
 

 

 

 

 

 

Beste lezer, 

 

Koken kost geld en een school laten functioneren ook. 

 

Wanneer de VBS Merksplas in handen gegeven werd van het autonome schoolbestuur dat 

nog steeds fungeert, zetten de zusters van Huldenberg 2,5 miljoen Belgische frank op de 

rekening van de school. Volgens hun zeggen was het bedoeld “voor als ge eens een ernstige 

tegenslag hebt”. Gelukkig hebben we die tegenslag niet gehad. 

 

Over de betaling van de leerkrachten moet het schoolbestuur zich niet veel zorgen maken. 

Afhankelijk van het aantal leerlingen krijgt men lestijden toegekend en in verhouding kan 

men leerkrachten tewerkstellen. De wedden van de leerkrachten worden rechtstreeks door de 

Vlaamse Gemeenschap aan hen gestort. Stellen we er teveel aan dan draait de school er wel 

voor op, natuurlijk. Dat laatste wordt dus uiteraard vermeden. 

 

Verder krijgt de school werkingstoelagen op basis van het aantal leerlingen in 2 schijven per 

jaar gestort vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Daarmee moet de werking van het 

schoolgebeuren volledig gefinancierd worden. De middagrefter hoort niet bij dat 

schoolgebeuren en bijzondere activiteiten mogen slechts in rekening gebracht worden voor 

zover maximumbedragen niet worden overschreden. De leerkrachten en het secretariaat 

houden die maximumfactuur nauwlettend in het oog. Om te vermijden dat de maxima zouden 

bereikt worden en om toch te zorgen dat didactisch of pedagogisch zinvolle activiteiten 

kunnen doorgaan, legt het schoolbestuur vanuit de werkingsmiddelen elk jaar per kind een 

behoorlijk bedrag bij.  

 

Elk jaar wordt een raming gemaakt van de kosten die zullen uitgegeven worden. In die 

begroting worden een 80-tal uitgavenposten naar kostprijs ingeschat (voorbeelden: onderhoud 

en herstelling van gebouwen, meubilair, kantooruitrusting, water, elektriciteit, gas, telefoon, 

verwarming, vergoedingen auteurs en uitgevers, verzekeringen, didactisch materiaal, ICT, 

enz, enz). Na een half jaar wordt een begrotingscontrole gedaan, zodat indien nodig kan 

bijgestuurd worden. Einde van het jaar volgt de eindafrekening. Zodoende kan een gezond 

financieel beleid gevoerd worden. 

 

Elk jaar wordt een vast bedrag naar een aparte bankrekening overgeschreven. Niet dat we per 

se willen gelden oppotten, wel om wanneer nodig een groter project aan te kunnen (zoals 

bijvoorbeeld een nieuwbouw). Deze gelden worden zo goed mogelijk belegd, zonder enig 

risico wel te verstaan. Doordat we zo werken kennen we een gezonde financiële situatie en 

hoefden we tot op heden geen leningen aan te gaan. Bovendien maken we zoveel mogelijk 

gebruik van de subsidies die voorzien zijn voor bouw en herstellingen. Waar mogelijk en 

toegelaten wordt met de architect een dossier opgemaakt zodat 70 % van de kosten door de 

Vlaamse Gemeenschap wordt betaald.  



 

In tegenstelling tot de scholen die door de overheid worden ingericht kan de VBS geen 

belastingen heffen om meer uit te geven dan wat door de werkingstoelagen en de inkomsten 

van een of ander schoolfeest  gedekt wordt. Door overheden worden tot 50% meer uitgegeven 

dan door vrije scholen. Toch klagen we niet, want een zekere krapte is heilzaam, omdat men 

daardoor creatief weet om te springen met de centen. Omdat de directeurs zich vooral met het 

pedagogisch-didactische moeten kunnen bezighouden, nemen leden van het schoolbestuur de 

voorstudie voor grotere uitgaven op zich. In zulk een voorstudie worden kwaliteit en prijs 

vergeleken van het product of de dienst, van de betalingsvoorwaarden en in voorkomend 

geval van een onderhoudscontract. Wat niet getolereerd wordt is dat er ‘in het zwart’ of zelfs 

maar ‘in het grijs’ zaakjes geregeld worden. Bij een eventuele controle willen de leden van 

het schoolbestuur er niet met rode kaken bij staan en het wil nergens onder druk gezet worden 

omdat bepaalde zaken ‘niet koosjer’ zouden zijn. 

 

In het secundair onderwijs zijn er ook nog uitrustingstoelagen voorzien, maar deze worden in 

het basisonderwijs verondersteld in de werkingstoelagen reeds verrekend te zijn. Dus daar 

hebben we ook geen zorgen mee. 

 

Elders wezen we er reeds op dat voor de nascholing of bijscholing van de leerkrachten aparte 

gelden worden toegekend. Deze mogen direct aangewend worden of maximaal drie jaren 

opgespaard worden. De school gebruikt deze gelden steeds volledig en het is zelfs mogelijk 

dat uit de werkingsmiddelen nog aangevuld wordt.  

 

Met grote regelmaat komt het oudercomité ook tussen om de school te ondersteunen met de 

aankoop van een item dat de ouders belangrijk vinden. En dat wordt in dank aanvaard. 

 

Om beurten houden de VBS en de gemeenteschool een schoolfeest dat in de eerste plaats een 

sociaal gebeuren moet zijn en dat ook zorgt voor een bijdrage aan de kas. 

 

 

A. Berghmans, pedagogische wetenschappen 

Voorzitter van Schoolbestuur Vrije Basisschool Merksplas 

 

PS: “Het schoolbestuur: Beleid?... Welk beleid?” wordt vervolgd. 

 


