijs van de agenda, een forfaitaire 
bijdrage voor de klasprojecten en een forfaitaire bijdrage voor het bijwonen van pedagogisch-didactische 
voorstellingen, … onder de noemer “administratieve bijdrage”, samen met het inschrijvingsgeld. De facturen bij 
inschrijving zijn via overschrijving te betalen binnen de 30 dagen, of voor een bepaalde deadline, of contant aan 
de betaalterminal.  Andere uitgaven later op het schooljaar worden namens het schoolbestuur geïnd via de 
betaalterminal, of via overschrijving, of via betaling rechtstreeks aan de leerkracht volgens de instructies die de 
academie duidelijk en schriftelijk communiceert met de ouders en de leerlingen. 
 

Artikel 13 Betaaltermijnen 
 
§1. Het inschrijvingsgeld en de bijdragen moeten worden betaald uiterlijk op 30 september, behoudens 
expliciete toestemming van de directeur in toepassing van paragraaf 2. 
 
§2. Leerlingen of ouders die het moeilijk hebben om het inschrijvingsgeld en/of de bijdragen te betalen, kunnen 
zich wenden tot de directeur. Het schoolbestuur kan, na advies van de directeur en in samenspraak met de 
leerling of ouders een van volgende afwijkingen op de betaling toestaan: spreiding van betaling en uitstel van 
betaling.   
 

Artikel 14 Eventuele bekomen vrijstellingen voor een vak of de verkregen toestemming om leeractiviteiten te mogen volgen in 
een alternatieve leercontext kunnen geen aanleiding geven tot een afwijkende regeling van de bepalingen van dit 
hoofdstuk.  
 

Artikel 15 Reclame en sponsoring 
 
§1. Het schoolbestuur kan voor de werking van de academie gebruik maken van geldelijke en niet-geldelijke 
ondersteuning door derden in ruil voor mededelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de 
verkoop van producten of diensten te bevorderen. 
 
§2. De academie zal in geval van dergelijke ondersteuning enkel vermelden dat de activiteit of een gedeelte van 
de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking, een gratis prestatie of een prestatie verricht 
onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of feitelijke vereniging. 
 
§3. De bedoelde mededelingen kunnen enkel indien: 
1° deze mededelingen niet onverenigbaar zijn met de artistiek pedagogische en onderwijskundige taken en 
doelstellingen van de academie; 
2° deze mededelingen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid 
van de academie niet in het gedrang brengen. 
 
§4. In geval van vragen of problemen met betrekking tot de geldelijke of niet-geldelijke ondersteuning door 
derden, richt men zich tot het schoolbestuur. 
 
 

Hoofdstuk 5 Aan- en afwezigheid van de leerling 

Artikel 16 Behalve als de leerling gewettigd afwezig is, neemt hij vanaf 1 september (of van zodra zijn inschrijving definitief 
is in september) tot en met 30 juni deel aan alle lessen en activiteiten van de opleiding waarvoor hij is 
ingeschreven.  
 

Artikel 17 §1. De leerling respecteert het begin- en einduur van de lessen. In uitzonderlijke gevallen kan een leerling de 
academie voor het einde van de les verlaten. Dit kan enkel na toestemming van de directie, de administratie of 
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de leraar. Voor minderjarige leerlingen is ook de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. 
 
§2. Minderjarige leerlingen mogen de academie niet verlaten tijdens de lesonderbrekingen.  
 

Artikel 18 Als een leerling de lesactiviteit niet kan bijwonen, verwittigen de ouders de leerkracht, desgevallend de 
verantwoordelijke van de alternatieve context of de school.  Bewijs van deze verwittiging wordt door STAP 
geregistreerd en bijgehouden. 
 

Artikel 19 Gewettigde afwezigheid / verontschuldiging 
 
§1. Iedere afwezigheid moet gewettigd of gerechtvaardigd zijn. 
 
§2. De afwezigheid kan op volgende manieren worden gerechtvaardigd: 

1° ziekte: wanneer de afwezigheid om medische redenen niet langer duurt dan 3 opeenvolgende 
kalenderdagen, volstaat een verwittiging door de ouders/leerling. Dit kan maximaal 4 maal per schooljaar 
het geval zijn.  
Een medisch attest is vereist wanneer de ziekte een periode van 3 opeenvolgende kalenderdagen 
overschrijdt of wanneer de ouders reeds 4 maal zelf een verklaring van ziekte hebben ingediend. Een 
medisch attest is eveneens vereist voor een afwezigheid tijdens evaluatiemomenten. 

2° Een verwittiging aan leerkracht of academie voor afwezigheid: 
- om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een 

persoon die onder hetzelfde dak woont, 
- om een familieraad bij te wonen, 
- om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding,  
- omwille van maatregelen opgelegd in het kader van de bijzondere jeugdzorg of de 

jeugdbescherming, 
- om een feestdag die inherent is aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging 

van de leerling te beleven, 
- om een andere officiële aangelegenheid bij te wonen - met akkoord van de directeur, 
- om proeven af te leggen voor de examencommissie van de Vlaamse gemeenschap voor het voltijds 

secundair onderwijs, 
- wegens school- of beroepsverplichtingen, 
- omwille van de onbereikbaarheid van de academie door overmacht. 

3° afwezigheid om persoonlijke redenen: een verwittiging aan de leerkracht of academie en is hoogstens 3 
keer per jaar mogelijk. Om uitzonderlijke, familiale redenen kan de directeur beslissen om van dit 
maximum af te wijken. 

4° afwezigheid in uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel zoals bepaald in hoofdstuk 16. 
5° Elke afwezigheid door de leerkracht en directeur aangegeven als wettig wordt als dusdanig beschouwd. 

 
Artikel 20 Ongewettigde afwezigheid 

 
§1. Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is zoals beschreven in artikel 19, wordt beschouwd als 
een ongewettigde afwezigheid.  
 
§2. Bij een ongewettigde afwezigheid van een minderjarige leerling neemt de academie contact op met de 
ouders. 
 
§3. Een leerling die op 1 februari meer dan een derde van de lessen onwettig afwezig was, kan bij controle door 
de verificateur, geschrapt worden als financierbare leerling.  In dat geval verliest de leerling het recht om alle 
lessen binnen de betrokken optie/studierichting nog verder bij te wonen. 
 
§4. Een leerling die op datum van het examen meer dan een derde van de lessen niet heeft bijgewoond, zonder 
dat zijn/haar afwezigheid gewettigd was of gerechtvaardigd was, is niet geslaagd en verliest het recht om deel te 
nemen aan de examens van de betrokken optie/studierichting.  De leerling kan in dat geval dus niet deelnemen 
aan de examens van het vak / de vakken waarvoor hij/zij wel de vereiste 2/3e aanwezigheid haalde. 
 
§5. Onverminderd de gevolgen die het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs voorschrijven, kunnen 
ongewettigde afwezigheden aanleiding geven tot één van de sancties vermeld in hoofdstuk 10. 
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Hoofdstuk 6 Organisatie van de leeractiviteiten 

Artikel 21 §1. De jaarkalender, de leslocatie(s) en het lessenrooster worden voor de start van de lessen bekendgemaakt.  
 
§2. De leslocatie(s) en het lessenrooster kunnen in uitzonderlijke gevallen wijzigen. De academie brengt de 
leerling/ouders hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte. 
Een aanpassing van de leslocatie of het lessenrooster kan voor leerlingen/ouders geen aanleiding zijn om het 
betaalde inschrijvingsgeld, retributie of bijdragen terug te vorderen. 
 

Artikel 22 De lessen zijn niet toegankelijk voor ouders of derden, tenzij anders vermeld. 
 

Artikel 23 Toezicht 
 
§1. In de hoofdschool is in de hal toezicht voorzien.  Leerlingen en ouders kunnen er voor alle mogelijke info 
terecht tijdens de openingsuren.  
 
§2. De leerlingen wachten op de locatie zoals voorzien op de verschillende vestigingsplaatsen. 
 
§3. In de filialen en de wijkafdelingen is er niet altijd toezicht voorzien.  Daar begeleiden de ouders kun kinderen 
tot aan de klas. 
 

Artikel 24 Lesverplaatsing 
 
§1. Alle leerlingen hebben recht op alle lessen van hun studierichting en optie. 
 
§2. Een lesverplaatsing is elke les die verplaatst wordt binnen het door de academie vastgelegde uurrooster. 
 
§3. Enkel de directeur kan lesverplaatsingen toestaan aan een leraar om individuele artistieke redenen of 
deelname aan professionaliseringsactiviteiten.  De directeur kan hiervan om persoonlijke redenen afwijken. 
 
§4. De leerlingen en/of ouders worden vooraf schriftelijk (agenda, e-mail, brief, …) van elke lesverplaatsing op de 
hoogte gebracht. 
 
§5. De leraar legt in samenspraak met de leerlingen datum en uur van de inhaalles vast en legt dit ter 
goedkeuring voor aan de directeur.  De lessen kunnen niet worden verplaatst naar een vakantiedag of een 
wettelijke feestdag. 
 
§6. Een verplaatste les heeft de gebruikelijke duurtijd.  Bij een lesverplaatsing van een groepsgericht individueel 
vak wordt bij voorkeur de samenstelling van de groep gerespecteerd. 
 

Artikel 25 Schorsing van de lessen 
 
§1. De lessen kunnen voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens pedagogische 
studiedag, facultatieve vakantiedagen of evaluatiemomenten. Deze data worden in het begin van het schooljaar 
bekendgemaakt via de website en de agenda. Wat de evaluatiemomenten betreft, zodra gekend, via de agenda. 
 
§2. De lessen kunnen onverwacht voor alle leerlingen of voor een leerlingengroep worden geschorst wegens 
staking, verkiezingen, volksraadpleging of overmacht of afwezigheid van de leraar. De academie brengt de 
ouders/leerlingen als volgt op de hoogte. 
 
- De academie verwittigt, indien mogelijk, de leerlingen/ouders voorafgaandelijk telefonisch of via sms. Is dit 

slechts beperkt mogelijk, dan wordt voorrang gegeven aan de leerlingen die het verst wonen. 
- De schorsing wordt via de website van de academie gemeld. 
 
Als ouders hun kinderen naar de academie brengen, gaan ze na of de leraar al dan niet aanwezig is, alvorens 
hun kinderen achter te laten. 
 
§3. Bij schorsing van een les kan men in geen geval van financiële compensatie genieten. 
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Artikel 26 Agenda 
 
Iedere leerling in de tweede en de derde graad heeft een agenda.  Hierin worden de opdrachten en/of de te 
kennen leerstof en/of de in te studeren stukken van de leerlingen genoteerd, evenals eventuele aanwijzingen 
voor de studie en mededelingen voor de ouders.  Een leerkracht kan ervoor kiezen een digitale agenda te 
gebruiken.   
 
 

Artikel 27 Kunstmanifestaties 
De leerlingen worden schriftelijk uitgenodigd en verondersteld hun medewerking te verlenen aan openbare 
voorstellingen, audities en projecten die door de academie worden ingericht. Participerende leerlingen vallen 
volledig onder de schoolverzekering. 
 

Artikel 28 Buitenschoolse leeractiviteiten 
 
§1. Buitenschoolse leeractiviteiten (extra-murosactiviteiten, studie-uitstappen en dergelijke) die door de 
academie worden georganiseerd, maken deel uit van het leertraject. Tenzij anders bekendgemaakt, wordt van 
de leerlingen verwacht dat zij deelnemen aan de buitenschoolse extra-murosactiviteiten die voor hen worden 
georganiseerd, zelfs indien deze buiten het lessenrooster van de leerling of buiten de normale openingsuren van 
de academie worden georganiseerd. Indien de leerling/ouders menen een ernstige reden te hebben om aan een 
van deze verplichte activiteiten niet deel te nemen, dan bespreken ze dit vooraf met de directeur en de 
leerkracht. 
 
§2. Buitenschoolse leeractiviteiten worden minstens twee weken op voorhand aan de leerlingen meegedeeld. 
Voor minderjarige leerlingen worden de ouders schriftelijk geïnformeerd.  
 
§3. Voor het vervoer van de leerlingen naar de buitenschoolse leeractiviteiten kan de academie een beroep 
doen op vrijwillige chauffeurs (meerderjarige leerlingen, ouders, derden). 
 
§4. Leerlingen die deelnemen aan buitenschoolse leeractiviteiten vallen volledig onder de schoolverzekering. 
 

Artikel 29 Besmettelijke aandoening 
 
In het geval dat een leerling of iemand uit zijn gezin wordt getroffen door een besmettelijke aandoening, 
bespreekt de leerling/ouders met zijn behandelende arts of de aanwezigheid van de leerling in de academie een 
gevaar kan zijn of geweest zijn voor de gezondheid van andere leerlingen/personeelsleden. Indien dit het geval 
is, doet de leerling/ouders melding bij de administratie. De academie neemt de gepaste maatregelen. 
 

Artikel 30 Verzekering 
 
§1. De leerlingen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen tijdens de lessen.  Heeft de leerling een ongeval 
tijdens de les, dan moet het secretariaat worden verwittigd zodat een verzekeringsdossier kan worden 
opgesteld. 
 
§2. De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen op het traject van huis naar de STAP en terug.  Heeft de leerling 
een ongeval op dit traject, dan moet STAP onmiddellijk worden verwittigd zodat er zo snel mogelijk een 
verzekeringsdossier kan worden opgesteld. 
 

Artikel 31 Werken van de leerlingen 
 
§1. De leerlingen worden uitgenodigd om alle werken die op de academie werden gemaakt in de loop van het 
schooljaar vrij ter beschikking te stellen van de academie. Deze werken kunnen enkel worden gebruikt voor 
didactisch-pedagogische doeleinden (voorbeeldfunctie) of activiteiten die de academie naar buiten uit moeten 
vertegenwoordigen (tentoonstellingen, opendeurdagen, drukwerk, ...).  
De leerlingen ontvangen hiervoor geen vergoeding. 
  
§2. De academie verbindt er zich toe om, bij iedere activiteit, waarbij op de één of andere manier gebruik wordt 
gemaakt van werken van leerlingen, de naam van de leerling te vermelden en het recht op eerbied voor deze 
werken te garanderen. 
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Hoofdstuk 7 Leren in een alternatieve leercontext  
 

Artikel 32 Een leerling kan onder de voorwaarden van het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs een vak geheel of 
gedeeltelijk vervangen door leeractiviteiten in een alternatieve leercontext. De visie van de academie hieromtrent, 
de schoolspecifieke afspraken, de in te vullen formulieren door de leerling enerzijds en de in te vullen formulieren 
door de vereniging anderzijds zijn als bijlage bij dit academiereglement opgenomen.  De hierna vermelde artikelen 
33 t.e.m. 44 zijn samen te lezen met het schoolspecifieke afsprakenkader in bijlage. 
 

Artikel 33  §1. De leerling legt zijn vraag tijdig voor aan de directeur en de betrokken leerkrachten via het formulier ‘leren in 
alternatieve leercontext’ waarvan deel 1 volledig is ingevuld. Zie hierboven vermelde bijlage. 
 
§2. Het leren in een alternatieve leercontext kan voor de duur van het volledige schooljaar of voor een of meerdere 
welbepaalde periode(s).  
 

Artikel 34 §1. De aanvraag wordt enkel ingewilligd als elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld: 
- de alternatieve leercontext voldoet aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in het door de inspectie 
gevalideerde toetsingsinstrument dat als bijlage is gevoegd bij dit reglement,  
- de alternatieve leercontext ondertekent de overeenkomst ‘leren in alternatieve leercontext’ van het schoolbestuur, 
- de directeur oordeelt dat de alternatieve leercontext relevant is voor het verwerven van de basiscompetenties, 
specifieke eindtermen of het behalen van de beroepskwalificatie. 
 
§2. De aanvraag, de concrete modaliteiten, de contactpersonen en het akkoord worden vastgelegd via het 
formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’. 
 

Artikel 35 §1. De verantwoordelijke van de alternatieve leercontext staat in voor de structurele inhoudelijke begeleiding 
van de leerling met het oog op het realiseren van de einddoelen. Hij geeft de leerling regelmatig feedback en 
houdt alle relevante informatie beschikbaar voor de academie. Hij mag alle nuttige inlichtingen betreffende de 
leerling inwinnen bij de contactpersoon van de academie.  
 
§2. De academie blijft eindverantwoordelijke voor de kwaliteit van het leerproces. De directeur, zijn 
afgevaardigde en de contactpersoon van de academie kunnen te allen tijde de leerling ter plekke observeren.  
 
§3. Tussen de contactpersoon van de academie en de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext wordt 
systematisch overleg gepleegd.  
 

Artikel 36 §1. De leerling gedraagt zich welvoeglijk en voorkomend binnen de alternatieve leercontext. Hij eerbiedigt de 
belangen van de alternatieve leercontext. 
 

§ 2. De leerling leeft de instructies en voorschriften eigen aan de alternatieve leercontext na evenals de 
veiligheidsvoorschriften.   
 

§3. De leerling kan weigeren om taken uit te voeren die zijn fysische of psychische mogelijkheden te boven gaan. 
Hij maakt hiervan omstandig schriftelijk melding bij de directeur. 
 

Artikel 37 §1. De leerling blijft onderworpen aan het gezag van de directeur of zijn afgevaardigde. 
 

§2. Zowel de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext als de academie kunnen te allen tijde de leerling 
aanspreken bij niet-naleving van gemaakte afspraken. De verantwoordelijke van de alternatieve leercontext 
meldt dit tevens aan de directeur.  
 

Artikel 38 §1. De academie staat in voor de evaluatie van de leerling. De verantwoordelijke van de alternatieve leercontext 
verstrekt hiertoe de nodige informatie aan de contactpersoon van de academie. 
 

§2. De leerling is niet vrijgesteld van de evaluatieactiviteiten. 
 

Artikel 39 §1. De bepalingen rond aan- en afwezigheden zoals vastgelegd in dit academiereglement blijven onverkort van 
toepassing.   
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§2. In uitzonderlijke gevallen kan de leerling de alternatieve leercontext voor het einduur verlaten. Dit kan enkel 
na toestemming van de verantwoordelijke van de alternatieve leercontext, de directeur of de contactpersoon 
van de academie. Voor minderjarige leerlingen is ook de toestemming van de ouders vereist. 
 

§3. Een leerling die te laat komt op de alternatieve leercontext, geeft de reden hiervan door aan de 
verantwoordelijke van de alternatieve leercontext. 
 

§4. De leerling verwittigt zowel de academie als de alternatieve leercontext in geval van afwezigheid en bezorgt 
de wettiging van de afwezigheid aan de academie. 
 

§5. Ingeval een activiteit van de alternatieve leercontext wegens overmacht niet kan plaatsvinden, verwittigt de 
alternatieve leercontext de leerling/ouders voorafgaandelijk indien mogelijk.  
 

Artikel 40 De alternatieve leercontext staat in voor het effectief en continu toezicht op de leerling zodra de leerling de 
alternatieve leercontext betreedt tot hij ze verlaat. Het schoolbestuur draagt hierbij geen enkele 
verantwoordelijkheid. 
 

Artikel 41 De leerlingen vallen onder de schoolverzekering (burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallen) voor wat betreft 
de activiteiten beschreven op het formulier ‘Leren in alternatieve leercontext’. 

 
Artikel 42 De leerling maakt geen aanspraak op enige financiële tussenkomst voor het vervoer van en naar of voor de 

deelname aan de activiteiten van de alternatieve leercontext. 
 

Artikel 43 Een leerling die gedurende de afgesproken periode de leeractiviteiten niet langer wil volgen in de alternatieve 
leercontext, legt dit ter bespreking voor aan de directeur. Enkel met toestemming van de directeur kan het vak 
in de loop van het schooljaar terug in de academie worden gevolgd. 
 

Artikel 44 §1. De alternatieve leercontext kan beslissen de leerling niet langer toe te laten: 
- bij zware inbreuken tegen de afspraken, 
- indien de leerling opzettelijk zware schade veroorzaakt, 
- indien de leerling herhaald onwettig afwezig is, 
- wanneer de leerling wangedrag vertoont, 
- wanneer de leerling de activiteiten van de alternatieve context hypothekeert. 
 

§2. De directeur kan de toestemming om de leeractiviteiten in de alternatieve leercontext te volgen, intrekken 
wanneer het leren in de alternatieve context inefficiënt of onnuttig is. 
 

§3. Het leren in de alternatieve leercontext wordt van rechtswege beëindigd als de overeenkomst tussen de 
alternatieve leercontext en het schoolbestuur (al dan niet voortijdig) ten einde loopt. 
 

§4. De directeur/alternatieve leercontext maken elke beslissing tot stopzetting schriftelijk en gemotiveerd 
bekend aan de leerling/ouders. De leerling moet het vak dan verder volgen in de academie volgens de 
modaliteiten die de directeur hem meedeelt. 
 
 

Hoofdstuk 8 Leerlingenevaluatie 

 
 

Artikel 45 §1. Bij de evaluatie staat de leerling centraal.  In de evaluatie werken de leerkrachten samen als team en 
fungeert de academie als ontmoetingsplaats, als labo en als loyale medespeler in het brede veld.  Het document 
“Evalueren in STAP” is de leidraad en is als bijlage toegevoegd aan het academiereglement. 

 
1. We kijken naar de leerlingen vanuit de vijf rollen 

a. De kunstenaar 
b. De vakman 
c. De performer 
d. De onderzoeker 
e. De medespeler 
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2. We bepalen samen met de leerling doelen. We bewaken het evenwicht tussen de verwachting van de 
leerling enerzijds en de verwachting van de opleiding en leerkracht anderzijds.  

 
3. We benaderen de leerling vanuit de eigen talenten en mogelijkheden enerzijds, en de programma’s 

anderzijds.  
 
4.  In al deze programma’s geldt: 

a. We werken op basis van feedback, 
b. We durven focuspunten evalueren, 
c. Onze evaluatie is begrijpbaar, beperkt en concreet, 
d. Onze evaluaties gebeuren op verschillende momenten in verschillende settings, 
e. Onze conclusie is: geslaagd (met evt. graad) of niet geslaagd. 

 
 

§2. De academie bepaalt de wijze waarop de evaluatie gebeurt en zal in de loop van het schooljaar op 
regelmatige basis en tijdig communiceren over hoe deze concreet verloopt, met name over: 
- de tijdstippen waarop de evaluatiemomenten en/of –opdrachten plaatsvinden, 
- de vorm waaronder evaluatiemomenten en/of –opdrachten worden georganiseerd, 
- de te bereiken competenties en te beheersen materies met het oog op de evaluatiemomenten en/of –
opdrachten. 

 
 De evaluatie gebeurt in twee luiken: geschreven, uitgeschreven of digitaal, naar de leerling of naar de ouders 

van de minderjarige leerling via de evaluatiefiches enerzijds en via concrete klasgebonden evaluaties anderzijds. 
 
§3. Indien de leerling op één van de evaluatiemomenten niet aanwezig kan zijn, verwittigt hij/zij (of indien 
minderjarig de ouders) de school schriftelijk. 
 
§4. De academie rapporteert op basis van de evaluatiegegevens aan de leerling/ouders 3 keer per jaar over de 
leervorderingen van de leerling op de volgende wijze: schriftelijk aan de hand van de evaluatiefiches op het 
einde van het eerste en het tweede trimester, aangevuld met het rapport op het einde van het derde trimester.  
Daarnaast organiseert elke leerkracht een oudercontact op het einde van het schooljaar.  De focus bij de 
rapportering ligt bij het formatieve (het bijsturen van het leerproces).  Op de evaluatiefiche noteert de 
leerkracht de vorderingen van de leerling in de vijf rollen of van de geselecteerde rollen waarop specifiek 
gewerkt wordt dat schooljaar.  Het rapport vermeld of de leerling geslaagd of niet geslaagd is alsook met welke 
graad.  De leerling of de ouders van de minderjarige leerling ondertekenen de evaluatiefiche voor kennisneming. 

 
 
Artikel 46 Beoordelingsprocedure 

 
§1. De leerlingen nemen verplicht deel aan de evaluatieactiviteiten van het schooljaar waarvoor zij zijn 
ingeschreven. 
 
§2. Wie meer dan 1/3e van de lessen ongewettigd afwezig was, is niet geslaagd voor het betreffende schooljaar. 
 
§3. De evaluatieactiviteiten en -proeven worden georganiseerd overeenkomstig de wettelijke en reglementaire 
bepalingen. 
 
§4. De mate waarin de leerling de basiscompetenties, de beroepskwalificaties of specifieke eindtermen bereikt, 
bepaalt of hij/zij al dan niet geslaagd is voor een graad van een studierichting. 
 
§5. De overgangs- en eindproeven worden georganiseerd tussen 15 mei en 30 juni.  Omwille van 
organisatorische redenen kan van deze periode afgeweken worden. 
-  Aan het einde van een leerjaar zijn dat overgangsproeven. 
- In het laatste leerjaar van de tweede, derde en vierde graad en de specialisatiegraad zijn dat eindproeven. 
 
§6.  De proeven worden afgenomen met of gesloten deuren of in publieke zitting. 
-  Alle overgangsproeven kunnen in beide vormen afgenomen worden. 
-  De eindproeven van de omkaderingsvakken worden eveneens afgenomen met gesloten deuren. 
-  De eindproeven van de individueel groepsgerichte kunstvakken worden afgenomen in publieke zitting. 
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§7. Voor specifieke leerlingengroepen kunnen proeven in aangepaste vorm afgenomen worden. 
 
§8.  De leerling die bij de beoordeling voor elk vak de graad “voldoening” behaalt, is geslaagd voor dat leerjaar. 
 
§9.  Tijdens de periode van 1 september tot 25 september worden er voor de leerlingen die niet geslaagd zijn, 
herkansingsproeven georganiseerd voor de omkaderingsvakken. De leerlingen die in deze proeven slagen en 
geslaagd waren voor de andere vakken, beëindigen hun leerjaar met vrucht. 
 
§10. De leden van de examencommissie worden op voorstel van de directeur aangesteld.  Niemand mag als lid 
van de examencommissie stem hebben voor de proef van een bloed- of aanverwant t.e.m. de vierde graad. 
 
§11. Elke leerling verkrijgt op het einde van het schooljaar een studiebewijs op basis van de behaalde resultaten. 
 
§12. Een leerling die om gewettigde redenen (ziekte, ongeval) niet aan een proef kan deelnemen, verwittigt 
onmiddellijk de administratie.  Er moet ten laatste op 30 juni een attest worden ingediend (bv. doktersattest). 
Als de leerling dit attest tijdig inlevert, dan heeft die leerling recht op een uitgesteld examen. 
 
§13. Wie niet aan een onderdeel van een proef deelneemt en hiervoor geen gewettigde reden heeft, is onwettig 
afwezig en heeft een onvoldoende als gevolg. 
 
§14. Van 1 september tot 25 september worden uitgestelde proeven afgenomen van de leerlingen die om een 
gewettigde reden niet hebben kunnen deelnemen aan de proeven op het einde van het schooljaar. 
 
§15. Leerlingen mogen binnen de tweede en derde graad voor eenzelfde optie eenmaal overzitten.   
 
§16. Leerlingen die niet geslaagd zijn voor een vak van het leerjaar komen terecht op de deliberatielijst.  De 
deliberatieraad is samengesteld uit de directie en de betrokken leerkrachten van elk domein en bijgestaan door 
het hoofd van de administratie die notuleert.  De beslissing van de deliberatieraad voor de betrokken leerling 
kan zijn:  niet geslaagd, wordt gedelibereerd, herexamen, geslaagd en overgaan naar de volgende graad mits 
bijles/extra lessen,…. De leerkrachten informeren de leerling of de ouders van de minderjarige leerling over de 
genomen beslissing. 
 
 

Hoofdstuk 9     Leefregels 
 

Artikel 47 Algemeen 
 
§1. Iedere leerling onthoudt zich van gedrag dat: 
- het ordentelijk verstrekken van onderwijs in gevaar brengt, 
- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang brengt, 
- de veiligheid of de hygiëne in het gedrang brengt, 
- ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaakt, 
- de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantast, 
- de academie materiële schade toebrengt. 

 
§2. Iedere leerling volgt strikt de richtlijnen op en neemt een correcte en beleefde houding aan tegenover het 
personeel van de academie en tegenover de andere leerlingen. 
 

Artikel 48 Lessen 
 
§1. Iedere leerling zorgt ervoor dat hij de lessen niet stoort. 
 

§2. Tijdens de lessen wordt niet gegeten of gedronken. 
 

§3. Tijdens de lessen worden er geen gsm’s, smartphones, tablets en dergelijke gebruikt tenzij in het kader van 
de lessen in samenspraak met de leerkracht. 
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§4. De leerlingen laten het leslokaal bij het einde van de les in voldoende ordelijke staat achter. Tussen de lessen 
wordt zo snel mogelijk en ordentelijk van lokaal gewisseld. 
 

 
Artikel 49 Kledij, veiligheidsvoorschriften en hygiëne 

 
§1. Iedere leerling volgt de instructies van de leraar of directie, om redenen van veiligheid of hygiëne, 
wat betreft  
- het dragen van aangepaste kledij,  
- het dragen van beschermkledij,  
- het gebruik van beschermingsmiddelen, 
- het verbod om bijvoorbeeld hoofddeksels, sieraden, losse kledij, sjaaltjes, … te dragen wanneer deze 

onveilige situaties voor de leerling of het personeel kunnen veroorzaken, 
- het vaststeken van lang haar (in het bijzonder in de studierichting Dans), 
- … 
 
§2. Iedere leerling moet de veiligheidsvoorschriften naleven met inbegrip van alle opleidingsspecifieke 
afspraken.  
 
§3. Afval moet in de daartoe voorziene vuilnisbakken gedeponeerd worden.  

 
Artikel 50 Materiële bezittingen en vandalisme  

 
§1. De leerlingen laten hun persoonlijke bezittingen (boekentassen, rugzakken, muziekinstrumenten, mobiele 
telefoon, juwelen, …) niet onbeheerd achter. De academie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen of 
eventuele beschadigingen. 
 
§2. De leerlingen zetten hun fiets in de fietsenstalling en sluiten de fiets.  De fietsen laten ze niet achter aan de 
ingang van de academie of op het fietspad.  Fietsen in overtreding worden weggenomen.  De academie is niet 
verantwoordelijk voor gebeurlijke diefstallen en vandalisme. 
 
§3. De leerling is te allen tijde verantwoordelijke voor zijn persoonlijke apparaten en/of producten.  
 
§4. De leerling is aansprakelijk voor de schade die hij opzettelijk en buiten het toezicht van de leraar toebrengt 
aan: 

- lokalen, meubilair, apparatuur, toestellen, muziekinstrumenten of materiaal van de instelling, 
- materiaal, werken of muziekinstrumenten van andere leerlingen. 

Dit houdt in dat hij de schade (herstelling, vervanging, …) vergoedt, onverminderd de tuchtsancties die hem in 
dit verband kunnen worden opgelegd. 
 

 
Artikel 51 Gebruik van infrastructuur  

 
§1. Leerlingen kunnen enkel mits toestemming van de directie een lokaal gebruiken om zich in het kader van hun 
opleiding te vervolmaken.  De aanvraag gebeurt via de directie of aan het onthaal.  Het gebruik van een lokaal 
kan enkel tijdens de openingsuren van de academie. 
 
§2. De aanvrager is verantwoordelijk voor de sleutel, de orde van het lokaal, schade en andere 
onregelmatigheden die eventueel vastgesteld worden. 
 

Artikel 52 Uitlening 
 
§1. Binnen de voorwaarden vastgelegd in het huur- en het mediatheekreglement kunnen aan de leerlingen 
instrumenten in bruikleen gegeven worden en kunnen werken/media in de mediatheek ontleend worden.  Beide 
reglementen zijn via de website van de academie raadpleegbaar en eveneens op papier beschikbaar. 
 
§2. De leerling is verantwoordelijk voor het door hem geleende instrument/werk en staat in voor de herstel- of 
vervangingskosten bij schade, behoudens natuurlijke slijtage. 
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§3. De leerling volgt strikt de richtlijnen van de leraar over het onderhoud van het geleende instrument. 
 
§4. Alle herstellingen aan het instrument gebeuren via de academie. 
 

Artikel 53 Genotsmiddelen 
 
§1. Binnen de volledige academie, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen en andere open 
ruimten is het verboden:  
- te roken, 
- alcohol te gebruiken, 
- drugs te gebruiken, 
- enig voorwerp als wapen te gebruiken of wapens in de academie binnen te brengen.  

 
§2. Leerlingen mogen zich niet in de academie aanbieden onder invloed van roesopwekkende middelen (zoals 
alcohol, drugs, …). 
 
§3. De bepalingen in §1 en §2 zijn eveneens van toepassing tijdens verplichte extra-murosactiviteiten. 
 
§3. Het voltallige personeelskorps ziet hier strikt op toe en spreekt de leerling of bezoeker hierop aan. 
Desgevallend kan sanctionering volgen. 
 
§4. Bij overtreding van deze bepalingen kan de leerling gesanctioneerd worden volgens het orde- en 
tuchtreglement zoals opgenomen in hoofdstuk 10 van dit academiereglement. Ouders die het rookverbod 
overtreden, zullen verzocht worden te stoppen met roken of het schooldomein te verlaten. 
 
 

Artikel 54 Smartphone, tablet, laptop, trackers of andere gelijkaardige toestellen, internet en sociale media 
 
§1. Het is niet toegestaan om beeld- of geluidsopnamen te maken op het domein van de academie zonder 
toestemming van de academie. Overeenkomstig de privacywetgeving en het recht op afbeelding mogen er geen 
beeld- of geluidsopnamen van medeleerlingen, personeelsleden of andere personen gemaakt worden of 
verspreid zonder hun uitdrukkelijke toestemming. 
 
§2. Er worden geen films, geluidsfragmenten, foto’s enz. via sociale media verspreid die betrekking hebben op 
de academie zonder dat daar uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven door de academie. Dit geldt voor 
de leerlingen, ouders en grootouders en alle personen die onder hetzelfde dak wonen als de leerling.  

 
§3. Bij communicatie via sociale media worden de normale fatsoensnormen in acht genomen. Cyberpesten is 
verboden. 
 
§4. Downloaden, installeren en verdelen van illegale software in de academie is verboden. 
 

Artikel 55 Initiatieven van leerlingen 
 
§1. Alle teksten die leerlingen wensen te verspreiden in de academie, moeten vooraf ter goedkeuring aan de 
directeur worden voorgelegd.  
 
§2. Een geldomhaling in de academie door de leerlingen kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van 
de directeur. 
 
§3. Leerlingen die deelnemen aan wedstrijden of kunstmanifestaties buiten de academie en daarbij de naam van 
de academie willen gebruiken, moeten daarvoor de schriftelijke toestemming van de directeur bekomen. 
 
§4. Activiteiten die leraars, leerlingen of derden op eigen initiatief organiseren voor een bepaalde 
leerlingengroep, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. 
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Artikel 56 Geweld, pesten, grensoverschrijdend gedrag 
 
§1. Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend gedrag. Bij 
vermoeden van inbreuk neemt de academie gepaste maatregelen om de fysieke en psychische integriteit van de 
leerlingen te beschermen. 
 
§2. Het schoolbestuur heeft zowel een preventieadviseur psychosociale aspecten als een vertrouwenspersoon 
aangesteld die bevoegd zijn voor het ontvangen en opvolgen van klachten over grensoverschrijdend gedrag 
tussen leerlingen en personeelsleden binnen de academie. 
 
§3.  Hun namen en functies worden via de website bekendgemaakt bij de start van het schooljaar. 
 

Artikel 57 Auteursrecht 
 
§1. De leerlingen respecteren te allen tijde het geldende auteursrecht. 
§2. Voor het kopiëren van partituren is in principe de toestemming vereist van de auteur, zijn uitgever of een 
andere rechthebbende. 
§3. Bladmuziek mag nooit gekopieerd worden zonder toestemming van de rechthebbende. 
§4. Het schoolbestuur heeft een licentieovereenkomst afgesloten met de erkende beheersvennootschap van 
muziekuitgevers SEMU.  De leerlingen eerbiedigen te allen tijde de voorwaarden die voortvloeien uit deze 
overeenkomst en die schriftelijk of elektronisch worden bekendgemaakt. 
 

Artikel 58 Privacy  
 
§1. De leerlingen respecteren te allen tijde de bepalingen zoals opgenomen in de privacyverklaring van het 
schoolbestuur. Deze privacyverklaring wordt bekendgemaakt via de website. 
 
§2. De STAP kan geluid- en beeldmateriaal van leerlingen maken en publiceren.  
 
Voor het maken en publiceren van niet-gericht* geluid- en beeldmateriaal in academiegerelateerde publicaties 
zoals de website van STAP of andere publiciteit, wordt de toestemming van de leerlingen/ouders vermoed. De 
betrokken leerlingen/ouders kunnen bij de inschrijving hun toestemming hiervoor weigeren. 
 
(*) Onder niet-gericht geluid- en beeldmateriaal verstaan we geluid- en beeldmateriaal dat een eerder spontane, 
niet geposeerde sfeeropname weergeeft zonder daarvoor één of enkele personen eruit te lichten.  Het gaat 
bijvoorbeeld om een groepsfoto tijdens een activiteit van de STAP. 
 
Voor het maken van gericht geluid- en beeldmateriaal zal voorafgaandelijk de toestemming van de 
leerling/ouders gevraagd worden.  Hierbij wordt het soort geluid of beeldmateriaal gespecifieerd, de 
verspreidingsvorm en het doel. 
 
§3. De STAP kan bewakingscamera’s uitsluitend gebruiken met het oog op het vastleggen van feiten of 
handelingen die als een misdrijf zijn omschreven, die overlast veroorzaken of die de openbare orde verstoren.  
Er moeten ernstige en gestaafde vermoedens bestaan omtrent deze feiten en handelingen.  Het moet gaan over 
feiten en handelingen die niet op een andere wijze kunnen worden vastgesteld. 
 
§4. Heimelijk filmen, fotograferen of geluidsopnames maken, is verboden in alle vestigingsplaatsen van de STAP 
en op alle activiteiten die de STAP inricht (ook extra-muros activiteiten). 

 
 

Hoofdstuk 10 Maatregelen in geval van schending van de leefregels 

Artikel 59 Ordemaatregelen 
 
§1. Als een leerling de leefregels schendt, kunnen volgende ordemaatregelen worden genomen: 

1° een mondelinge vermaning, 
2° een schriftelijke vermaning via een door de ouders te ondertekenen nota, 
3° een extra taak – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota, 
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4° een verwijdering uit de les tot uiterlijk het einde van de les en onder toezicht van de academie – melding 
gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen nota in de agenda, 

5° een gesprek tussen de directeur en de leerling – melding gebeurt aan de ouders via een te ondertekenen 
nota in de agenda, 

6° de directeur neemt contact op met de ouders en bespreekt het gedrag van de leerling, al dan niet samen 
met de leraar. Van dit contact wordt een verslag gemaakt dat door de ouders wordt ondertekend voor 
kennisneming. 

 Deze opsomming sluit niet uit dat andere maatregelen kunnen worden genomen die meer aan het onbehoorlijk 
gedrag van de leerling zijn aangepast.  
 
§2. Deze ordemaatregelen kunnen worden genomen door elk personeelslid van de academie die toezicht op de 
leerling uitoefent.  
 
§3. Tegen geen enkele ordemaatregel is er beroep mogelijk. 

 
Artikel 60 Tuchtmaatregelen: tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen 

 
§1. Tuchtmaatregelen kunnen worden genomen indien de leerling de leefregels van de academie zodanig 
schendt dat: 
- het ordentelijk verstrekken van onderwijs werkelijk in gevaar is of ernstig wordt belemmerd  – de 

maatregelen van orde hebben geen effect of het betreft zeer ernstige overtredingen, 
- de verwezenlijking van het artistiek pedagogisch project van de academie in het gedrang is, 
- zijn handelingen een gevaar of ernstige belemmering vormen voor de fysieke of psychische integriteit en 

veiligheid van één of meer leden van de academiepopulatie of van personen waarmee de leerling in het 
kader van leren in een alternatieve leercontext in contact komt, 

- zijn handelingen ernstige of wettelijk strafbare feiten uitmaken, 
- zijn handelingen de naam van de academie of de waardigheid van het personeel aantasten, 
- zijn handelingen de academie materiële schade toebrengen. 

 
§2. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: 

1° Een tijdelijke uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §1 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs.  

2° Een definitieve uitsluiting zoals bepaald in artikel 50 §2 van het decreet betreffende het deeltijds 
kunstonderwijs. 
 

§3. Er is geen mogelijkheid tot collectieve uitsluiting: elk tuchtdossier wordt individueel behandeld. 
 
§4. Tuchtmaatregelen kunnen slechts genomen worden nadat de tuchtprocedure werd gevolgd. 
 

Artikel 61 Bewarende maatregel: preventieve schorsing 
 
§1. In afwachting van een eventuele tijdelijke of definitieve uitsluiting, kan de directeur de leerling preventief 
schorsen als bewarende maatregel. 
 
§2. Bij preventieve schorsing wordt de leerling het recht ontnomen om in de loop van het schooljaar de 
leeractiviteiten werkelijk en regelmatig te volgen en dit gedurende een periode van maximaal veertien 
opeenvolgende dagen.  
Het college van burgemeester en schepenen kan, na motivering aan de leerling/ouders, beslissen om deze 
periode eenmalig met maximaal veertien opeenvolgende dagen te verlengen indien door externe factoren het 
tuchtonderzoek niet binnen de eerste periode kan worden afgerond. 
 
§3. De schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan de leerling/ouders mondeling of telefonisch 
én schriftelijk of elektronisch ter kennis gebracht. 
 
§4. Tegen een preventieve schorsing is geen beroep mogelijk. 
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Artikel 62 Tuchtprocedure 
 
§1. Tuchtmaatregelen worden genomen door de directeur. 
 
§2. Alvorens tot een tuchtmaatregel over te gaan, volgt de directeur de volgende procedure: 
 

1° De directeur wint voorafgaandelijk het advies in van de betrokken leerkrachten. 
 

2° De directeur deelt de intentie om een tuchtmaatregel te nemen, schriftelijk of op elektronische wijze mee aan 
de leerling/ouders.  
 

3° Aan de leerling/ouders wordt schriftelijk of elektronisch meegedeeld dat zij na afspraak inzage hebben in het 
tuchtdossier.  
 

4° De leerling/ouders worden opgeroepen om te worden gehoord over de vastgestelde feiten en de 
voorgestelde maatregel. De directeur bepaalt wanneer dit gesprek plaatsvindt, dit kan ten vroegste vijf 
werkdagen na verzending van de oproep. De leerling/ouders mag/mogen zich laten bijstaan door een 
vertrouwenspersoon. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt dat door de leerling/ouders wordt 
ondertekend voor kennisneming. 
 

5° Na dit gesprek neemt de directeur een gemotiveerde beslissing omtrent de tuchtmaatregel die in 
overeenstemming is met de ernst van de feiten. De gemotiveerde beslissing wordt aangetekend meegedeeld 
aan de leerling/ouders binnen de vijf werkdagen na het gesprek vermeld in 4°. In geval van definitieve uitsluiting 
vermeldt deze schriftelijke mededeling de mogelijkheid tot het instellen van het beroep én de bepalingen uit het 
academiereglement die hier betrekking op hebben. De beslissing wordt ter kennisgeving meegedeeld aan het 
college van burgemeester en schepenen. 
 

Artikel 63 Tuchtdossier 
 
§1. Het tuchtdossier van een leerling wordt opgesteld en bijgehouden door de directeur. 
 
§2. Het tuchtdossier omvat een opsomming van: 
- de gedragingen van de leerling die aanleiding geven tot een tuchtmaatregel en de bewijsvoering ter zake, 
- de reeds genomen ordemaatregelen, 
- het tuchtvoorstel, 
- het advies van de betrokken leerkrachten, 
- alle andere nuttige documenten. 
 

Artikel 64 Beroepsprocedure tegen definitieve uitsluiting 
 
§1. Het beroep tegen een definitieve uitsluiting kan tot uiterlijk 7 kalenderdagen volgend op de schriftelijke 
mededeling van de sanctie worden ingediend door middel van een gedateerd en ondertekend beroepsschrift dat 
aangetekend wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Het beroepsschrift vermeldt op 
straffe van nietigheid ten minste het voorwerp van het beroep en de feitelijke omschrijving en motivering van de 
ingeroepen bezwaren. Er kunnen overtuigingsstukken worden bijgevoegd.  
 
§2. Het beroep wordt binnen de 30 kalenderdagen behandeld door het college van burgemeester en schepenen 
dat beslist tot: 
- gemotiveerde afwijzing van het beroep omwille van onontvankelijkheid, 
- of bevestiging van de definitieve uitsluiting, 
- of vernietiging van de definitieve uitsluiting. 
De beslissing wordt uiterlijk na 30 kalenderdagen schriftelijk ter kennis gebracht aan de leerling/ouders. Bij 
overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig. 
 
§3. De beroepsprocedure schort de uitvoering van de beslissing tot definitieve uitsluiting niet op. 
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Hoofdstuk 11 Leerlingengegevens 

 
 
Artikel 65 §1. De Leerling/ouders kunnen zich op de onderwijsregelgeving beroepen om recht op inzage in en toelichting 

bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, te vragen. Leerlingen of 
ouders die dit wensen, richten zich tot de directeur van de academie met een vraag tot inzage van het dossier 
van de leerling.  
 
§2. De leerling/ouders kunnen een kopie krijgen van deze gegevens na betaling van de vergoeding zoals 
opgenomen in de bijdrageregeling.  
 
Iedere kopie die op deze wijze verkregen wordt, dient persoonlijk en vertrouwelijk te worden behandeld. 
Dergelijke kopieën mogen niet verspreid worden of publiek worden gemaakt en mogen enkel gebruikt worden in 
functie van de onderwijsloopbaan van de leerling. 
 
§3. Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door de leerling of zijn 
ouders afbreuk zou doen aan de privacy van deze derde, wordt de toegang tot de gegevens verstrekt via een 
gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage. 
 
 
 

Artikel 66 §1. De academie zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden, tenzij voor de toepassing van een wettelijke 
of reglementaire bepaling of in het kader van een overeenkomst die de academie afsluit met verwerkers voor 
leerplatformen, leerlingenvolgsysteem, leerlingenadministratie en dergelijke meer. 
 
§2. Een gemeenteraadslid kan in het kader van zijn controlerecht inzage krijgen in gegevens van leerlingen op 
voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn om het controlerecht effectief uit te kunnen oefenen (aftoetsen 
van finaliteit, proportionaliteit, transparantie en veiligheid). 
 
§3. Ook in het kader van het lidmaatschap bij de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG) en de 
daaruit voortvloeiende dienstverlening kunnen er leerlingengegevens worden meegedeeld. 
 

Artikel 67 Bij verandering van academie worden de leerlingengegevens overgedragen naar de nieuwe academie tenzij de 
leerling/ouders zich hiertegen expliciet verzetten nadat ze op hun verzoek die gegevens hebben ingezien.  

Hoofdstuk 12 Klachtenprocedure 

Artikel 68 Bij eventuele klachten respecteert de leerling of zijn ouders volgende stappen:  
 
- klachten over geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag: zie Hoofdstuk 9, artikel 55, 
- klachten over administratieve aangelegenheden worden gericht aan het hoofd van de administratie, 
- klachten over opvang van leerlingen worden gericht aan het toezichthoudend personeel, 
- klachten over de lessen worden gericht aan de leerkracht. 
 
Pas wanneer bij deze aanspreekpunten geen voldoening verkregen werd, kan men zich achtereenvolgens 
schriftelijk richten tot:  de directeur, het schoolbestuur, de hogere overheid of afgevaardigden.  Men richt zich 
pas tot een hoger niveau wanneer geen voldoening verkregen werd bij het vorig niveau. 
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Door de gemeenteraad gezien en goedgekeurd in zitting van  
 
 
Algemeen Directeur     Voorzitter 
SINTOBIN Geert      DELRUE Piet 
 
 

59/124



Evalueren in STAP update 190419 

1. STARTPUNT = APP 
 

1. De leerling staat centraal 
2. De leerkrachten als team 
3. Academie: 

a. Ontmoetingsplaats 
b. Experiment 
c. Partner 

 
 
2. WAT EVALUEREN?  
 
2.1 De leerling staat centraal 
 
1. We kijken naar de leerlingen vanuit de zes rollen 

a. De kunstenaar 
b. De vakman 
c. De performer 
d. De onderzoeker 
e. De medespeler 

 
2. We bepalen samen met de leerling doelen. We bewaken het evenwicht tussen de verwachting 

van de leerling enerzijds en de verwachting van de opleiding en leerkracht anderzijds.  
 
3. We geven de leerling de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende focuspunten en 

programma’s van toonmomenten. 
Deze programma’s zijn variabel. Bv. aantal stukken, kenmerken van de stukken, uitvoeringswijze,….) 
De keuzevrijheid voor parameters uit het programma kunnen mee vorm geven aan de eigenheid van 

elke leerling en klemtonen leggen op de verschillende rollen 
 
 

In al deze programma’s geldt: 
a. We werken op basis van feedback 
b. We durven focuspunten evalueren 
c. Onze evaluatie is begrijpbaar, beperkt en concreet 
d. Onze evaluaties gebeuren op verschillende momenten in verschillende settings 
e. Onze conclusie is: geslaagd (met evt. een graad) of niet geslaagd 

 
 
2.2  De leerkracht als lid van een team 
 
In de evaluatie van onze leerlingen werken we samen als team. 
We geven het leerplan in samenspraak een concrete vertaling. We bepalen samen hoe we werken, 
wat goed gaat en wat niet. We sturen elkaar bij en helpen elkaar. Hiervoor organiseren we regelmatig 
overleg, maar halen we ook externe expertise binnen. 
 
Ook voor onze leerlingen vormen we één team. We evalueren samen, wisselen leerlingen uit, werken 
aan gedeeld materiaal, overleggen over de vakgrenzen heen.  
We werken voor muziek samen aan het groepsmusiceren en MCV vanuit de instrumentlessen en 
bereiden materiaal voor in de klas waar nodig. 
In Dans evalueren we elkaars klassen, laten bepaalde specialisaties bij elkaar volgen,… 
In Woord mengen we verschillende klasgroepen, werken we samen aan producties en evalueren we 
de leerlingen samen met elkaar en met externen. 
 
 
2.3  STAP 
 
Als ontmoetingsplaats, als labo en als loyale medespeler in het brede veld. 
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3. EVALUATIEFORMATS 
 
 
MUZIEK 
 
 
3.1 INSTRUMENT MUZIEK 2e graad, 3e graad, 4e graad met uitzondering van de eindjaren 
 
2 evaluatiefiches 
2 voorspeelmomenten samen met vakgroepcollega’s, een extern (of van een andere vakgroep of van 
een andere academie met dezelfde discipline) jurylid is mogelijk. 
 
Tussentijdse programma’s kunnen een selectie van de sleutelcompetenties laten zien. 
Zo kan een zelfgemaakte compositie in combinatie met étude, a prima vista, genrestuk,…. gebruikt 
worden. 
Tussentijdse evaluatiemomenten kunnen op verschillende plaatsen en situaties; podiumspel is 
voorwaarde. 
 
Op het einde van het schooljaar (na 15 mei) gebeurt het in de locaties van de academie. 
 
De basis van de evaluatieformat wordt het inhoudelijke, niet de score. 
Inhoud op vakgroepniveau 
 
 
3.2 INSTRUMENT MUZIEK tweede graad, derde graad, vierde graad de eindjaren  
 
2 evaluatiefiches 
2 voorspeelmomenten  
eerste samen met vakgroepcollega’s, een extern (of van een andere vakgroep of van een andere 
academie met dezelfde discipline) jurylid is mogelijk. 
 
Het programma van de tweede proef is vastgelegd in de leerplannen volgens de programmakeuzes 
van de leerling en de vakgroep. 
 
Deze evaluatiemomenten geven een breed beeld van de leerling (alle sleutelcompetenties). 
 
 
MUZIEK GROEPSMUSICEREN 3e, 4e en specialisatie graad 
 
Eerste voorspeelmoment in de loop van het schooljaar. Evaluatie door de leerkracht zelf, of waar 
mogelijk met een collega. 
 
Tweede evaluatiemoment voor alle graden op het einde van elk jaar. 
Programma is gebaseerd op aantal stukken: minimum 2 voor kleine groepen, minimum 3 voor grote 
groepen. Op het eindgraden gebeurt dit met externe juryleden. 
 
 
3.3 MUZIEK MCV/GM tweede graad 
 
MCV 1 
2 evaluatiefiches 
twee testperiodes: kerst en einde jaar 
feedback via oudercontacten 
 
derde jaar: met collega 
vierde jaar einde van het jaar: met externe jury 
getrapte evaluatie (3 niveau’s) 
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MCV 2 (groepsmusiceren) 
Toonmoment einde van het jaar. 
 
 
3.4 MUZIEK MCV derde graad 
 
2 evaluatiefiches 
evaluatie op basis van: 

- Concertbezoeken (permanent) 
- aanwezigheden workshops (permanent) 
- thematests (einde van de thema’s) 

leerkracht is evaluator. 
 
 
3.5 MUZIEK MUZIEKTHEORIE 
 
2 evaluatiefiches 
geschreven test einde van het schooljaar met externe jury voor eindgraden 
 
 
3.6 MUZIEK MUZIEKGESCHIEDENIS 
 
2 evaluatiefiches 
geschreven test einde van het schooljaar door leerkracht 
mondeling examen en eindwerk op het einde van de cursus met externe jury 
 
 
 
WOORD 
 
 
3.7 WOORD tweede graad collectieve vakken 
 
2 evaluatiefiches en 2 evaluatiemomenten in 2.1 en 2.2, kan bijgewoond door collega. 
 
2 evaluatiefiches en 2 evaluatiemomenten in 2.3 en 2.4, waar de eerste mogelijk bijgewoond wordt 
door een collega.  
Gebeurt in de examenperiode van het secundair onderwijs. 
Eindevaluatie op openbaar moment in de vorm van het woordfestival. 
 
 
3.8  WOORD INDIVIDUEEL GERICHTE VAKKEN 3e en 4e graad met uitzondering van de 
eindjaren 
 
2 evaluatiefiches 
2 evaluatiemomenten  
 
twee maal per jaar,  twee collega’s evaluatiepanel, indien haalbaar. (de te geven lessen primeren) 
externe jurylid kan: beslissing van de vakgroep en/of leerkracht. 
Het programma van het eerste en tweede evaluatiemoment is vastgelegd per vak,optie of SR in de 
leerplannen.  

 
 

3.9  WOORD INDIVIDUELE VAKKEN 2e, 3e en 4e graad eindjaren 
 
twee maal per jaar,  twee collega’s evaluatiepanel, indien haalbaar. (de te geven lessen primeren),  
tweede evaluatiemoment: 2 externe juryleden. 
 
Het programma van het eerste en tweede evaluatiemoment is vastgelegd per vak,optie of SR in de 
leerplannen.  
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Evalueren in STAP update 190419 

Deze evaluatiemomenten geven een breed beeld van de leerling (alle sleutelcompetenties). 
 
 
 
DANS 
 
 
3.10 DANS 2e, 3e en 4e graad met uitzondering van de eindjaren 

 
2 evaluatiefiches 
2 evaluatiemomenten  

 
twee maal per jaar, waarvan 1 maal minimum twee collega’s als evaluatiepanel 
externe jurylid kan: beslissing van de vakgroep en/of leerkracht. 
Het programma van het eerste en tweede evaluatiemoment is vastgelegd per vak,optie of SR in de 
leerplannen.  
 
 
3.11 DANS tweede graad, derde graad, vierde graad de eindjaren 
 
2 evaluatiefiches 
2 evaluatiemomenten  

 
evaluatie met minimum één collega voor het eerste moment, en met externe jury voor het 2e 
moment. 
Het programma van het eerste en tweede evaluatiemoment is vastgelegd per vak,optie of SR in de 
leerplannen.  
 
 
 
4. PROGRAMMA’S EN FOCUSPUNTEN VAN DE EVALUATIE 

 
Staan vermeld in de leerplannen. 
In de tussentijdse evaluaties wordt gefocust op de afgesproken werkpunten met de leerling. 
Eindevaluatie laat een globaler plaatje zien. Hierin bevat het repertoire de zichtbaarheid van de  
verschillende rollen. Leerlingen worden geëvalueerd op het geheel van de 6 rollen. De onderzoeker en  
de medespeler kan niet steeds op het voorspeelmoment geëvalueerd worden door een externe. 

 
 

MUZIEK 
Afhankelijk per gekozen programma vanaf de derde graad. 
Bij sommige vakken getrapte evaluatie 
PE bij volwassenen 
Aftoetsing  gepersonaliseerde doelen bij geattesteerden 

 
 

WOORD 
Vast repertoire evaluatieopdrachten op vakgroepniveau. 
Persoon en mogelijkheden van de leerling vaak mee bepalend in bv het casten. 

 
 

DANS 
Vast repertoire evaluatieopdrachten op vakgroepniveau 
Persoon en mogelijkheden van de leerling vaak mee bepalend in bv het casten. 
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Alternatieve Leercontext (ALC) STAP Roeselare 
 
A. Uitgangspunt: het Artistiek Pedagogisch Project (APP) en het evaluatieparcours van de 
academie 
 
In het APP van STAP staat als eerste regel: de leerling staat centraal. 
Er is voor gekozen om in dialoog met de leerling het leerpad te bepalen, te begeleiden en te 
evalueren.  
 
De keuze van de leerpaden gebeurt in samenspraak tussen leerling (indien minderjarig met 
ouder) en leerkracht. Ook de feedback van collega’s en eventuele jury’s spelen hierin een rol. 
Rekening houdend met de leeftijd van de leerling evolueert de begeleiding van het leerpad 
van eerder sturend naar eerder coachend. 
De evaluatie van de leerpaden gebeurt in een afgesproken vorm en met afgesproken 
programma’s. 
 
Er is een overtuiging in het team dat het moment van de waarheid voor podiumkunsten op 
het podium is. Met uitzondering van geattesteerde leerlingen en volwassen leerlingen die 
hiervoor kiezen, speelt elke leerling zijn/haar evaluatiemomenten op het podium. 
De programma’s van deze voorspeelmomenten verschillen (bijlage 1). 
 
STAP geeft de mogelijkheid om als brede school ook in alternatieve leercontexten aan de 
competentieopbouw te werken. 
 
Alle leerlingen kunnen dit aanvragen. Deze aanvragen worden geëvalueerd op verschillende 
parameters. Deze worden hieronder beschreven. 
 
B. Afspraken 
 
Om dit mogelijk te maken, voorziet STAP in een afsprakenkader.  
Volgende afspraken en to do’s worden afgesproken tussen verenigingen, leerlingen en STAP. 
 
De afspraken zijn geënt op volgende kwalitatieve inhouden: 
 

 niet in strijd zijn met het decreet; 

 rekening houden met de context waarin academie zich bevindt; 

 rekening houden met het eigen APP; 

 aftoetsen aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit; 

 vaststellen artistieke-pedagogische competenties van de begeleider 
in de leercontext; 

 vaststellen van het gegarandeerd beheersingsniveau van de 
leercontext (relevant voor opleiding leerlingen). 

 
Deze afspraken moeten een inhoudelijke goedkeuring door de onderwijsinspectie krijgen en 
worden daardoor ook rechtsgeldig.  
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C. In concreto 
 
a. We gaan een overeenkomst aan tussen STAP, verenigingen en leerlingen (bijlage 2). 
 
1. VERENIGINGEN 
 

1. De vereniging is gevestigd op het grondgebied Roeselare of de filiaalgemeenten 
(Koekelare, Kortemark, Staden, Lichtervelde, Moorslede, Dadizele, Ledegem, 
Hooglede).  
Verenigingen die buiten deze gemeenten gevestigd zijn, komen enkel nog in 
aanmerking als zij op 15 september 5 leerlingen met een goedgekeurde aanvraag 
tellen. 
Uitzonderingen op deze afspraak worden geëvalueerd door de directeur. 

 
2. De vereniging staat onder leiding van een dirigent met professionele opleiding. De 

begeleiding van de leerling gebeurt door iemand met een professionele opleiding. 
Ter verduidelijking: met ‘professionele opleiding’ wordt bedoeld: in het bezit zijn van 
een diploma dat in de huidige structuur van het DKO als ‘voldoende geacht’ wordt 
beschouwd voor het geven van het vak ‘groepsmusiceren derde graad’ OF in het bezit 
zijn van een DKOdiploma ‘directie instrumentale muziek’ of ‘directie vocale muziek’. 
Uitzonderingen op deze afspraak worden geëvalueerd door de directeur. 

 
3. De vereniging geeft geen notenleer en geen individuele instrumentles. 

 
4. De plaatsen waar de ALC plaats vindt voldoen aan de voorwaarden betreffende 

bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. De ALC draagt op een systematische wijze 
zorg voor de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de omgeving waarin ze 
leerlingen begeleiding aanbiedt en dit resulteert in gebouwen en lokalen die geschikt 
zijn om er onderwijs in te organiseren. 

 
5. De vereniging engageert zich om leerlingen die in aanmerking komen toe te laten 

vanaf 1 september (cfr. de vakken groepsmusiceren instrumentaal of vocaal. in de 
academie), ongeacht de geplande concerten/wedstrijden van de vereniging. 
Wenselijkheid van deelname aan concerten of wedstrijden tijdens het eerste 
trimester kan afgesproken worden met de leerling, maar het bijwonen van de 
repetities is een vereiste.  

 
6. De vereniging houdt nauwkeurig aan- en afwezigheden bij en verwittigt tijdig de 

coördinator van STAP bij onregelmatigheden en/of stopzetting. Deze aanwezigheden 
worden opgetekend op papier, in het begin van de repetitie.  
Deze worden twee keer per jaar opgevraagd en gecontroleerd (scan, gemaild aan 
coördinator) en gecontroleerd voor verificatie. 
 

7. De vereniging organiseert haar repetities en concerten zodat de leerling kan voldoen 
aan de voorwaarden als financierbare leerling, zoals bepaald bij decreet. 
 

8. De vereniging voert de afgesproken administratieve taken uit op een correcte manier. 
 

9. De vereniging ondertekent een contract met STAP met de nominatieve vermelding 
van de deelnemende leerlingen voor 30 september van het schooljaar waarin het 
leren in de alternatieve leercontext start. 
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10. De vereniging verzorgt op uitnodiging van STAP één optreden per schooljaar. Hiervoor 

wordt de vereniging tijdig gecontacteerd. 
 

11. De vereniging bezorgt de eigen evaluatie van elk van de leerlingen voor 15 december, 
15 mei (de evaluatiefiches) en 10 juni (de eindevaluatie) aan de coördinator van STAP.  
 

12. De vereniging stelt zich op als loyale partner van de academie wat betreft de 
leertrajecten van de leerlingen. 

 
13. Het niet naleven van gemaakte afspraken kan leiden tot het stopzetten van de 

samenwerking.  
 
 
2. LEERLINGEN VAN STAP 
 

14. De leerling bespreekt met de leerkracht het te kiezen parcours van de opleiding. 
 

15. De leerling volgt de programma’s PE (volwassenen) of X of de leerling is een 
herinstromer die op basis van een vorige academieopleiding de competenties reeds 
gedeeltelijk verworven heeft. 
Indien de leerling het programma Y of Z volgt, presenteert deze leerling zich op het 
evaluatiemoment van STAP met een ongedirigeerd ensemble (vanuit de vereniging). 
Leerlingen die het programma Z of Z+ volgen, volgen een extra uur groepsmusiceren 
in een klein ensemble van STAP. 
 

16. De leerling volgt les in de derde graad of hoger. 
 

17. De leerling vraagt per schooljaar het verenigingstraject aan langs twee kanalen: via 
het inschrijvingsformulier én via de aanvraag van de vereniging.  

 
18. De leerling is stipt aanwezig op repetities en concerten van de vereniging. (minimum 

2/3 aanwezigheid cfr decreet). 
 

19. De leerling kan opgeroepen worden en is verplicht deel te nemen aan projecten van 
STAP. 

 
20. De leerling of de ouders van de leerling (indien minderjarig) tekenen de overeenkomst. 

 
21. Het niet naleven van gemaakte afspraken kan leiden tot het stopzetten van het leren 

in de alternatieve leercontext. 
 

 
3. STAP 
 

22. STAP is de evaluator en eindverantwoordelijke (cfr decreet). 
 

23. STAP bewaakt de realisatie van de competenties, zoals opgenomen in de leerplannen 
en kan op de afspraken en werkwijze ingrijpen. 
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24. STAP hanteert een – door de inspectie goedgekeurde – evaluatieformat, die 
beantwoordt aan de noden van het decreet. 

 
25. STAP informeert de leerlingen. 

 
26. STAP organiseert een aanspreekpunt voor de verenigingen. 

Dhr. Luk Neirynck 
0472 61 69 80 
luk.neirynck@staproeselare.be 

 
27. STAP verzekert deze leerlingen via de schoolverzekering. 

 
28. STAP kan van de samenwerking afzien indien: 

 
a. de te behalen competenties (cfr. leerplannen) niet gerealiseerd worden; 
b. een gewijzigd financieringsmodel van de Vlaamse Overheid dit niet langer 

mogelijk maakt. De beslissing hiervan berust bij de verantwoordelijken van 
STAP; 

c. de afspraken niet nageleefd worden; 
d. de voorwaarden niet voldaan blijken. 

 
29. Vastleggen van de afspraken tussen de betrokkenen gaat via een overeenkomst 

tussen vereniging en STAP enerzijds en de leerling anderzijds. 
 
 
b. Procedure van aanvraag (bijlage 3) 
 

- Aanvraag via leerkracht: leerling adviseren op inschrijvingsformulier 
- Aanvraag via leerling: leerling op inschrijvingsformulier 
- Aanvraag via vereniging en leerling: via mail naar info@staproeselare.be EN 

luk.neirynck@staproeselare.be na overeenkomst met STAP 
 
 
c. Evaluatie (bijlage 4 en 5) 
 
Evaluatiefiches te bezorgen (voor 15 december en voor 15 mei van het lopende schooljaar) 
(Bijlage 3). 
Eindevaluatie te bezorgen (voor 10 juni van het lopende schooljaar). 
 
Beiden hebben de handtekening van de dirigent en coach en leerling. 
 
Aanwezigheidsregister (bijlage 6) 
 
In te vullen aan het begin van elke repetitie en te bezorgen op aanvraag in functie van 
verificatie. 
Ten laatste op 1 juli wordt het aanwezigheidsregister bezorgd aan STAP. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
 

OVEREENKOMST tussen Vereniging, STAP en leerling 
 

Schooljaar 20192020 
 
Overeenkomst Alternatieve Leercontext STAP Roeselare en 
 
 
..................................................................................................................................................... 
(naam van de vereniging) 
 
 
Gegevens van de vereniging 
 

Categorie  
 
 

Federatie  
 
 

Dirigent  
 
 

Contactgegevens 
dirigent 
(e-mail, telefoon) 

 
 
 
 

Kwalificaties/Diploma’s 
dirigent  

 
 
 
 
 

Contactpersoon + 
adres  

 
 
 
 
 
 

Contact: tel. nummer  
 
 

Contact: emailadres  
 
 

Repetitiedag en – uur  
 
 
 

Repetitieplaats 
(volledig adres)  

 
 
 
 
 

Geen onderwijs in 
vereniging  

 

69/124



 
Reeds gekende concertdata (september 2019 – juni 2020): 
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Volgende leerlingen zijn lid en repeteren op vaste basis met deze vereniging ter vervanging 
van het vak groepsmusiceren instrumentaal of vocaal in STAP Roeselare.  
 
 

1. Naam: 
 
Adres: 
 
e-mailadres: 
 
telefoon: 
 
Handtekening (-18j ouders): 

 
 
 

2. Naam: 
 
Adres: 
 
e-mailadres: 
 
telefoon: 
 
Handtekening (-18j ouders): 

 
 
 

3. Naam: 
 
Adres: 
 
e-mailadres: 
 
telefoon: 
 
Handtekening (-18j ouders): 

 
 
 

4. Naam: 
 
Adres: 
 
e-mailadres: 
 
telefoon: 
 
Handtekening (-18j ouders): 
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5. Naam: 
 
Adres: 
 
e-mailadres: 
 
telefoon: 
 
Handtekening (-18j ouders): 

 
 
 

6. Naam: 
 
Adres: 
 
e-mailadres: 
 
telefoon: 
 
Handtekening (-18j ouders): 

 
 
 

7. Naam: 
 
Adres: 
 
e-mailadres: 
 
telefoon: 
 
Handtekening (-18j ouders): 

 
 
 

8. Naam: 
 
Adres: 
 
e-mailadres: 
 
telefoon: 
 
Handtekening (-18j ouders): 
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We verklaren ons akkoord met de voorwaarden op keerzijde. 
 
De dirigent       Contactpersoon vereniging,  
 
Handtekening        Handtekening  
 
 
 
 
 
Coördinator STAP      De leerling  
Luk Neirynck       zie supra 
 
Handtekening   
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STAP Stedelijke academie voor Podiumkunsten A. Willaert Roeselare - Alternatieve Leercontext 
 
1. VERENIGINGEN 

1. De vereniging is gevestigd op het grondgebied Roeselare of de filiaalgemeenten (Koekelare, Kortemark, Staden, 
Lichtervelde, Moorslede, Dadizele, Ledegem, Hooglede).  
Verenigingen die buiten deze gemeenten gevestigd zijn, komen enkel nog in aanmerking als zij op 15 september 5 
leerlingen met een goedgekeurde aanvraag tellen. 
Uitzonderingen op deze afspraak worden geëvalueerd door de directeur. 

2. De vereniging staat onder leiding van een dirigent met professionele opleiding. De begeleiding van de leerling gebeurt 
door iemand met een professionele opleiding. 
Ter verduidelijking: met ‘professionele opleiding’ wordt bedoeld: in het bezit zijn van een diploma dat in de huidige 
structuur van het DKO als ‘voldoende geacht’ wordt beschouwd voor het geven van het vak ‘groepsmusiceren derde 
graad’ OF in het bezit zijn van een DKOdiploma ‘directie instrumentale muziek’ of ‘directie vocale muziek’. 
Uitzonderingen op deze afspraak worden geëvalueerd door de directeur. 

3. De vereniging geeft geen notenleer en geen individuele instrumentles. 
4. De plaatsen waar de ALC plaats vindt voldoen aan de voorwaarden betreffende bewoonbaarheid, veiligheid en 

hygiëne. De ALC draagt op een systematische wijze zorg voor de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de 
omgeving waarin ze leerlingen begeleiding aanbiedt en dit resulteert in gebouwen en lokalen die geschikt zijn om er 
onderwijs in te organiseren. 

5. De vereniging engageert zich om leerlingen die in aanmerking komen toe te laten vanaf 1 september (cfr. de vakken 
groepsmusiceren instrumentaal of vocaal. in de academie), ongeacht de geplande concerten/wedstrijden van de 
vereniging. Wenselijkheid van deelname aan concerten of wedstrijden tijdens het eerste trimester kan afgesproken 
worden met de leerling, maar het bijwonen van de repetities is een vereiste.  

6. De vereniging houdt nauwkeurig aan- en afwezigheden bij en verwittigt tijdig de coördinator van STAP bij 
onregelmatigheden en/of stopzetting. Deze aanwezigheden worden opgetekend op papier, in het begin van de 
repetitie.  
Deze worden twee keer per jaar opgevraagd en gecontroleerd (scan, gemaild aan coördinator) en gecontroleerd voor 
verificatie. 

7. De vereniging organiseert haar repetities en concerten zodat de leerling kan voldoen aan de voorwaarden als 
financierbare leerling, zoals bepaald bij decreet. 

8. De vereniging voert de afgesproken administratieve taken uit op een correcte manier. 
9. De vereniging ondertekent een contract met STAP met de nominatieve vermelding van de deelnemende leerlingen 

voor 30 september van het schooljaar waarin het leren in de alternatieve leercontext start. 
10. De vereniging verzorgt op uitnodiging van STAP één optreden per schooljaar. Hiervoor wordt de vereniging tijdig 

gecontacteerd. 
11. De vereniging bezorgt de eigen evaluatie van elk van de leerlingen voor 15 december, 15 mei (de evaluatiefiches) en 

10 juni (de eindevaluatie) aan de coördinator van STAP.  
12. De vereniging stelt zich op als loyale partner van de academie wat betreft de leertrajecten van de leerlingen. 
13. Het niet naleven van gemaakte afspraken kan leiden tot het stopzetten van de samenwerking.  

2. LEERLINGEN VAN STAP 
14. De leerling bespreekt met de leerkracht het te kiezen parcours van de opleiding. 
15. De leerling volgt de programma’s PE (volwassenen) of X of de leerling is een herinstromer die op basis van een vorige 

academieopleiding de competenties reeds gedeeltelijk verworven heeft. 
Indien de leerling het programma Y of Z volgt, presenteert deze leerling zich op het evaluatiemoment van STAP met 
een ongedirigeerd ensemble (vanuit de vereniging). Leerlingen die het programma Z of Z+ volgen, volgen een extra 
uur groepsmusiceren in een klein ensemble van STAP. 

16. De leerling volgt les in de derde graad of hoger. 
17. De leerling vraagt per schooljaar het verenigingstraject aan langs twee kanalen: via het inschrijvingsformulier én via 

de aanvraag van de vereniging.  
18. De leerling is stipt aanwezig op repetities en concerten van de vereniging. (minimum 2/3 aanwezigheid cfr decreet). 
19. De leerling kan opgeroepen worden en is verplicht deel te nemen aan projecten van STAP. 
20. De leerling of de ouders van de leerling (indien minderjarig) tekenen de overeenkomst. 
21. Het niet naleven van gemaakte afspraken kan leiden tot het stopzetten van het leren in de alternatieve leercontext. 

3. STAP 
22. STAP is de evaluator en eindverantwoordelijke (cfr decreet). 
23. STAP bewaakt de realisatie van de competenties, zoals opgenomen in de leerplannen en kan op de afspraken en 

werkwijze ingrijpen. 
24. STAP hanteert een – door de inspectie goedgekeurde – evaluatieformat, die beantwoordt aan de noden van het 

decreet. 
25. STAP informeert de leerlingen. 
26. STAP organiseert een aanspreekpunt voor de verenigingen. 
27. STAP verzekert deze leerlingen via de schoolverzekering. 
28. STAP kan van de samenwerking afzien indien: 

a. de te behalen competenties (cfr. leerplannen) niet gerealiseerd worden; 
b. een gewijzigd financieringsmodel van de Vlaamse Overheid dit niet langer mogelijk maakt. De beslissing 

hiervan berust bij de verantwoordelijken van STAP; 
c. de afspraken niet nageleefd worden; 
d. de voorwaarden niet voldaan blijken. 

29. Vastleggen van de afspraken tussen de betrokkenen gaat via een overeenkomst tussen vereniging en STAP enerzijds 
en de leerling anderzijds. 
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Bijlage 3 
 

Leerlingendossier ALC 
 

Schooljaar 20192020 
 
 
Deel 1 Aanvraagformulier leerling STAP 
 
Leerling 
 

Naam: 
 
Adres: 
 
Telefoon: 
 
GSM: 
 
e-mail: 
 
geboortedatum: 
 
 
 
 

Vak waarvoor aanvraag wordt ingediend 
 
 Vak en optie: 
 
 Graad en leerjaar: 
 
 Instrument: 
 
 Periode: 
 
 Volume: …… u/week 
 
 
 
Alternatieve leercontext 
 
 Naam vereniging: 
 
 Adres (zetel): 
 
 Statuut:  VZW / feitelijke vereniging / andere: nl.:  
   (doorstreep wat niet past) 
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Verantwoordelijke van de alternatieve leercontext 
 

Naam: 
 
Adres: 
 
Telefoon: 
 
GSM: 
 
e-mail: 

 
 
Verantwoordelijke begeleider van de  alternatieve leercontext en aanspreekpunt voor STAP 
 

Naam: 
 
Adres: 
 
Telefoon: 
 
GSM: 
 
e-mail: 

 
 
Tijdstip van de activiteiten: (dag/uur) 
 
Alle activiteiten (repetities, optredens, …) worden ingevoerd in de jaarkalender waarvan u de 
login gegevens ontvangt van STAP. Geef ook de locatie van deze activiteiten op. Zorg dat deze 
kalender steeds up-to-date is (minstens twee weken op voorhand). 
Last minute wijzigingen worden rechtstreeks aan de vertegenwoordiger van STAP per sms 
meegedeeld.  
 Luc Neirynck  
 0472 61 69 80 
 
 
De dirigent/coach van de alternatieve leercontext verklaart de voorwaarden gelezen en 
goedgekeurd te hebben 
Naam:     Datum:    Handtekening: 
 
 
De leerling (ouders) verklaart de voorwaarden gelezen en goedgekeurd te hebben 
Naam:      Datum:     Handtekening: 
 
 
Handtekening van directie voor akkoord 
Naam:      Datum:     Handtekening: 
 
  

76/124



Bijlage 4: evaluatiefiche  
 
De evaluatiefiches zijn in opmaak. Zodra afgewerkt, worden deze bezorgd om in te vullen. 
Hierbij een voorbeeld. 
De evaluatiefiches worden telkens voor 15 december en 15 mei ingevuld terug bezorgd aan 
STAP. 
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Bijlage 5: eindevaluatie 
 
Ten laatste op 10 juni van elk schooljaar moet een eindevaluatie bezorgd worden aan STAP. 
Dit houdt een quotering in op 100 voor elke leerling.  
 
 
Bijlage 6: aanwezigheidsregister 
 
Aan het begin van elke repetitie moet het aanwezigheidsregister ingevuld worden. Zodra wij 
alle ondertekende documenten ontvangen hebben, bezorgen wij u een lijst van alle 
ingeschreven leerlingen voor uw vereniging waarop u de aanwezigheden kan bijhouden.  
 
 
Bijlage 7: Deadlines 
 
 SEPTEMBER 

 30 september: uiterste datum voor het bezorgen van de ondertekende 
overeenkomsten. 

 
DECEMBER 

 15 december: evaluatiefiche eerste trimester 
 

MEI 
 15 mei: evaluatiefiche tweede trimester 

 
JUNI 

 10 juni: eindevaluatie 
 30 juni: aanwezigheidsregisters bezorgen 
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19 2020_GR_00058 Deeltijds kunstonderwijs (STAP Adriaan 
Willaert) - Aanpassingen aan het 
mediatheekreglement STAP - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 Gemeenteraadsbeslissing van 24.03.2003, agendapunt 20b, S.A.M.W. A. Willaert, 

hervaststelling van het bibliotheekreglement
 Gemeenteraadsbeslissing van 19.02.2018, vaststelling van het STAP 

Mediatheekreglement
 Dagelijks Bestuur vzw Het Portaal van 23.01.2020, goedkeuring specifieke bijlage 

STAP mediatheek
 Raad van Bestuur vzw Het Portaal van 27.01.2020, kennisneming nieuw 

goedgekeurde specifieke bijlage STAP mediatheek

Bijlagen
1. STAP Mediatheekreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18.02.2018
2. STAP mediatheekreglement 2018 met wijzigingen
3. STAP mediatheekreglement 2020
4. Protocol academiereglement en bibliotheekreglement STAP 2020

Context en argumentatie
Over de jaren heen is de collectie van de bibliotheek bij de STAP Adriaan Willaert gestaag 
gegroeid en rijker geworden dat de noodzaak aangevoeld werd om de collectie te kunnen 
ontsluiten. In 2013 volgde het eerste contact met ARhus om de mogelijkheden tot 
samenwerking te verkennen. Deze vraag werd toen positief onthaald. In eerste instantie 
kreeg de STAP Adriaan Willaert toegang tot de bibliotheeksoftware om de omvangrijke 
collectie te digitaliseren. Nadat dit proces afgerond was, kon de STAP Adriaan Willaert 
overgaan tot de volledige integratie van de ontleningen in de ARhus-bibliotheekwerking. 
Dat is gestart op 01.03.2018. Sinds die datum verlopen ontleningen op identiek dezelfde 
manier als in ARhus en zijn de ontleners onderhevig aan het dienstreglement van ARhus. 
Het nieuwe STAP-mediatheekreglement dat daaruit resulteerde, weerspiegelt dit ook en 
is als bijlage onderdeel van het ARhus-dienstreglement. Het huidige van kracht zijnde 
reglement dateert van 2018 (goedgekeurd door gemeenteraad op 19.02.2018).De 
collectie is sindsdien online vrij te consulteren. Sinds 01.03.2018 kan iedereen met een 
ARhuspas werken uit de STAP-mediatheek ontlenen. Stukken die niet ontleenbaar zijn, 
kunnen wel in de mediatheek geconsulteerd worden.

Nu ARhus eind maart 2020 ingestapt is op het Vlaams eengemaakt bibliotheeksysteem 
en een nieuw softwareplatform moesten zij hun ontleenreglement bijsturen en 
aansluitend ook dat van de  STAP-mediatheek. Voor het specifiek STAP-
mediatheekreglement betekent dit voornamelijk een wijziging van de ontleentermijnen 
en het totale aantal stuks dat kan ontleend worden.

De ontwerptekst kreeg een positief advies van het afzonderlijk bijzonder comité van het 
gesubsidieerd officieel onderwijs op 25.03.2020.
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Advies
dagelijks bestuur van de v.z.w. Het Portaal
Gunstig advies

Het dagelijks bestuur van v.z.w. Het Portaal keurde de vernieuwde bijlage "STAP 
Mediatheekreglement" goed op hun zitting van 23.01.2020.  Aansluitend nam de Raad 
van Bestuur hiervan nota op zitting van 27.01.2020.

afzonderlijk bijzonder comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs
Gunstig advies

De ontwerptekst kreeg een postief advies op het laatste overleg van het afzonderlijk 
bijzonder comité voor het gesubsidieerd officieel onderwijs (protocol 3 van 25.03.2020).

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met algemene stemmen

Artikel 1
De aanpassingen aan het mediatheekreglement van de STAP Adriaan Willaert worden 
vastgesteld zoals in bijlage gevoegd en wordt als bijlage toegevoegd aan het ARhus-
dienstreglement.
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21 2020_GR_00057 Projectvereniging BIE - Jaarverslagen en 
jaarrekening 2019  - Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 404 § 5 van het decreet lokaal bestuur:
De controle op de financiële toestand wordt toevertrouwd aan een accountant die 
benoemd is door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de deelnemers die 
hun goedkeuring verlenen overeenkomstig de procedure bepaald in de statuten.

Juridische grond
Statuten van de projectvereniging BIE

Bijlagen
1. Belangrijkste realisaties 2019 BIE
2. Jaarrekening_BIE_2019
3. Jaarverslag_RADAR_2019
4. Jaarverslag_TERF_2019
5. Jaarverslag_UiTinMidwest_2019
6. Verslag boekjaar 2019_G. De Schepper

Context en argumentatie
Projectvereniging Bie is een intergemeentelijk samenwerkingsverband actief op vlak van 
roerend en onroerend erfgoed, bibliotheekwerking en cultuurcommunicatie. Dit 
intergemeentelijk samenwerkingsverband bundelt zeven gemeenten uit het midden van 
West-Vlaanderen (Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare 
en Staden).
Verschillende deelwerkingen werden hierrond uitgebouwd:

 Erfgoedcel TERF
 samenwerking van bibliotheken (BROERE)
 een dienst onroerend erfgoed (RADAR)
 Cultuurcommunicatie

De projectvereniging is onderworpen aan de bepalingen van het decreet lokaal bestuur 
(artikel 404).

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Artikel 1
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Er wordt akte genomen van de jaarverslagen 2019 en de jaarrekening 2019 van de 
projectvereniging BIE.

22 2020_GR_00054 Woondienst Regio Roeselare - Jaarverslag 
2019  - Aktename

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 404 § 5 van het decreet lokaal bestuur:
De controle op de financiële toestand wordt toevertrouwd aan een accountant die 
benoemd is door de raad van bestuur.

De raad van bestuur stelt de jaarrekeningen vast en legt ze, samen met een 
activiteitenverslag en het verslag van de accountant, voor aan de deelnemers die 
hun goedkeuring verlenen overeenkomstig de procedure bepaald in de statuten.

 De statuten van de projectvereniging van 15 december 2015.

Bijlagen
1. Jaarverslag 2019 Woondienst Regio Roeselare
2. Regiostrategie dak-  thuisloosheid Mid-West_stavaza jan '20

Context en argumentatie
In de gemeenteraadszitting van 15 december 2015 werden de statuten voor de 
oprichting van de projectvereniging “Woondienst Regio Roeselare” goedgekeurd. Deze 
vereniging is een intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeentebesturen en 
OCMW’s van Hooglede, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare en Staden.

Cf. de statuten van de vereniging werd het jaarverslag 2019 bezorgd. 

Het jaarverslag 2019 bevat volgende onderdelen:

 het activiteitenverslag 2019
 de rekening 2019
 het verslag van de accountant

Het jaarverslag 2019 werd goedgekeurd in de raad van bestuur van de 
projectvereniging Woondienst Regio Roeselare via een digitale procedure (26/03/2020 
tot 10/04/2020).

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
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Artikel 1
De gemeenteraad neemt akte van het jaarverslag 2019 van de projectvereniging 
Woondienst Regio Roeselare.

Het jaarverslag 2019 bevat volgende onderdelen :

 het activiteitenverslag 2019
 de rekening 2019
 het verslag van de accountant

IR 15 Amendement van raadslid Dieter Carron: het invoegen van een 
clausule in de aankoop/verkoopakte die een conventioneel recht 
van wederinkoop voorziet

Indiener(s):
Dieter Carron,                      N-VA                   

Toelichting:
Die clausule zou kunnen luiden :

Recht van wederinkoop.

De koper kan de aangekochte eigendom pas verkopen na een voorafgaande kennisgeving 
aan de verkoper die de eigendom heeft verkocht. Teneinde speculatie op de verkochte 
eigendom te vermijden, komt de partijen overeen om aan de verkoper een conventioneel 
recht van wederinkoop toe te staan, zijnde het recht om binnen een termijn van vijf jaar 
vanaf de datum van de ondertekening van de authentieke akte het door de verkoper 
verkochte goed terug te nemen tegen terugbetaling van de prijs en toebehoren zoals 
voorzien in art. 1659 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de koper of één van zijn 
wettelijke erfgenamen, om welke reden dan ook, de jegens de verkoper aangekochte 
grond, wenst te verkopen binnen een periode van 5 jaar volgende op de datum van de 
authentieke akte, kan de verkoper bijgevolg zijn recht van wederinkoop uitoefenen, 
zodra hij kennis neemt van de intentie van de koper om de grond opnieuw te verkopen. 
De terugname van het perceel gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken waarmee de 
koper de woning mocht hebben bezwaard, alsook vrij van alle bebouwingen of 
omheiningen die de koper er op geplaatst heeft.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 16 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Eddy Demeersseman; Steven 
Dewitte; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Marc Vanwalleghem; 
Brecht Vermeulen; Bert Wouters
- 22 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
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Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
-1 onthoudingen(en):Jeaninne Vandenabeele

IR 16 Amendement van raadslid Dieter Carron: het invoegen van een 
clausule die een conventioneel recht van schadevergoeding geeft 
aan de verkoper, wanneer de koper de eigendom binnen de 20 jaar 
verkoopt

Indiener(s):
Dieter Carron,                      N-VA                   

Toelichting:
Die clausule zou kunnen luiden :

"Artikel (a).... Verplichting van de koper.

De koper is gehouden tot het niet verkopen van het geheel of van een deel van de 
eigendom, noch in volle eigendom, noch in blote eigendom, gedurende een termijn van 
20 jaar ingaande op de datum van onderhavige akte. De koper of één van zijn wettelijke 
erfgenamen is verplicht de verkoper onmiddellijk en vooraf op de hoogte te brengen van 
elk voornemen tot vervreemding of overdracht van een zakelijk recht van de verkochte 
eigendom.

Artikel (b)… Schadevergoeding

Wanneer de verkoper geen gebruik maakt van zijn recht van wederinkoop, komen de 
partijen overeen om een conventioneel recht van schadevergoeding toe te staan ten 
voordele van de verkoper voor een periode van 20 jaar vanaf de datum van de 
authentieke akte, met de bedoeling om speculatie op de verkochte eigendom te verlaten.

Gedurende een termijn van twintig jaar, ingaande bij de ondertekening van onderhavige 
akte, heeft de verkoper recht op een vergoeding, gelijk aan de conventionele 
schadevergoeding. Het betreft een schadevergoeding die degressief is in de loop van de 
twintig jaar waarbinnen de koper deze verplichting dient na te leven. Het basisgetal van 
deze conventionele schadevergoeding wordt bepaald als het dubbel van de aankoopprijs, 
verhoogd naar het hogere tienduizendtal. Per jaar vermindert de conventionele 
schadevergoeding vervolgens met één twintigste om na twintig jaar op te houden met 
bestaan.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 14 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Tina 
Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen; Bert Wouters
- 24 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Jeaninne Vandenabeele; 
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Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot 
Wybo
-1 onthoudingen(en):Peter Claeys

7 2020_GR_00062 Verkoop van grond, achter de woning, 
Klokkeputstraat 83. Ontwerp van akte - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. aanvraag d.d. 25.02.2019
2. foto
3. luchtfoto
4. Advies beleidsontwikkeling groen
5. advies dienst Mobiliteit
6. advies dienst Water
7. kadasterplan
8. meetplan Sabbe d.d. 31.10.2019
9. schattingsverslag Sabbe d.d. 13.11.2019
10. ontwerp van akte

Context en argumentatie
Door de heer Marijn Ver Eecke en zijn echtgenote mevrouw Charlotte Soetaert, 
Klokkeputstraat 83, werd gevraagd om een perceel stadsgrond met een oppervlakte 
volgens kadaster van 93 m² achter hun woning te kunnen kopen om op te nemen in hun 
tuin. Deze grond kan wegens zijn ligging niet verkocht worden aan andere eigenaars.

Adviezen:

 Beleidsontwikkeling - Groen: 
Gunstig mits groen karakter (en de hoogstammige boom) behouden blijft

 Advies Water: gunstig
Geen probleem om te verkopen.

 Mobiliteit: gunstig
Op vlak van mobiliteit biedt dit stuk grond geen meerwaarde, zolang het 
bestaande trottoir (tussen de parkeerplaatsen en perceel) behouden blijft.

 Ruimtelijke ordening: niet van toepassing

Met het oog op de verkoop werd op 13.11.2019 een schattingsverslag opgemaakt door 

landmeterskantoor Sabbe + C°.  Op basis van dit schattingsverslag werd de verkoopprijs 
onderhandeld.

Om de verkoop te regelen werd door meester Caroline Vanlerberghe, notaris te 
Hooglede, een ontwerp van akte opgemaakt waarbij de Stad het volgende goed verklaart 
te verkopen aan de heer Marijn Ver Eecke en zijn echtgenote mevrouw Charlotte 
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Soetaert:
Stad Roeselare – 1ste afdeling
Een perceel grond, gelegen te Roeselare, aan de Klokkeputstraat, thans deel uitmakend 
van het openbaar domein en zonder kadastrale gegevens, met een oppervlakte volgens 
de hierna vermelde meting van 93 ca, zijnde LOT D.1 op het hierna vermelde meetplan, 
voor een prijs van 3.800,00 euro, te vermeerderen met de kosten van het meetplan. 
Gereserveerde perceelsidentificatie: sectie A, nummer 1418/A/P0000.

Dit goed staat afgebeeld op het meetplan met referentie 77907, opgemaakt op 
31.10.2019 door landmeter-expert Nico Louagie voor landmeterskantoor Sabbe + C°.

Advies
Kredietcontrole Financiën
Geen advies noodzakelijk

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Voor deze verkoop (verkopen van stukjes groen aan particulieren) is er in het budget 
volgende budgetsleutel voorzien: 26000000/005000/3.1/ACT-11356. Deze ontvangsten 
worden toegewezen aan de actie ‘bomenfonds’, deze ontvangsten worden gebruikt voor 
de financiering van de aanplant van nieuwe bomen (RSL bomenplan).

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Jeaninne Vandenabeele; 
Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot 
Wybo
- 10 stem(men) tegen: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Eddy 
Demeersseman; Steven Dewitte; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht 
Vermeulen; Bert Wouters
- 5 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Tina Feys

Artikel 1
De verkoop en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

Artikel 2
De te verkopen grond wordt gedesaffecteerd uit het openbaar domein naar het privaat 
domein.

Artikel 3
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen van 
de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.
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19:50 - Griet Coppé verlaat de zitting

IR 14 Amendement van raadslid Dieter Carron: het invoegen van een 
clausule in de aankoop/verkoopakte die een conventioneel recht 
van wederinkoop voorziet

Indiener(s):
Dieter Carron,                      N-VA                   

Toelichting:
Die clausule zou kunnen luiden :

Recht van wederinkoop.

De koper kan de aangekochte eigendom pas verkopen na een voorafgaande kennisgeving 
aan de verkoper die de eigendom heeft verkocht. Teneinde speculatie op de verkochte 
eigendom te vermijden, komt de partijen overeen om aan de verkoper een conventioneel 
recht van wederinkoop toe te staan, zijnde het recht om binnen een termijn van vijf jaar 
vanaf de datum van de ondertekening van de authentieke akte het door de verkoper 
verkochte goed terug te nemen tegen terugbetaling van de prijs en toebehoren zoals 
voorzien in art. 1659 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de koper of één van zijn 
wettelijke erfgenamen, om welke reden dan ook, de jegens de verkoper aangekochte 
grond, wenst te verkopen binnen een periode van 5 jaar volgende op de datum van de 
authentieke akte, kan de verkoper bijgevolg zijn recht van wederinkoop uitoefenen, 
zodra hij kennis neemt van de intentie van de koper om de grond opnieuw te verkopen. 
De terugname van het perceel gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken waarmee de 
koper de woning mocht hebben bezwaard, alsook vrij van alle bebouwingen of 
omheiningen die de koper er op geplaatst heeft.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 15 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Tina 
Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht 
Vermeulen; Bert Wouters
- 22 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; 
Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Matthijs 
Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
-1 onthoudingen(en):Peter Claeys

IR 17 Amendement van raadslid Dieter Carron: het invoegen van een 
clausule die een conventioneel recht van schadevergoeding geeft 
aan de verkoper, wanneer de koper de eigendom binnen de 20 jaar 
verkoopt
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Indiener(s):
Dieter Carron,                      N-VA                   

Toelichting:
Die clausule zou kunnen luiden :

"Artikel (a).... Verplichting van de koper.

De koper is gehouden tot het niet verkopen van het geheel of van een deel van de 
eigendom, noch in volle eigendom, noch in blote eigendom, gedurende een termijn van 
20 jaar ingaande op de datum van onderhavige akte. De koper of één van zijn wettelijke 
erfgenamen is verplicht de verkoper onmiddellijk en vooraf op de hoogte te brengen van 
elk voornemen tot vervreemding of overdracht van een zakelijk recht van de verkochte 
eigendom.

Artikel (b)… Schadevergoeding

Wanneer de verkoper geen gebruik maakt van zijn recht van wederinkoop, komen de 
partijen overeen om een conventioneel recht van schadevergoeding toe te staan ten 
voordele van de verkoper voor een periode van 20 jaar vanaf de datum van de 
authentieke akte, met de bedoeling om speculatie op de verkochte eigendom te verlaten.

Gedurende een termijn van twintig jaar, ingaande bij de ondertekening van onderhavige 
akte, heeft de verkoper recht op een vergoeding, gelijk aan de conventionele 
schadevergoeding. Het betreft een schadevergoeding die degressief is in de loop van de 
twintig jaar waarbinnen de koper deze verplichting dient na te leven. Het basisgetal van 
deze conventionele schadevergoeding wordt bepaald als het dubbel van de aankoopprijs, 
verhoogd naar het hogere tienduizendtal. Per jaar vermindert de conventionele 
schadevergoeding vervolgens met één twintigste om na twintig jaar op te houden met 
bestaan.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 15 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Tina 
Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht 
Vermeulen; Bert Wouters
- 22 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Liselot De Decker; José Debels; Francis 
Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; 
Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Matthijs 
Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
-1 onthoudingen(en):Peter Claeys

8 2020_GR_00060 Verkoop van grond, nabij de Hadewijchstraat 
11 - Aankoopbelofte en ontwerp van akte - 
Goedkeuring

Beschrijving
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Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. foto's
2. Advies  beleidsontwikkeling groen
3. advies mobiliteit 
4. meetplan Sabbe d.d. 02.10.2019
5. schattingsverslag Sabbe d.d. 13.11.2019
6. Aankoopbelofte d.d. 21.03.2020
7. ontwerp van akte

Context en argumentatie
Door de heer Stijn Braeye en mevrouw Lynn Schockaert, Hadewijchstraat 11, werd 
gevraagd om een perceel stadsgrond met een oppervlakte van 3 a 28 ca 91 dm² achter 
hun woning te kunnen kopen om op te nemen in hun tuin. Zij zijn de enige eigenaars 
waarvan de eigendom aan deze grond grenst.

Adviezen:

 Beleidsontwikkeling - groen: gunstig, immers de groenzone is moeilijk te beheren, 
is slecht toegankelijk en biedt weinig meerwaarde naar de buurt. Tevens zou bij 
verkoop de bestaande groene as (8-10m breed) langs de fietssnelweg gevrijwaard 
blijven.

 Water: niet van toepassing

 Mobiliteit: gunstig

 Ruimtelijke ordening: niet van toepassing

Met het oog op de verkoop werd een schattingsverslag op 13.11.2019 opgemaakt door 

landmeterskantoor Sabbe + C°.  Op basis van dit schattingsverslag werd de verkoopprijs 
onderhandeld.

Om de verkoop te regelen werd door de Afdeling Vastgoedtransacties een eenzijdige 
aankoopbelofte opgemaakt en op 21.03.2020 ondertekend waarbij de heer Stijn Braeye 
en mevrouw Lynn Schockaert als optiegever er zich toe verbinden om het volgende goed 
te kopen van de Stad als optiehouder:
Stad Roeselare – 1ste afdeling
3a 28ca 91dm² grond, gelegen Dammestraat, te nemen uit een perceel, gekadastreerd 
volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger, sectie A - nummer 1003/02 B P0000,  
met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer A 1003/02 D P0000
voor een prijs van 13.000,00 euro, te vermeerderen met de kosten van het 
opmetingsplan.

Dit goed staat afgebeeld op het opmetingsplan met referentie 77901, opgemaakt op 
02.10.2019 door landmeter-expert Nico Louagie voor landmeterskantoor Sabbe + C°.

Door de Afdeling Vastgoedtransacties werd ook een ontwerp van akte opgemaakt.
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Advies
Kredietcontrole Financiën
Geen advies noodzakelijk

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Voor deze verkoop (verkopen van stukjes groen aan particulieren) is er in het budget 
volgende budgetsleutel voorzien : 26000000/005000/3.1/ACT-11356. Deze ontvangsten 
worden toegewezen aan de actie ‘bomenfonds’, deze ontvangsten worden gebruikt voor 
de financiering van de aanplant van nieuwe bomen (RSL bomenplan).

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 23 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Peter Claeys; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
- 10 stem(men) tegen: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Eddy 
Demeersseman; Steven Dewitte; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht 
Vermeulen; Bert Wouters
- 5 onthouding(en): Cyriel Ameye; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; Tina Feys; 
Jeaninne Vandenabeele

Artikel 1
De verkoop, aankoopbelofte en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

Artikel 2
De te verkopen grond wordt gedesaffecteerd uit het openbaar domein naar het privaat 
domein.

Artikel 3
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen van 
de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.

Artikel 4
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties zal de akte verlijden.

20:01 - Griet Coppé betreedt de zitting

IR 18 Amendement van raadslid Dieter Carron: het invoegen van een 
clausule in de aankoop/verkoopakte die een conventioneel recht 
van wederinkoop voorziet

Indiener(s):
Dieter Carron,                      N-VA                   
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Toelichting:
Die clausule zou kunnen luiden :

Recht van wederinkoop.

De koper kan de aangekochte eigendom pas verkopen na een voorafgaande kennisgeving 
aan de verkoper die de eigendom heeft verkocht. Teneinde speculatie op de verkochte 
eigendom te vermijden, komt de partijen overeen om aan de verkoper een conventioneel 
recht van wederinkoop toe te staan, zijnde het recht om binnen een termijn van vijf jaar 
vanaf de datum van de ondertekening van de authentieke akte het door de verkoper 
verkochte goed terug te nemen tegen terugbetaling van de prijs en toebehoren zoals 
voorzien in art. 1659 van het Burgerlijk Wetboek. Wanneer de koper of één van zijn 
wettelijke erfgenamen, om welke reden dan ook, de jegens de verkoper aangekochte 
grond, wenst te verkopen binnen een periode van 5 jaar volgende op de datum van de 
authentieke akte, kan de verkoper bijgevolg zijn recht van wederinkoop uitoefenen, 
zodra hij kennis neemt van de intentie van de koper om de grond opnieuw te verkopen. 
De terugname van het perceel gebeurt vrij van alle lasten en hypotheken waarmee de 
koper de woning mocht hebben bezwaard, alsook vrij van alle bebouwingen of 
omheiningen die de koper er op geplaatst heeft.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 17 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Eddy Demeersseman; Steven 
Dewitte; Tina Feys; Geert Huyghe; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; 
Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen; Bert Wouters
- 22 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Matthijs 
Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc 
Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo

IR 19 Amendement van raadslid Dieter Carron: het invoegen van een 
clausule die een conventioneel recht van schadevergoeding geeft 
aan de verkoper, wanneer de koper de eigendom binnen de 20 jaar 
verkoopt

Indiener(s):
Dieter Carron,                      N-VA                   

Toelichting:
Die clausule zou kunnen luiden :

"Artikel (a).... Verplichting van de koper.

De koper is gehouden tot het niet verkopen van het geheel of van een deel van de 
eigendom, noch in volle eigendom, noch in blote eigendom, gedurende een termijn van 
20 jaar ingaande op de datum van onderhavige akte. De koper of één van zijn wettelijke 
erfgenamen is verplicht de verkoper onmiddellijk en vooraf op de hoogte te brengen van 
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elk voornemen tot vervreemding of overdracht van een zakelijk recht van de verkochte 
eigendom.

Artikel (b)… Schadevergoeding

Wanneer de verkoper geen gebruik maakt van zijn recht van wederinkoop, komen de 
partijen overeen om een conventioneel recht van schadevergoeding toe te staan ten 
voordele van de verkoper voor een periode van 20 jaar vanaf de datum van de 
authentieke akte, met de bedoeling om speculatie op de verkochte eigendom te verlaten.

Gedurende een termijn van twintig jaar, ingaande bij de ondertekening van onderhavige 
akte, heeft de verkoper recht op een vergoeding, gelijk aan de conventionele 
schadevergoeding. Het betreft een schadevergoeding die degressief is in de loop van de 
twintig jaar waarbinnen de koper deze verplichting dient na te leven. Het basisgetal van 
deze conventionele schadevergoeding wordt bepaald als het dubbel van de aankoopprijs, 
verhoogd naar het hogere tienduizendtal. Per jaar vermindert de conventionele 
schadevergoeding vervolgens met één twintigste om na twintig jaar op te houden met 
bestaan.

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 16 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Eddy Demeersseman; Steven 
Dewitte; Tina Feys; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne 
Vandenabeele; Brecht Vermeulen; Bert Wouters
- 23 stem(men) tegen:Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo

9 2020_GR_00066 Verkoop van grond, langs de woning, James 
Ensorstraat 8. Aankoopbelofte en ontwerp van 
akte - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. foto
2. machtiging tot gebruik James Ensorstraat
3. advies beleidsontwikkeling groen
4. meetplan Sabbe d.d. 02.10.2019
5. schatingsverslag Sabbe d.d. 13.11.2019
6. aankoopbelofte d.d. 04.03.2020
7. ontwerp van akte

Context en argumentatie
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Door de heer Kenny Reynaert en zijn echtgenote mevrouw Stefanie Degrendel, James 
Ensorstraat 8, werd  gevraagd om een perceel stadsgrond met een oppervlakte volgens 
kadaster van 60 m² langs hun woning te kunnen kopen om op te nemen in hun tuin. Zij 
gebruiken deze grond reeds enige jaren bij gedoogzaamheid in opvolging van de vorige 
eigenaars van hun woning.

Adviezen:

 Beleidsontwikkeling - groen: gunstig

 Water: gunstig

 Mobiliteit: gunstig

 Ruimtelijke ordening: gunstig

Met het oog op de verkoop werd een schattingsverslag opgemaakt op 13.11.2019 door 
landmeterskantoor Sabbe + C°. Op basis van dit schattingsverslag werd de verkoopprijs 
onderhandeld.

Om de verkoop te regelen werd door de Afdeling Vastgoedtransacties een eenzijdige 
aankoopbelofte opgemaakt en op 04.03.2020 ondertekend waarbij de heer Kenny 
Reynaert en zijn echtgenote mevrouw Stefanie Degrendel als optiegever er zich toe 
verbinden om het volgende goed te kopen van de Stad als optiehouder:
Stad Roeselare – 7de afdeling (Rumbeke)
Een perceel tuin, gelegen James Ensorstraat, gekadastreerd volgens recent uittreksel uit 
de kadastrale legger als tuin, sectie A nummer 867/E/3 P0000 met een totale 
oppervlakte volgens kadaster van 60ca en volgens opmetingsplan een gemeten 
oppervlakte van 70 ca 79 dm², voor een prijs van 12.100,00 euro, te vermeerderen met 
de kosten van het opmetingsplan.

Dit goed staat afgebeeld op het opmetingsplan met referentie 77905, opgemaakt op 
02.10.2019 door landmeter-expert Nico Louagie voor landmeterskantoor Sabbe + C°.

Advies
Kredietcontrole Financiën
Geen advies noodzakelijk

Financiële en beleidsinformatie
Geen visum noodzakelijk

Financiële informatie
Voor deze verkoop (verkopen van stukjes groen aan particulieren) is er in het budget 
volgende budgetsleutel voorzien: 26000000/005000/3.1/ACT-11356. Deze ontvangsten 
worden toegewezen aan de actie ‘bomenfonds’, deze ontvangsten worden gebruikt voor 
de financiering van de aanplant van nieuwe bomen (RSL bomenplan).

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 23 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie 
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Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; 
Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo
- 9 stem(men) tegen: Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Eddy 
Demeersseman; Steven Dewitte; Lieve Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Bert 
Wouters
- 7 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Tina Feys; Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
De verkoop, aankoopbelofte en het ontwerp van akte worden goedgekeurd.

Artikel 2
De te verkopen grond wordt gedesaffecteerd uit het openbaar domein naar het privaat 
domein.

Artikel 3
De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie wordt ervan ontslagen van 
de verplichting ambtshalve inschrijving te nemen bij de overschrijving van de akte.

Artikel 4
De Vlaamse commissaris van de Afdeling Vastgoedtransacties zal de akte verlijden.

10 2020_GR_00031 Weg- en rioleringswerken in de verkaveling 
V1575/1 Albert Sercustraat - Hectaar - 
Ontwerp en tracé van straten en kosteloze 
grondafstand - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Art. 31 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning

Bijlagen
1. Verkavelingsplan
2. Legende verkavelingsplan
3. Ontworpen toestand wegenis
4. Typedwarsprofielen
5. Terreinprofielen bestaand
6. Terreinprofielen nieuw
7. Lengteprofielen
8. Bestek
9. Raming
10. Plan Kosteloze grondafstand
11. Verklaring grondafstand

Context en argumentatie
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Het betreft de aanleg van infrastructuur voor te verkavelen gronden op het einde van de 
verkaveling Albert Sercustraat te Rumbeke. Hieronder vallen de aanleg van riolering 
(afvalwater en regenwater), wegenis en voetpaden.

Riolering - Waterhuishouding
Er werd een gescheiden rioleringsstelsel ontworpen conform de richtlijnen van de 
Vlaamse Milieumaatschappij en de gemeentelijke en provinciale reglementeringen.
De opvang van het regenwater van de loten en de nieuwe wegenis werd reeds mee 
opgenomen in de totale buffering van de Albert Sercustraat. Er kan dus gravitair worden 
aangesloten op de bestaande riolering zonder rekening te moeten houden met extra 
buffering. 
Het afvalwater wordt eveneens afgevoerd naar de bestaande riolering in de Albert 
Sercustraat.

Wegenis
De nieuw aan te leggen wegenis ligt in het verlengde van de bestaande Albert 
Sercustraat en heeft dan ook een zelfde rooilijnbreedte van 9m. Er is een pijpenkop 
voorzien met een diameter van 15m.
De rijweg wordt aangelegd in asfalt en de voetpaden in betonstraatstenen.
Er zijn op het einde 4 openbare parkeerplaatsen voorzien in grasdallen.

De verkaveling bestaat uit 6 loten voor ééngezinswoningen. Lot 1 is bedoeld voor open 
bebouwing en is aan de Oude Oekensestraat gelegen.

Loten 2, 3, 4, 5 en 6 zijn gelegen aan een nieuw aan te leggen wegenis. Loten 2, 4, 5 en 
6 zijn bedoeld voor halfopen bebouwing en een gesloten bebouwing zal voorzien worden 
op lot 3.

De aanlegkosten worden geraamd op 80.670,70 euro incl. btw en zijn volledig ten laste 
van de verkavelaar.

De uitvoering gebeurt in twee fases.
Fase 1 (voor bouw van de woningen): Aanleg riolering en hoofdwegenis
Fase 2 (na bouw van de woningen): Aanleg voetpaden en parkeervakken.

De totale uitvoeringstermijn voor beide fases bedraagt 15 werkdagen.

De kosteloze overdracht door de verkavelaar aan de Stad van de gronden met de te 
realiseren infrastructuur bestemd voor opname in het openbaar domein zijn afgebeeld op 
het plan van de over te dragen gronden en de technische plannen van de 
verkavelingsaanvraag. Deze overdracht geschiedt na goedkeuring van de definitieve 
oplevering van de infrastructuurwerken. De verkavelaar spreekt hiervoor een notaris 
naar keuze aan. Deze regelt de overdracht en verlijdt de akte. Alle kosten verbonden met 
de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de verkavelaar.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
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- 32 stem(men) voor: Rina Arteel; Dieter Carron; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De 
Decker; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; 
Frederik Declercq; Piet Delrue; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Michèle Hostekint; 
Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Lieve Lombaert; Caroline Martens; Nathalie 
Muylle; Justine Pillaert; Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke 
Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Brecht 
Vermeulen; Bart Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 7 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; Immanuel De 
Reuse; Filip Deforche; Tina Feys; Jeaninne Vandenabeele

Artikel 1
Het ontwerp en het tracé van de straten voor de verkaveling V1575/1 in de Albert 
Sercustraat, aangevraagd door Hectaar, worden goedgekeurd.

Artikel 2
De kosteloze overdracht door de verkavelaar aan de Stad van de gronden met de te 
realiseren infrastructuur, die afgebeeld zijn op het plan van de over te dragen gronden 
en de technische plannen van de verkavelingsaanvraag, bestemd voor opname in het 
openbaar domein, worden goedgekeurd. Deze overdracht geschiedt na goedkeuring van 
de definitieve oplevering van de infrastructuurwerken. De verkavelaar spreekt hiervoor 
een notaris naar keuze aan. Deze regelt de overdracht en verlijdt de akte. Alle kosten 
verbonden met de overdracht en het opmaken van de akte zijn ten laste van de 
verkavelaar.

IR 4 Amendement van raadslid Bert Wouters: definitieve opheffing 
sentier 65. 

Indiener(s):
Bert Wouters,                      Groen                   

Toelichting:
Graag de beslissing als volgt aanpassen:

“Er wordt dan ook voorgesteld om de beslissing te nemen tot definitieve opheffing om geen buurtwegen meer 
te verleggen of af te schaffen tot er een actuele buurtwegenkaart en een algemene visie hierop werd 
ontwikkeld en goedgekeurd.”

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 3 stem(men) voor: Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Bert Wouters
- 29 stem(men) tegen:Rina Arteel; Dieter Carron; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De 
Decker; Bart De Meulenaer; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - 
Desender; Kris Declercq; Frederik Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Lieve Lombaert; Caroline Martens; Nathalie Muylle; 
Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Tom 
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Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Brecht Vermeulen; Bart 
Wenes; Margot Wybo
-7 onthoudingen(en):Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Tina Feys; Justine Pillaert; Jeaninne Vandenabeele

11 2020_GR_00025 Definitieve opheffing sentier n° 65 ingevolge 
aanvraag omgevingsvergunning - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet houdende de gemeentewegen (3 mei 2019), in het bijzonder artikel 12 §2.

Bijlagen
1. 2019-11-12 OLIVIER Verantwoordingsnota OV
2. Gewone aanvraag ontvankelijk en volledig OMV
3. Advies CBS met DH
4. Gecorrigeerd PV - afsluiten openbaar onderzoek met DH
5. BA_Afschaffen Sentier_P_B_1
6. BA_Afschaffen Sentier_P_B_2
7. BA_Afschaffen Sentier_P_B_3

Context en argumentatie
De firma O-Beton N.V. en Olivier Industrie N.V. dienden een aanvraag in voor een 
omgevingsvergunning voor de realisatie van een opslagplaats voor afgewerkte producten 
en de regularisatie van een torenkraan. De aanvraag slaat op de Schaapbruggestraat 26 
te Roeselare.
In het aanvraagdossier werd tevens de opheffing van de sentier n° 65 gevraagd die op 
vandaag niet langer in gebruik is en ook deels overbouwd. Procedureel wordt verwezen 
naar het decreet houdende de gemeentewegen dat in een geïntegreerde procedure 
voorziet.
Het openbaar onderzoek liep van 12 december 2019 tot en met 10 januari 2020. Er 
werden geen opmerkingen of bezwaren geformuleerd.
Er wordt dan ook voorgesteld om de beslissing te nemen tot definitieve opheffing.
De datum van de behandeling van het dossier in de Provinciale 
Omgevingsvergunningscommissie is 28 februari 2020 en de vermoedelijke datum van 
beslissing van de deputatie is 28 mei 2020.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 



101/124

- 36 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Dieter Carron; Gerdi Casier; Peter 
Claeys; Griet Coppé; Liselot De Decker; Bart De Meulenaer; Immanuel De Reuse; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Frederik 
Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; Tina Feys; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk 
Kindt; Dirk Lievens; Lieve Lombaert; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Justine Pillaert; 
Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Jeaninne 
Vandenabeele; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Brecht 
Vermeulen; Bart Wenes; Margot Wybo
- 3 stem(men) tegen: Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Bert Wouters

Artikel 1
De definitieve opheffing van sentier n° 65 wordt goedgekeurd.

13 2020_GR_00023 Definitieve vaststelling verlegging buurtweg 
Oekene - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)
Decreet houdende de gemeentewegen: hoofdstuk 3 (bepalingen omtrent de aanleg, 
wijziging, verplaatsing en opheffing van gemeentewegen)

Bijlagen
1. 2019_2082_Eyckmans² - fotoreportage 1
2. 2019_2082_Motivatienota
3. 2019_Rooilijnplan 1/2
4. 2019_Rooilijnplan 2/2
5. 2019_Kadasterplan
6. 2019_Atlas der buurtwegen
7. Eensluidend Uittreksel beslissing GR d.d. 21.10.2019
8. Reactie op je adviesaanvraag van het Depatrement MOW GWE-00024

Context en argumentatie
Doorheen de projectsite van het dossier “Aanleg sportveld en omgevingsaanleg De Ark 
Oekene”, loopt een stukje oude buurtweg. Het betreft “chemin n°1” en omvat eigenlijk 
het oude tracé van de huidige Sint-Elooiswinkelsestraat. Deze buurtweg is op vandaag 
niet meer in gebruik. De verlegging van deze buurtweg betreft het tracé tussen de 
Plaatsmolenstraat en de Boskantstraat. De buurtweg loopt (planologisch) op heden door 
de school, door het bedrijf Maeyaert en door enkele private kavels en woningen.
Deze oude buurtweg is evenwel tot op heden formeel niet verlegd of afgeschaft. 
Gezien de uitvoering van infrastructuurwerken op een stukje van deze buurtweg, was het 
noodzakelijk de benodigde procedure voor het verleggen van de buurtweg op te starten. 
De procedure hiertoe is beschreven in het decreet houdende de gemeentewegen. 

De gemeenteraad stelde hiertoe het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan voorlopig vast 
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in zitting van 21 oktober 2019 waarna een openbaar onderzoek georganiseerd werd. 

Dit liep van 24 december 2019 tot en met 23 januari 2020. Er werden geen opmerkingen 
of bezwaren geformuleerd. De deputatie formuleerde geen advies en het departement 
(Vlaams gewest) formuleerde gunstig advies.

Advies
Dienst Mobiliteit
Gunstig advies

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 30 stem(men) voor: Rina Arteel; Dieter Carron; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De 
Decker; Bart De Meulenaer; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - 
Desender; Kris Declercq; Frederik Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert 
Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Lieve Lombaert; Caroline Martens; Nathalie Muylle; 
Justine Pillaert; Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; 
Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Brecht Vermeulen; Bart 
Wenes; Margot Wybo
- 9 onthouding(en): Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Filip Deforche; 
Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Tina Feys; Jeaninne Vandenabeele; Bert Wouters

Artikel 1
Het ontwerp van gemeentelijk rooilijnplan wordt definitief vastgesteld.

14 2020_GR_00034 WEG/404-2020 Groepsaankoop signalisatie 
2020-2024 - lastvoorwaarden en 
gunningswijze - Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
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 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 36 en 
artikel 57, en meer bepaald  artikels 2, 36° en 48 die een gezamenlijke realisatie 
van de opdracht in naam en voor rekening van meerdere aanbesteders toelaat en 
artikel 43.

 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. Ontwerpbestek
2. Basisopdracht Raming

Voorgeschiedenis
Op 25 april 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen het dossier 
WEG/324-2015 'groepsaankoop signalisatie 2016-2019' goed. In dit dossier trad Stad 
Roeselare ook op als aanbestedende overheid voor DVV Midwest. 

Het dossier WEG/404-2020 is een heraanbesteding van het vorige dossier waarin Stad 
Roeselare opnieuw optreedt als aanbestedende overheid voor DVV Midwest.

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Groepsaankoop signalisatie 2020-2024” werd een bestek 
met nr. WEG/404-2020 opgesteld door het departement Onderhoud Openbaar Domein of 
de dienst Aankopen. Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

* Basisopdracht (Groepsaankoop signalisatie 2020-2024), raming: € 177.319,07 excl. 
btw of € 214.556,07 incl. 21% btw;
* Verlenging 1 (Groepsaankoop signalisatie 2020-2024), raming: € 177.319,07 excl. btw 
of € 214.556,07 incl. 21% btw;
* Verlenging 2 (Groepsaankoop signalisatie 2020-2024), raming: € 177.319,07 excl. btw 
of € 214.556,07 incl. 21% btw;
* Verlenging 3 (Groepsaankoop signalisatie 2020-2024), raming: € 177.319,07 excl. btw 
of € 214.556,07 incl. 21% btw. 

De totale uitgave voor deze opdracht wordt voor 4 jaar geraamd op € 709.276,28 excl. 
btw of € 858.224,28 incl. 21% btw.

Voor Stad Roeselare wordt de uitgave geraamd op € 119.441,42 excl. btw of € 
144.524,12 incl. btw. per jaar of € 477.765,68 excl. btw of € 578.096,48 incl. btw over 4 
jaar.

De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden en kan 3 maal 
expliciet verlengd worden. 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet 
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over de exact benodigde hoeveelheden. Deze raming overschrijdt de limieten van de 
Europese bekendmaking. Andere deelnemende besturen (gemeentebesturen en OCMW's) 
behorende tot DVV MidWest kunnen tijdens de looptijd van deze opdracht instappen 
tegen dezelfde voorwaarden.

Het stadsbestuur van Roeselare  zal als aanbestedende overheid de gunningsprocedure 
voeren en de opdracht gunnen.

De besturen die wensen aan te sluiten zullen echter verantwoordelijk blijven voor de 
uitvoering van de opdracht, dit op basis van de opdrachtdocumenten en de offerte. Deze 
besturen zullen aldus vrijgesteld zijn om zelf een gunningsprocedure te voeren.

Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve 
vereenvoudiging. De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking 
met het departement Onderhoud Openbaar Domein.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:

In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit 
besluit.
De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de opdracht.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 32 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Gerdi Casier; Peter Claeys; Griet 
Coppé; Liselot De Decker; Immanuel De Reuse; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek 
Debruyne - Desender; Kris Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; Eddy Demeersseman; 
Steven Dewitte; Tina Feys; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; 
Caroline Martens; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke 
Vanbrussel; Jeaninne Vandenabeele; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria 
Vanzieleghem; Bart Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 7 onthouding(en): Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen

Artikel 1
Het bestek met nr. WEG/404-2020 en de raming voor de opdracht “Groepsaankoop 
signalisatie 2020-2024”, opgesteld door Aankopen worden goedgekeurd. De 
lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in 
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van 
werken, leveringen en diensten. De raming over 4 jaar bedraagt € 709.276,28 excl. btw 
of € 858.224,28 incl. 21% btw.
Het stadsaandeel wordt geraamd op € 477.765,68 excl. btw of € 578.096,48 incl. btw

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure.

Artikel 3
De opdracht zal Europees bekend gemaakt worden.

Artikel 4
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Stad Roeselare wordt gemandateerd om de procedure te voeren en in naam van DVV 
Midwest bij de gunning van de opdracht op te treden.

Artikel 5
In geval van een juridisch geschil omtrent deze overheidsopdracht, is elk deelnemend 
bestuur van DVV Midwest mee verantwoordelijk voor alle mogelijke kosten in verhouding 
tot zijn aandeel in de opdracht.

Artikel 6
Afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de deelnemende besturen van DVV 
Midwest.

Artikel 7
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal en 
Europees niveau.

15 2020_GR_00035 ICT/063-2019 - Aankoop van een 
planningstool OOD en support - 
lastvoorwaarden en gunningswijze - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Juridische grond
 De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van 

bestuurshandelingen, en latere wijzigingen.
 Het Bestuursdecreet van 7 december 2018.
 Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikels 326 tot 

en met 341 betreffende het bestuurlijk toezicht.
 De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de 

rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, 
leveringen en diensten en concessies, en latere wijzigingen.

 De wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, meer bepaald artikel 41, 
§1, 1° (het geraamde bedrag excl. btw bereikt de drempel van € 214.000,00 
niet).

 Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 
de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

 Het KB van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen.

Bijlagen
1. Bestek
2. Raming
3. Bijlage C van het bestek voorbeeld planning
4. Bijlage D van het bestek Algemene werkafspraken  binnen OOD
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Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare zoekt ‘software as a service’ oplossing (SaaS) of een, door de 
aanbieder gehoste, web-toepassing om het planningsproces van onderhoud openbaar 
domein te beheren. Tevens wordt er ondersteuning gevraagd om de nieuwe tool te 
implementeren en extra support of service voor maat ontwikkelingen van de applicatie 
indien nodig.
De applicatie is nodig om het planningsproces binnen het onderhoud openbaar domein te 
automatiseren. De tool moet een oplossing bieden voor de planning op macroniveau (d.i. 
werkopdrachten en inspectieopdrachten voor de komende 2 à 3 weken) en op 
microniveau (opdrachten op een specifieke dag en uur plaatsen en toewijzen aan 
specifieke uitvoerders).

Context en argumentatie
In het kader van de opdracht “Aankoop van een planningstool OOD en support” werd een 
bestek met nr. ICT/063-2019 opgesteld door het departement ICT.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 88.750,00 excl. btw of € 107.387,50 
incl. 21% btw. Deze raming houdt rekening met 48 maanden gebruik van de tool. Het is 
de bedoeling dat de tool voor langere periode zal gebruikt worden. 

De raming excl. btw bereikt de limiet van € 214.000,00 voor het gebruik van de 
vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking niet. Er 
wordt dan ook voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

De dienst Aankopen heeft deze notule opgemaakt in samenwerking met het departement 
ICT en het departement Onderhoud Openbaar Domein.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
In deze fase van de opdracht zijn er nog geen definitieve financiële gevolgen aan dit 
besluit. De definitieve financiële gevolgen zullen pas gekend zijn bij gunning van de 
opdracht.

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 30 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Gerdi Casier; Peter Claeys; Griet 
Coppé; Liselot De Decker; Immanuel De Reuse; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek 
Debruyne - Desender; Kris Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; Eddy Demeersseman; 
Tina Feys; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline Martens; 
Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Jeaninne 
Vandenabeele; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Margot Wybo
- 1 stem(men) tegen: Dieter Carron
- 8 onthouding(en): Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Steven Dewitte; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen; Bert Wouters

Artikel 1
Het bestek met nr. ICT/063-2019 en de raming voor de opdracht “Aankoop van een 
planningstool OOD en support”, opgesteld door het departement ICT worden 
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goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en 
zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor 
aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 88.750,00 excl. 
btw of € 107.387,50 incl. 21% btw.

Artikel 2
Bovengenoemde opdracht wordt gegund bij wijze van de vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Artikel 3
De aankondiging van de opdracht wordt ingevuld en bekendgemaakt op nationaal niveau.

16 2020_GR_00033 Samenwerkingsovereenkomst tot 
gezamenlijke uitvoering van een trage weg - 
nieuw vervangend fietspad tussen de 
Veldbosstraat en de Kleine Moststraat - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. Samenwerkingsovereenkomst WVI RSL Glastuinbouwzone Trage weg - 

goedgekeurd gemeenteraad d.d. 25 februari 2019
2. Samenwerkingsovereenkomst WVI RSL Glastuinbouwzone Trage weg 20200305 

met aanduiding van de wijzigingen
3. 4912-Roeselare-GTZ inplanting TOMCO 20180605 fietsverbinding
4. 4921-Roeselare-Ovenhoek D fietspad veldbosstraat 20190625-A3_liggend_WVI

Voorgeschiedenis
Bij de realisatie, door de WVI, van het bedrijventerrein "Ovenhoek" is een deel van de 
Veldbosstraat gesupprimeerd. De WVI wil ter vervanging een trage verbindingsweg 
(vervangend fietspad) aanleggen langsheen deze nieuwe bedrijvenzone.
In de gemeenteraad van 25 februari 2019 werd de samenwerkingsovereenkomst tot 
gezamenlijke uitvoering van de trage weg goedgekeurd.

Context en argumentatie
In de bestaande overeenkomst was voorzien dat het nieuw aan te leggen fietspad na 
oplevering zou overgedragen worden aan de stad. In de nieuwe overeenkomst wordt 
deze fietsverbinding niet overgedragen naar de stad, wordt het niet opgenomen in het 
openbaar domein en blijft het eigendom van de WVI.

De reden voor deze wijziging is om de ontwikkelingskansen van het stuk bedrijventerrein 
ten noorden van het nieuw aan te leggen fietspad maximaal te houden. Het belangrijkste 
aspect hierbij is dat de kruising van het fietspad met nutsvoorzieningen ifv de 
wederzijdse elektriciteits- en warmtelevering tussen de serres en deze noordelijke zone 
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op een eenvoudigere en snellere manier kan gerealiseerd worden. In dat opzicht is het 
opportuun dat het fietspad integraal deel uitmaakt van de bedrijvenzone ovenhoek in zijn 
geheel en niet opgenomen is in het openbaar domein.

Aan het tracé en het publiek karakter wordt evenwel niet geraakt.

Bijkomend voordeel voor de stad is dat WVI het onderhoud ook op zich zal nemen.

Daarnaast dient aanvullend bij wat in de bestaande overeenkomst voorzien was ook  te 
worden voorzien in een veilig fietspad langsheen het resterende (vernieuwde) stuk 
Veldbosstraat. WVI zal hiervoor het nodige doen. Na aanleg en oplevering wordt het 
nieuwe fietspad langs het resterende stuk Veldbosstraat kosteloos overgedragen aan de 
stad.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Kosten ten laste van het budget van de Stad:

Realiseren van een alternatieve trage verbinding voor de Glastuinbouwzone

ENV02 /  P02-0103 / ACT 11005 / € 122.527,00

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 32 stem(men) voor: Cyriel Ameye; Rina Arteel; Gerdi Casier; Peter Claeys; Griet 
Coppé; Liselot De Decker; Immanuel De Reuse; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek 
Debruyne - Desender; Kris Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; Eddy Demeersseman; 
Steven Dewitte; Tina Feys; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; 
Caroline Martens; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke 
Vanbrussel; Jeaninne Vandenabeele; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria 
Vanzieleghem; Bart Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
- 7 onthouding(en): Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Lieve 
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Brecht Vermeulen

Artikel 1
De samenwerkingsovereenkomst tussen de WVI en de Stad Roeselare tot gezamenlijke 
uitvoering van een trage weg wordt goedgekeurd zoals in bijlage toegevoegd. Deze 
samenwerkingsovereenkomst vervangt de overeenkomst, goedgekeurd door de 
gemeenteraad op 25 februari 2019.

Artikel 2
De Stad gaat akkoord met de overdracht van de grond met het nieuwe fietspad langs het 
resterende stuk Veldbosstraat na de voorlopige oplevering. De opdracht tot de 
overdracht wordt aan de Afdeling Vastgoedtransacties gegeven. Het Kantoor van de 
Rechtszekerheid wordt ervan ontslagen van de verplichting ambtshalve inschrijving te 
nemen bij de overschrijving van de akte overdracht. De Vlaamse commissaris van de 
Afdeling Vastgoedtransacties kan de Stad vertegenwoordigen voor het ondertekenen van 
de akte.
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IR 6 Amendement van raadslid Eddy Demeersseman: Het reglement 
"computer in je rugzak" uitbreiden naar het volwassenenonderwijs.

Indiener(s):
Eddy Demeersseman,                      Groen                   

Toelichting:
Daarvoor zijn enkel heel goede argumenten:

 bij groepen van het volwassenenonderwijs is de behoefte aan digitale 
ondersteuning groot. We denk daarbij in de eerste plaats aan de groep 
anderstaligen in de opleidingen "Nederlands Tweede Taal", aan cursisten 
tweedekansonderwijs (gericht op het behalen van diploma secundair onderwijs) 
en aan cursisten in opleidingen gericht op knelpuntberoepen.

 het volwassenenonderwijs zal wellicht heel laat en zelfs niet meer opstarten. Dus 
het probleem is groter en langer.

 het volwassenenonderwijs zit vanaf het begin in een "teaching"-formaat. Dit wil 
zeggen de lessen lopen gewoon verder in afstandsonderwijs. De kloof tussen de 
"haves" en de"not haves" wordt dus alsmaar groter

 het belang van taal/opleiding van volwassenen (en dus ouders) is een heel 
belangrijke factor in de onderwijskansen van hun kinderen (met andere woorden 
als we nu niets doen krijgen we de rekening dubbel en dik, achteraf 
gepresenteerd)

 de cursisten van het volwassenenonderwijs zijn heel erg gemotiveerd. Het zou 
heel jammer zijn deze motovatie te fnuiken.

Amendement reglement "computer in je rugzak":

 in het reglement wordt de term "secundair onderwijs" telkens vervangen door 
"secundair (volwassenen)onderwijs"

 in het reglement wordt de term "leerling" vervangen door "leerling/cursist"
 in het reglement wordt in artikel 5, punt i) de zin "de leerling verbindt zich tot het 

voldoen aan de leerplicht" vervangen door de "leerling/cursist verbindt zich tot of 
het voldoen aan de leerplicht of aan het voleindigen van de opleiding "Nederlands 
Tweede Taal" of aan het voleindigen van een opleiding gericht op het behalen van 
een beroepskwalificatie. 

Stemming op het initiatiefrecht
Afgekeurd door de gemeenteraad met 

- 3 stem(men) voor: Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Bert Wouters
- 36 stem(men) tegen:Cyriel Ameye; Rina Arteel; Dieter Carron; Gerdi Casier; Peter 
Claeys; Griet Coppé; Liselot De Decker; Bart De Meulenaer; Immanuel De Reuse; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Frederik 
Declercq; Filip Deforche; Piet Delrue; Tina Feys; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk 
Kindt; Dirk Lievens; Lieve Lombaert; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Justine Pillaert; 
Siska Rommel; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel; Jeaninne 
Vandenabeele; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Brecht 
Vermeulen; Bart Wenes; Margot Wybo
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20 2020_GR_00061 Verlenging en uitbreiding  van het 
subsidiereglement 'computer in je rugzak'  - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid
Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Bijlagen
1. 181022_GR_Eensluidend Uittreksel_reglement computer in je rugzak
2. 200414_ontwerp _verlenging_uitbreiding_reglement computer in je rugzak_met  

aanduiding wijzigingen
3. 200414_ontwerp_verlenging_uitbreiding_reglement computer in je rugzak
4. 200504_uitbreiding_Reglement_computer_in_je_rugzak - na aanpassing artikel 4 

en 10

Voorgeschiedenis
De gemeenteraad keurde op 22 oktober 2018 het reglement "computer in je rugzak" 
goed, ter ondersteuning van de digitale integratie in het secundair onderwijs.  

Tijdens de huidige coronacrisis werd door het onderwijs een duidelijke digitale armoede 
vastgesteld in de stad:

 Er zijn gezinnen met schoolgaande kinderen die niet beschikken over een digitaal 
toestel (PC, laptop of tablet) en internet.

o In het basisonderwijs gaat dat over ruim 330 gezinnen:
 Stedelijk: 60 gezinnen
 GO! (Scholengroep 26): 120 gezinnen (na aftrek van inspanningen 

van de school die al eigen toestellen in bruikleen heeft uitgeleend 
aan gezinnen).

 Vrij (Arkorum): 150 gezinnen
o In het secundair onderwijs: er werd (nog) geen informatie aangeleverd 

over de tekorten van secundaire scholen van Roeselare. De minister van 
Onderwijs spreekt over 1% tot 2% van de leerlingen die niet beschikken 
over een computer thuis. Dat zou over 140 leerlingen gaan die onderwijs 
lopen in Roeselare (70-tal inwoners van Roeselare) 

 GO! (scholengroep 26): 100 leerlingen.
 Vrij (Arkorum): 90 leerlingen

 Er zijn gezinnen met schoolgaande kinderen, waarvan de ouders (en de kinderen) 
niet zelfstandig digitaal vaardig zijn en zonder toelichting of hulp hun kind niet 
kunnen laten werken met digitale toestellen of software.

 Er zijn kinderen/jongeren die tegelijkertijd op hetzelfde digitale toestel moeten 
werken, er is onvoldoende hardware beschikbaar voor ieder gezinslid om in een 
pre-teaching traject alle kinderen voor hun eigen leertraject apart te kunnen 
bereiken.

 Er zijn gezinnen die niet beschikken over basismaterialen om leerstof te 
verwerken en in te oefenen, zoals een potlood, gum, slijper, lat, … 

Het onderwijsveld wenst de digitale bereikbaarheid te vergroten en vraagt ondersteuning 
aan de stad. 
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Context en argumentatie
De noodzaak aan een digitaal toestel, per leerling, is afhankelijk van de alternatieve 
leervormen die scholen kiezen om leerstof aan te bieden, tijdens de periode waarin de 
lessen zullen geschorst zijn. Dit is een pedagogische keuze die van school tot school kan 
variëren.

 Digitaal lesgeven is op vandaag nog niet overal ingeburgerd in het basis- en 
secundair onderwijs van Roeselare. Afstandsonderwijs beperkt zich op vandaag 
tot het digitaal doorsturen of aanbieden van downloadbare lesbundels (uit 
werkboeken) met uitleg en opdrachten. Dit zijn vaak zaken die ook op papier 
gelezen of ingevuld worden en teruggestuurd worden naar de leerkracht. Voor 
deze onderwijsmethodieken is een digitaal toestel, per leerling, niet strikt 
noodzakelijk. Leerlingen die niet over een toestel beschikken kunnen verder op 
papier geholpen worden. Er kan via andere kanalen contact opgenomen worden 
met de leerling (zoals via telefoon, smartphone toepassingen zoals whats app, 
skype mobile, …, post, via andere leerlingen of ouders in de buurt, via 
drempelbezoek, …) voor het overbrengen van leerstof, het inoefenen van leerstof, 
het geven van feedback, …  Pedagogische begeleidingsdiensten ondersteunen 
schoolteams in methodiek en didactiek voor het bereiken en ondersteunen van 
kwetsbare leerlingen.   

 Schoolteams kunnen er ook voor opteren om digitale toepassingen te gebruiken 
als alternatieve leervorm in (alle) lessen. In dat geval wordt er (enkel) gewerkt 
met digitale leerplatformen, elektronische leeromgevingen of digitale 
leermiddelen. De toegang tot het digitaal leermateriaal voor leerlingen (en hun 
ouders/voogd) is dan essentieel, zowel tijdens de lessen op school als voor het 
maken of voorbereiden van schooltaken thuis. Dat betekent dat een toestel (PC, 
Laptop of tablet) + software + internetconnectie noodzakelijk is, per leerling, om 
de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen. Pedagogische 
begeleidingsdiensten ondersteunen schoolteams over het gebruik van digitale 
platformen en tools, alsook het bereiken en ondersteunen van kwetsbare 
leerlingen in het gebruik van die digitale toepassingen

De stad kiest ervoor om een duurzame en structurele ondersteuning te ontwikkelen voor 
Roeselaarse scholen. Als scholen, mede onder impuls van deze corona-crisis, de keuze 
maken om digitale leervormen standaard te gebruiken in de lessen, moet er blijvende 
aandacht zijn voor gelijke onderwijskansen bij digitaal arme gezinnen in de stad. 
Lesmateriaal dat nu digitaal omgezet en ontwikkeld wordt voor afstandsonderwijs tijdens 
deze periode, zal in de toekomst wellicht ook verder gebruikt worden in de klas. Er wordt 
verwacht dat meer scholen, zowel in het basis- als in het secundair onderwijs zullen 
kiezen voor (verdere) digitale integratie na deze periode.

De stad respecteert de keuze van het onderwijs inzake alternatieve leervormen. Er 
worden vanuit de stad geen keuzes vooropgesteld of gestimuleerd. De stad bewaakt wel 
gelijke onderwijskansen in Roeselare. Indien scholen opteren voor digitale integratie, 
wordt ondersteuning geboden aan scholen om de toegang tot IT-toestellen (inclusief 
softwarepakketten, onderhoud, …) te garanderen aan gezinnen in armoede.

De stad kiest ervoor om in te zetten op kwalitatief IT-materiaal. De 
scholengemeenschappen hebben IT-raamcontracten en werken met bepaalde toestellen 
of software die gekend zijn bij leerkrachten. Het is belangrijk dat leerlingen over 
diezelfde of gelijkaardige toestellen en functies beschikken, zodanig dat zij optimaal 
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kunnen werken met het didactisch materiaal dat aangeboden wordt. De stad stimuleert 
scholen om de nodige of gewenste toestellen zelf ter beschikking te stellen aan (digitaal 
arme) gezinnen, met de nodige software en de nodige IT-ondersteuning vanuit de school 
of vanuit de IT-firma’s waar mee samengewerkt wordt. Hierin staat het de ouders 
uiteraard vrij om dit aanbod te weigeren of zelf in alternatieven te voorzien.

Er wordt bijgevolg NIET geopteerd om lokaal tweedehands PC's in te zamelen en uit te 
delen aan digitaal arme gezinnen, omwille van

 het ontbreken van garantie over het besturingssysteem, software, licenties, … die 
nodig zijn om met de digitale leervormen te werken 

 De organisatie Digitalforyouth waarschuwt dat ervaringen uit het verleden hebben 
geleerd dat inzamelingen bij particulieren doorgaans laptops opleveren die ouder 
zijn en van mindere kwaliteit, waardoor het grootste deel niet meer ingezet kan 
worden voor een kwalitatief tweede leven. Dit vraagt meer werk en kosten die 
niet opwegen ten opzichte van het aantal laptops dat wel bruikbaar is. Er wordt 
beter verwezen naar bovenlokale acties, die inzamelen bij grote bedrijven en 
scholen bedienen. 

Er wordt dus voorgesteld om het reglement computer in je rugzak met onmiddellijke 
ingang te verlengen voor het secundair onderwijs en uit te breiden naar het 
buitengewoon- en het basisonderwijs in Roeselare. De stad komt tegemoet aan de 
scholen, via een toelage van 200 euro, per leerling, per toestel, voor de aankoop van 
digitale toestellen, inclusief software en herstelgarantie, die (tijdelijk) gratis of via 
huurkoop ter beschikking worden gesteld aan leerlingen die voldoen aan criteria van 
financiële armoede. 
 
Daarnaast kunnen secundaire scholen ook bijkomende (tweedehands) toestellen 
aanvragen via hun koepels, bij het project digitalforYouth, om uit te delen aan digitaal 
arme gezinnen.  

Advies
Kredietcontrole Financiën
Gunstig advies

Visum 2020/348  dd. 15/04/2020

Bij eerstvolgende AMJP2020/1 zal het budget verhoogd worden.

Financiële en beleidsinformatie
Visum verleend

Financiële informatie
De verlenging van het reglement was voorzien in het meerjarenplan, de uitbreiding niet. 

Secundair onderwijs: Er wordt een stijging verwacht van het aantal deelnemende scholen 
voor dit en de komende schooljaren door deze crisis. Er werd ook een stijging geraamd in 
deze legislatuur, maar eerder beperkt en meer uitgestrekt in de tijd. 

Basisonderwijs: Niet alle scholen zullen kiezen voor digitale integratie, niet alle scholen 
zullen even vlug reageren en niet alle gezinnen zullen in aanmerking komen voor de 
criteria. Er wordt een raming van 200 aanvragen geschat voor deze coronaperiode (start 

https://www.digitalforyouth.be/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/alternatieve-vormen-van-leren#Aanvraag_laptops_kwetsbare_leerlingen
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na de paasvakantie). Dit is een meerkost van 40 000 euro voor de stad, bovenop het 
geraamde budget voor computer in je rugzak (secundair onderwijs) in 2020. 

Raming meerkost:  

ACT11396 - Verder stimuleren 
van deelsystemen voor 

schoolmaterialen, waaronder het 
project 'Computer in je rugzak'

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Voorziene budget 8 000 9 000 10 000 12 000 12 000 12 000
Te verwachten kost secundair 
onderwijs (zeer ruwe raming)

 Eenmalig 2020 --> via het 
project digitalforyouth / 
budget voorzien voor extra 
50 leerlingen

 raming 100 leerlingen per 
jaar (1 leerjaar waarmee 
digitale integratie gestart 
wordt)

15 000 15 000 15 000 20 000 20 000 20 000

Te verwachten kost 
basisonderwijs (zeer ruwe 
raming) - 

 Eenmalig 2020, budget 
voorzien voor 200 
gezinnen 

 Verderzetting afhankelijk 
van noden (alle leerjaren)

40 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

meerkost 47 000 16 000 15 000 18 000 18 000 18 000

 

 

Beleidsinformatie
ACT11396 - Verder stimuleren van deelsystemen voor schoolmaterialen, waaronder het 
project 'Computer in je rugzak'

Besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met 
- 26 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker; José 
Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq; Piet Delrue; 
Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; 
Dirk Lievens; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; 
Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart 
Wenes; Bert Wouters; Margot Wybo
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- 13 stem(men) tegen: Cyriel Ameye; Dieter Carron; Peter Claeys; Bart De Meulenaer; 
Immanuel De Reuse; Frederik Declercq; Filip Deforche; Tina Feys; Lieve Lombaert; 
Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht Vermeulen

Artikel 1
De verlenging en uitbreiding van het subsidiereglement 'computer in je rugzak' wordt 
goedgekeurd zoals in bijlage gevoegd.



1 
 

 

Reglement ‘computer in je rugzak’ 
 

Besluit gemeenteraad 4 mei 2020 

 

 

 

Artikel 1 – Doel 

 
Dit subsidiereglement draagt bij tot gelijke onderwijskansen voor leerlingen in armoede, in het 
basis en secundair in onderwijs. 
 
In de huidige samenleving is digitale geletterdheid een voorwaarde om zich staande te houden 
en zichzelf te ontwikkelen. Ook in het onderwijs wordt aandacht besteed aan digitale 
geletterdheid:  
 

- Scholen maken gebruik van digitaal leermateriaal, online communicatieplatformen en 
ICT-toepassingen.  

 
- Sommige scholen gaan een stap verder en kiezen er voor om (eigen) tablets of laptops 

volledig te integreren in de lessen, waarbij digitale toepassingen gebruikt worden als 
alternatieve leervorm in (alle) lessen.  

 
In dat laatste geval is de toegang tot digitaal leermateriaal voor leerlingen (en hun 
ouders/voogd) essentieel, zowel tijdens de lessen op school als voor het maken of 
voorbereiden van schooltaken thuis of afstandsonderwijs. Dat betekent dat een toestel (PC, 
Laptop of tablet) + software + internetconnectie noodzakelijk is, per leerling, om de 
ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen.  
 
De stad respecteert de keuze van het onderwijs inzake alternatieve leervormen. Er worden 
vanuit de stad geen keuzes vooropgesteld of gestimuleerd. De stad bewaakt wel gelijke 
onderwijskansen in Roeselare. Indien scholen opteren voor digitale integratie wordt 
ondersteuning geboden aan scholen om de toegang tot IT-toestellen (inclusief 
softwarepakketten, onderhoud, …) te garanderen aan gezinnen in armoede. 
 
Dit subsidiereglement ondersteunt Roeselaarse scholen om de nodige of gewenste digitale 
toestellen ter beschikking te stellen aan gezinnen in (digitale) armoede, MET de nodige 
software, onderhoudsgarantie EN de nodige IT-ondersteuning vanuit de school of vanuit de IT-
firma’s waar mee samengewerkt wordt.  
 

Artikel 2 – Definities  

 

Digitale geletterdheid omvat alle digitale vaardigheden, zoals het zoeken, vinden, beoordelen en 

verwerken van informatie op internet, je veilig kunnen bewegen op het internet, het aansturen 

van computers, programmeren, het bewust inzetten van digitale media, … 

 

IT-toestellen is het geheel van toestellen die ons helpen bij het gebruiken van de digitale 

informatie. De meest voor de hand liggende zijn de PC, de laptop, de smartphone en de tablet. 

 

Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van 

het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde 

leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kan enkel worden overbrugd wanneer de 

samenleving een appèl doet op het psychologisch kapitaal van personen die in armoede leven 

en van hun omgeving. De samenleving maakt daarbij ook de economische, sociale en culturele 
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kapitaalvormen voor hen toegankelijk. Zo krijgt iedereen gelijke kansen op niet kwetsende 

sociale en maatschappelijke interacties en op waardevolle bindingen met zichzelf, de anderen, 

de maatschappij en de toekomst.1  

 

De vluchtelingenstatus wordt toegekend aan een persoon als die uit gegronde vrees voor 

vervolging wegens ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of 

zijn politieke overtuiging, zich bevindt buiten het land waarvan hij de nationaliteit bezit, en die de 

bescherming van dat land niet kan of niet wil inroepen, of die daarheen niet kan of niet wil 

terugkeren. Deze personen krijgen een speciale verblijfskaart als vluchteling en kunnen niet 

teruggestuurd worden naar hun thuisland. Aan personen die hier niet aan voldoen kan de 

subsidiaire beschermingsstatus toegekend worden als er zwaarwegende gronden bestaan om 

aan te nemen dat zij een reëel risico lopen op ernstige schade bij een terugkeer naar hun land 

van herkomst. Deze richtlijn heeft tot gevolg dat een tijdelijke, maar verlengbare, verblijfstitel 

dient te worden toegekend aan vreemdelingen 

 

Problematische afwezigheid op school:  Leerlingen die zonder geldige reden afwezig zijn op 

school worden door de school geregistreerd als een problematische afwezigheid. Vanaf 5 halve 

dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor leerlingenbegeleiding 

(CLB) in voor begeleiding. Er wordt gezocht naar de oorzaak van het spijbelen, en er wordt 

samen met de ouders en het kind naar een oplossing gezocht, vb. extra begeleiding of externe 

hulpverlening. 

 

Artikel 3 – Begunstigden  

 

De aanvrager is een school met vestigingsplaats op het grondgebied van de stad Roeselare en 

kan geïdentificeerd worden aan de hand van een instellingsnummer, toegekend door het 

Ministerie van Onderwijs. 

 

Artikel 4 – Subsidie 

 

De Stad kent een subsidie toe aan de school van maximum 200 euro per leerling die voldoet 

aan de criteria, zoals omschreven in artikel 5. Bij overschrijding van het daarvoor voorziene 

budget kan het bedrag per leerling verminderd worden.   

 

De subsidie kan maximaal voor 1 toestel en 1 maal per bedoelde leerling toegekend worden, 

per leeftijdsstructuur van het leerplichtonderwijs in Vlaanderen, zijnde maximaal 1 maal tijdens 

het basisonderwijs en maximaal 1 maal tijdens het secundair onderwijs. 

 

Artikel 5 -  Voorwaarden  

 

De stad verleent de subsidie onder volgende voorwaarden  
 

a) De school verbindt zich ertoe om IT-toestellen te integreren als middel in het 
pedagogisch project van de school. IT-toestellen worden maximaal geïntegreerd in de 
lessen.   
 

b) De school stelt het toestel, inclusief software en herstelgarantie (tijdelijk) gratis ter 

beschikking aan gezinnen in armoede OF biedt het toestel via huurkoop aan, waarbij de 
leerling/het gezin eigenaar wordt van het toestel.  
 

 
1 We baseren ons op de definitie van Vranken aangevuld door Tine van Regenmortel.  

116/124



3 
 

o De bijdrage van de ouders die kiezen voor huurkoop bedraagt maximaal de 
effectieve kost van het toestel + software + onderhoudsgarantie, verminderd 
met de subsidie die door de stad werd toegekend.  

o Het basisonderwijs houdt hierbij rekening met de richtlijnen van de Vlaamse 
overheid inzake schoolkosten:  

▪ ICT-materiaal staat in de lijst met materiaal dat de school gratis ter 
beschikking moet stellen als hiermee gewerkt wordt. Dat betekent ook 
dat de school bij het uitlenen van het toestel geen waarborg kan vragen. 
De school dient het toestel ook te herstellen en te vervangen op eigen 
kosten.  

▪ Indien de school, als extra leerkans, het toestel via huurkoop aan het 
gezin wil aanbieden (waarbij het gezin eigenaar wordt van het toestel) 
dient het basisonderwijs rekening te houden met de maximumfactuur als 
de kost hiervan wordt doorgerekend aan de ouders. 

 
c) De school voorziet een onderhoudscontract waarbij leerlingen hun IT-toestel via de 

school binnen kunnen brengen, laten repareren en de volgende werkdag terug kunnen 
ontvangen. Ook in de vakantieperiodes wordt in een goede service voorzien.  

 
d) De school verbindt zich ertoe om de schoolgebonden kosten voor schoolboeken en 

andere tools te verminderen, voor zaken die door het betreffende digitale toestel 
vervangen kunnen worden (zoals rekenmachines, woordenboeken, atlassen, 
naslagwerken,…).    

 
e) De school staat in voor goede en regelmatige communicatie met ouders/voogd over de 

pedagogische visie ten aanzien van digitale integratie, het gebruik van IT-toestellen in de 
klas en thuis, de modaliteiten om het IT-toestel te verkrijgen via de school en de 
subsidie van de Stad Roeselare.  

 

f) De school staat in voor basic IT-ondersteuning aan ouders / leerlingen om met het 
toestel en de digitale of online-programma’s te kunnen werken. De school informeert de 
gezinnen over internetconnectie en verwijst de gezinnen indien nodig door naar het 
Welzijnshuis.  
 

g) De school verbindt zich ertoe om de betrokken ouders of voogd te informeren over de 
vrijetijdspas van Stad Roeselare en helpt het gezin om deze vrijetijdspas te bekomen. De 
school verbindt zich ertoe de ouders of voogd te informeren over rechten, zoals 
bijvoorbeeld de studietoelage, via www.rechtenverkenner.be of toeleiding naar 
welzijnsactoren in de stad die rechtenverkenning uitvoeren zoals OCMW, CAW, …  
 

h) De leerling waarvoor de school een subsidie vraagt voldoet aan volgende criteria: 
  

1. De leerling is ingeschreven in een school te Roeselare   
  

2 Het gezin (één of meerdere ouders / voogd van de leerling):  
 

a. heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.  
 

OF 

b. geniet budget- en/of schuldhulpverlening bij het Welzijnshuis, CAW, My 
Trusto of een extern advocaat. 
 

OF  

c. voldoet aan 3 of meer van onderstaande risico’s van armoede bij het 
moment van de aanvraag:  
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• ontvangt een studietoelage;   

• geniet een vervangingsinkomen (zoals ziekte-uitkering, leefloon, 

werkloosheidsuitkering, …);   

• heeft een vluchtelingstatus of een subsidiaire beschermingsstatus;  

• heeft geen wettig of een tijdelijk verblijfsstatuut;  

• heeft een instabiele woonsituatie (zoals dreigende uithuiszetting, wonen 

in een caravan,  …);  

• heeft 3 of meer kinderen ten laste 

• is een éénoudergezin 

• bevindt zich in regelmatige of langdurige werkloosheid   

• kent een instabiele gezinssituatie (wisselende samenstellingen gezin, …);    

• is niet het eigen gezinsverband van de leerling (tehuis, 

pleeggezin,asielcentrum …).  

 

i) De leerling verbindt zich tot het voldoen aan de leerplicht. Bij frequente problematische 
afwezigheid kan de school beslissen om het toestel niet (verder) toe te kennen, een 
restsaldo te vorderen of het toestel terug te vorderen, na dialoog met de ouders en 
rekening houdende met het belang van de jongere.  
 

j) Voor leerlingen die de school (vroegtijdig) verlaten kan de school het toestel 
terugvorderen. Indien het gezin het toestel in het systeem van huurkoop least en indien 
het toestel nog niet is afbetaald, kan de school het restsaldo opeisen, na dialoog met 
de ouders. De school brengt de stad hiervan op de hoogte bij de rapportage over de 
resultaten.  

 

Artikel 6 – Aanvraag- en toekenningsprocedure 

 

De school bezorgt een lijst met het aantal leerlingen die voldoen aan de criteria zoals 

omschreven in artikel 5 en een engagementsverklaring voor aanwending van de subsidie 

volgens de voorwaarden zoals omschreven in dit reglement.  

 

De school informeert de ouders of voogd.  

 

Artikel 7 – Uitbetaling 

 

Na ontvangst van de lijst en de engagementsverklaring van de school wordt de subsidie 100% 

uitbetaald aan de school, op het rekeningnummer zoals vermeld op de engagementsverklaring. 

Bij het begin van het volgend schooljaar volgt indien nodig een afrekening of verrekening van de 

toegekende subsidie, na rapportage en controle van de resultaten.  

 

Artikel 8 – Controle en voorwaarden na toekenning 

 

De school vermeldt in alle communicatie over deze subsidie ‘met steun van stad Roeselare’. 

 

De school werkt verder aan visievorming en ondersteuning van leerkrachten over het gebruik 

en integratie van IT-toestellen in de lessen.  

 

Indien het toestel door de school via huurkoop wordt aangeboden aan het gezin in armoede 

wordt de toegekende subsidie per leerling integraal toegekend aan het gezin in armoede, via 

een lagere factuur, met volgende afspraken: 
• het betrokken gezin heeft altijd de keuze om het resterende bedrag te 

vereffenen via een afbetalingsplan, met een afbetalingstermijn die minstens 
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overeenkomt met de  garantietermijn van het toestel (vb. 2 jaar, 3 jaar of 4 

jaar).  

• het gezin wordt pas eigenaar van het toestel na volledige betaling van het toestel 

(zijnde de effectieve kost, verminderd met de subsidie van de stad). 

• bij onwettige afwezigheid of het verlaten van de school kan het toestel 
teruggevorderd worden door de school of kan de school het restsaldo opeisen.   

 

De school neemt actief deel aan netwerkmomenten om ervaringen te delen.  

 
De school verbindt zich ertoe te rapporteren over de resultaten van de subsidie. De school 

bezorgt op het einde van ieder schooljaar een overzicht van  

• het aantal leerlingen waarvoor subsidie werd aangevraagd 

• algemene kenmerken van de leerlingen waarvoor de subsidie werd aangevraagd 
(woonplaats, leeftijd, …)  

• de manier waarop de subsidie als korting toegekend wordt aan de ouders via de 
schoolfactuur (vb. afbetaling van het toestel op 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, …)  

• wijzingen ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag (leerlingen die stoppen, 
halverwege toekomen, …)  

 
In toepassing  van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending 
van subsidies, is de begunstigde van de subsidie ertoe gehouden: 

• De stad toe te laten voor zover als nodig de echtheid van de gegevens van de 
subsidieaanvraag te controleren en hieromtrent inlichtingen in te winnen met alle 
middelen die zij hieromtrent nodig acht;  

• De subsidie uitsluitend aan te wenden voor het doel waarvoor zij werd toegekend; 

• Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van het stadsbestuur toe te staan om 
eventueel ter plaatse, de aanwending van de toegekende subsidie te controleren. 

 
Bij niet naleving van deze bepalingen, kan het stadsbestuur overgaan tot de gehele of gedeeltelijke 
terugvordering van de toegekende subsidie. 
 
 

Artikel 9 - Betwistingen/beroep 

 
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van 
Burgemeester en Schepenen.  
 
Betwistingen moeten, binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de aanvraag van 
de subsidie aan de subsidieaanvrager, per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs 
gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Botermarkt 2, 8800 
Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs.  

 
 
Artikel 10 – Inwerkingtreding 

 
Dit reglement treedt in voege op 15 april 2020 (schooljaar 2019-2020). Dit reglement heeft 
een bepaalde duur en neemt, behoudens vroegere vervanging, aanpassing of afschaffing, een 
einde op 31/12/2025. 
 
 
Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 4 mei 2020. 
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23 2020_GR_00055 MIROM ov - Algemene vergadering op 26 mei 
2020 - Agenda en toekenning van het 
mandaat aan de vertegenwoordigers  - 
Goedkeuring

Beschrijving
Regelgeving bevoegdheid (bijzonder)

 Artikel 432, alinea 3 van het decreet lokaal bestuur: 
de vaststelling van het mandaat dient herhaald te worden voor elke algemene 
vergadering

 Statuten van MIROM ov.

Juridische grond
Artikel 43 van het gemeentedecreet
Artikel 35 van het gemeentedecreet

Bijlagen
1. Uitnodiging van MIROM op de algemene vergadering op 26.05.2020
2. Jaarrekening 2019 met CV
3. Jaarverslag 2019_ter goedkeuring AV
4. Presentiegelden 2019_nieuwe legislatuur
5. Presentiegelden 2019_oude legislatuur
6. Jaarrekening 2019 met CV_def

Voorgeschiedenis
De Stad Roeselare is voor de afvalophaling en -verwerking lid van MIROM ov.

Context en argumentatie
Met de brief d.d. 6 april 2020 van MIROM ov worden de vertegenwoordigers namens de 
Stad uitgenodigd tot de algemene vergadering op 26 mei 2020 met volgende agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten)
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2019.
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris.
5. Benoeming van Bestuurders.
6. Varia.

In de gemeenteraadszitting van 21 januari 2019 werden dhr. Marc Vanwalleghem en dhr. 
Piet Delrue aangeduid als effectieve vertegenwoordigers en dhr. Stefaan Van Coillie en 
mevr. Caroline Martens als plaatsvervangende vertegenwoordigers voor de algemene 
vergaderingen voor de resterende duur van de legislatuur.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
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Er zijn geen financiële gevolgen.

Besluit
Artikel 1
Er wordt goedkeuring verleend aan de vermelde agendapunten op de agenda, waarbij 
een beslissing moet genomen worden en die voorgelegd worden op de algemene 
vergadering van MIROM ov op 26 mei 2020:

1. Verslag van de Raad van Bestuur (art. 24 der statuten)
2. Verslag van de Commissaris.
3. Goedkeuring van de jaarrekening per 31.12.2019.
4. Kwijting van de Bestuurders en de Commissaris..
5. Benoeming van Bestuurders.
6. Varia.

Stemming op artikel 1
- 24 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Peter Claeys; Griet Coppé; Liselot

De Decker; José Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris
Declercq; Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk
Lievens; Caroline Martens; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie;
Mieke Vanbrussel; Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria
Vanzieleghem; Bart Wenes; Margot Wybo

- 2 stem(men) tegen: Cyriel Ameye; Filip Deforche
- 13 onthouding(en): Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Immanuel De Reuse;

Frederik Declercq; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Tina Feys; Lieve
Lombaert; Justine Pillaert; Siska Rommel; Jeaninne Vandenabeele; Brecht
Vermeulen; Bert Wouters

Artikel 2
Aan de aangeduide vertegenwoordigers wordt het mandaat toegekend. Zij worden 
opgedragen hun stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen in de 
gemeenteraad van heden.

Stemming op artikel 2
- 23 stem(men) voor: Rina Arteel; Gerdi Casier; Griet Coppé; Liselot De Decker;

José Debels; Francis Debruyne; Veroniek Debruyne - Desender; Kris Declercq;
Piet Delrue; Michèle Hostekint; Geert Huyghe; Henk Kindt; Dirk Lievens; Caroline
Martens; Nathalie Muylle; Matthijs Samyn; Stefaan Van Coillie; Mieke Vanbrussel;
Tom Vandenkendelaere; Marc Vanwalleghem; Ria Vanzieleghem; Bart Wenes;
Margot Wybo

- 5 stem(men) tegen: Cyriel Ameye; Peter Claeys; Immanuel De Reuse; Tina Feys;
Jeaninne Vandenabeele

- 11 onthouding(en): Dieter Carron; Bart De Meulenaer; Frederik Declercq; Filip
Deforche; Eddy Demeersseman; Steven Dewitte; Lieve Lombaert; Justine Pillaert;
Siska Rommel; Brecht Vermeulen; Bert Wouters

Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de uitvoering van de 
hierbij genomen beslissing en er onder meer kennis van te geven aan de intercommunale 
MIROM Roeselare ov, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. 



Corona-debat
Toelichting over de maatregelen en acties naar aanleiding van de beslissingen van de 
Nationale Veiligheidsraad ter bestrijding van corona en de mogelijkheid tot vraagstelling.

5 mei 2020 1:10 - De voorzitter sluit de zitting

Aldus gedaan in zitting van 4 mei 2020

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Piet Delrue
Voorzitter gemeenteraad
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