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1. Inleiding
De kinderen moeten er gelukkig zijn en al het mogelijke
wordt gedaan om hen te omringen met alle zorgen en
toewijding die ze ook thuis zouden krijgen.
De doelstelling, vooropgesteld door Z.K.H. Prins Albert
bij de stichting van IBIS op 6 juli 1906, blijft actueel.
Het Koninklijk Werk IBIS biedt verblijf en opleiding aan
kinderen en jongeren die veelal omwille van een grote
zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig
hebben.
Alle leerlingen verblijven in het internaat dat samen met
de lagere school en het secundair onderwijs één
pedagogische eenheid vormt.
Het internaat is voor veel jongens en meisjes (tijdelijk)
gezinsvervangend en verzorgt eveneens opvang in
weekends en vakantie.
Aan de toevertrouwde kinderen wordt structuur geboden
in een sfeer van rust en veiligheid zodat ze optimale
kansen krijgen om te slagen in hun opvoeding en hun
schoolse prestaties.
De totaalzorg is onvoorwaardelijk: voorzien in de
elementaire
basisbehoeften,
verzorging
geven,
bescherming bieden, socio-emotionele begeleiding
geven, nauwgezet opvolgen van probleemsituaties,
opsporen en begeleiden van leerproblemen….
Kwetsbare kinderen worden zorgzaam begeleid en
kansen geboden.
In het schooljaar 2020-2021 zorgde IBIS voor 114
kinderen en jongeren.
De onvoorwaardelijk totaalzorg voor de IBIS-kinderen, vergt heel veel (financiële)
inspanningen. Gelukkig kon het Koninklijk Werk IBIS ook in 2021 rekenen op heel veel
morele en financiële steun van IBIS-vrienden en -sympathisanten, serviceclubs en tal
van grote en kleine initiatieven die helpen bijdragen tot het welslagen van de
vooropgestelde doelstelling.
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1.1.

Dankwoord

Onze oprecht gemeende en bijzondere warme dank gaat uit naar iedereen die het
Koninklijk Werk IBIS tijdens het voorbije jaar heeft gesteund of die op één of andere
manier bijgedragen heeft tot het welzijn van de ons toevertrouwde kinderen.
Dank aan Vlaams minister van Onderwijs B. Weyts, de kabinetsmedewerkers en
ambtenaren die steeds bereid waren aandacht te schenken aan de specifieke situatie
van het Koninklijk Werk IBIS. Bijzondere dank aan de ambtenaren van werkstation 1,
15, 23 en 32 voor hun bereidwilligheid en vlotte samenwerking.
De directeur-generaal van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, dienst
Maritiem Vervoer en zijn medewerkers alsook mevrouw Nathalie Balcaen,
administrateur-generaal van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
(MDK) danken wij voor hun blijvende belangstelling.
Dank aan het Provinciebestuur van West-Vlaanderen voor de belangstelling en
betoonde waardering voor het Werk. Oprechte dank aan de heer gouverneur Carl
Decaluwé.
De samenwerking met het Maritiem Instituut Mercator te Oostende verloopt vlot en
steunt op wederzijds begrip en waardering voor het gepresteerde werk. Hiervoor onze
beste dank aan de algemeen directeur van Scholengroep Stroom, Chris Vandecasteele
en waarnemend directeur Annick De Waele. Dank ook aan directeur Roel Buisseret en
zijn team van de Scheepvaartschool te Antwerpen voor de collegiale samenwerking.
Aan de plaatselijke openbare besturen, in het bijzonder aan het Gemeentebestuur van
Bredene en het Stadsbestuur van Oostende, onze dank voor de medewerking waarop
IBIS steeds kan rekenen. De steun van de Colleges van Burgemeester en Schepenen
wordt erg geapprecieerd.
Tenslotte namens de directie, het personeel en de IBIS-jongens en -meisjes hartelijk
dank aan de Voorzitter van het Koninklijk Werk IBIS, Admiraal b.d. Willy Herteleer, en
aan alle leden van de Raad van Bestuur. Ook in 2021 stonden zij steeds paraat om via
adviezen en beslissingen de IBIS-belangen te behartigen.
Hierbij hernieuwen de Voorzitter, de leden van de Raad van Bestuur, de directeur, het
personeel en alle IBIS-kinderen hun eerbiedige, trouwe gehechtheid aan de Koninklijke
Familie.
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1.2.

Koninklijke Bescherming

IBIS heeft, sinds de oprichting in 1906, de eer te mogen genieten van een Permanente
Hoge Bescherming van een lid van de Koninklijke Familie.
De Permanente Hoge Bescherming van een lid van de Koninklijke Familie is een gunst
die ten uitzonderlijke titel wordt toegekend voor een periode van 2 of 5 jaar aan een
vereniging die in België gevestigd is.
De vereniging en haar leiders moeten een onberispelijke en stevige reputatie genieten
en lovenswaardige doelstellingen nastreven van sportieve, charitatieve, artistieke of
wetenschappelijke maar niet winstgevende aard. De Permanente Hoge Bescherming
van de Koning of de Koningin vervalt bij een ander koningschap. Die van de andere
leden van de Koninklijke Familie eindigt bij een verandering van statuut.
Na het tragisch overlijden van Koning Albert I, stichter van IBIS, nam Koning Leopold III
de Hoge Bescherming op zich.
Zijn zoon, Z.K.H. Prins Alexander, vertegenwoordigde zijn vader bij de viering van het
50-jarig bestaan van IBIS in 1956. Hij bleef tot aan zijn overlijden, in 2009, ere-voorzitter
van het Koninklijk Werk IBIS.
Na het overlijden van Koning Leopold III, in 1983, nam Prins Albert de Hoge
Bescherming van IBIS op zich.
Na zijn troonsbestijging, op 9 augustus 1993, verleende Koning Albert II verder zijn Hoge
Bescherming.
Bij het aantreden van Koning Filip, in 2013, heeft het Z.M. de Koning behaagd Zijn Hoge
Bescherming te verlenen aan het Koninklijk Werk IBIS. In 2018 werd dit opnieuw
verlengd voor een periode van vijf jaar (tot 2023).
IBIS kan rekenen op een blijvende Koninklijke belangstelling.

Koninklijke Bescherming:
1906-1909: Prins Albert
1909-1934: Koning Albert I
1934-1983: Koning Leopold III
1983-1993: Prins Albert
1993-2013: Koning Albert II
2013 - heden: Koning Filip
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De band met het Koninklijk Hof heeft zich sinds de stichting veruiterlijkt door bezoeken
van leden van de Koninklijke Familie aan het Koninklijk Werk IBIS:
-

Koning Albert I (1921).

-

Prins Boudewijn (1939).

-

Prins Alexander (1956).

-

Prins Karel (1975).
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-

Prins Albert en Prinses Paola (1986).

-

Prinses Mathilde (2004).

-

Koning Albert II ter gelegenheid van het Eeuwfeest IBIS (2006).
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-

Prinses Alexander n.a.v. de inhuldiging van het administratief gebouw (2012).

Prinses Alexander was aanwezig op het Benefietconcert ten voordele van
het Koninklijk Werk IBIS in 2013, 2014, 2015 en 2018.

Z.K.H. Prins Alexander (1942-2009)
Ere-Voorzitter
Koninklijk Werk IBIS (1956-2009)

H.K.H. Prinses Alexander
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-

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin (2016).

De IBIS-kinderen werden uitgenodigd:
-

Kerstfeest bij Koningin Elisabeth op het Kasteel van Stuyvenberg (1954 en 1964).
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-

Kerstfeest bij Koning Boudewijn en Koningin Fabiola op het Kasteel van Laken
(1972).

-

Tiende gala-avond van de Steunraad West-Vlaanderen voor de Koning
Boudewijnstichting met Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin te Jabbeke
(2016).
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2. Opdracht en Doelstelling

Het Koninklijk Werk IBIS als school behorend tot het vrije net (niet confessioneel), is er
voor kinderen en jongeren met een grote zorgvraag die binnen de IBIS-campus gewoon
onderwijs (lager onderwijs of secundair onderwijs met een brede eerste graad en een
tweede graad maritieme technieken Dek) volgen en er allemaal op internaat verblijven.
IBIS biedt rechtstreekse toegankelijke hulpverlening met een mogelijkheid tot
permanente opvang waarbij een gedifferentieerd zorgaanbod wordt aangeboden.
De pedagogische eenheid tussen school én internaat bevordert in belangrijke mate de
pedagogisch-didactische afstemming alsook het mentaal en materieel welbevinden van
de kinderen en jongeren. De zorgvraag van elk kind of jongere wordt, zowel op school
als op het internaat, op een gelijkwaardige manier heel nauw opgevolgd.
Op IBIS wordt verblijf én onderwijs geboden aan 110 kwetsbare jongens en meisjes, die
veelal omwille van een zorgnood extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben.
Alle kinderen en jongeren wonen en leven samen in hun vertrouwd “IBIS-huis” waar ze
ook school lopen m.a.w. het internaat vormt samen met de lagere school en het
secundair onderwijs één pedagogische eenheid (opvoeding én onderwijs).
IBIS is 365 dagen, 24u/24u beschikbaar voor een aantal kinderen/jongeren waarvan de
context verontrustend is.
Het internaat verzorgt niet alleen opvang tijdens de schooldagen, er is eveneens opvang
in weekend en vakantie mogelijk, indien de thuisomstandigheden dit vereisen of indien
het kind of de jongere er zelf (eens) nood aan heeft. Er kan flexibel ingespeeld worden
op de complexe problematische situaties. Getraumatiseerde kinderen kunnen rekenen
op veel begrip en empathie van de begeleiders van IBIS.
Hierbij is er inspraak van de kinderen en hun ouders/verantwoordelijken om zo het
welbevinden te optimaliseren.
Het IBIS-werk biedt een gedifferentieerd zorgaanbod aan, aan de kinderen en jongeren
die aan IBIS werden toevertrouwd. Gedifferentieerd en aangepast in functie van de nood
vanuit de complexe gezinssituatie. D.w.z. voorzien in elementaire basisbehoeften,
verzorging geven, bescherming bieden, socio-emotionele begeleiding geven, opvolgen
van probleemsituaties, opsporen en begeleiden van leerproblemen.
In de IBIS-strategie scheppen duidelijk omlijnde normen en afspraken, gekoppeld aan
empathie, bezorgdheid en bekommernis, een leefklimaat waarin de kinderen en
jongeren structuur en rust vinden en zich goed, veilig en begeleid kunnen voelen in hun
groei naar volwassenheid.
Alle IBIS-kinderen, zonder onderscheid, worden dezelfde kansen geboden.

9

IBIS heeft een belangrijke preventie- en overbruggingsfunctie. Door de (tijdelijke)
moeilijkheden die zich voordoen in de context van het kind of door de moeilijke periode
in het verloop van de ontwikkeling van het kind, kan het zijn dat de draagkracht van de
context onder druk komt te staan. IBIS kan dan (tijdelijk) een antwoord zijn, zodat de
thuissituatie kan verlicht worden.
Er wordt daarom heel veel aandacht besteed aan de socio-emotionele begeleiding. Een
multidisciplinair team zorgt voor de dagelijkse opvang en begeleiding van de kinderen.
Wanneer deze begeleiding ontoereikend is wordt er ingezet op professionele externe
hulp.
De externe begeleiding wordt aan de begeleiding in IBIS toegevoegd door middel van
overlegmomenten met die zorgpartners, zodat de verschillende zorgcomponenten niet
los van elkaar staan.
De lange wachtlijsten in de hulpverlening en een maandenlang uitstel van een
professionele aanpak zijn desastreus voor de positieve ontwikkeling en het welzijn van
het kind. Vandaar dat, gezien dé hoogdringendheid, IBIS zelf externe hulpverlening
bekostigt. Vroegdetectie en vroeginterventie is essentieel.
Sinds 2016 wordt er een beroep gedaan op drie psychologen, die elk een halve dag in
de week op IBIS aanwezig zijn, om de meest acute, emotionele vragen en problemen
van de kinderen met hen bespreekbaar te maken en te werken aan een oplossing.
Naast het vaststellen, omschrijven van de problematiek en het begeleidend en
remediërend optreden, is het van belang om kinderen met (gedrags)problemen niet
opnieuw te verstoten en/of omwille van hun negatief gedrag de deur te wijzen.
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Er wordt empatisch gereageerd, ze worden zo goed mogelijk geholpen,en er wordt
begrip getoond voor hun gedrag (wat niet betekent dat het negatief gedrag goedgekeurd
wordt). Ze blijven onze bezorgdheid ook als het al eens misloopt.
Hoe complex of problematisch het gedrag ook is, de ons toevertrouwde kinderen moeten
zo goed mogelijk opgevangen, begeleid en onderwezen worden om zodoende alle
kansen op een goede toekomst open te houden.
Het enige breekpunt dat gehanteerd wordt, is wanneer de leerling het IBIS-systeem niet
meer aanvaardt. Wanneer geen enkele medewerking meer mogelijk is, wanneer
duidelijke afspraken en richtlijnen niet meer aanvaard of nageleefd worden en wanneer
alle maatregelen, bemiddelen, time-out enz. uitgeput zijn, wordt, met pijn in het hart,
samen met het CLB een andere oplossing/school gezocht.
Dit betekent dat de tolerantiegrens op IBIS heel hoog gelegd wordt. Opvoeders en
leerkrachten moeten ontzettend veel geduld, professionaliteit en stressbestendigheid
aan de dag leggen om hun taak naar behoren te vervullen en de “moeilijke” kinderen en
jongeren telkens opnieuw een kans geven ondanks hun soms onaanvaardbaar gedrag.
Sinds 2018 heeft IBIS zijn zorgaanbod verbreed met het oprichten van een leefgroep
Bootsmannen (voor + 16-jarigen die afgestudeerd zijn in IBIS en in een andere school
de derde graad volgen), het opnemen van meisjes in het lager onderwijs en het oprichten
van een B-stroom in het secundair onderwijs.
Het uitbreiden van het zorgaanbod was nodig om, zo lang als mogelijk, de onontbeerlijke
en onvoorwaardelijke zorg binnen de veilige én beschermende IBIS-campus te blijven
aanbieden tot de jongere als volwassene in het leven kan stappen.
Binnen de 168 schoolinternaten in Vlaanderen is IBIS als “totaalconcept” uniek.
De laagdrempelige “all-in-IBIS-formule” biedt een antwoord op de vele hulpvragen en de
multi-problematiek die zich in de leefomgeving van deze kwetsbare kinderen en jongeren
voordoet.
De laatste jaren is IBIS altijd volzet. De vorige decennia zette het bestuur volop in op het
opwaarderen en uitbreiden van de infrastructuur. Hierdoor kon het maximumaantal
opgenomen kinderen stijgen: 90 (1952), 100 (1990), 112 (2017).
Door de omgang met en de vorming van jongeren, waarvan de meesten geconfronteerd
worden met negatieve levenservaringen, vervult het Koninklijk Werk IBIS een
uitgesproken maatschappelijke functie waarbij de individuele aanpak van de leerlingen,
de aandacht voor de persoonlijke problemen, de waardenvorming en het aanbieden van
onderricht met het oog op vervolgonderwijs en/of tewerkstelling, centraal staan.
Dit maatschappelijk engagement is gebaseerd op een maritieme traditie en aangepast
aan een hedendaagse context. (Besluit doorlichting inspectie onderwijs).
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3.

Kwaliteitszorg

3.1. Algemeen
Kwaliteitszorg kan omschreven worden als het aansturen van een continu
verbeterproces om zodoende aan de kwaliteitseisen te voldoen. Het gaat daarbij steeds
om de relatie tussen de eigen doelen en ambities, de borging daarvan in beleid,
management en processen en de vraag hoe de resultaten zich verhouden tot de
gestelde doelen m.a.w. er zorg voor dragen en er naar streven - in woord en daad - dat
de resultaten die de organisatie beoogt, aan de vooropgestelde eisen voldoen.
Aanzet om een kwaliteitssysteem op te zetten was de verplichting, in 2011, door de
Federale Overheidsdienst Mobiliteit, om als maritiem opleidingscentrum over een
kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken.
Er worden jaarlijks één externe- en twee interne audits uitgevoerd. De externe audit
gebeurt door Lloyd’s. De interne audits worden uitgevoerd door ere-schooldirecteur P.
Van Coillie. Om de drie jaar wordt door Lloyd’s nagegaan of de school het ISO-certificaat
kan/mag behouden.

Als logisch gevolg van de positieve ervaringen die het opzetten van een
kwaliteitsmanagementsysteem met zich meebracht, werden de verschillende processen
die hierbij werden ontwikkeld stilaan geïmplementeerd en uitgebreid naar de volledige
IBIS-werking.
Om de kwaliteitszorg te optimaliseren is vaak heel veel informatie nodig. Om te zorgen
dat de verwerking van die noodzakelijke informatie geen administratieve overlast met
zich meebrengt, wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van tools en webapplicaties:
-

Leerlingenvolgsysteem (Smartschool).

-

Leerlingenadministratie (Informat).

-

Rapportverwerking, lesplanner en agendaplanner lager onderwijs (I-Omniwize).

-

Boekhouding (Exact online).

-

Financiële verrichtingen (ISABEL).

-

Infrastructuurwerken (Monday)

-

HACCP (Quality Guard)

Ondernemingen die voedsel verstrekken in de gemeenschapsrestauratie en
verzorgingsinstellingen, dienen te voldoen aan het Koninklijk Besluit van 14 november
2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen
en de algemene hygiëneregels.
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Deze wetgeving is ook van toepassing op keukens, verbruikslokalen en refters van
onderwijsinstellingen en internaten.
Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) hanteert een
strenge wetgeving rond allergenen, voedselveiligheid en hygiëne.
Om dit alles op een kwalitatieve professionele manier aan te pakken nam IBIS hiervoor
een softwareapplicatie in gebruik waardoor het een stuk eenvoudiger is om de hygiëne
in de keuken en het restaurant te garanderen. Door het gebruik van de app kan het
overzicht behouden worden over het HACCP-hygiëneplan. Het HACCP-certificaat toont
aan dat men voldoet aan alle wetgevingen rond allergenen, voedselveiligheid en hygiëne
én dat de zelfcontrole in deze in orde is.
Op 18 november 2021 kreeg IBIS een uitgebreide audit van het Federaal Agentschap
voor de veiligheid van de Voedselketen. IBIS kreeg als resultaat: Gunstig.

3.2. Directieteam
De algemeen directeur van het Koninklijk Werk IBIS wordt voor de vier pijlers van de
werking (school, internaat, sociale dienst, algemene en personeelsadministratie)
bijgestaan door een adjunct algemeen directeur die verantwoordelijk is voor de
algemene administratie.
De schooldirecteur krijgt de verantwoordelijkheid over de pedagogisch-didactische
werking van zowel de lagere school als het maritiem technisch secundair onderwijs.
De internaatbeheerder zorgt met zijn team dat de kinderen na schooltijd, in weekend
en vakantie zo goed mogelijk opgevangen en begeleid worden en dat ze de zorg
krijgen die ze nodig hebben.
De sociale dienst is verantwoordelijk voor het contact met de ouders, de opvolging van
de thuissituatie en de socio-emotionele opvolging van de kinderen. Alle medische,
paramedische en therapeutische zorg wordt door de sociale dienst opgestart,
opgevolgd en gecoördineerd. (Psychiater, logopedist, kinesist, psycholoog… )

*

*

*

Op maandagvoormiddag komt, onder het voorzitterschap van de algemeen directeur,
het directieteam samen in de coördinatievergadering. Het directieteam bestaat uit de
algemeen directeur, de adjunct algemeen directeur, de internaatbeheerder, de
schooldirecteur, de sociaal assistente en de hoofdopvoeder.
De agenda van de week wordt overlopen: welke activiteiten, vergaderingen,
buitenschoolse uitstappen, gebruik van de IBIS-bus, … voorzien zijn.
Vervolgens overloopt de sociaal assistente nominatief de lijst van de IBIS-kinderen en
brengt de hoofdopvoeder verslag uit over de weekend- en/of vakantiegebeurtenissen op
IBIS en thuis.
Het derde luik van de vergadering behelst de algemene werking van zowel internaat als
school waar o.m. de voorgestelde weekplanning op elkaar wordt afgestemd en
allerhande praktische opmerkingen besproken worden.
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Er wordt tijdens de vergadering een verslag opgemaakt waarbij de aanwezigen kunnen
volgen op groot scherm. Onmiddellijk na de vergadering wordt dit verslag gepubliceerd
op Smartschool en aldus beschikbaar gesteld voor alle personeelsleden.
Voor het internaat is daarenboven op maandagnamiddag nog een planningvergadering
waarbij de internaatbeheerder alle aspecten van de internaatswerking én de leefgroepen
bespreekt met de opvoeders. De sociaal assistente is aanwezig om de specifieke
problematiek van bepaalde kinderen te duiden.

3.3.

Opvolging IBIS-kinderen

Het is van het allergrootste belang dat alle geledingen van IBIS vlug en voldoende
geïnformeerd worden over de gemoedstoestand van het kind, een gewijzigde
gezinssituatie, spanningen thuis, leer- en gedragsproblemen…
Dagdagelijks worden de kinderen zowel in het internaat als op school van heel nabij
opgevolgd. Alle informatie wordt gebundeld in het observatieverslag (per leefgroep in het
internaat) en het leerlingenvolgsysteem in Smartschool (digitaal platform door alle
opvoeders en leerkrachten consulteerbaar).
De samenbundeling van alle beschikbare informatie zorgt voor een overzichtelijk
“tijdspad” in de ontwikkeling van het kind.
Die informatie is heel belangrijk om op een gecoördineerde manier alle noodzakelijke
interne en/of externe hulpverlening te bieden die noodzakelijk is voor het kind.
Minstens tweemaal per jaar wordt een MDO (Multi Disciplinair Overleg) gehouden.
In dat overleg met de schooldirecteur, de klastitularis, de leerlingenbegeleider, de
opvoeders en de sociaal werker wordt elke leerling besproken.
Alle partijen kunnen bijkomende MDO’s voor bepaalde leerlingen aanvragen.
Leerlingen kunnen naast hun leerkracht of opvoeder steeds bij de sociale dienst, de
schooldirecteur, de leerlingenbegeleider, de internaatbeheerder en de algemeen
directeur terecht.
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4. Sociale Dienst

4.1.

Inleiding

In IBIS vervult de sociale dienst een brugfunctie tussen de verschillende actoren uit de
leefwereld van de kinderen: school, vrije tijd (op IBIS en thuis), de ouders en eventueel
de betrokken externe diensten (hulpverleners of zorgverstrekkers).
De sociaal werker doet het intakegesprek, geeft de rondleiding aan kandidaat-leerlingen
van de IBIS-campus en gaat op huisbezoek. Bij het afhalen van de kinderen op
vrijdagavond is de sociaal werker altijd aanwezig om, indien nodig, de ouders te woord
te staan.
Indien zich tijdens de week problemen voordoen, neemt de sociaal werker telefonisch
contact op met thuis. Ook na een vakantieperiode, wanneer de kinderen binnen gebracht
worden op zondagavond, is de sociaal werker aanwezig om ouders te helpen én te
ondersteunen die moeilijkheden ondervonden in de periode van afwezigheid.
De sociaal werker is de vaste persoon die kan aangesproken worden. Dit schept
duidelijkheid naar de ouders toe. Er ontstaat een professionele vertrouwensrelatie die
zeer laagdrempelig is.
Heel wat ouders ondervinden moeilijkheden bij het uitoefenen van de opvoedingstaak
en kunnen daarbij extra ondersteuning goed gebruiken.
Gedrags- en emotionele problemen leggen vaak een last op het samenleven thuis.
Relaties tussen ouders onderling en tussen ouders en kinderen komen niet zelden onder
druk te staan. Zowel de ouders als de jongeren worden vanuit IBIS ondersteund opdat
ze zo goed als mogelijk opnieuw met elkaar kunnen samenleven.
De drempel naar de hulpverlening is soms te hoog. De aanvaarding dat er hulpverlening
nodig is, kan op zich al een hinderpaal zijn. Door de gevoeligheden terzake te kennen
en dankzij de vertrouwensrelatie kan geprobeerd worden deze hinderpaal te omzeilen in
het belang van het kind.
Meegaan naar de betrokken externe dienst, soms zelf instaan voor het vervoer en
aanwezig zijn bij een eerste gesprek maakt het voor de ouders vaak gemakkelijker.
Wekelijkse contacten op vrijdagavond bij het afhalen van de kinderen zijn heel belangrijk.
De ouders kunnen zo altijd informeren naar het verloop van de week en eventuele
moeilijkheden thuis of op IBIS kunnen gemeld worden.
Deze vragen en opmerkingen worden dan tijdens de wekelijkse
coördinatievergadering op maandagmorgen met het directieteam besproken.
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IBIS-

4.2.

Sociaal huis.

De sociale dienst heeft haar eigen aparte locatie binnen de IBIS-campus. Het pand,
Prinses Elisabethlaan 6-7, grenst aan de hoofdingang, het onthaal van IBIS, en de
achterkant geeft uit op de speelplaats. Voor alle externe en interne betrokkenen is de
sociale dienst dus zeer gemakkelijk bereikbaar.
Die aparte locatie biedt een meerwaarde aan de werking. Zowel de kinderen als de
ouders kunnen er op een discrete manier ontvangen worden.
De sociaal werker wordt dagelijks geconfronteerd met zeer uiteenlopende (persoonlijke)
items. Het is onontbeerlijk om deze met de nodige discretie te behandelen. De sfeer
waarin een gesprek gevoerd wordt, is belangrijk. De betrokkenen moeten er zich veilig
voelen. De contacten met de leerlingen, hun ouders of personen die hun opvoeding
aanbelangen, andere hulpverleners en collega’s die een situatie over een bepaalde
jongen of meisje wensen te bespreken, hebben voordeel bij deze privacy.
De beschikbare lokalen van de sociale dienst werden naargelang de functie ingericht.
De grootste ruimte is het bureau van de sociaal werker. Daarnaast is er een
gespreksruimte, een infirmerie en een “klaslokaal” die als therapeutische ruimte wordt
gebruikt. Er is ook een vergaderzaal voorzien.
De “zolderkamer” is de therapieruimte waar de psychologen aan de slag kunnen. Het is
gezellig en knus ingericht en nodigt uit om te ontspannen, te relaxeren, te spelen en te
knutselen… Allemaal methodes die de psychotherapeuten gebruiken om met de
kinderen te werken.
Er is een poppenkast voorzien voor de kleinsten, gezelschapspelen en ander
speelgoed, maar ook een gemakkelijke zetel, een zitzak, kussens en matjes om te
mediteren en relaxeren.
De ruimte is uitnodigend en creëert tegelijkertijd een gevoel van veiligheid.
De drie (externe) psychotherapeuten gebruiken deze ruimte sinds september 2016.
Alle hulpverleners, waarmee nauw wordt samengewerkt, zijn goed vertrouwd met deze
lokalen. De CLB-medewerker gebruikt de gespreksruimte om gesprekken te voeren met
kinderen en eventueel met ouders of om testen af te nemen. De logopedist en kinesist
gebruiken het “klaslokaal” om individueel, en in alle rust, met de kinderen te werken.
Deze lokalen maken deel uit van het administratief gebouw Prins Alexander, Prinses
Elisabethlaan 8. Ouders en externe hulpverleners melden zich aan bij het onthaal en
wachten daar tot ze opgehaald en begeleid worden door diegene waarmee ze een
afspraak hebben.

*

*

16

*

4.3.

Individuele hulpverlening.

4.3.1. Externe hulpverlening intra-muros.
a)

Psychologische ondersteuning.

Onmiddellijke psychologische begeleiding heeft als doel de kinderen te deblokkeren en
hen opnieuw “in hun kracht” te zetten. Op die manier komen de drie psychologen die op
IBIS “consultatie” doen tegemoet aan de dringende hulpvragen van de kinderen, zodat
een probleemsituatie niet verder escaleert en zij in een vroeg stadium geholpen kunnen
worden. Indien de kinderen dit wensen kunnen ook hun ouders uitgenodigd worden om
de problemen die er thuis zijn te bespreken.
De drie psychologen werken in de therapieruimte boven de sociale dienst. Daar kan in
alle rust met de kinderen gepraat, geknutseld of gespeeld worden. Op die manier wordt
er ingezet op het persoonlijk welzijn van de kinderen zodat ze alle nodige groeikansen
krijgen.

Indien nodig is er iedere keer nog een kort overleg met de sociaal werker. Als er verdere
stappen in de (psychische) hulpverlening ondernomen moet worden, wordt dit
afgesproken.
Psychologen op IBIS (3) – aantal kinderen:
Schooljaar
2018-2019
Aantal
43
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2019-2020
46

2020-2021
48

b)

Logopedie.

Soms hebben kinderen problemen met het spreken, de taal, het stemgebruik, het
rekenen, het lezen en het schrijven. Daarvoor is logopedische hulp in sommige gevallen
aangewezen. Sinds 2000 versterkt een externe logopedist het IBIS-team. Zij revalideert
momenteel vierentwintig kinderen op IBIS met problemen inzake taal, uitspraak en
leerachterstand. Dit geeft zeer bevredigende resultaten.
Wanneer wordt er een beroep gedaan op een logopedist?
-

Bij articulatieproblemen: één of meerdere klanken worden niet of verkeerd gevormd.
Bij stoornis in de taalontwikkeling: het kind schijnt vragen en opdrachten niet te
begrijpen, maakt nog geen goede, volledige zinnen, kan geen verhaaltje of
gebeurtenis vertellen, stottert of vertoont ander onvloeiend spreekgedrag.
In het kader van een orthodontische behandeling worden slikstoornissen of
uitspraakproblemen behandeld.
Bij te grote achterstand op het vlak van rekenen, lezen en/of schrijven waarbij extra
hulp in de school onvoldoende blijkt en een veel intensere, individuele begeleiding
vereist is.

Logopedische therapie wordt opgestart na uitgebreid onderzoek en na overleg met het
schoolteam. De resultaten van deze begeleiding zijn erg positief. Deze extra
professionele, individuele hulp betekent een belangrijke ondersteuning in de
ontwikkeling van het kind.
Logopedie – aantal leerlingen
Schooljaar
2018-2019
Aantal
19
c)

2019-2020
19

2020-2021
24

Kinesitherapie.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 werd er een beroep gedaan op een externe kinesist
om de fijne motoriek te oefenen van vijf kinderen die problemen hebben met het
schrijven.
Bij alle vijf werd de begeleiding gericht op het verbeteren van:
-

schrijfmotoriek
algemene motoriek
ruimtelijk inzicht

Om de schrijfmotoriek te verbeteren, leert de kinesist opnieuw de lettervorming aan en
moeten de kinderen zinnen naschrijven. Eerst op hulplijnen daarna zonder. De
volgende stap is dan een dictee, eerst met visuele ondersteuning daarna zonder. Als
laatste werkpunt wordt het tempo geleidelijk aan opgedreven.
Om de algemene motoriek te verbeteren, gaat de kinesist met de leerlingen naar de
turnzaal om er oefeningen en spelletjes te doen. Er wordt aandacht besteed aan
evenwicht, coördinatie van hun bewegingen, en gekeken of ze impulsief zijn of niet, …
Voor het ruimtelijk inzicht moeten de kinderen allerlei ingewikkelde en driedimensionele
puzzels maken en tekeningen reproduceren.
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Kinesist – aantal kinderen
Schooljaar
Aantal

2018-2019
9

2019-2020
8

2020-2021
5

4.3.2. Externe hulpverlening extra-muros.
a)

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (Prisma).

Begeleidings- en therapeutisch aanbod zoals speltherapie, individuele
gesprekstherapie, oudertherapie en -begeleiding, gezinstherapie, …
Drie leerlingen die het moeilijk hebben om trauma’s te verwerken, krijgen er
professionele begeleiding. Ze worden tweewekelijks opgevolgd door middel van
individuele gesprekken van ongeveer 45 minuten.
Ouders of verantwoordelijken worden bij de begeleiding betrokken. Een groot
probleem is dat vele ouders weinig interesse tonen voor hun aandeel in de begeleiding
en de opvolging. De therapie en de gesprekken met de ouders gaan door in het
centrum zelf.
Begeleiding in CGG Prisma
Schooljaar
2018-2019
Aantal
5
b)

2019-2020
3

2020-2021
3

Psychologen en psychotherapeuten.

Vijf leerlingen volgen therapie bij psychologen die een privépraktijk hebben of verbonden
zijn aan een ziekenhuis.
Begeleiding bij externe psychologen
Schooljaar
2018-2019
Aantal
6
c)

2019-2020
4

2020-2021
5

Revalidatiecentra.

In het revalidatiecentrum Stappie in Oostende worden kinderen behandeld met
ontwikkelingsstoornissen: mentale beperkingen, ADHD, autisme-spectrumstoornissen,
gedragsstoornissen, multiple ontwikkelingsstoornissen op vlak van aandacht,
geheugen, taal, motoriek, gedrag, enz…
De behandeling kan bestaan uit logopedie, audiologie, kinesitherapie, psychomotoriek,
ergotherapie, psychotherapie, medische en sociale begeleiding. Drie leerlingen worden
er begeleid en krijgen kinesitherapie, psychomotoriek en logopedie. Zij gaan twee uur in
de week naar Stappie.
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Revalidatiecentrum Stappie
Schooljaar
2018-2019
Aantal
3

4.3.3

2019-2020
2

2020-2021
3

Medische hulpverlening.

Het Koninklijk Werk IBIS zorgt ervoor dat elk kind de medische of paramedische zorg
krijgt die het nodig heeft. Dit is onvoorwaardelijk en alle kosten worden gedragen door
IBIS.
a)

Huisarts.

Wanneer een kind ziek is of een klein ongeval voorhad, wordt de
internaatverantwoordelijke en/of de sociale dienst verwittigd. Als blijkt dat verdere
medische zorg noodzakelijk is, wordt de schooldokter verwittigd.
De schooldokter verzekert permanent de eerste medische zorg van alle kinderen.
Als buurman van de school is hij altijd zeer vlug bereikbaar, ook wel eens op de meest
onmogelijke uren. De dokter komt naar IBIS waar hij begeleid wordt door de
hoofdopvoeder die hem alle beschikbare info over het te behandelen kind ter
beschikking stelt.
Ouders/verantwoordelijken verklaren zich bij het begin van het schooljaar akkoord met
de keuze van de IBIS-schoolarts.
b)

Kinderarts.

Er wordt een beroep gedaan op de kinderarts wanneer er zich problemen omtrent
specifieke kinderziekten stellen.
De tussenkomst van een kinderarts is eveneens noodzakelijk om een logopedische
behandeling te kunnen opstarten.
c)

Tandarts/orthodontist.

Op aanraden van het CLB, op vraag van de ouders of het kind, of indien IBIS de
noodzaak ervan inziet, wordt er met kinderen op consultatie gegaan bij de tandarts. De
meest voorkomende problemen zijn gaatjes en groeven in de tanden en de ontsteking
van het tandvlees.
Een orthodontische behandeling is vaak nodig om de tanden van het kind in de juiste
stand te plaatsen. Het betreft hier enkel uiterst noodzakelijke ingrepen. Omdat die
behandeling voor sommige ouders een te dure zaak is komt het Koninklijk Werk IBIS
hiervoor meestal financieel tussen.
d)

Oogarts.

Wanneer uit CLB - onderzoek blijkt dat bepaalde kinderen problemen met de ogen
hebben, regelt de sociale dienst een afspraak met de oogarts en volgt IBIS dit verder op.
De aankoop van een bril wordt door IBIS bekostigd.
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e)

Dermatoloog.

Bij vaststelling van ernstige huidaandoeningen (impetigo, eczeem, wratjes, acné,..)
regelt de sociale dienst een consultatie bij de dermatoloog.
f)

Uroloog.

Kinderen die bedwateren groeien daar meestal spontaan uit. Wanneer oudere kinderen
hiervan frequent last blijven ondervinden, wordt een uroloog geraadpleegd.
g)

Kinderpsychiaters.

Er zijn leerlingen die regelmatig op consultatie gaan bij een kinderpsychiater. Zij krijgen,
indien nodig, medicatie voorgeschreven (bv. onrustige, angstige of depressieve
kinderen). De medicatie die het meest voorgeschreven wordt is rilatine. Ongeveer de
helft van deze leerlingen was al in begeleiding voor ze naar IBIS kwamen. Deze
begeleiding wordt dan voortgezet bij de respectievelijke dokter. De andere helft van de
leerlngen wordt door IBIS aangemeld wanneer er vermoeden is van een ernstige
gedragsstoornis of ontwikkelingsstoornis. Na een uitgebreid onderzoek volgt dan een
bespreking en wordt er samen met de ouders over de verdere begeleiding overlegd.
Kinderpsychiater
Schooljaar
Aantal
h)

2018-2019
30

2019-2020
29

2020-2021
28

De Dienst Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het AZ. St.-Lucas, (KAS).

Op 1 oktober 2009 is de samenwerking met KAS (Kinder – en jeugd-psychiatrische
Afdelingen Samen in Brugge) van start gegaan. De kinderpsychiaters van AZ St.-Lucas
Brugge en van AZ St.-Jan Brugge-Oostende AV startten onderling een associatie waarbij
ze hun activiteit in beide ziekenhuizen samen organiseren.
Deze dienst kinder- en jeugdpsychiatrie is gericht op kinderen en jongeren van 3 tot en
met 18 jaar met kinderpsychiatrische moeilijkheden (en hun gezin) en bevindt zich in het
St. Lucas Ziekenhuis te Brugge.
De dienst geeft vooral voorrang aan gemengde problemen waarbij
ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme, …) en ziekte (psychose, depressie, …) een
betekenisvol onderdeel vormen van de problematiek, naast eventuele emotionele en
gedragsproblemen en contextueel bemoeilijkende factoren.
De dienst kinder- en jeugdpsychiatrie overkoepelt vier onderdelen:
-

een ambulante werking (raadpleging)
een residentiële werking (opnamedienst)
een mobiel K-team (psychiatrische thuiszorg)
een liaisonwerking (consultfunctie naar pediatrie toe)

In 2021 was er een intake voor zeven leerlingen waarvan er vier ter observatie werden
opgenomen. Nadien wordt een diagnose gesteld en kan de juiste behandeling of
doorverwijzing opgestart worden.
Bij een opname worden deze kinderen en hun gezinnen naar de opname afdeling
doorverwezen door een kinderpsychiater of een andere hulpverlener. Meestal gaat de

21

sociaal werker mee op intakegesprek en blijft doorheen het proces van de opname alles
opvolgen. Ouders, dienst psychiatrie, IBIS, … zoeken samen naar haalbare
verwachtingen. Er wordt een toekomstperspectief voorgesteld. Ouders hebben een
sleutelrol voor een opname. De voorbereiding van een opname gebeurt grondig en
samen met de ouders want als zij niet achter een opname staan, kan deze jammer
genoeg ook niet doorgaan. Om alle kansen op opname te vrijwaren betaalt IBIS het
remgeld.
Een observatieopname wordt gepland voor zes weken. Een opname kan enkel na een
intakegesprek met de kinder- en jeugspsychiater. Tijdens het intakegesprek wordt er
gezocht naar haalbare en realistische diagnostische en behandelingsdoeleinden. De
betekenis van een opnamevraag wordt geëvalueerd. De eigen vraag van familie en
kind/jongere vormt een belangrijk uitgangspunt.
Na zes weken volgt er een teambespreking waar betekenisvolle hulpverleners en
verwijzers op uitgenodigd worden. IBIS en CLB gaan steeds op die uitnodigingen in.
Na deze bespreking en na het adviesgesprek met de ouders kan een opname verlengd,
of beëindigd worden.
Medische kosten door IBIS gedragen:
Kosten medicatie
Kosten dokter/tandarts
Psychologen

2019
€ 3.611,91
€ 12.710,08
€ 17.000,43

2020
€ 2.850,20
€ 10.489,06
€ 16.179,10
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2021
€ 2.766,24
€ 12.048,11
€ 17.044,20

4.4. Hulpverlening aan minderjarigen en hun gezinnen in een verontrustende
leefsituatie
Opgroeien loopt niet altijd van een leien dakje. Soms komen jongeren met situaties in
aanraking waar ze moeilijk een oplossing voor hebben. Misschien hebben ze problemen
thuis of mogelijk een misdrijf gepleegd. Jongerenwelzijn probeert deze jongeren en hun
gezin een uitweg te bieden. Zij zoeken voor hen de juiste hulp en organiseren of
ondersteunen het hulpverleningstraject.
Sinds 1 maart 2014 is in heel Vlaanderen het decreet Integrale Jeugdhulp in werking.
Integrale
Jeugdhulp
biedt
aan
minderjarigen,
hun
ouders,
hun
opvoedingsverantwoordelijken en de betrokken personen uit hun leefomgeving die daar
behoefte aan hebben, hulp en zorg op maat die met een grote mate van flexibiliteit de
hulpvraag proberen te beantwoorden.
Ze omvat:
-

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: CLB, Kind en Gezin, CAW, beperkte
dagopvang VAPH, JAC…
Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: MPI, begeleidingstehuis, kamertraining,
Gerechtelijke jeugdhulp, opgelegd door een jeugdrechter.

De CLB’s zijn belangrijke partners in deze jeugdhulpverlening. Samen met de diensten
van Kind en Gezin en Algemeen Welzijnswerk staan ze in voor de “brede instap” in de
jeugdhulp. In totaal zijn er zeven sectoren betrokken in Integrale Jeugdhulp:
-

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Jongerenwelzijn.
Kind en Gezin (K&G).
Algemeen Welzijnswerk (AWW) met de Centra voor Integrale Gezinszorg (CIG)
Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).
Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Pleegzorg.

4.4.1. Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (RTJ)
Alles begint bij een vraag naar hulp door een jongere en/of zijn omgeving. Deze
hulpvraag komt terecht bij de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp omdat cliënten er
rechtstreeks beroep op kunnen doen.
Er wordt een brede instap georganiseerd door diensten van drie sectoren: Centra voor
Leerlingenbegeleiding (CLB), Kind en Gezin en Algemeen Welzijnswerk.
Niet alle jeugdhulp waar jongeren en hun ouders terecht kunnen valt onder integrale
jeugdhulp (bv. kinder- en jeugdpsychiatrie, huisartsen, OCMW, privépsychologen). Deze
diensten en hulpverleners zijn niet rechtstreeks betrokken in de hervorming.
IBIS valt als schoolinternaat buiten de integrale jeugdhulp maar moet vaak, met heel wat
hulpvragen, via het CLB, aan de ‘poort’ van integrale jeugdhulp aankloppen om
oplossingen te vinden voor een aantal kinderen, en hun gezinnen.
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4.4.2. Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp (NRTJ)
Aanmelding bij de intersectorale toegangspoort
De intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot ingrijpende hulp, d.w.z. nietrechtstreeks toegankelijke hulp (NRTJ).
Cliënten kunnen niet of slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zelf de stap zetten naar de
toegangspoort. Dit moet steeds samen met een hulpverlener gebeuren. Door steeds een
hulpverlener te betrekken bij een aanvraag wil men de garantie inbouwen dat hulpvragen
die bij de toegangspoort terechtkomen zorgvuldig overwogen zijn en dat dus goed is
nagedacht over andere pistes en over de mogelijkheid om via de context van de cliënt
tot een minder ingrijpende oplossing te komen.
De contactpersoon-aanmelder dient een aanmelddocument (A-document) in te vullen en
elektronisch door te sturen naar de toegangspoort.
Een CLB-medewerker stuurt het aanmeldingsdocument naar de toegangspoort.
De volgende hulp kan aangevraagd worden:
-

Hulp vragen van een ondersteuningscentrum jeugdhulp bij een verontrustende
thuissituatie.
Aanvraag doen voor een verblijf in een internaat met permanente zorg wanneer een
kind doorverwezen wordt naar het buitengewoon onderwijs.
Aanvraag doen om de internaatskosten ten laste te nemen door het Agentschap
Jongerenwelzijn. Deze maatregel heet VIST specifieke acties i.f.v. internaat. Op die
manier worden de ouders financieel ondersteund zodat het internaat, dat
onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind, met zekerheid kan geïnstalleerd
worden.
VIST Specifieke acties i.f.v. internaat
Schooljaar
2018-2019
Aantal
22

2019-2020
16

2020-2021
18

Gemandateerde voorzieningen
Het uitgangspunt is dat elke jeugdhulpverlener om kan gaan met verontrustende
situaties. Als hij, noch zijn team, noch zijn organisatie een antwoord kan vinden op de
verontrusting dan kan een beroep gedaan worden op gemandateerde voorzieningen.
Er zijn twee gemandateerde voorzieningen: het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
(OCJ) en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK). Het OCJ en VK nemen
dezelfde taken op in verband met maatschappelijke noodzaak, maar het VK blijft zich
specifiek profileren op hun bestaande expertise met betrekking tot kindermishandeling.
In het schooljaar 20-21 werden er zestien dossiers opgevolgd door een
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, waarvan er twee werden doorverwezen naar de
gerechtelijke jeugdhulp.
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg
Schooljaar
2018-2019
Aantal

2019-2020
8
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2020-2021
16

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling volgde drie dossiers op.
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling
Schooljaar
2018-2019
Aantal

2019-2020
1

2020-2021
3

De opdracht van gemandateerde voorzieningen bestaat uit:
1) Ondersteuning van hulpverleners en voorzieningen in het omgaan met verontrusting.
2) Na aanmelding door de hulpverlener of kennisgeving via het parket onderzoeken of
de hulp maatschappelijk noodzakelijk is.
3) Opvolgen van de hulp die als maatschappelijk noodzakelijk werd beoordeeld.
4) Doorverwijzing naar het parket wanneer geen vrijwilligheid mogelijk is.

4.4.3. Gerechtelijke jeugdhulp
Een gemandateerde voorziening kan in twee situaties doorverwijzen naar het
jeugdparket. Ten eerste als de hulp maatschappelijk noodzakelijk wordt geacht en als
na een gesprek met de minderjarige en zijn ouders de gepaste jeugdhulpverlening niet
wordt aanvaard. Ten tweede als er weigering is tot meewerken aan het onderzoek naar
maatschappelijke noodzaak. Er kunnen ook, via de politie, situaties bij het parket terecht
komen.
Het parket kan de jeugdrechter vorderen die op zijn beurt een vonnis kan uitspreken.
Voor de uitvoering van het vonnis is de sociale dienst gerechtelijke jeugdhulp (SDJ)
verantwoordelijk. Er zijn dertien maatregelen mogelijk die door een jeugdrechter kunnen
bevolen worden. Eén ervan is het toevertrouwen van jongeren aan een erkende
residentiële voorziening of daarmee gelijkgestelde voorziening.
Toevertrouwd aan IBIS door de jeugdrechtbank
Schooljaar
2018-2019
2019-2020
Aantal
14
15

2020-2021
8

Bron – Het decreet integrale jeugdhulp. Caleidoscoop jg.25, nr. 4.

4.5.

Kostgeld

4.5.1. Betaald door de ouders
Er wordt steeds uitgegaan van het maximumtarief dat werd vastgelegd naar analogie
van het kostgeld in andere internaten. Hierbij wordt het goedkoopste tarief als
richtinggevend genomen.
Voor het schooljaar 2020-2021 bedroeg de maximale dagprijs voor:
-

een leerling van het lager onderwijs:
een leerling van het secundair onderwijs:
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€ 11,98/dag.
€ 13,54/dag.

Indien uit ondermeer de familiale situatie, het huisbezoek, … blijkt dat de
verantwoordelijke ouder het financieel moeilijk heeft, kan het directiecomité beslissen
om een verminderd/sociaal tarief toe te kennen.
4.5.2. Betaald door het Agentschap Jongerenwelzijn
-

VIST Specifieke acties

Onder de vorm van een internaat tijdens de schooldagen met tussenkomst in de kosten
door het Agentschap Jongerenwelzijn.
-

Plaatsing door de Jeugdrechtbank of Ondersteuningscentrum Jeugdzorg

Onder de vorm van toevertrouwing aan een open inrichting met kosten voor het
Agentschap Jongerenwelzijn.
4.5.3. Betaald door advocaat of OCMW
Wanneer ouders zware financiële moeilijkheden ondervinden en geen uitweg meer
weten met hun schulden, kunnen zij zich wenden tot een erkend centrum dat aan
schuldbemiddeling doet (OCMW of CAW). Naast deze centra, mogen ook advocaten,
notarissen en gerechtsdeurwaarders optreden als schuldbemiddelaar.
De schuldbemiddelaar helpt hen de balans op te maken van hun financiële toestand en
begeleidt hen om verdere stappen te ondernemen (collectieve schuldenregeling).
De collectieve schuldenregeling heeft als doel de financiële toestand van de ouders te
herstellen, met name hen in staat te stellen in de mate van het mogelijke hun schulden
te betalen en tegelijkertijd te waarborgen dat zij zelf en hun gezin een menswaardig leven
kunnen leiden.
4.5.4. Betaald door Pelicano.
Stichting Pelicano heeft een filantropisch doel en beoogt uitsluitend het algemeen welzijn
van Belgische, kansarme kinderen en jongeren.
De Stichting is een politiek en religieus neutrale instelling en staat onder de hoge
bescherming van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid.
De Stichting kiest bewust om uitsluitend financiële middelen aan te reiken aan kinderen
en jongeren die opgroeien in kansarmoede.
De Stichting Pelicano betaalde in 2021 het kostgeld voor zeven IBIS-kinderen.
4.5.5. Tussenkomst van derden bij de betaling van het kostgeld
Bij 44 kinderen wordt het kostgeld betaald via een instantie.
Betaling door derden:
Via Agentschap Jongerenwelzijn
Via OCMW
Via advocaat
Stichting Pelicano

2019
36
4
5
6

26

2020
31
6
4
6

2021
26
4
7
7

4.5.6

Niet ontvangen kostgeld.

Naast betalingen die gebeuren via tussenkomst door derden wordt IBIS geconfronteerd
met onregelmatige betalers en ouders die insolvabel blijken.
Bedrag van niet-ontvangen kostgeld

2019
€ 10.242,08

2020
€ 7.390,96

2021
€ 9.838,27

4.6 Casussen
In 2021 worden in IBIS 4 kinderen opgevangen waarvan zowel vader als moeder in de
gevangenis zit. Deze kinderen groeien een periode op zonder de nabijheid van hun
ouders.
In IBIS zijn er nog kinderen waarvan één van de ouders in de gevangenis zit, maar
beide ouders in detentie is toch een uitzonderlijke situatie. Het gemis van ouders voor
een lange periode tekent de kinderen. De kinderen van gedetineerde ouders zijn
dubbel slachtoffer : ze worden niet alleen gescheiden van hun vader en/of moeder,
maar ze worden ook gestigmatiseerd door de maatschappij.
In oktober 2020 wordt de moeder van twee broertjes opgepakt en ze blijft
aangehouden. De vader van de kinderen zit op dat moment al in de gevangenis. Het
derde broertje verblijft in een voorziening omdat hij specifieke noden heeft. De kinderen
in IBIS zijn 9 en 6 jaar oud, en van de ene dag op de andere verdwijnt hun moeder uit
hun leven. Politie komt naar IBIS om de kinderen in te lichten dat ze hun moeder een
lange tijd niet zullen zien, en dat ze niet meer naar huis kunnen.
Aanvankelijk functioneren de kinderen nog goed in IBIS. Alle begeleiders zijn alert en
benaderen de kinderen met extra veel begrip en zorg. Het feit dat ze onafgebroken in
IBIS moeten verblijven en er weinig contact is met familieleden baart de begeleiders
zorgen.
De kinderen krijgen alle ondersteuning die ze nodig hebben. Op materiaal vlak wordt
alles voorzien (nieuwe kleren, nieuw speelgoed, schoenen, bril…), op medisch vlak
worden ze opgevolgd en ze worden intens begeleid door één van de psychologen die
wekelijks naar IBIS komt.
Gaandeweg valt het op dat de kinderen meer en meer moeilijkheden krijgen met hun
gedrag. Door de opsluiting van beide ouders wordt de psychologische en emotionele
ontwikkeling van de kinderen verstoord. Dit resulteert in hechtingsproblemen (ze
zoeken een band met hun begeleiders, maar langs de andere kant zijn ze bang om
een band aan te gaan), een laag zelfbeeld, angst en depressieve gevoelens.
Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ) volgt samen met IBIS het dossier op. Er
worden vergaderingen met de familie geregeld om te onderzoeken wie van de tantes
een tijdelijke opvang kan bieden aan de kinderen in de weekends en de vakanties. Er
worden ook bezoeken aan mama in de gevangenis georganiseerd. Toch zijn al de
zorgen en de begeleidingen ontoereikend om het emotioneel welbevinden van de
kinderen te verwezenlijken.
Daarom beslist Jeugdzorg om de kinderen in één van hun voorzieningen onder te
brengen, zodat er op lange termijn een stabiel kader kan geïnstalleerd worden.
In februari 2021 wordt opnieuw een moeder opgepakt. Deze keer is het broer en zus
die in IBIS verblijven. De kinderen zijn op dat moment 13 en 11 jaar. Ook hun vader zit
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reeds geruime tijd opgesloten. De leefwereld van de kinderen verandert van de ene
dag op de andere. Voor deze kinderen is de paternale grootmoeder bereid om ze op te
vangen. De grootouders fungeren als ondersteunend pleeggezin voor de kinderen.
De sociale dienst van de jeugdrechtbank en pleegzorg begeleiden de kinderen, hun
grootouders en hun moeder. Vaak zijn er verschillende belangen tussen de 3 partijen,
maar de betrokken diensten stellen steeds het belang van de kinderen als prioriteit.
Hiervoor zijn veel gesprekken en overlegmomenten nodig om iedereen op dezelfde
golflengte te krijgen.
Ook deze kinderen hebben het emotioneel heel moeilijk. Hun loyaliteit wordt heen en
weer geslingerd tussen moeder en oma. De psychologe van IBIS praat veel met de
kinderen om hen te helpen plaatsen wat de volwassenen allemaal vertellen en doen.
Ouders worden veroordeeld tot een straf, maar de uitvoering van die straf kan ook
anderen dan de veroordeelde treffen, of erger nog ernstige emotionele schade
veroorzaken. Het kind verdient geen straf maar voelt het wel. Gelukkig zaten de
kinderen in IBIS op het moment dat de moeders werden opgepakt en dit zorgde op het
moment zelf voor een zekere continuïteit van hun leefwereld. Toch is de impact op
emotioneel vlak immens en dat merk je pas later.
Deze ouders en hun kinderen zijn veroordeeld tot een leven zonder elkaar, terwijl het
voor opgroeiende kinderen belangrijk is om gezonde gezinsrelaties uit te bouwen.
Het in stand houden van een moeder-kind relatie tijdens de detentie is niet evident.
De kinderen in IBIS kunnen wekelijks videobellen met hun moeder en ze gaan af en
toe op bezoek bij hun moeder in de gevangenis. Op die manier kan hun band met
elkaar niet groeien en kan er geen hechte relatie zijn. Belangrijke gebeurtenissen
(verjaardagen, lentefeest of plechtige communie, moeder- en vaderdagen ,…) gaan
voorbij zonder de aanwezigheid van een ouder.
Om de kinderen hun welzijn te waarborgen moeten er uiterste inspanningen geleverd
worden om eventueel schadelijk gedrag te voorkomen. IBIS doet alles wat mogelijk is
om de kinderen goed op te vangen en goed te verzorgen op alle vlakken. Het is een
uitdaging die elke dag genomen wordt door alle medewerkers in IBIS.

Het vervelendste aan in een
instelling zitten,
is het grote stigma dat op je
hoofd kleeft.
Wij werden gezien als
probleemjongeren.
Dat klopt eigenlijk helemaal niet,
wij waren gewoon jongeren van
probleemouders.
Dimitri Verhulst
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5. Maatschappelijke situering
van de kinderen (telling op 01/02/2021)

5.1.

Geografisch
Geboorteplaats

Woonplaats

Provincie West-Vlaanderen

89

94

Provincie Oost-Vlaanderen

9

8

Provincie Antwerpen

0

0

Provincie Brabant

5

3

Provincie Limburg

5

5

Wallonië

1

2

Buitenland

3

0

5.2.

Familiale situaties
2019

2020

2021

Natuurlijke ouders gehuwd of samenwonend

13

17

11

Natuurlijke ouders niet-samenwonend

91

96

93

Pleeggezin

2

2

1

Beide ouders overleden

/

/

/

Moeder overleden

1

1

1

Vader overleden

5

4

2

5

4

2019

2020

2021

Beide ouders

2

2

2

Moeder

8

11

9

Vader

46

31

38

Moeder en/of vader in de gevangenis

5.3.

Contact volledig verbroken met:
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6.
6.1.

School

Inleiding

Leerlingen die kampen met socio-emotionele problemen moeten op een professionele
manier opgevangen, begeleid en opgevolgd kunnen worden.
De leerlingen die het even moeilijk hebben, moeten de kans krijgen om tot rust te komen
zonder het lesgebeuren in de klas te storen.
De schooldirecteur, de leerlingenbegeleider en alle leerkrachten werken samen aan de
totale leerlingenbegeleiding van de school.
Ook in 2021 hadden de maatregelen tegen het verspreiden van Covid-19 een impact op
het schoolleven.

6.2.

Leerlingenbegeleiding

De leerlingenbegeleiding werkt rond vier domeinen:
-

Leren en studeren.

-

Onderwijsloopbaanbegeleiding.

-

Psychisch en sociaal functioneren.

-

Preventieve gezondheidszorg.

Die vier domeinen worden doorheen elke fase van het zorgcontinuüm uitgewerkt.

Leerlingenbegeleiding start bij de brede basiszorg (Fase 0)
De zorgbreedte ontstaat wanneer het voltallig schoolteam klaar staat voor elke leerling.
De gewone werking in de klas staat centraal. De brede basiszorg stelt voor alle leerlingen
stimulerende, remediërende, ondersteunende of compenserende maatregelen
beschikbaar. De brede basiszorg werkt als een preventief kader voor elke leerling.
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Het is hier van belang dat alle leerlingen systematisch opgevolgd worden. Acties voor
elk domein worden vanuit de werking geformuleerd en bijgestuurd waar nodig. Deze
acties worden zowel op school- als op klasniveau geïmplementeerd en geëvalueerd.
We spreken van bewustwording van ‘leerlingenbegeleiding’ door hier steeds mee aan
de slag te blijven.
Verhoogde zorg (Fase1)
Welbevinden en resultaten van de leerlingen worden bijgehouden in het
leerlingenvolgsysteem Smartschool. De leerkracht en de leerlingenbegeleider en/of
zorgleerkracht maken bij ongerustheden onderling afspraken over interventies en
eventuele remediëring. Zij bieden de leerling de nodige ondersteuning bij socioemotionele en/of schoolse ontwikkeling.
Leerlingen die leermoeilijkheden ervaren rond verwerking, planning, samenwerken of
affectieve verwerking (inzet, concentratie, motivatie, stress, ...) kunnen extra
ondersteuning krijgen van de zorgleerkrachten in het lager onderwijs en van de
vakleerkrachten in het secundair onderwijs.
Als de gewenste resultaten bij een leerling van het lager onderwijs uitblijven, worden
deze besproken op een MDO (Multi Disciplinair Overleg), die tweemaal per jaar
gehouden wordt. Tijdens dat overleg wordt samen met de schooldirecteur, de
zorgleerkracht, de klastitularis, de opvoeder, de sociaal werker en de
leerlingenbegeleider de leerling besproken.
Het MDO van het secundair onderwijs wordt tijdens een klassenraad gehouden. Hier
zijn de schooldirecteur, alle leerkrachten, de leerlingenbegeleider en de opvoeders
aanwezig.
Uitbreiding van zorg (Fase 2)
Als alle stappen in fase 0 en 1 doorlopen zijn en de leerling nog steeds hulp nodig heeft,
kan een zorgvraag geformuleerd worden bij het CLB.
De school zorgt op regelmatige tijdstippen voor een overlegmoment met de CLBonthalers. IBIS omschrijft de zorgvraag, noteert ook de stappen die de school reeds
ondernam én de effecten ervan.
Na een bespreking met de CLB-onthaler wordt een onthaalfiche opgemaakt. De
onthaler bespreekt deze op het team bij het CLB. Na goedkeuring krijgt de leerling
vanuit het CLB een trajectbegeleider aangeduid die vanaf dan de zorgvraag opvolgt en
een traject uitstippelt.
Na het doorlopen van een traject kan het CLB waar nodig een gemotiveerd verslag
opmaken. De leerling krijgt dan afhankelijk van de problematiek één à twee uur
ondersteuning per week vanuit het ondersteuningsteam Stroom.
De ondersteuner werkt vooral samen met de klasleerkracht in de klas.
Indien nodig kan er op een kinesist of logopedist beroep worden gedaan. Voor socioemotionele ondersteuning kan er ook psychologische begeleiding aangeboden worden.
In uitzonderlijke gevallen kan er na overleg met de school, het CLB en de ouders
gekozen worden voor het opmaken van een aparte leerlijn.
Hierbij wordt gewerkt aan een overstap naar een 1B.
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Individueel aangepast curriculum (Fase 3)
Als er een doorverwijzing is naar het BuO (Buitengewoon Ondewijs), maar de leerling
kan de overstap niet maken, dan wordt in zeer uitzonderlijke gevallen een IAC
(Individueel aangepast curriculum) in de reguliere school opgemaakt.
Fase 3 hoort bij het zorgcontinuüm maar was op IBIS nog niet van toepassing.

6.3.

Lager Onderwijs

6.3.1. Lestijdenpakket schooljaar 2021-2022.
Op basis van het gemiddeld aantal leerlingen tussen 1 februari 2020 en 31 januari 2021
werden voor het schooljaar 2020-2021 164 lestijden toegekend.
Dit pakket bevat zowel de aanvullende lestijden voor Katholieke Godsdienst als Niet
Confessionele Zedenleer en de SES-lestijden (Sociaal Economische Status).
6.3.2. Organisatie schooljaar 2021-2022.
De klasverdeling gebeurde als volgt: (68 leerlingen op 01/09/21).
-

1ste leerjaar: 8 leerlingen.
2de leerjaar: 11 leerlingen.
3de leerjaar: 10 leerlingen.
4de leerjaar: 15 leerlingen.
5de leerjaar: 15 leerlingen.
6de leerjaar: 9 leerlingen.

Levensbeschouwelijke vakken: zoals de wet voorschrijft kunnen de ouders kiezen welk
levensbeschouwelijk onderricht hun kinderen willen volgen.
Voor het schooljaar 2021-2022 opteerden 45 leerlingen voor de Katholieke Godsdienst
en 23 leerlingen voor Niet Confessionele Zedenleer.
Voor een andere godsdienst of voor de keuze “vrijstelling” was er niemand ingeschreven.
Lichamelijke opvoeding: per week hebben alle leerlingen van de lagere school twee
lestijden lichamelijke opvoeding. Daarin zit een tweewekelijkse zwembeurt begrepen.
De leerlingen van de eerste graad gaan elke week zwemmen.
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6.3.3. Personeel
Het korps bestaat uit:
Schooldirecteur met lesopdracht van 6 lesuren: 1
Voltijdse onderwijzers (24 lestijden): 5
Deeltijdse onderwijzers (20 lestijden): 3
Deeltijdse leermeester NC Zedenleer (10 lestijden): 1
Deeltijdse leermeester lichamelijke opvoeding (7 lestijden): 1
6.3.4. Leermoeilijkheden
Aantal leerlingen met pedagogische achterstand (PA).
Schooljaar 2021-2022 (toestand op 01/09/21):
Leerjaar

Op leeftijd

1 jaar PA

2 jaar PA

3 jaar PA

1ste lj

6

1

1

0

2de lj

5

6

0

0

3de lj

4

6

0

0

4de lj

4

10

1

0

5de lj

8

6

1

0

6de lj

7

0

2

0

Totaal

34

29

5

0

De aanpassing aan een vaak veranderende gezinssituatie en het feit dat veel kinderen
ondanks een afgesproken weekendregeling soms wekenlang niet naar huis kunnen of
mogen, kunnen een negatieve invloed op de schoolse prestaties hebben.
Veel van onze leerlingen die vaak een zware zorgnood hebben, vertonen ook
gedragsproblemen.
Om tot een goed leerresultaat te komen, is het noodzakelijk dat “probleemleerlingen”
voldoende ondersteuning krijgen.
Voor die leerlingen kan dat alleen als er gewerkt wordt met kleine groepen in de zorgklas
en zo nodig met individuele bijsturing bij de zorgleerkracht en/of leerlingenbegeleider.
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6.3.5. Getuigschrift van Basisonderwijs en verdere studiekeuze
Op het einde van het schooljaar 2020-2021 behaalden 8 van de 11 leerlingen van het
6de leerjaar het Getuigschrift van Basisonderwijs. Vier leerlingen maakten de overstap
naar 1B.
In het derde trimester is er, indien nodig, een bijkomend oudercontact voor de ouders
van de leerlingen van het 6de leerjaar. In samenspraak met de sociaal werker, de
leerkracht van het 6de leerjaar en de schooldirecteur wordt geprobeerd zo duidelijk
mogelijke informatie te geven met betrekking tot de studiekeuze van de leerling.
Door de coronamaatregelen zijn tal van activiteiten niet kunnen doorgaan. Alle ouders
werden telefonisch gecontacteerd om informatie met betrekking tot de studiekeuze
door te geven.
6.3.6. Begeleiding van de leerlingen
In de IBIS-school wordt geprobeerd om een zo intensief mogelijke zorg te bieden aan
alle leerlingen en heel in het bijzonder aan hen die specifieke behoeften hebben.
Niet alle kinderen hebben dezelfde mogelijkheden. Als school wordt geprobeerd om zo
goed mogelijk met deze verschillen om te gaan.
Om elk kind een zo vlotte en aangenaam mogelijke schoolloopbaan te laten doorlopen,
wordt door het team een eigen visie op zorgbeleid uitgewerkt.
Zorgbeleid is een teamsport en geen éénmansgebeuren. Dat betekent dat iedereen
bepaalde verantwoordelijkheden heeft. Binnen het zorgbeleid spelen de klasleerkracht,
de zorgleerkrachten, de leerlingbegeleiders, de directie en het CLB een belangrijke rol.
Om elke leerling in de klas maximale leerkansen te geven en om positief om te gaan met
de verschillen tussen leerlingen in niveau en tempo, werken de leerkrachten
gedifferentieerd in de klas.
Het doel is om alle kinderen op te tillen naar een hoger ontwikkelingsniveau en hen
vaardig te maken voor een goede toekomst. Dit wordt gerealiseerd via handelingsgericht
werken doorheen het zorgcontinuüm.
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6.3.7. SES – lestijden
Die extra lestijden worden benut om te voorkomen dat kansarme kinderen omwille van
sociale,
culturele
en
economische
omstandigheden,
met
leeren
ontwikkelingsmoeilijkheden te kampen krijgen.
Bij het toekennen van deze lestijden wordt rekening gehouden met verschillende
indicatoren:
-

Het opleidingsniveau van de moeder.
De thuistaal is niet het Nederlands.
Het al of niet ontvangen van een schooltoelage.

Er wordt vooral gewerkt rond het opvangen van leerlingen met socio-emotionele
problemen en het wegwerken van leerachterstanden.
Daarvoor worden, onder andere, de volgende acties ondernomen:
-

Het geven van individuele leeslessen voor leerlingen met een leesprobleem.
Leerlingen met dyslexie kunnen hun proeven, dictee en begrijpend lezen individueel
afleggen. Deze leerlingen kunnen gebruik maken van speciaal ontwikkelde software.
Anderstalige leerlingen krijgen hun lessen Nederlands individueel.
Inrichten van een time-outmogelijkheid voor leerlingen die het even moeilijk hebben.
Het opstellen van de enquête “welbevinden” voor de leerlingen van de tweede en de
derde graad.
Alle nieuwe leerlingen krijgen op de eerste schooldag steeds een rondleiding door
heel de IBIS-campus.
Elke middag en avond is er time-out gelegenheid.
In de eerste en de tweede graad krijgen de leerlingen op een speelse
wijze initiatie Frans. Daardoor zijn ze beter voorbereid en meer gemotiveerd om de
lessen Frans in het vijfde leerjaar aan te vatten.
De leerlingen van het zesde leerjaar doen mee aan de OVSG-toetsen. Daarmee
kunnen we hun prestaties vergelijken met leerlingen uit andere scholen.
Het gebruik van gehoorbeschermers bij leerlingen die individueel aan het
werk zijn.
Het opmaken van een standaardformulier “onthaalfiche”bij “fase 2 leerlingen”.
Nadien kunnen door het CLB voor die leerlingen een traject opgestart worden.
Het opstellen van een groeirapport voor het evalueren van de sociale
vaardigheden.
Het opstellen van een rapport voor het evalueren van de muzische
vaardigheden.
Het opstellen van een bewegingsrapport voor het evalueren van de sportieve
vaardigheden.
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6.3.8. Nascholingen
Er wordt gestreefd naar minstens twee professionaliseringen per schooljaar voor
elke leerkracht. Ook in 2021 konden wegens de geldende coronamaatregelen
heel wat nascholingen niet doorgaan.
10/03/21
18/03/21
28/04/21
17/05/21
21/10/21
27/10/21
17/11/21
23/11/21
30/11/21
03/12/21

Van In ijsbergrekenen
Snappet Wiskunde (online)
Leerlijn fietsen MOEV
Wat werkt in de klas (Tim Surma)
Coderen
Taalondersteuning
Digitale tools
Weerbaarheid bewaken en vergroten
Scoodle berheer
Calcupal

6.3.9. Pedagogische studiedag tijdens het schooljaar 2021-2022
De pedagogische studiedag ging door op maandag 26/04/21 en werd op do 22/04/21
om 17u
voorafgegaan door een online uitleg door onze pedagogische
begeleidingsdienst POV. Thema: Begrijpend lezen.
6.3.10. ICT
De Vlaamse regering kende op 30 april 2021 extra ICT- middelen toe in het kader van
de Digisprong. Elke leerling vanaf het 5de jaar basisonderwijs krijgt een eigen laptop of
gelijkwaardig ICT-toestel ter beschikking. Scholen krijgen middelen voor ICT-materiaal
voor leraren. Ook de uitbreiding van het vormingsaanbod, de inzet op digitale
competenties, kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal, cybersecurity en cyberpesten krijgen
de nodige aandacht.
Het lager onderwijs van IBIS ontving hiervoor €11 957.
Alle leerlingen werken wekelijks met laptops om de nodige ICT-vaardigheden onder de
knie te krijgen.
De school beschikt bovendien over iPads die via een reservatiesysteem uitgeleend
worden aan de verschillende klassen.
Alle klassen zijn voorzien van een digitaal bord.
Elke klas heeft zijn eigen blog waarop beeldmateriaal en verslagen van activiteiten
gepubliceerd worden. De links naar de blogs staan op de IBIS-website.
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Alle leerkrachten maken online gebruik van het programma iOmniwize voor het invullen
van hun agenda en het maken van de lesfiches. Vanaf september maakten we de
overgang naar Scoodle.
De evaluaties van de leerlingen worden via dit programma opgeslagen en verwerkt tot
rapporten voor de ouders.
Voor alle communicatie en voor het leerlingenvolgsysteem wordt Smartschool gebruikt.
6.3.11. Extra-muros activiteiten
Omwille van de coronamaatregelen waren de extra-muros activiteiten heel beperkt
Do
Vr
Di
Di
Wo
Vr
Ma
Di
Do
Ma
Vr
Di

06/05/21
07/05/21
18/05/21
01/06/21
16/06/21
18/06/21
21/06/21
28/09/21
09/10/21
25/10/21
19/10/21
23/11/21

Kinderboerderij
Beroepenhuis
Brood bakken
Kinderboerderij (Krekenwandeling)
De waanzinnige boomhut
De waanzinnige boomhut
Watersportdag
Verbandingsoven
Week van het bos (alle klassen)
Werken met vilt
Muzee
Passchendaele
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6.1.12. Intra-muros activiteiten
-

Deelname aan de Vlaamse week tegen pesten.

-

Alle leerlingen doen elk jaar mee aan Kangoeroe: een reken-, denk- en
puzzelwedstrijd voor kinderen van 6 tot 14 jaar waar heel wat mooie prijzen mee te
winnen zijn.

-

De bovenbouw neemt deel aan de grote verkeerstoets.

-

De leerlingen van de 3de graad deden mee aan een opstelwedstrijd ingericht door
het Davidsfonds. Alle winnaars kregen een mooi boek cadeau.

-

In de maand mei wordt traditioneel de projectweek rond Gezonde
Voeding gehouden.

-

De leerlingenraad komt trimestrieel samen. De leerlingenraad bestaat uit twee
afgevaardigden per klas (vanaf de tweede graad). Die afgevaardigden worden in
september verkozen uit de groep leerlingen die zich kandidaat stellen. Op de
leerlingenraad komen zij de belangen van hun klas verdedigen en worden allerlei
voorstellen besproken. De haalbare voorstellen worden nadien voorgelegd aan de
schooldirecteur. De terugkoppeling wordt door de leerlingenbegeleider gedaan in de
klassen en op de personeelsvergadering. Door Corona mochten de klasgroepen niet
gemengd worden. De leerlingenraad kon dit jaar niet plaatsvinden.
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6.1.13. Lezen op school
Er wordt veel belang gehecht aan de leesvaardigheid en het leesplezier op de lagere
school. Gedurende het schooljaar wordt elke leerling meermaals getest op zijn
leesniveau. In het lesrooster zijn er lessen voorzien waarbij de leerlingen worden
ingedeeld volgens hun niveau.
Dit jaar werd ook gestart met meter-peter lezen.

In de schoolbibliotheek, die regelmatig aangevuld wordt, zijn de boeken volgens auteur
gelabeld en gerangschikt binnen een bepaald leesniveau.

Om de twee weken krijgen de leerlingen de kans om in beperkte groep de bibliotheek te
bezoeken.
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6.3.14. Gezondheidsbeleid
Sinds maart 2020 worden alle Corona maatregelen strikt opgevolgd.
Alle leerlingen beschikken over een waterfles die ze dagelijks kunnen vullen.
De jongeren moeten na het toiletbezoek hun handen wassen en drogen.
De properheid van de toiletten wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
In schoolverband wordt enkel eerste hulp toegepast. Medicatie wordt niet toegediend.
Tijdens de lessen (zowel binnen als buiten) wordt via verschillende projecten aandacht
besteed aan hygiëne, frisse lucht, gezonde voeding, …
Alle verplaatsingen buiten IBIS gebeuren zoveel mogelijk met de fiets.
Iedere leerling beschikt over een fiets, helm en fluohesje, ook de leerlingen van
het 1ste leerjaar!

Elk jaar vullen de leerlingen vanaf het 3de leerjaar een enquête over hun welbevinden
in.
6.3.15. Pedagogische begeleiding
De school gebruikt de leerplannen van het Onderwijs voor Steden en Gemeenten
(OVSG). Voor de pedagogische begeleiding en ondersteuning kiezen we sinds 2021
voor POV, provinciaal onderwijs Vlaanderen. Ook de secundaire school wordt begeleid
door POV.
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6.4.

Secundair Onderwijs

6.4.1. Structuur
In het Koninklijk Werk IBIS wordt de volgende structuur aangeboden:
-

1A: Het eerste leerjaar in de eerste graad - A-stroom.
1B: Het eerste leerjaar in de eerste graad - B-stroom.

-

2MT: Het tweede leerjaar in de eerste graad - A-stroom:
Basisoptie STEM-technieken - Maritieme Technieken.
2B: Het tweede leerjaar in de eerste graad - B-stroom:
Basisoptie STEM-technieken - Zeevisserij en binnenvaart.

-

3MT Dek: Het eerste leerjaar van de tweede graad
Dubbele finaliteit (het vroegere TSO)- Maritieme Technieken Dek.
4MT Dek: Het tweede leerjaar van de tweede graad
TSO - Maritieme Technieken Dek.

De klasverdeling op 01/09/2021 met 31 leerlingen:
1A
1B

8 leerlingen
4 leerlingen

2MT
2B

8 leerlingen
4 leerlingen

3MTD
4MTD

6 leerlingen
1 leerlingen

Het onderwijsaanbod schooljaar 2020-2021 heeft volgend lestijdenpakket voor de
eerste en tweede graad:
Uren leraar

182

Uren levensbeschouwelijke vakken

23

Totaal

205
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6.4.2. Lessentabel (zie volgende bladzijde)
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6.4.3. Maritiem onderwijs
Op 12 september 2007 werd met alle actoren een consensus bereikt om het zeevisserijonderwijs te hervormen tot maritiem onderwijs.
Het Koninklijk Werk IBIS was vragende partij om in de tweede graad TSO algemeen
maritiem onderwijs te kunnen aanbieden in plaats van zeevisserijonderwijs. Daartoe
werd het bestaande TSO-aanbod Kleine Handelsvaart overgenomen zoals die van
toepassing was bij het Maritiem Instituut Mercator Oostende en de Scheepvaartschool
in Antwerpen.
Alle maritieme opleidingen moeten bovendien voldoen aan STCW 2010.
STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) is de
minimumnorm waaraan de kwaliteit van een maritieme opleiding moet voldoen op
wereldwijd niveau. Indien dit niet geïmplementeerd is in de opleiding heeft het diploma
geen enkele waarde op het water.
De nieuwe structuur werd vanaf 1 september 2008 van kracht.
Binnen het Technisch Secundair Onderwijs Maritieme Technieken kan de richting Dek
of Motoren gevolgd worden. Na de 3de graad TSO kunnen de leerlingen tewerkgesteld
worden bij een rederij, een scheepsbouwer, een sleep- of baggerbedrijf, in de offshore,
het loodswezen en/of in de pleziervaart.
Het moet de bedoeling zijn om de opleiding te beëindigen na het 6 de jaar TSO met het
behalen van het diploma S.O. en het operational en managementlevel conform STCW
2010.
Om al deze vernieuwingen in goede banen te leiden en de aantrekkelijkheid van het
beroep van zeevarende te vergroten, werd de voorbije jaren intens overlegd met alle
betrokkenen uit de maritieme sectoren, de schoolbesturen (GO!) en de betrokken
scholen die maritiem onderwijs organiseerden (Koninklijk Werk IBIS vzw, Maritiem
Instituut Mercator Oostende en Scheepvaartschool Antwerpen).
6.4.4. Samenwerking maritiem platform
Om het maritiem onderwijs op IBIS maximale kansen te geven, is er op tal van niveau’s
overleg en samenwerking.
Dankzij het samenwerkingsverband tussen de Provincie West-Vlaanderen, de VDAB en
het Departement Onderwijs maken de leerlingen van de tweede graad wekelijks gebruik
van de ultramoderne simulatoren en het navigatiemateriaal van het Maritiem
Competentiecentrum te Zeebrugge.
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Sinds 25 november 2019 werd een SLA (Service Level Agreement) ondertekend tussen
de VDAB en het Koninklijk Werk IBIS. Deze SLA wordt jaarlijks herzien.
Het Overlegplatform voor Maritiem Onderwijs is samengesteld uit de directieleden van de

maritieme opleidingsinstellingen zijnde: de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, de
Scheepvaartschool, Mercator Oostende, Koninklijk Werk IBIS Bredene, CVO SCALA en FOD
mobiliteit..
Bedoeling is tot een gezamenlijk standpunt te komen inzake de problematiek van o.m. stages, de
opleidingsvaartuigen, on board training, gebruik simulatoren,promoties en activiteiten.

Het is de bedoeling om alle stakeholders die nauw bij het Maritiem Opleidingscentrum
betrokken zijn, één tot twee keer per jaar samen te brengen.

Sinds 1 september 2009 maken de IBIS-leerlingen van de tweede graad gebruik van de
brug- en simulatieklas in het Maritiem Instituut Mercator Oostende.
De drie maritieme scholen in de regio (Mercator, Avondschool Scala en het Koninklijk
Werk IBIS) krijgen hier een parel van didactisch materiaal ter beschikking.
De simulatieapparatuur omvat de nodige hard- en software voor navigatie, radar- en
risicosimulaties en de werking van de machinekamer.
De maritieme scholen dragen bij à rato van het gebruik.
Are you waterproof brengt alle actoren van de maritieme sector in Vlaanderen samen.
Dit overkoepelend werkplatform (IBIS, Maritiem Instituut Mercator, Avondschool Scala,
Scheepvaartschool, Hogere Zeevaartschool, Binnenvaart Vlaanderen, VDAB, firma Jan
De Nul, Dredging, VLOOT, Vlaamse Nautische Autoriteit, KBRV…) wil het uithangbord
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en de spreekbuis zijn voor de maritieme sector zowel wat opleiding als werkgelegenheid
betreft. www.areyouwaterproof.be
6.4.5. Samenwerking Martiem Instituut Mercator - IBIS
Om de kwaliteit van het maritiem onderwijs te bestendigen en vooralsnog te verbeteren,
wordt, met respect voor elkaars eigenheid, samengewerkt tussen het Maritiem Instituut
Mercator en het Koninklijk Werk IBIS.
Daarbij wordt gefocust op de samenwerking en professionalisering tussen de leerkrachten van de de nautische vakken van beide scholen.
Op 6 september 2019 werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de
scholengroep Stroom. De jarenlange goede samenwerking met het Maritiem Instituut
Mercator, die deel uitmaakt van de scholengroep Stroom, werd op die manier
bekrachtigd.
6.4.6. Samenwerking VLOOT
Om de maritieme kennis bij de leerlingen maximaal te bevorderen wordt geprobeerd om
de leerlingen zoveel mogelijk in contact te brengen met dé werkvloer.
Sinds 2011 kan IBIS gebruik maken van het volgende VLOOT-aanbod:
-

Voor de leerlingen van het secundair onderwijs: 3 dagvaarten per schooljaar.
Voor de leerkrachten: het ter beschikking stellen van kennis.

Verschillende oud-leerlingen van IBIS zijn ondertussen, met succes, aan de slag bij
VLOOT. Het gebeurt dat zij, heel trots, de gids zijn tijdens de IBIS-bezoeken aan VLOOT.
In 2021 konden geen vaarbeurten met VLOOT doorgaan gezien de geldende corona
maatregelen.

6.4.7. Opleidingsvaartuig O.29 - Broodwinner
Het opleidingsvaartuig O.29 - Broodwinner vormt, sinds 1972, het eerste contact met
het zeeleven voor de leerlingen van het maritiem onderwijs. Hier krijgen jongeren de
smaak te pakken.
Het vaartuig werd in de zomer van 2014 grondig gerenoveerd. Alle instrumenten voor
navigatie en communicatie zijn up-to-date en het interieur van de brug en het kombuis
werden vernieuwd. Er is op de brug en het kombuis ruimte gecreëerd om les te geven.
Op die manier kan de theorie direct aan de praktijk getoetst worden.
De O.29 - Broodwinner beschikt nu over de modernste nautische technologieën en de
meest adequate uitrusting op het vlak van veiligheid (o.a. Net Controle Systeem, Man
Over Boord).
Wekelijks maken de leerlingen van de tweede graad gebruik van de O.29 Broodwinner. Hierbij gaat afwisselend het eerste leerjaar en het tweede leerjaar van de
tweede graad (3 MTD en 4 MTD) en ook de leerlingen uit 2B telkens op donderdag een
volledige dag op zee.
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Tijdens deze dagvaarten wordt de theorie omgezet in de praktijk en komen alle
nautische vakken aan bod.
Ook de leerlingen van de eerste graad maken gebruik van het opleidingsvaartuig
tijdens de lessen Ontdek je talent.
Het IBIS-vaartuig Lady Grey wordt gebruikt om lessen manoeuvreren en onderhoud in
praktijk te brengen.

6.4.8. Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2008
In 2010 werd bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, directoraat-generaal
Maritiem Vervoer een nieuwe taakgroep Erkenning van instellingen opgericht.
De opdracht van deze taakgroep bestaat erin de kwaliteit van de maritieme opleidingen
te waarborgen en de erkenning van instellingen te begeleiden zoals vereist in het
Koninklijk Besluit inzake vaarbevoegdheidsbewijzen. Dit impliceert dat wie een
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maritieme opleiding aanbiedt
kwaliteitsmanagementsysteem.

dient

te

voldoen

aan

de

normen

van

een

Het schoolbestuur van het Koninklijk Werk IBIS was overtuigd dat een
kwaliteitsmanagementsysteem ook een meerwaarde kon zijn voor de volledige interne
werking. Er werd beslist, ondanks de zware financiële last, om het invoeren van een
kwaliteitssysteem conform ISO 9001 op te starten.
Na een doorgedreven audit werd op 15 maart 2012 het certificaat ontvangen waarbij
Lloyd’s Register Quality Assurance verklaart dat het kwaliteitsmanagementsysteem van
toepassing op “het verstrekken van onderwijs conform de leerplannen van het
Gemeenschapsonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de richtlijnen van de
STCW-code voor 1ste graad A-stroom en tweede graad TSO Maritieme Technieken Dek”,
voldoet aan kwaliteitsmanagementsysteemnormen ISO 9001:2008. Er wordt jaarlijks
een interne audit uitgevoerd.
Elk jaar worden de kwaliteitsmanagementsysteemnormen ISO 9001:2008 terug
doorgenomen door de kwaliteitsverantwoordelijke, om na te gaan in hoeverre het
kwaliteitssysteem binnen IBIS nog voldoet aan de eisen.
Om de drie jaar wordt nagegaan of de school het ISO9001:2008 certificaat kan/mag
behouden.
Op 28 mei 2021 werd een surveillance of audit uitgevoerd. Er werden geen nonconformiteiten vastgesteld en het certificaat werd vernieuwd.

6.4.9. ICT
Digisprong
De Vlaamse regering kende op 30 april 2021 extra ICT- middelen toe in het kader van
de Digisprong.
Elke leerling vanaf het 5de jaar basisonderwijs krijgt een eigen laptop of gelijkwaardig
ICT-toestel ter beschikking. Scholen krijgen middelen voor ICT-materiaal voor leraren.
Ook de uitbreiding van het vormingsaanbod, de inzet op digitale competenties,
kwaliteitsvol digitaal lesmateriaal, cybersecurity en cyberpesten krijgen de nodige
aandacht.
Het secundair onderwijs van IBIS ontving hiervoor €12 564.
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Voor de nieuwe eindtermen STEM, werd een gloednieuwe 3D-printer aangekocht.

Naast het feit dat elke klas van het secundair onderwijs over een Prowise smartboard
beschikt, zijn er ook laptops voor de leerlingen beschikbaar.
De leerlingen van 4MT Dek beschikken over hun eigen laptop zowel in klas als in de vrije
tijd. In het internaat worden ook laptops voorzien die gebruikt worden tijdens de vrije tijd.
Zowel leerlingen als leerkrachten werken met het digitaal schoolplatform Smartschool.
Smartschool zorgt ervoor dat iedereen vlot kan samenwerken binnen één veilige
digitale omgeving. Ook het afstandsonderwijs werd via Smartschool - live gerealiseerd.
Leerstof wordt meer en meer op een digitale manier aangeboden en leerlingen maken
veelal gebruik van de laptop om toetsen en/of taken op een digitale manier te maken en
in te dienen.
Voor heel wat algemene vakken wordt er met een digitaal bordboek gewerkt.
IBIS beschikt over een performant draadloos netwerk. De toestellen kunnen altijd en
overal binnen de campus gebruikt worden.
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6.4.10. Vergelijkende tabel levensbeschouwelijke vakken
Zoals de wet voorschrijft, kunnen de ouders kiezen welk levensbeschouwelijk onderricht
hun kind volgt.
Op 1 september 2021 opteerden 15 leerlingen voor RK Godsdienst en 16 leerlingen voor
NC Zedenleer.
Voor een andere godsdienst of voor de keuze vrijstelling was er niemand ingeschreven.
6.4.11. GOK-uren (Gelijke Onderwijs Kansen)
Voor het schooljaar 2021-22 werden er voor geïntegreerd ondersteuningsaanbod 8
uren- leraar toegekend.
6.4.12. Remediëring
De overgang tussen basisonderwijs en secundair onderwijs is niet voor alle leerlingen
gemakkelijk. Voor veel van onze leerlingen is dit ook het geval. Vandaar dat een
optimale begeleiding nodig is.
Over de middag krijgen alle leerlingen van het secundair onderwijs de kans om tussen
11u.55 en 12u.25 extra uitleg te vragen aan één van hun leerkrachten.
De leerlingen krijgen elke dag één uur verplichte studie. Wie daarna nog verder wilt
werken, krijgt hiervoor de mogelijkheid.
Er wordt naar gestreefd om de leerprestaties zo strikt mogelijk op te volgen. De digitale
schoolagenda van Smartschool dient als communicatiemiddel tussen de leerkracht, de
leerling, de ouders én de opvoeder.
Naast de schoolagenda wordt het leerlingenvolgsysteem van Smartschool gebruikt om
informatie over de leerling uit te wisselen. Zo wordt de leerkracht onmiddellijk op de
hoogte gebracht wanneer een bepaalde leerling problemen heeft met bepaalde
onderdelen van de leerstof. Op die manier wordt getracht om zo snel mogelijk de oorzaak
van eventuele leerproblemen of zwakke prestaties op te sporen en, indien mogelijk, weg
te werken.
6.4.13. Navorming in 2021
13/01/2021
30/01/2021
02/02/2021
04/02/2021
24/02/2021
16/03/2021
16/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
17/03/2021
20/03/2021
30/03/2021
04/05/2021
11/05/2021

PLG PAV - Brussel
Stem en techniek, de windbooster
Bijscholing Redder
Een oceaan vol plastiek
It’s Media Lit!
Dag van het geschiedenisonderwijs
Begeleiding nieuwe eindtermen AAR 2de graad
Beleefsessie Plantyn Online
Professionele lerarendialoog FRA 2de graad
Studiedag NCZ
Nieuwe leerplannen GES 2de graad
Taaltaken in de les Engels
Werken met Google Forms
POV - Nieuwe leerplannen 2de graad Nederlands
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20/05/2021
25/08/2021
14/09/2021
14/09/2021
15/09/2021
22/10/2021
26/10/2021
18/11/2021
27/11/2021
Najaar 2021
Najaar 2021

Dag van de socio- emotionele begeleiding in S.O.
Professionele lerarendialoog | Lichamelijke opvoeding | 2e graad
Opfriscursus EHBO
Opfriscursus EHBO
Professionele lerarendialoog | MO/ PO | 2e graad
PLG aardrijkskunde
Digitale tools in dienst van de vaardigheden binnen de lessen
moderne vreemde talen
Games in de geschiedenisles
Dag van de wiskunde
Scheepvaartreglementen
3D- ontwerpen en 3D-printen

6.4.14. Pedagogische studiedag tijdens het schooljaar 2021-2022
De pedagogische studiedag werd gehouden op 21 mei 2021.
Volgende onderwerpen kwamen aan bod: werken met Prowise, transversale
eindtermen, de nieuwe eindtermen voor de tweede graad en werken met individuele
handelingsplannen.
6.4.15. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV)
Het Koninklijk Werk IBIS doet voor zijn pedagogische begeleiding beroep op het
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Het POV opteert voor een procesgerichte
begeleiding waarbij de begeleiders de school benaderen als een lerend en
zelfevaluerend systeem.
De implementatie van de nieuwe eindtermen stonden ook in 2021 centraal.
6.4.16. Extra muros-activiteiten
Door de corona maatregelen konden er minder buitenschoolse activiteiten gepland
worden.
Ma 08/03/21
Di 11/05/21
Do 02/06/21
Do 23/09/21
Ma 11/10/21
Wo 13/10/21
Wo 17/10/21

1A
2MT
1A
3 + 4 DEK
1A
2MT
1B

Schelpenteldag Horizon
Biotoopstudie ‘Duinen verkennen’
Bezoek binnenvaartschip ‘De Tortino’
Toneelvoorstelling Hamlet (Groot-Bijgaarden)
MOS ‘Week van het bos’ – biotoopstudie NW
MOS ‘Week van het bos’ - biotoopstudie NW
MOS en klimaat: missieminder, ophalen zwerfvuil
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6.4.17. 4MT DEK – Jaarwerk
De leerlingen van 4MT DEK krijgen in het begin van het schooljaar de opdracht een
jaarwerk te maken. De leerlingen kiezen zelf een maritiem onderwerp. Bij het uitwerken
ervan worden ze begeleid door de leerkrachten. Het is de bedoeling dat ze gebruik
maken van o.m. de ICT-mogelijkheden op school om tegen het einde van het schooljaar
een verzorgde presentatie kunnen geven voor “een jury” bestaande uit leden van het
schoolbestuur, de algemeen directeur, de schooldirecteur en de leerkrachten.
Door de geldende corona maatregelen bestond de jury dit jaar uit enkele leerkrachten
en de directie.
Mateo Lemmens: Drugs in de haven van antwerpen.
Yentl Moerkerke: Kunstmatige eilanden.
Malik Venneman: SH-3 Sea King.
Alexander Zharov: Marine Police.
Het jaarwerk is een mooi voorbeeld van vakoverschrijdend werken.
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7. Statistische overzicht van
de schoolbevolking

7.1.

Telling

7.1.1. Totale schoolbevolking

Schooljaar

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1 oktober

107

110

97

1 februari

108

109

106

30 juni

108

109

-

Schooljaar

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1 oktober

73

69

66

1 februari

76

72

75

30 juni

75

72

-

Schooljaar

2019-2020

2020-2021

2021-2022

1 oktober

34

41

31

1 februari

32

37

31

30 juni

33

37

-

7.1.2. Lager onderwijs

7.1.3. Secundair onderwijs
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7.2.

Spreiding per leerjaar.

Schooljaar 2020-2021

Aantal leerlingen

Telling 01.02.2021
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

4
0

2
1

3
13

10

1

9

2

0

12

11

7

3

10
7

4

5

6
Jongens

1A

6

6

1B

2B

2

4

4

3

4

Meisjes

Lager onderwijs

Secundair onderwijs

Schooljaar 2021-2022

Aantal leerlingen

Telling 01.02.2022
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

4

4

2

2
1

4
10

12
9

11

10

6

8

8
4

4

6
1

1

2

3

4

5

6
Jongens

Lager onderwijs

1A

1B

2B

2

3

4

Meisjes

Secundair onderwijs
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7.3

Pedagogische achterstand.

7.3.1. Globaal overzicht
Schooljaar 2020-2021 (Toestand op 01/02/21).

Lager onderwijs

2 jaar
5,6%

3 jaar
0,0%

0 jaar
50,0%

1 jaar
44,4%

Secundair onderwijs

2 jaar
16,2%
0 jaar
48,6%

1 jaar
35,1%
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7.3.2. Pedagogische achterstand, verdeeld per klas:

Schooljaar 2020-2021 (Telling op 01/02/21).

Aantal jaren achterstand

12
10
8

6
4
2
0
1Lager
2 onderwijs
3
4

5

6

Lager onderwijs
0 jaar

1 jaar

1A
1Bonderwijs
2B
2
3
Secundair
Secundair onderwijs
2 jaar

4

3 jaar

Schooljaar 2021-2022 (Telling op 01/02/22).
12

Aantal jaren achterstand

10
8
6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

1A

Lager onderwijs

1B

2B

2

3

Secundair onderwijs
0 jaar
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1 jaar

2 jaar

3 jaar

4

7.4.

Fluctuaties tijdens het schooljaar 2020-2021

09/20

Nieuw

Nieuw

Vertrokken (1)

Vertrokken (2)

L.O.

S.O.

L.O.

S.O.

17

16

2

10/20
11/20

1

12/20
01/21

6

1

2

4

02/21
03/21
04/21

1

05/21
06/21

(1)

1 leerling verlaat de lagere school vanaf 23/11/2020 en gaat naar GO!
Basisschool Zilvermeeuw Blankenberge
1 leerling verlaat de lagere school vanaf 03/01/2021 en gaat naar Go!
Basisschool De Puzzel
1 leerling verlaat de lagere school vanaf 03/01/2021 en gaat naar de Vrije
Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs – De Rietzang.

(2)

1 leerling van 3MTD gaat vanaf 7/09/2020 naar Petrus & Paulus Oostende.
1 leerling van 1A gaat vanaf 20/09/2020 naar Middenschool Bredene
1 leerling van 3MT DEK gaat vanaf 4/01/2021 naar Vrij Land- en
Tuinbouwinstituut
1 leerling uit 2B gaat vanaf 4/01/2021 naar Prizma – Middenschool
Ingelmunster
1 leerling uit 1B en 1 leerling uit 2B gaan vanaf 4/01/2021 naar GO! Da Vinci
Atheneum Koekelare
1 leerling uit 4MT DEK gaat vanaf 12/01/2021 naar GO! Technisch Atheneum
Vesaliusinstituut Oostende.
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7.5.

Schoolverlaters op 30 juni 2021.

- Lager onderwijs:
Schoolverlaters

2019

2019

2020

2021

Vóór het beëindigen van het 6 e leerjaar

13

15

17

11

Na het beëindigen van het 6 e leerjaar

6

12

12

11

2018

2019

2020

2021

1

1

2

0

- Secundair onderwijs:
Schoolverlaters
Na 1 A
Na 1 B

2

Na 2 MT

2

0

6

Na 2 B

4
6

Na 3 MT Dek

1

4

0

1

Na beëindiging van 4 MT Dek

9

4

4

5

Foto Adriaan Huys
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8.
8.1.

Het Internaat

Algemeen

Het internaat is niet zomaar een opvang.
De opvoeders ondersteunen de ouderlijke zorg of vullen die aan.
Ouders en opvoeders nemen elk hun specifieke rol op in de opvoeding van en de zorg
voor het kind. Waar mogelijk inspireert het internaatsteam de ouders en versterken ze
elkaar.
De kinderen worden aan de zorgen van het internaat toevertrouwd omdat de ouders:
-

Door hun werk- en gezinssituatie niet in staat zijn om hun kinderen thuis op te
vangen.
Zien dat hun kind behoefte heeft aan een sterke regelmaat en structuur.
Niet altijd de gepaste opvoeding kunnen bieden.
Merken dat een internaat meer leer- en ontspanningsmogelijkheden aanreikt.
….

Het internaatsteam zorgt voor een stimulerende studiesfeer. In de dag- en weekplanning
is er voldoende tijd voor het schoolwerk uitgetrokken.
De kinderen worden ondersteund bij het ontwerp en de uitvoering van de studieplanning.
Er is een nauwe samenwerking met de school en de ouders, gericht op een optimale
studie- en leerbegeleiding.
De internen worden in hun groei naar volwassenheid voortdurend gevolgd en begeleid.
Ieders persoonlijkheid wordt gestimuleerd in de richting van een verdraagzame,
pluralistische levenshouding.
Een positief en stimulerend internaats- en groepsklimaat gebaseerd op veiligheid,
vertrouwen en wederzijds respect vormt de basis van de internaatswerking.
Er is een breed en harmonisch aanbod van ontspanningsmogelijkheden waardoor ieder
kind of jongere de kans krijgt om zijn of haar talent verder te ontwikkelen.
Binnen de internaatswerking staat de benadering van de onvoorwaardelijke totaalzorg
centraal.
In een totaalzorg krijgen lichamelijke, psychische en sociale dimensies een evenwichtige
plaats.
Er wordt gestreefd om zo adequaat mogelijk in te spelen op de noden en de behoeften
van ieder individueel kind. Zo wordt geprobeerd een antwoord te bieden op de diverse
problemen die zich stellen in de leefwereld van het kind.
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Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in:
-

Het voorzien in de elementaire basisbehoeften van de meisjes en jongens die
hun ouders hen niet kunnen bieden.

-

Ervoor zorgen dat elk kind dat nood heeft aan medische of paramedische
bijstand, ongeacht hun sociale achtergrond, te allen tijde de meest geschikte hulp
kan genieten.

-

Het nauwgezet opvolgen van probleemsituaties en bescherming bieden wanneer
de kinderen zich in een kwetsbare positie bevinden.

-

Waken over de psychosociale gezondheid van de kinderen en waar nodig
professionele hulp inschakelen.

-

Het bieden van onvoorwaardelijke opvang aan kinderen die zich in een
problematische opvoedingssituatie bevinden en/of door de instanties van
jongerenwelzijn aan IBIS worden toevertrouwd.

-

Het continue streven naar een leefklimaat met gezinsvervangend karakter waarin
de kinderen maximale groeikansen aangeboden krijgen.

-

Het organiseren van, of laten deelnemen aan kampen voor de jongens en
meisjes die anders geen mogelijkheid hebben tot een normale gezinsvakantie.

-

Het ter beschikking staan gedurende het ganse jaar (365 op 365 dagen), zodat
kinderen die om welke reden dan ook niet naar huis kunnen of mogen tijdens het
weekend of de vakantie, kunnen rekenen op een verblijf in een gezinsvervangend
kader.

-

Het aanbieden van een verblijfsmogelijkheid na de tweede graad secundair
onderwijs voor de leerlingen die hun studieloopbaan extern verderzetten en
verder beroep willen doen op de onvoorwaardelijke IBIS-totaalzorg.

8.2.

Leefgroepen internaat

Alle jongens en meisjes verblijven in het internaat dat een horizontale structuur heeft en
in negen leefgroepen is onderverdeeld.
Elke leefgroep heeft zijn eigen leefruimte. Die is ruim, eigentijds ingericht en voldoet aan
alle vereisten voor een veilig, rustgevend en kindvriendelijk verblijf.
Daarnaast kan ook gebruik gemaakt worden van de gemeenschappelijke binnen- en
buitenruimtes.
Aangenaam en doordacht ingerichte leefruimtes hebben een positief effect op het
welbevinden van de kinderen en de jongeren.
De goede werking van een internaat die meerdere leefgroepen omvat, is niet mogelijk
zonder een richtinggevend kader.
Een geheel van algemene leefregels, procedures en werkinstrumenten zijn hiervoor de
basis.
Daarbinnen wordt wel aan elke leefgroep een grote autonomie geboden.
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Onder meer op het vlak van budgetbesteding, inrichting van de leefkamer en de
pedagogische werking.
Elke opvoeder legt andere accenten binnen de structuur van algemene leefregels en
afspraken. Allen streven naar een zo groot mogelijke mate van welbevinden,
betrokkenheid en tevredenheid van de hen toevertrouwde kinderen en jongeren.
Op 1 oktober 2021 telde het internaat 101 internen, waarvan 13 meisjes.
De indeling van de negen leefgroepen was als volgt:
-

Jantjes:

8

-

Zeemaats:

13

-

Lavers:

13

-

Scheepsjongens:

11

-

Lichtmatrozen:

13

-

Matrozen:

12

-

Cadetten:

14

-

Aspiranten :

14

-

Bootsmannen:

3
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8.2.1. Jantjes
De Jantjes zijn de zes-, zevenjarige IBIS-kinderen, de allerjongsten van het internaat.
Het spreekt voor zich dat ze dan ook in een gepaste leefomgeving kunnen verblijven.
De leefkamer is op maat van de jongens en meisjes: kleurrijk ingericht, met kleine tafels
en stoeltjes en diverse speelhoeken met uitdagend speelgoed. Er is knutselmateriaal
aanwezig om samen met de opvoeder iets leuks te kunnen creëren.
Wanneer er buiten gespeeld wordt, ontsnappen ze nog even aan het “grote geweld”.
Hun eigen speelpleintje De Speelboeg biedt tal van mogelijkheden om in een rustige en
veilige omgeving naar hartenlust te genieten van de gezonde buitenlucht. Er is ook een
aanpalende binnenruimte voorzien, waar ze zich kunnen terugtrekken om bijvoorbeeld
te kleuren, te knutselen, of een boekje te lezen. Bij het buitenspelen kunnen ze ook
gebruik maken van heel wat, aan hun leeftijd aangepast, “rijdend” materiaal.
De Jantjes genieten zo ten volle van hun eigen “micro-klimaat” en kunnen hun vrije tijd
sterk gediversifieerd invullen. Differentiatie van de activiteiten biedt een grote
meerwaarde, het schept rust en vergroot het welbevinden van de kinderen.
Eén van de hoofddoelstellingen binnen deze leefgroep is “kind kunnen zijn”.
Daarnaast gaat er veel aandacht naar de hygiëne. Kleine zaken zoals een propere neus,
verzorgde nagels, propere kledij, extra aandacht voor het verzorgen van de haren van
de meisjes, enz. zijn zaken die voor het kleine kind net zo belangrijk zijn en waar veel
zorg en aandacht aan besteed wordt.
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8.2.2. Zeemaats
De Zeemaats zijn de acht-, negenjarige IBIS-jongens en meisjes.
Het samenleven in een groep is niet altijd even gemakkelijk voor deze leeftijdscategorie.
In de groep wordt er voortdurend gewerkt aan het “leren samenleven”.
Normen en waarden worden bijgebracht om op een respectvolle manier met
leeftijdsgenootjes om te gaan en elkaar te aanvaarden zoals men is.
Er worden complimentjes gegeven wanneer de kinderen hun best doen om op een
goede manier met elkaar om te gaan. Ze leren bijvoorbeeld ook om een ruzie op te
lossen. Gewenst gedrag wordt gemotiveerd en ongewenst gedrag wordt benoemd.
De kinderen leren ook actief samenspelen.
Naast het leren omgaan met elkaar, wordt er ook gestreefd naar een zekere vorm van
zelfstandigheid. Het aanleren van dagelijkse activiteiten zoals opstaan en bed maken,
zich aankleden, zich wassen en het nemen van een maaltijd is een ander belangrijk
aspect van de leefgroepenwerking. Waar nodig krijgen de jongens en meisjes de
ondersteuning en hulp om deze activiteiten op een goede manier onder de knie te
krijgen.
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8.2.3. Lavers
De leefgroep Lavers zorgt voor de IBIS-kinderen van negen en tien jaar. Er wordt voor
hen een gestructureerde en voorspelbare omgeving gecreëerd waarbij toch een zekere
vorm van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht wordt.
Ze kunnen hierbij steeds rekenen op de steun van de opvoeder en worden tijdig
bijgestuurd waar nodig.
Sinds 01 september 2020 maken ook enkele meisjes deel uit van deze leefgroep. Dit
zorgt soms voor een bijzondere dynamiek tussen de kinderen die ondertussen ‘tieners’
zijn geworden. Ze leren omgaan met elkaars waarden, normen en emoties.
Tevens genieten ze nog sterk van het zorgeloos kind kunnen zijn. Spelen staat hierbij
zeker centraal en de grote leefkamer biedt daarvoor de nodige ruimte. Naast het kunnen
spelen in kleine groepjes in de verschillende speelhoeken, is er ook plaats om zich in
alle rust individueel bezig te houden.
De leefgroep beschikt over heel wat materiaal om creatief bezig te zijn. Er wordt
geknutseld rond verschillende thema’s zoals Halloween, Sinterklaas, Kerstmis, carnaval
enzovoort.
Uiteraard zijn ook de buiten-speelterreinen zeer geliefd. Naar hartenlust kunnen
ravotten, voetballen en lopen, zorgt ervoor dat de ze hun overdosis aan energie op een
positieve manier kwijt kunnen.

63

8.2.4. Scheepsjongens
De Scheepsjongens zijn de kinderen van tien en elf jaar op IBIS.
Ze vertoeven in een ruime, gezellige leefkamer. Deze werd ingericht in verschillende
leef- en speelruimten, zodat elk kind zich optimaal kan ontplooien, volgens hun eigen
interesse en leefwereld.
Het aangename leefklimaat binnen de leefgroep wordt in hoofdzaak gecreëerd door
voortdurend aandacht te geven aan het realiseren van een goede groepssfeer. De
samenwerking tussen de internen en hun opvoeders is daarbij van groot belang.
Wederzijds respect, een luisterend oor hebben, de zelfredzaamheid stimuleren,… zijn
hierbij belangrijke aspecten.
De Scheepsjongens hebben veel bewegingsmogelijkheden, zowel binnen als buiten.
Bij mooi weer zijn het Decloedt-plein en de skate-rampen hun geliefkoosde plaats om te
spelen. Bij regenweer biedt de nieuwe sportzaal een oplossing.
Het huiswerk begint al iets meer en wat uitdagender te worden.
De internen kunnen tijdens de studie, die doorgaat in de leefkamer, rekenen op de
gepaste opvolging en ondersteuning van hun opvoeders. Een stille werk- en
leeromgeving is hierbij van essentieel belang.
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8.2.5. Lichtmatrozen
De Lichtmatrozen is een leefgroep van meisjes en jongens van het 4de; 5de en 6de
leerjaar.
Kinderen binnen die leeftijdsgroep ontwikkelen zich in deze periode in een verschillend
tempo. Die grote verschillen vormen wel eens de aanleiding van spanningen tussen
enerzijds de kinderen onderling en anderzijds tussen de meisjes, jongens en hun
opvoeder.
Hun gedrag verandert, ze worden mondiger en ze tasten de grenzen af.
Ook al gaan ze meer en meer hun eigen weg, ze hebben nog steeds de ondersteuning
en aanmoediging van hun opvoeders nodig. Toch wordt er ingezet op zelfredzaamheid,
door het voorzien van aparte kamers voor deze gemengde groep.
Het is belangrijk dat er ‘ruimte’ gegeven wordt aan de kinderen om zich bezig te houden
met eigen interesses, maar dit alles gebeurt binnen een sterk uitgewerkte structuur.
Binnen de leefgroep vertaalt zich dat in het opstellen van een aantal leefregels en
grenzen. Dit bevordert sterk de kwaliteit van het samenleven met elkaar.
Naast deze duidelijke structurering wordt er heel veel belang gehecht aan het kunnen
ontspannen. Dit gebeurt door het aanbieden van een gevarieerde vrijetijdsbesteding
voor de gemengde leefgroep.
In deze leefgroep wordt er een evenwichtig aanbod voorzien tussen creatieve en actieve
opdrachten om aan alle interesses te voldoen.
Bij de MOEV-activiteiten in de buurt zijn de Lichtmatrozen vaste gezichten geworden.
Helaas konden er, in 2021, door de beperkingen inzake corona slechts enkele hiervan
doorgaan.
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8.2.6. Matrozen
De Matrozen zijn de jongens die hun laatste stappen in het lager onderwijs zetten of net
de stap naar het secundair onderwijs hebben gezet.
Het leven in groep is voor sommige opgroeiende pubers niet zo vanzelfsprekend. Ze
moeten dag in, dag uit, samenleven met andere jongens die zij niet zelf hebben gekozen
en die vaak heel uiteenlopende interesses hebben.
Ze worden begeleid zodat ze, zonder noemenswaardige problemen, op een respectvolle
manier met elkaar leren omgaan en meningsverschillen niet moeten uitgroeien tot
conflicten. Iedereen mag aan bod komen met zijn gaven en gebreken en zich goed
voelen.
Het belang van een goede start in het secundair onderwijs en het behalen van goede
resultaten hierbij kan niet genoeg benadrukt worden.
Daarom wordt er heel wat geïnvesteerd in het opvolgen van het schools functioneren en
is daartoe dagelijks studiebegeleiding voorzien.
Naast een goede studieattitude is het zeer belangrijk dat ze de vrije tijd op een zinvolle
en leuke manier leren invullen.
De jongens worden aangemoedigd tot actief bezig zijn. Dit wordt enerzijds gerealiseerd
via het ruim aanbod van georganiseerde groepsactiviteiten allerhande en anderzijds
dient de jongere ook te leren om zijn individuele vrije tijd zelf zinvol en plezant in te vullen
via een eigen hobby in de leefgroep, via externe hobby- of sportclubs en via sociale
contacten allerhande.
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8.2.7. Cadetten
De leefgroep Cadetten bestaat uit een veertiental jongens die volop in de puberteit zitten.
Ze volgen de eerste graad van het secundair onderwijs.
De Cadetten krijgen een zo gevarieerd mogelijk programma aangeboden op vlak van
vrijetijdsbesteding, zowel sportief, educatief als cultureel.
Hierbij wordt er voor de verplaatsingen zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het
fietsenpark van IBIS.
Een grote nadruk wordt gelegd op studiebegeleiding. Van de jongens wordt verwacht
dat ze zelfstandig kunnen studeren op hun kamer. De opvoeders controleren de
agenda’s en helpen hen met het plannen van taken en toetsen.
Een aangename sfeer binnen de leefgroep begint met het opstellen van duidelijke regels,
maar daarmee eindigt het niet! Binnen de kleine leefgemeenschap worden nog een
aantal basisattitudes op prijs gesteld die de werking in positieve zin beïnvloeden.
De regels en afspraken worden afgestemd op hun belevingswereld. Zo ondervinden ze
dat ze wat meer vrijheden krijgen dan bij de jongere leefgroepen en dat die vrijheden
ook meer verantwoordelijkheden met zich meebrengen. De jongens begrijpen dat er
een grotere vorm van zelfstandigheid en volwassenheid wordt verwacht. Een zeker
normbesef dat de sfeer enkel in positieve zin kan beïnvloeden.
Het respecteren van gemaakte afspraken zorgt voor een aangenaam verblijf. Inspraak
en participatie groeien als wordt aangevoeld dat er respect is voor het IBIS-systeem.
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8.2.8. Aspiranten
De Aspiranten slapen op de tweede verdieping van het nieuwe internaatgebouw De
Rede. Die verdieping bestaat uit 15 individuele kamers, sanitair en douches.
De ruime kamers met frisse look, bieden hedendaags comfort en voldoende privacy en
dragen bij tot het welbevinden van de oudste internen.
De jongens worden aangemoedigd om een eigen toets aan te brengen in de aankleding
van hun kamer.
De individuele kamers bevorderen het streven naar een verhoogde zelfredzaamheid van
de jongeren en een emancipatorisch leefgroepklimaat. Als jongvolwassenen worden zij
niet meer bij het handje gehouden. De opvoeders rekenen erop dat de jongeren zelf hun
verantwoordelijkheid opnemen, dat ze op een correcte manier opkomen voor hun
mening, respect tonen voor de andere jongeren en volwassenen en dat ze de
consequenties van hun “daden” zien en accepteren.
Door de vernieuwde infrastructuur werden een aantal aanpassingen in de werking van
de leefgroep ingelast. Deze werden heel enthousiast ontvangen zowel door de jongeren
als door hun begeleiders. De gemoedelijke sfeer die hier is ontstaan heeft de beleving
van de jongens op IBIS sterk en positief beïnvloed.
Sinds 01 september 2021 is hun leefkamer verhuisd naar de eerste verdieping van het
Oud Gemeentehuis.
Deze werd grotendeels in eigen beheer gerenoveerd. De Aspiranten beschikken er over:
een keuken, een bar, eigen sanitair, een ruime leefruimte en twee extra
ontspanningsruimten.
Het gebruik van het speel- en voetbalveld Constant Terlooplein, gelegen achter het
OGH, wordt dagelijks gestimuleerd.
Binnen het leefgroepgebeuren wordt veel belang gehecht aan een goed gevarieerd
activiteitenaanbod. Samen een veelheid aan sporten beoefenen, een grootstad gaan
verkennen, culturele evenementen bijwonen, een helpende hand uitsteken bij
organisaties van de jongere leefgroepen, … vormen een tegengewicht voor de
toenemende populariteit van het multimediale wereldje.
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8.2.9. Bootsmannen.
De Bootsmannen zijn leerlingen die, na de tweede graad secundair onderwijs op IBIS,
hun studieloopbaan extern verderzetten maar toch nog beroep willen doen op de
onvoorwaardelijke IBIS-totaalzorg.
Ze worden door hun ouders/verantwoordelijken ingeschreven in een school en richting
naar keuze, maar kiezen dus voor het IBIS-internaat. Hun opvoeder heeft nauw contact
met hun betrokken scholen en hun de ouders.
De ouders/verantwoordelijken betalen het kostgeld volgens de vastgelegde IBISprocedure. De dagprijs is inclusief alle verblijfs- én schoolkosten.
De Bootsmannen kunnen genieten van het IBIS-zorgaanbod. (Sociale dienst,
psycholoog, medische – en paramedische hulp, ….)
Binnen de leefgroep dienen een aantal leefregels gerespecteerd te worden.
De leefregels zijn een opsomming van een aantal afspraken en regels die er moeten
voor zorgen dat de Bootsmannen en het internaatsteam in harmonie kunnen
samenleven.
Sinds september 2021 bewonen de jongeren het appartement bovenaan de vuurtoren,
het Kraaiennest. Het verhuizen van het Huis Schlim naar het Kraaiennest in oktober
2021 werd opgedrongen door de aanvang van de bouwwerken van de Strandschelp. Het
appartement bestaat uit een ruime gezamenlijke leefruimte, badkamer, keuken en drie
individuele kamers.
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De jongvolwassenen krijgen begeleiding van een opvoeder, die niet enkel instaat voor
studie- en vrijetijdsmomenten maar ook oog heeft voor het aanleren van huishoudelijke
taken. Het is de bedoeling om hen in een huiselijke sfeer te begeleiden naar (meer)
zelfstandig wonen.
Daarnaast onderhoudt de opvoeder regelmatig contacten met hun scholen zodat hun
studieprestaties van kortbij kunnen worden opgevolgd.
Hun opvoeder omschrijft de werking als volgt:
Het leven los van de gebruikelijke IBIS-structuur en een diagonale aanpak geven de
Bootsmannen de nodige ruimte om te groeien. Zelf bepalen hoe hun dagschema er uit
zal zien en zich houden aan hun eigen opgelegde takenpakket leert hun
verantwoordelijkheid op te nemen.
Zo moeten ze zelfstandig opstaan, douchen, ontbijten, naar school vertrekken of tijdens
de avond zelf bepalen wanneer ze studeren of een huishoudelijke taak afwerken. (koken,
opkuis, was,…)
Deze zuivere vorm van emancipatorische begeleiding draagt bij tot hun zelfontplooiing
en de ontwikkeling van hun eigen sterktes.
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Naast begeleiding staan we ook in voor het faciliteren van enkele dagdagelijkse zaken.
Gezien er een leven buiten IBIS is bieden we ondersteuning op materieel en financieel
vlak. Hen in de mogelijkheid stellen om studiemateriaal te bekostigen, vervoer te regelen,
een hobby uit te oefenen, vrienden te ontmoeten,… is essentieel voor hun welbevinden.
(laptops, fietsen, abonnementen, aankoop kledij,…)
Er wordt vaak ingezet op sfeerbepaling. Activiteiten of uitstappen organiseren die
aanleunen bij hun interessevelden, samen doelen bereiken,… versterkt
het
groepsgevoel en zorgt er voor dat ze nooit het gevoel hebben er alleen voor te staan.
(bowling, paintball, een etentje, bezoek aan autosalon, escape-room,…)
De Bootsmannen vinden dit project geweldig omdat er binnen een huiselijke setting de
mogelijkheid wordt geboden om te evolueren naar begeleid zelfstandig wonen. Om een
evenwicht te vinden in het uitvoeren van dagdagelijkse taken zoals studeren, koken,
strijken, afwassen, … met de steun en begeleiding van IBIS.

In januari 2020 kreeg IBIS het heugelijke nieuws dat de vraag tot financiële steun voor
het project “Bootsmannen” door de vzw Hulpfonds van de Koningin werd weerhouden.
De doelstelling van vzw Hulpfonds van de Koningin wordt op de website van de
Belgische Monarchie (www.monarchie.be) als volgt verwoord:
De vzw Hulpfonds van de Koningin ondersteunt projecten die erop gericht zijn om
jongeren van 18 tot 25 jaar, die hun jeugd hebben doorgebracht in instellingen of bij
pleeggezinnen, bij te staan op hun weg naar zelfstandigheid. Het betreft kwetsbare
jongeren die, nadat ze tot hun meerderjarigheid omkaderd leefden in een
opvangstructuur, vanaf hun meerderjarigheid op eigen benen dienen te staan. Voor
velen onder hen is het zetten van die stap te groot. Het is net op dat ogenblik dat ze
met raad en daad dienen te worden bijgestaan, of het nu gaat om mentale,
administratieve, financiële of andere begeleiding, op weg naar zelfstandig leven. De
vzw wenst vooral de nadruk te leggen op de persoonlijke empowerment van jongeren
die opgroeien in precaire situaties.
Op basis van de door H.M. de Koningin opgedane ervaring tijdens Haar
terreinbezoeken aan talrijke organisaties en rekening houdend met de door de
Koningin aangegeven prioriteiten en de financiële mogelijkheden van de vzw, heeft de
Raad van Bestuur van de vzw beslist voor een cyclus van drie jaar (2020 – 2022)
volgende projecten te ondersteunen: Stichting VIC, het project “Grote stap” van vzw
CACHET en het project “Bootsmannen” van vzw Koninklijk Werk IBIS.

*

*
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Een greep uit de activiteitenkalender van de diverse leefgroepen:

Jantjes:
-

Kookactiviteit: wafels bakken.

-

Speelplein -De Caproen (Bredene)

-

Speelplein -De Ballon – Vuurtorenwijk (Oostende).

Zeemaats:
-

Bingoavond.

-

Crea: carnavalsversiering met crêpepapier

-

De Kinderboerderij: brood bakken en rondleiding (Oostende)

Lavers:
-

Olympische Spelen aan Duin en Zee (Oostende)

-

Crea: paasmandje knutselen

-

Schaatsen op de kerstmarkt (Oostende).

Scheepsjongens:
-

Spelletjesavond: Times up

-

Strandwandeling + levend Stratego

-

Lasershooten

Lichtmatrozen:
-

Minigolf (Oostende)

-

Fietstocht naar het strand (Duin en Zee)

-

Piratenspel

Matrozen:
-

Lasershooten in de duinen

-

Kajakken

-

Crea: gipsmondmaskers

Cadetten:
-

Laddercompetitie

-

Capture the flag

-

Popcorn Night
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Aspiranten:
-

Bowling
Paintball (Oostkamp)
Stadswandeling te Oostende

Leefgroepoverschrijdende activiteiten:
-

Carnaval op IBIS

-

Uitstap naar de kermis (Oostende)

-

Halloweenfeestje - Griezelhuis

-

Sinterklaasontbijt.
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Een greep uit de activiteitenkalender van de weekendwerking:
-

Avonturentocht te Zuienkerke

-

Kasteelpark d’Aertrycke

-

Bezoek IBIS-strandcabine te Bredene.

-

Kookactiviteit: zelfgemaakte oufti’s

-

Brielmeersen (Deinze)

-

Go-karten op autoloze zondag (Oostende)

-

Zwemmen in het Lago (Brugge)

-

Geocaching + fietstocht te Zandvoorde

-

Speelplein De Mote in Koekelare.

-

Speeldorp: Kids Kingdom (Roeselare)

-

Zwembad Ten Polder.

-

Hangtime (Oostende)

-

Bulskampveld (Beernem)
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Een greep uit de activiteitenkalender tijdens de vakanties:

Daguitstappen

- De Zoo (Antwerpen)
- Bellewaerde (Ieper)
- Het Arsenaal (Vlissingen) met de veerboot vanuit Breskens
- Outside (Oudenaarde)
- Bobbejaanland (Lichtaart)
- Planckendael (Mechelen)
- Het Zwin (Knokke)

Kampen

- Outside Jongerenkampen: Camping Adventure (Poperinge)
- Outside Jongerenkampen: Back tot he Army (Poperinge)
- Outside Jongerenkampen: Girls Only (Poperinge)
- Zomerkamp te Sint Jozefhoeve (Weert)

Andere

- Padelinitiatie (Gistel)
- Kinderboerderij (Lichtervelde)
- Speelbos (De Haan)
- Boswandeling en Speelplein Torwoud (Torhout)
- Fietstocht te Zandvoorde
- Speelplein ‘De Mote’ (Koekelare)
- Vossenhol (De Haan)
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8.3.

Conceptnota Onderwijs – Welzijn

De conceptnota is gebaseerd op het engagement van de Vlaamse regering naar
aanleiding van de conceptnota ‘onderwijsinternaten’ en het wederzijdse engagement
van de beide betrokken ministers om rond deze thema’s vooruitgang te boeken.
De nota schetst de contouren voor de verdere aanpak van 5 thema’s op het snijvlak
onderwijs – welzijn.
Eén van die thema’s is de transitie van een aantal internaten (IPO’s, MPIGO’s het
tehuis Kastor en het Koninklijk Werk IBIS) van het beleidsdomein Onderwijs naar het
domein Welzijn.
In deze internaten verblijven heel wat kinderen en jongeren met zeer diverse
ondersteuningsnoden. Kinderen en jongeren verblijven er zowel vanuit een ‘onderwijsoverweging’ als een ‘welzijnsoverweging’.
De wijze waarop de betrokken kinderen en jongeren toegeleid worden, de
beslissingsprocessen, de omkadering en het toezicht, lopen echter niet gelijk met de
processen bij de cliënten van welzijnsvoorzieningen.
Met de conceptnota Onderwijs-Welzijn wil de Vlaamse regering zich engageren om tot
een gelijkwaardige financiering van de instellingen te komen in functie van de
zorgbehoefte van elk kind om zo te komen tot gelijkaardige ondersteuning voor
gelijkwaardige zorgvragen.
Het Directieteam van het Koninklijk Werk IBIS is zeer nauw betrokken bij het uitwerken
van dit gebeuren en stelt zich tot taak het welbevinden van de kinderen en van de
werknemers maximaal te bevorderen.
De studie van de uitwerking van dit alles is nog lopende en er zal pas later in het jaar
hier duidelijkheid over komen.
8.4.

Gezondheidsbeleid

Elke leefgroep stippelt een eigen gezondheidsbeleidsplan uit, werkt rond alle thema’s
van gezondheidsbeleid en maakt eigen keuzes om een beleid op maat van de kinderen
en jongeren uit de leefgroep te ontwikkelen.
Om ervoor te zorgen dat jonge mensen hun ongezonde levenswijze loslaten om een
meer gezondere levensstijl te kiezen, is er meer nodig dan enkel kennis en inzicht.
Bij gezondheidsbevordering worden de leefgroep- en het internaatklimaat, de
infrastructuur en de omgeving aangepakt.
Naast het gezondheidsbeleid op leefgroepniveau, wordt er door verschillende
werkgroepen gewerkt aan een beleid op internaatsniveau.
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Alle aspecten van het IBIS-leven worden aan dit gezondheidsbeleid getoetst.
-

Lichaamshygiëne.
Gezonde voeding.
Genots- en geneesmiddelen.
Veiligheid en EHBO.
Relaties en seksualiteit.
Rust, beweging en houding.
Psychisch welbevinden.
Drink- en plasbeleid.

Binnen de visie van het Koninklijk Werk IBIS, waarbij onvoorwaardelijke totaalzorg en
respect voor diversiteit en pluralisme belangrijk zijn, wordt ook aandacht geschonken
aan de beleving van seksualiteit.
In 2020 werd de aanzet gegeven om een beleidsvisie met handelingsplan omtrent
seksualiteit en relaties op te stellen. In 2021 moet dit gefinaliseerd worden. Het is
belangrijk dat hierbij aandacht gaat naar de rechten van de minderjarigen en de
veiligheid van de medewerkers.
Op die manier moet een veilige leefomgeving ontstaan voor de kinderen en de
jongeren met een sterk omlijnd kader waarin de grenzen rond seksualiteit duidelijk zijn
afgebakend. Dit alles uiteraard binnen het bestaand juridisch kader.
8.5.

Gemiddeld verblijf in IBIS tijdens niet-schoolse dagen

2019

2020

2021

Vakantiedagen

8,51

8,43

8,06

Weekends

8,45

7,61

9,90

Jaargemiddelde

8,48

8,02

8,98
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8.6.

Het internaat als stageplaats

Gedurende heel het schooljaar worden er stageplaatsen binnen de leefgroepen ter
beschikking gesteld. De stagementors/opvoeders kunnen met hun ruime ervaring de
stagiairs begeleiden, observeren en evalueren.
Er wordt actief samengewerkt met secundaire scholen uit de regio waar een opleiding
Jeugd- en Gehandicaptenzorg en Leefgroep- en Internaatswerking aangeboden wordt.
Naast die leerlingen uit het TSO en BSO worden ook bijna jaarlijks toekomstige
Bachelors van het VSPW Kortrijk en Gent op IBIS verwelkomd.
Tijdens hun stageperiode worden de stagiairs actief ingezet en worden ze
geconfronteerd met alle taken van een opvoeder:
-

Gericht observeren.
Een goede verslaggeving maken.
Studiebegeleiding geven.
Begeleiding van jongens in hun emotionele ontwikkeling.
Vrijetijdsactiviteiten plannen en begeleiden.
Efficiënt optreden bij problematische situaties, …

Daarbij wordt er speciale aandacht besteed aan de attitudes die horen bij een opvoeder
zoals empathie, echtheid en flexibiliteit.

School

Aantal stagiairs

Vesaliusinstituut Campus Oostende

7

Technisch Instituut Heilige Familie Brugge

2

Artevelde Hogeschool Gent

1

Howest

5

VIVES

3

8.7

Nascholing

De jaarlijkse verplichte bijscholing van de opvoeders-hulpverleners (EHBO) ging door op
14 september 2021. Deze opfriscursus duurt vier uur en wordt in samenwerking met
Liantis georganiseerd.
De opvoeders hebben hun EHBO-vaardigheden gelukkig niet dagelijks nodig.
De verplichte jaarlijkse bijscholing is daarom een mooie aanleiding om hun basiskennis
weer op peil te brengen. Ze oefenen op reanimeren, wondverzorging, stabiele
zijligging,… zodat hun kennis en vaardigheden opgefrist worden en ze terug
zelfverzekerd kunnen handelen in noodsituaties.
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Opleiding Kindercoachen (12 lessen van 3 u)
Eén opvoedster volgde in de periode april – juni 2021 de opleiding tot kindercoach.
Ieder kind is uniek, heeft een andere hulpvraag en daarmee een andere werkvorm nodig.
Een kind sluit niet aan op de behandeling van een kindercoach, maar de kindercoach
sluit zijn of haar behandeling aan op het kind.
Met verschillende vormen van spel (praten, luisteren, kijken en voelen) wordt het kind
verder geholpen. De begeleiding voor kinderen is laagdrempelig, vertrouwd, veilig en
helend.
Een kindercoach leert een kind zichzelf te zijn, de eigen kwaliteit te (her)ontdekken en
hiermee het zelfvertrouwen op een gezond niveau te brengen. Zo leren kinderen om hun
eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden waardoor ze steviger in hun
schoenen staan en lekkerder in hun vel zitten.
Kindercoaching kan onder meer toegepast worden bij:
-

(Faal)angst, boosheid of verdriet
Pestgedrag of gepest worden
Overlijden, scheiden of ziekte
Leer- of slaapproblemen
Frustratie en onzekerheid
Omgang met andere kinderen
Stil en teruggetrokken gedrag
Hooggevoeligheid, verlegenheid
Hoogbegaafdheid

Het kindercoachen (1-1 begeleiding) wordt sinds november 2021 door de opvoedster
een 6-tal uur / week gerealiseerd en toegepast.
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Verlies en rouw bij kinderen en jongeren bij scheiding
Op vrijdag 10 december volgden 3 opvoeders deze opleiding.
Als ouders beslissen te scheiden heeft dit een enorme impact op het welbevinden en de
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Scheidingskinderen en -jongeren komen voor enorme uitdagingen te staan en moeten
veel veranderingen in veel te korte tijd dragen, van evenwicht zoeken en hun verdriet
verwerken is meestal niet onmiddellijk sprake.
Gebukt onder deze omstandigheden moeten kinderen en jongeren ook nog eens hun
rouwproces door! Fut en energie is er veelal niet meer. Depressieve gevoelens,
vluchtgedrag in drugs of agressie, afhaken op school, vertrouwenspersonen wegduwen
of zich er net hardnekkig aan vastklampen, … verziekt de onbezonnen kindertijd en
jeugdjaren.
In zeer verwarrende periodes hebben kinderen en jongeren net nog meer behoefte aan
warmte, begrip, steun, houvast, een warm nestje. Ouders zitten meestal zelf in hun
verwerkingsproces en worden vaak opgeslorpt door de vele zorgen en onzekere
toekomst.
Door scheidingskinderen en -jongeren de juiste zorg en aandacht te geven kunnen ze
net wél ongeschonden de breuk van hun ouders doorkomen.
Tijdens deze opleiding werd dieper ingegaan op:
-

Scheiding en het rouwproces (wat is het, waarover kan men rouwen, hoe verloopt
het,..)
Mogelijke impact op kinderen en jongeren (opgedeeld in leeftijdscategorieën :
mogelijke reacties ,valkuilen, wat wordt als steunend ervaren,.)
Ouderbetrokkenheid
In gesprek met het kind/de jongere (gesprekstechnieken en vaardigheden)
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Uurregeling internaat
Scheepsjongens

Lichtmatrozen

Matrozen

Cadetten

Aspirante
n

Opstaan

07:25 07:25

07:15

07:10

07:10

07:10

07:05

07:15

Ontbijt

08:05 08:10

07:45

07:40

07:30

07:25

07:35

07:55

Vlaggengroet

08:00

08:00

Aanvang lessen
sec. onderwijs

08:25

08:25

08:25

11:55

11:55

11:55

Jantjes

Lavers

Zeemaats

8.9.

Aanvang lessen
lager onderwijs

08:40 08:40

08:40

08:40

08:40

Einde lessen
lager onderwijs

11:45 11:50

11:50

11:50

11:50

Einde lessen
sec. onderwijs
Middagmaal

11:45 12:00

12:10

11:55

12:50

12:45

12:40

12:55

Aanvang lessen

13:30 13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

13:30

Einde lessen
lager onderwijs

16:15 16:15

16:15

16:15

16:15
16:10

16:10

16:10
/17:00

Einde lessen
sec. onderwijs
Studie

± 30’

Avondmaal
Bedtijd

± 50’

± 50’

± 50’

± 50’

± 60’

± 60’

± 60’

17:30 17:45

17:40

17:45

18:25

18:30

18:35

18:40

20:15 20:30

20:45

20:55

20:55

21:15

21:30

21:45

16:10

16:10

16:10

16:30
18:30

16:30
18:30

16:30
18:30

Vrijdagregeling
Einde lessen
lager onderwijs

14:45 14:45

14:45

14:45

14:45

Einde lessen
sec. onderwijs
Vertrek lln.
lager onderwijs

16:30 16:30
18:30 18:30

16:30
18:30

Vertrek lln.
sec. onderwijs
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16:30
18:30

16:30
18:30

9. Bewoonbaarheid, Veiligheid en Hygiëne
Bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne, alsook gezondheid en milieuzorg, worden in
de dagelijkse werking geïntegreerd en blijven een permanente bezorgdheid voor het
schoolbestuur.
Sinds 2011 beschikt het Koninklijk Werk IBIS over een interne preventieadviseur
niveau 3.
De interne preventieadviseur waakt over diverse aspecten van bewoonbaarheid en
veiligheid binnen IBIS en houdt de administratie en procedures ter zake actueel.
De preventieadviseur heeft taken in de zeven domeinen van de wet Welzijn namelijk
arbeidsveiligheid, gezondheid, ergonomie, arbeidshygiëne, verfraaiing, leefmilieu,
stress en psycho-sociale aspecten.
Voor taken waarvoor de preventieadviseur zelf niet bevoegd is, wordt een beroep
gedaan op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, namelijk
Liantis.
Met de uitbraak van de COVID-19 pandemie in het voorjaar 2020 stond ook de IBISgemeenschap voor nieuwe uitdagingen.

De taken van de preventieadviseur in de pandemie waren risicobeheersing en erover
waken dat de geldende richtlijnen nageleefd worden.
Belangrijke aandachtspunten waren hierbij de mondmaskerplicht, 1,5 m afstandregel
en het regelmatig wassen en ontsmetten van de handen.
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Ook het werken in klasbubbels / leefgroepbubbels werd gebruikt om in geval van
besmetting, vlug te kunnen ingrijpen en met overheidsinstanties de juiste beslissing te
nemen naar al dan niet quarantaine van de besmette persoon en zijn contacten.
Dit alles om een algemene sluiting van de school te verhinderen, dit is tot op heden
gelukt.
Er zijn ondertussen in alle lokalen (klassen, leefgroepen, burelen) CO2-meters
aanwezig.
Ook op het vlak van handhygiëne wordt verder ingezet.

*

*

*

In september 2021 werd het internaat onderworpen aan de 5-jaarlijkse controle van de
onderwijsinspectie.
De onderwijsinspectie gaat na of het internaat een doeltreffend beleid ontwikkelt en
voert met het oog op zijn hygiëne, bewoonbaarheid en veiligheid (BVH).
Dit alles resulteerde in een gunstig advies.
9.1.

Brandpreventie.

Bij het begin van het schooljaar worden alle leerlingen en personeelsleden over de
evacuatieprocedure door de preventieadviseur ingelicht.
In de school werd een corona-veilige evacuatieoefening uitgewerkt en uitgevoerd op 15
maart 2021.
Voor het internaat werd 21 januari 2021 een alternatieve corona-veilige
evacuatieoefening uitgevoerd.
In het nieuwe schooljaar werd 14 september opnieuw een ‘standaard’
evacuatieoefening afgewerkt.
9.2.

Gezondheidsbeleid - Welzijn werknemers

Het periodiek medisch onderzoek van de werknemers en opvoeders vond plaats op 14
december 2021. Een verpleegkunidge en de arbeidsgeneesheer Liantis komen
hiervoor ter plaatse.
In samenwerking met Liantis worden verder alle medische onderzoeken gepland in het
kader van moederschapsbescherming, aanwervingsonderzoeken voor nieuwe
werknemers en werkhervattingsonderzoeken voor werknemers die langer dan vier
weken onafgebroken afwezig zijn.
9.3.

Preventie.

De preventieadviseur maakt maandverslagen op, schrijft een jaaractieplan uit die
systematisch wordt bijgestuurd en ontwikkelt een globaal preventieplan voor vijf jaar.
Het jaaractieplan en globaal preventieplan worden voorgelegd aan de werkgroep BVH
en is op Smartschool te vinden ter inzage van het personeel.
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9.4.

Leefmilieu.

Het afval- en recyclagebeleid werd verder verfijnd.
Er wordt veel minder PMD-afval geproduceerd omdat het gebruik van hervulbare
waterflessen zowel in klas als in het internaat gepromoot wordt. Dit resulteerde in een
minder verbruik van zeker 5.000(!) PET-waterflesjes per jaar.
Naast de containers voor restafval, PMD en karton werden, sinds 2019, ook twee Swillcontainers in gebruik genomen.
Dergelijke Swill-containers zijn voorbehouden voor het deponeren van het organisch
afval. Alle etensresten zijn namelijk voor 94% inzetbaar als grondstof.
Swill is veel meer dan selectief groenten-, fruit- en tuinafval scheiden.
De eerste verwerking is ‘biovergisting’, wat groene stroom oplevert.
De firma Refood werkt met een wisselsysteem van containers. Wekelijks worden twee
containers van 120L afval opgehaald. De betrokken firma verzekert een circulair en
duurzaam productieproces. Opgehaalde producten (swill) worden verwerkt tot
kwalitatieve grondstoffen, en dit met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk.
Het organisch keukenafval op die manier uit het restafval houden, zorgt voor minder
gewicht in de restafvalcontainer, wat financieel voordeliger is.
9.5. Opleidingen:
De preventieadviseur is verplicht om zich permanent bij te scholen om op de hoogte te
blijven van nieuwe wetgeving, de actualiteit betreffende preventie, enz.
Dit gebeurt door, het online, bijwonen van studiedagen, het nalezen van diverse
nieuwsbrieven en het opvolgen van de actualiteit.
De preventieadviseur schreef zich in voor de jaarlijkse welzijnsdag van het onderwijs
georganiseerd door de universiteit van Antwerpen op 29 november 2021.
Door een nieuwe opflakkering van het corona-virus werd de welzijnsdag uitgesteld
naar 4 mei 22, de bijscholing online organiseren bleek onmogelijk.
Opleiding EHBO:
Er zijn op IBIS 11 gebreveteerde EHBO-hulpverleners. Het doel is om op elk moment
van de dag minstens één hulpverlener op IBIS te hebben.
-

1 hoofdopvoeder
1 dienstverantwoordelijke internaat/preventieadviseur/leerkracht lichamelijke
opvoeding
1 leerlingenbegeleider
8 opvoeders

De jaarlijkse verplichte bijscholing van de hulpverleners ging door op 14 september
2021. Deze opfriscursus duurt vier uur en wordt in samenwerking met Liantis
georganiseerd.
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10. Infrastructuur
10.1

De Boei

In 2006 werd de aanvraag bij de subsidiërende overheid (Agion) ingediend om de sterk
verouderde turnzaal, wel eens de “bunker” genoemd, te mogen vervangen. In 2019 werd
groen licht gegeven. Na een jaar van voorbereiden en uitwerken van de plannen kon
dan uiteindelijk in de zomervakantie van 2020 gestart worden met de sloop.

De bouw van het nieuwe polyvalente gebouw De Boei duurde net iets langer dan één
kalenderjaar.
Op een iets grotere grondoppervlakte werd een modern gebouw neergezet dat aan alle
hedendaagse eisen voldoet.
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Op de begane grond werd een polyvalente ruimte
voorzien voor groepsactiviteiten, ontvangst,
lessen, culturele activiteiten, enzovoort. Daarbij
werd een sanitaire zone en bergruimte voorzien.
De aansluiting bij de bestaande buitenspeel- en
sportterreinen is ideaal om multi-inzetbaar te zijn.
Op de eerste verdieping is een sportruimte
voorzien van 24 bij 15 meter met een vrije hoogte
van +/- 5 meter. In deze ruimte kunnen de meeste
zaalsporten doorgaan. Aansluitend zijn berg- en
omkleedruimtes voorzien. Het spreekt voor zich dat de sportruimte ten volle benut wordt
zowel in schooltijd, buiten schooltijd, alsook in weekend en vakantie. De IBIS-kinderen
moeten ook naast hun eigen “woon-leefkamer” én de buitenspeelterreinen zich indoor
kunnen uitleven.

Daarnaast wordt dit polyvalent gebouw ook in de mate van het mogelijke ter beschikking
gesteld aan de gemeenschap. Dit kan zowel over het gebruik van de sporthal gaan maar
zeker ook de polyvalente ruimte die ideaal is voor het houden van lezingen,
voordrachten, vergaderingen maar ook voor allerhande doeleinden zoals recepties en
dergelijke.
Het gebouw is centraal op de site gepositioneerd. Daarmee staat het ongeveer op
dezelfde plaats als de vroeger ‘turnzaal’, maar in plaats van te blokkeren, zorgt het
gebruik van meerder glaspartijen voor transparantie en openheid op de campus.
De gelijkvloerse verdieping kleiner is dan de eerste verdieping, waardoor een overdekte
buitenruimte werd gecreëerd.
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10.2

Strandschelp

Het Koninklijk Werk IBIS draagt nu zorg voor de kinderen tot ze hun diploma van
secundair onderwijs behalen, tot ze minstens achttien jaar oud zijn, tot ze bekwaam zijn
om met succes toe te treden op de arbeidsmarkt, tot ze stabiele volwassen leden van de
maatschappij zijn. Ook aan die jongeren die na het 4de jaar secundair onderwijs nog een
zorgnood hebben, wordt totaalzorg verstrekt.

Dank zij de financiële ondersteuning van de Koning Boudewijn Stichting wordt er nu
gewerkt aan het aanpassen van de infrastructuur, met bijkomend acht individuele
kamers, om ook die “jongvolwassenen” geschikte leefomstandigheden aan te bieden.

Op 16 juli 2020 brachten de bestuurders van het Fonds Strandschelp een verkennend
bezoek aan IBIS. Er was veel interesse in de specifieke, unieke werking die zich
toespitst op het onvoorwaardelijk zorgen voor kinderen en jongeren met een grote
zorgnood.
Bijzondere aandacht was er voor het Huis Schlim dat, al meer dan twintig jaar, hét
symbool is van de IBIS-totaalzorg.
Daar verblijven in het weekend en de vakantie de kinderen die door de jeugdrechter
geplaatst zijn en/of moeten nablijven alsook de +16 jongeren die zelf vragen om
verder van de IBIS-zorg te mogen genieten.
Er altijd “zijn” voor de toevertrouwde kinderen is de kerntaak van het Koninklijk Werk
IBIS.
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Een mogelijke samenwerking omtrent het IBIS-project “acht kamers” werd in het
vooruitzicht gesteld.
Bij een tweede ontmoeting, op 9 oktober 2020, werd een “basic”-bouwplan acht
kamers” voorgelegd. Er werd gevraagd om het project verder uit te werken en ook de
renovatie van de (verouderde) panden Huis Schlim (nr. 13) en Aspirantenhuis (nr.14)
hierin op te nemen.
Het nieuwe perspectief dat vanuit het Fonds
Strandschelp wordt geboden, zou het mogelijk
maken om het “hart van IBIS” niet enkel te
renoveren maar vooral ook ambitieus duurzaam
en futureproof te maken.
Beide huizen kunnen op die manier, als één
vernieuwd,
modern
complex
genaamd
Strandschelp, voor de komende dertig jaar in de
meest optimale en duurzame omstandigheden
gebruikt worden.
Onder de best mogelijke omstandigheden kan “onderdak” geboden worden aan de
Bootsmannen (tijdens de schoolweken) én de nablijvers in het weekend en de
vakantie.
Strandschelp zal elke dag van het jaar in gebruik zijn.
Van de twee panden één complex maken, biedt veel (nieuwe) kansen en
mogelijkheden voor de totale IBIS-werking. Het zou in belangrijke mate het
welbevinden van de toevertrouwde kinderen verbeteren.
Door deze verbouwing zijn er binnen het Strandschelp-complex dus 20 bedden die
kunnen voorbehouden worden voor de nablijvers in het weekend en de vakantie.
De afbraakwerken in de panden 13 -14 startten in november 2021.
Verwacht wordt dat het volledige project klaar zal zijn tegen november 2022.
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11.

Inspraakorganen in het onderwijs
(Schooljaar 2020-2021)

11.1. Schoolraad
In uitvoering van het Decreet van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende
de participatie op school werd op 6 december 2005 een Schoolraad opgericht voor de
volgende scholen:
-

Gesubsidieerde Vrije lagere school Koninklijk Werk IBIS.
Koninklijk Werk IBIS - Voltijds secundair onderwijs.

11.2. Bevoegdheden
De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies
uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel, de ouders of de leerlingen
aanbelangen.
De schoolraad kan aan de algemeen directeur uit eigen beweging een schriftelijk
advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.
De schoolraad verleent, op basis van art. 19 van het participatiedecreet, aan het
schoolbestuur advies over elk ontwerp van beslissing betreffende:
-

De bepaling van het profiel van de schooldirecteur.
Het studieaanbod.
Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met
externe instanties.
De vaststelling van het nascholingsbeleid.
Het beleid betreffende experimenten en projecten.

De schoolraad overlegt, op basis van art. 21 van het participatiedecreet, met het
schoolbestuur over:
-

-

-

Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement.
Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden
gevraagd, evenals de regeling betreffende de afwijkingen die op deze
bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn
opgenomen in het schoolreglement.
Het schoolwerkplan.
Het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB.
Elk ontwerp van beslissing betreffende de jaarplanning van extra murosactiviteiten en parascolaire activiteiten.
Elk ontwerp van beslissing betreffende de infrastructuurwerken die niet onder het
toepassingsgebied vallen van art. 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24
december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten.
Elk ontwerp van beslissing betreffende de vaststelling van de criteria voor de
aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten.
Elke ontwerp van beslissing betreffende het welzijns- en veiligheidsbeleid op
school.
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De overlegbevoegdheid wordt uitgeoefend in een gezamenlijke vergadering van
schoolbestuur en schoolraad. Zowel schoolraad als schoolbestuur moeten tijdens het
overleg streven naar een akkoord. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord.
Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur. In geval van niet-akkoord neemt
het schoolbestuur een eindbeslissing.
De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden. De
arbeidsvoorwaarden blijven de exclusieve materie van het LOC.
De bevoegdheid van de schoolraad aangaande het welzijns- en veiligheidsbeleid op
school doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van het Comité Preventie en
Bescherming op het Werk.
Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om individuele dossiers of
gevallen te bespreken.

11.3. Samenstelling van de Schoolraad (2020-2021).
M. Vandommele
K. Lams
A. Spegelaere
A. Van Acker
R. Huysmans
J.M. Derdeyn
P. Van Coillie

Internaatbeheerder (voorzitter).
Adjunct algemeen directeur (secretaris).
Schooldirecteur (adviseur).
Vertegenwoordiger van de geleding personeel.
Vertegenwoordiger van de geleding personeel.
Vertegenwoordiger van de geleding lokale gemeenschap.
Vertegenwoordiger van de geleding lokale gemeenschap.
2 vertegenwoordigers van de geleding leerlingen.
2 vertegenwoordigers van het schoolbestuur.
1 vertegenwoordiger van de geleding ouders.

11.4. Lokaal Onderhandelingscomité (LOC) Schooljaar (2020-2021).
-

Geleding van het schoolbestuur:
- Voorzitter: M.C. Mares.
- Leden: D. Floren, E. Verbrugghe.

-

Geleding van het personeel:
- Secretaris: K. Lams.
- Leden: H. Dumarey, F. Victor, S. Quarin.
- Permanent adviseur: A. Spegelaere.
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12. Bestuurders en leden van het
koninklijk werk IBIS vzw (31 december 2021)

Voorzitter

De heer Willy Herteleer, Admiraal (b.d.).

Gedelegeerd Bestuurder

De heer Serge Maes

Bestuurder-secretaris

De heer Paul Gerard

Bestuurders

Mevrouw France Good-Duquenne
Mevrouw Marie-Claire Mares-Delrue
Mevrouw Nicole Vancoillie
Mevrouw Caroline Van Oosterwyck-Vanwynsberghe
De heer Géry De Cloedt
De heer Xavier De Maesschalck
De heer Charles Depoorter
De heer Dirk Floren
De heer Georges Heeren
De heer Roger Meert (*)
De heer Jan Vercruysse
De heer Steven Verhelst
De heer Patrick Vermandel
De heer Pierre Warnauts

Leden
Mevrouw Diana Boey-Versluys, Mevrouw Lucy D’Haenens-Herlant, Mevrouw Andrée
Flahaut-Pouillon, Mevrouw Cécile Goor-Eyben, Mevrouw Viviane Guilmin, Mevrouw
Diane Rombaut – Dewaele, Mevrouw Myriam Vermandel-Gueuning.
De heren Patrick Allary, Mathias Boels, Bart Brackx, Paul Breyne, Philip Caestecker,
Calbert Mario, Pieter Carbon, Henri Christiaen, Bernard de Gerlache de Gomery, David
Degroote, Thierry de Hemptinne, Geert De Loore, Pierre De Maesschalck, Patrick
Deneire, Bernard De Putter, Gilbert Derudder, John Derudder, Emmanuel Desutter,
Jean-Philippe Duquenne, Didier Finet, Jan Goemaere, Willy Goethals, Yves Goossens,
Michel Hellemans, Michel Hofman, Johan Konings, Gilbert Legein, Roland Makelberge,
Jan Mees, Johan Onraedt, Daniel Opdedrynck, Hilaire Ost, Hugues Robins, Jean-Paul
Robyns, Hubert Rubbens, Guy Taillieu, Eugène Van Craeyvelt, Luc Van Damme, Hans
Vanden Weghe, Paul Van Coillie, Xavier Van Huele, Frans Van Rompuy, Michel
Verhulst, Willy Versluys.
(*)

vertegenwoordiger van de Viceminister-president bevoegd voor Onderwijs, Sport,
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.
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Ere-Bestuurders en tevens Lid van de Algemene Vergadering
De heer Jean-Jacques Ridder De Cloedt (ere-voorzitter)
De heer Michel Lambrechts
De heer Erik Verbrugghe
De heer Roland Beyen
De heer Jean Carlier
De heer Etienne de Hemptinne
De heer Jean-Pierre Duquenne

*****

Op 5 december 2021 overleed de heer Paul Daems (°1948).
Het Koninklijk Werk IBIS heeft vele jaren, sinds 1987, kunnen rekenen op de belangloze
inzet van de Heer Paul Daems als gedelegeerd bestuurder van de VZW.
De Heer Daems, geboren op 29 juni 1948 en advocaat te Oostende, heeft iedere maand
de Directievergadering van IBIS voorgezeten. Meer dan een ander was hij gedurende
35 jaar betrokken bij het reilen en zeilen van IBIS en bezorgd om het welzijn van de
kinderen. Het is bewonderenswaardig hoe hij telkens opnieuw beschikbaar was voor de
vergaderingen, voor de voorbereidingen ervan en ook voor het verstrekken van
onbezoldigde professionele juridische adviezen en tussenkomsten waar vele IBIS
dossiers hebben kunnen van genieten.
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13. Personeel in dienst

Algemeen Directeur a.i.

Lams Kris
(Opvoeder 15/06/1992)
(Coördinator secundair onderwijs 01/09/2007)
(Adjunct algemeen directeur 01/09/2017)
(Algemeen directeur a.i. 04/01/2022 – 31/08/2022)

Secretaresse

Mukhanova Kateryna (01/06/2018)

Sociaal werker

Broos Ingrid (01/09/1991)

13.1. School
Schooldirecteur

Spegelaere Angélique
(Leraar 01/09/1993)
(Schooldirecteur 01/09/2017)

Leerlingenbegeleiders

Vermoote Steve (01/07/2006) - deeltijds
Gysbrechts Shana (17/09/2012) - deeltijds

13.1.1.
Onderwijzers

Gesubsidieerde Vrije Lagere School
Casier Melanie (30/09/2019)
Meulebrouck Clarice (01/09/2011)
Victor Fabiana (01/10/1987)
Tratsaert Nikita (01/09/2013)
Vandemaele Emily (02/09/2002)
Pozzolo Jessie (09/10/2017)
Claeys Ingrid (01/10/1985)*
Huysmans Renke (01/09/2015)
Devriendt Maya (08/01/2008)

1ste leerjaar
2de leerjaar
2de leerjaar
3de leerjaar
4de leerjaar
5de leerjaar
6de leerjaar
6de leerjaar
L.O. / ambulant

Vanhoeck Noortje (01/09/2020)
Meuris Christel (01/12/2020)
Van haverbeke Nadia (23/1/1986)*
Van de Caveye Lynn (01/09/2017)

Zorg (deeltijds)
Zorg (deeltijds)
Zorg (deeltijds)
N.C. Zedenleer (deeltijds)
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13.1.2.

Voltijds Secundair Onderwijs

Leerkrachten

Van Acker Anja (02/09/1996)
Declercq Jurgen (06/10/2000)
Vansieleghem Ellen (01/09/2017)
Cauwelier Celine (01/09/2019)
Verbrugghe Bjorn (23/01/2018)
Spinnewyn Sigrun (01/09/2020)
Mertens Yaron (01/10/2020)
Borrey Frank (01/02/1987)*
Vermoote Steve (01/07/2006) - deeltijds
Devriendt Maya (08/01/2008) - deeltijds
Vanhoeck Noortje (01/09/2020) - deeltijds
Van de Caveye Lynn (01/09/2017) N.C. Zedenleer - deeltijds

13.2. Internaat
Internaatbeheerder

Vandommele Manu (22/10/2001)

Hoofdopvoeder

Quarin Steve (07/01/2002)

Opvoeders
Jantjes

Vansteenkiste Sam (01/08/2021)
Steen Jessie (15/08/2021)

Zeemaats

Loose Charlotte (17/08/2021)
Steen Gwenny (28/11/2016)

Lavers

Verstraete Beau (01/09/2020)
De Cock Dathia (31/08/2020)

Scheepsjongens

Blauwblomme Louis (20/04/2015)
De Waele Jochen (31/08/2021)

Lichtmatrozen

Devolder Gwen (04/09/2002)
Decroos Lien (19/05/2008)

Matrozen

Loncke John (15/09/2001)
Willaert Rhobyn (01/09/2015)

Cadetten

Gykiere Bo (06/08/2007)
Machtelinckx Christoph (01/09/2008)

Aspiranten

Van Laarhoven Steven (01/09/2018)
Delanoye Percy (20/04/2015)

Bootsmannen

de Kievith Bram (01/06/2008) - deeltijds
Diet Sirana (01/09/2012) – deeltijds

Dienstverantwoordelijke

Vermoote Steve (01/07/2006) - deeltijds

Nachtwaker

Jansseune Natacha (31/08/2021)

94

13.3. Ondersteunend personeel
Kok

Vervoort Sabine (21/08/2017)
Chromiak Patricia (18/04/2006)

Keukenhelper

Curvers Sabrine (18/01/2000)

Naaisters

Corneillie Patricia (12/02/2007)
Vanparys Audrey (19/08/2013)

Schoonmaaksters

Dumarey Heidi (01/09/1991)
Zeebroek Sabine (07/11/2016)
Degryse Malika (01/09/2021)
Huyghebaert Vicky (01/02/2016) - deeltijds
Morina Ajete (10/03/2014) - deeltijds
Legrand Kimberly (21/08/2017) - deeltijds
Roose Nathalie (01/09/2016) - deeltijds
Rosa Jamarillo (18/04/2017) - deeltijds

Preventieadviseur

Vermoote Steve (01/07/2006) - deeltijds

Technisch medewerker

Stael Erik (01/10/2015)

*

Vervangen gezien tijdelijk afwezig wegens ziekte, loopbaanonderbreking, verlof
zonder wedde, zwangerschapsverlof, ter beschikkingstelling wegens persoonlijke
aangelegenheden, …
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14. Historiek
Het was uit grote sociale bewogenheid dat Z.K.H. Prins Albert zich het lot van de
kinderen uit de vissersfamilies aantrok. De vissers waren destijds de armste en meest
verwaarloosde sociale klasse.
Prins Albert wilde hun onderwijs en vorming verbeteren door ondermeer de
weeskinderen uit de zeevisserij jong op te vangen en hen een geavanceerde vorm van
“beroeps”onderwijs te geven.

Onder zijn impuls werd, op 6 juli 1906, op het stadhuis te Oostende, het Koninklijk Werk
IBIS - Oeuvre Royale des pupilles de la pêche - Kweekelingenschool der visschery gesticht.
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In Southampton werd een driemaster aangekocht die onder de naam IBIS in het kanaal
Oostende-Brugge werd aangemeerd.
Dit vastliggende schoolschip werd tot 1924 voor het verblijf en de opleiding van de IBISjongens gebruikt. Het werd in 1937 gesloopt.

IBIS I - Commandant Bultinck

Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak, had IBIS al 274 kinderen aangenomen,
opgeleid en uiteindelijk “geplaatst” op één of ander vissersvaartuig.
Op 13 oktober 1914 werden de IBIS-personeelsleden en de twintig achtergebleven
kinderen aan boord van de stoomtreilers IBIS V - O.75 en IBIS VI - O.76 ingescheept.
De IBIS-gemeenschap vluchtte naar Milford Haven in Wales (Groot-Brittannië). Men zou
pas op 16 juli 1919 naar Sas-Slykens terugkomen. Op 8 september 1919 begonnen de
lessen opnieuw. Er waren vierentwintig leerlingen.
Om aan de nieuwe maatschappelijke noden, in de naoorlogse periode, tegemoet te
komen, werd door Z.M. Koning Albert I beslist om naast wezen ook kinderen uit gezinnen
met sociale problemen op te nemen.
Voor het vervullen van zijn taak moest het Koninklijk Werk IBIS de nodige financiële
middelen bij elkaar krijgen. Bij de stichting gebeurde dit via allerlei initiatieven en
bijdragen van milde schenkers. Vanaf 1908 probeerde men via de uitbating van eigen
rederij het Werk te financieren. Vanaf 1952 kon er op een subsidiëring vanwege de
overheid gerekend worden.
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In 1924 konden de IBIS-kinderen hun intrek nemen in de nieuw opgetrokken gebouwen
aan de Prinses Elisabethlaan 1 te Bredene.

IBIS aan wal (1924)

Van 1927 tot 1940 bestond de schoolbevolking uit gemiddeld vijfentachtig kweekelingen.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog diende een veiliger onderkomen gezocht
te worden. IBIS verhuisde naar naar Brugge. Het personeel moest de grootste inspanningen leveren om in die moeilijke oorlogsjaren voldoende voedsel te vinden voor de
nog veertig aanwezige kinderen.
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Pas op 24 september 1945 kon men terug naar de vertrouwde, maar redelijk gehavende
gebouwen op Sas-Slijkens te Bredene.
Uiteindelijk werd de laatste schooltreiler IBIS IX - O.179 verkocht.
Alle aandacht moest nu gaan naar de infrastructuur en de installaties aan wal.
In 1954 werden de legendarische hangmatten vervangen door stapelbedden.

Hangmatten (1910)

Onder het voorzitterschap van Vice-Admiraal Vlieger o.r. André Ridder Schlim (19891999) werd het sein gegeven tot een totale renovatie van de infrastructuur: het oprichten
van een internaatsgebouw De Rede (1984), de renovatie van het schoolgebouw (1986),
het aanleggen van een Speelboeg voor de kleinsten (1993) en de bouw van een nieuw
verblijfsgebouw voor de oudere internen De Vuurtoren (1995).
Op onderwijsvlak ging de evolutie verder zodat de maritieme opleiding een volwaardige
plaats kreeg in het voltijds secundair onderwijs en zonder verlies van de bijzondere
specificiteit volledig ingepast werd in de onderwijsstructuur van het Departement
Onderwijs.
Na het overlijden van Admiraal Schlim werd, op 9 november 1999, Jean Jacques ridder
De Cloedt als voorzitter aangesteld.
Het contact met jongeren, de bezorgdheid voor families in moeilijkheden, de
maatschappelijke integratie en het verstrekken van een degelijke opleiding zijn tot op
vandaag een blijvende bezorgdheid voor de heer De Cloedt.
Op 29 maart 2004 bracht H.K.H. Prinses Mathilde een bezoek aan IBIS.
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Het algemeen verspreid gebruik van ICT, zowel in school als in het internaat, en de
realisatie van het Huis André Schlim als weekend-en vakantieverblijf, werden onder
impuls van J.J. De Cloedt in korte tijd gerealiseerd.
In de aanloop naar het eeuwfeest had voorzitter De Cloedt de wens uitgedrukt zijn
opvolging te regelen. Op 17 juni 2005 werd Willy Herteleer, admiraal b.d., de elfde
voorzitter van het Koninklijk Werk IBIS.
In 2006 bestond het Koninklijk Werk IBIS 100 jaar!
Dit historisch feit kon niet onopgemerkt voorbijgaan.
Voor de officiële opening van het feestjaar werd 8 april gekozen, de geboortedatum van
stichter Koning Albert. Er werd een eerbetoon gehouden aan het monument van Koning
Albert I en Koningin Elisabeth naast de Petrus- en Pauluskerk te Oostende.

Hulde aan Koning Albert I (8 april 2006)
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Op zaterdagnamiddag 29 april 2006 vond een uitzonderlijke oud-leerlingendag plaats.
Tweehonderdtweeënveertig mannen tussen achttien en tweeënnegentig jaar kwamen
voor een paar uur terug naar “hun” IBIS waar ze in primeur de unieke tentoonstelling
IBIS 1906-2006 konden bezoeken.

Oud-leerlingendag (29 april 2006)

Hoogtepunt van het eeuwfeestgebeuren was het bezoek, op woensdag 3 mei 2006, van
Zijne Majesteit de Koning.

Langs een erehaag van IBIS-jongens begaf de Koning zich naar de Kop van ’t Sas waar
het bronzen beeld van de IBIS-jongen onthuld werd.
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(Foto Linda Hendrickx)

Het figuratief beeldhouwwerk, in gegoten en gepatineerd brons van de hand van Bernard
Vandenberghe, stelt een IBIS-jongen voor in zijn typisch uniform leunend op een platte
knoop.
De platte knoop is de enige knoop die, ook nadat hij stevig is aangetrokken, kan worden
losgemaakt. Als symboliek is IBIS hier de platte knoop met enerzijds het kind uit soms
moeilijke sociale omstandigheden en anderzijds de maatschappij die door subsidiëring
en giften het lot van het kind tracht te verbeteren. De binding is hecht en intens door de
inzet van de opvoeders en de leraars maar wanneer het kind of de jongere terugkeert
naar de maatschappij moet de knoop zonder trauma kunnen worden losgemaakt. De
knoop verwijst ook naar de verbondenheid met de zee.
De officiële viering van het eeuwfeest vond plaats in het Staf Versluyscentrum te
Bredene op 19 mei 2006. Vice-minister-president Frank Vandenbroucke, Vlaams
minister van Onderwijs en Werk, was gastspreker op de academische zitting.
Eerder op de namiddag had de minister een kort bezoek gebracht aan IBIS.
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Vice-minister-president Frank Vandenbroucke (19 mei 2006)

Het laatste weekend van mei 2006 bezochten honderden mensen IBIS en de
uitzonderlijke tentoonstelling.
Het eeuwfeestjaar werd op 8 juni 2006 afgesloten met een benefietconcert in het Kursaal
te Oostende. Dankzij de steun van zovelen konden de kinderen op 12 en 13 juni 2006
van hun eeuwfeestgeschenk genieten: een tweedaagse naar Disneyland Parijs.
De uitgave van het gedenkboek IBIS 1906-2006 - een koninklijk verhaal in juni 2007 was
het sluitstuk van het eeuwfeestjaar.
Het schooljaar 2008-2009 bracht twee belangrijke vernieuwingen met zich mee: de
overgang van zeevisserijonderwijs naar maritiem technisch secundair onderwijs en het
opstarten van een achtste leefgroep.
Het aanbieden van algemeen maritiem onderwijs geeft de leerlingen veel ruimere
toekomstperspectieven.
In 2009 werd een nieuwe brug-en machinesimulatieklas ingehuldigd in het Maritiem
Instituut Mercator te Oostende. De drie maritieme scholen in de regio (Mercatorinstituut,
CVO De Avondschool en het Koninklijk Werk IBIS) kregen hierbij een parel van
didactisch materiaal ter beschikking. De drie maritieme scholen dragen bij à rato van het
gebruik.
Binnen IBIS werd in 2009 het IBIS-restaurant en de keuken volledig vernieuwd conform
de vereiste HACCP-normen.
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Sinds de overheveling van het Koninklijk Werk IBIS van het Ministerie van
Verkeerswezen naar de Vlaamse Gemeenschap (1983), en vanaf 17 juli 1991 naar het
Ministerie van Onderwijs, wordt de voogdijminister uitgenodigd om kennis te maken met
het specifieke pedagogisch project van IBIS.
Zo werden de voorbije vijfendertig jaar de ministers J. Lenssens, T. Kelchtermans, D.
Coens, L. Van den Bossche, F. Vandenbroucke, P. Smet en H. Crevits op IBIS
verwelkomd.
De inhuldiging van het nieuw administratief gebouw Prins Alexander, op 4 oktober 2012,
door H.K.H. Prinses Alexander, betekende dat voortaan de officiële toegang tot het
Koninklijk Werk IBIS gelegen is Prinses Elisabethlaan 8 te Bredene.
Een aanmeldingspunt aan de straatkant garandeert meer veiligheid en privacy voor de
leerlingen. De campus wordt op die manier afgesloten en de bezoekers worden vanaf
het onthaal doorverwezen.
In oktober 2014 werd het totaal gerenoveerde opleidingsschip O.29 – Broodwinner
officieel in gebruik genomen. De leerlingen van het Maritiem Instituut Mercator en IBIS
beschikken over een schip dat voorzien is van een klaslokaal met alle moderne
uitrusting. IBIS maakt sinds januari 1972 gebruik van de O.29 -Broodwinner voor de
wekelijkse praktische opleiding op zee.
In 2014 genoot de herdenking van 100 jaar “Groote Oorlog” de nodige aandacht.
Van 27 september tot en met 3 oktober 2015 werd voor de leerlingen van de tweede
graad secundair onderwijs een studiereis naar Milford Haven georganiseerd. Zo
konden de leerlingen, in de voetsporen van hun voorgangers en honderden
Oostendenaars, kennis maken met de stad en regio waar de IBIS-jongens tussen 1914
en 1919 een veilig onderkomen vonden.
Op 28 september 2015 vond een plechtig herdenkingsmoment plaats aan het
Oostends momument op Hamilton Terrace in Milford Haven.
In aanwezigheid van plaatselijke prominenten, leerlingen en leraars van de Milford
Haven School en de Welshe media werden een aantal poppie-kransen neergelegd.
Elke leerling droeg een naamkaartje van een IBIS-jongen uit 1914.
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In december 2015 deed zich een onverwachte opportuniteit voor. De gemeente Bredene
besloot het oud-gemeentehuis openbaar te verkopen. Dit uitzonderlijk pand, dat volledig
aansluit bij de bestaande IBIS-campus, biedt de noodzakelijke extra binnenruimte die
nodig is voor tal van activiteiten.
Op woensdag 9 november 2016 werd het Koninklijk Werk IBIS vereerd met het bezoek
van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin.

Het programma van het bezoek aan de provincie West-Vlaanderen hield onder meer in
dat het Vorstenpaar, voor dag en dauw, de visveiling in Zeebrugge bezocht, daarna
een op het Koninklijk Werk IBIS samen met de kinderen het ontbijt namen, om
vervolgens naar Koksijde door te reizen voor een bezoek aan de Hotelschool Ter
Duinen.
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Na het ontbijt nam het Vorstenpaar ruim de tijd om kennis te maken met de leerlingen
en de leerkrachten.
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De leerlingen van het secundair onderwijs mochten in de nautische klas uitleg geven
aan het Vorstenpaar.

Na het ondertekenen van het Gulden Boek overhandigde voorzitter Willy Herteleer,
admiraal b.d., een bronzen miniatuurbeeldje van de IBIS-jongen.
Noah mocht zijn “affiche-foto” van de tentoonstelling Engelen van de Zee, van
kunstfotograaf Stephan Vanfleteren, overhandigen aan de Koningin.
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Het bezoek werd afgesloten met een groepsfoto.

In de zomer van 2016 werd gestart met de bouw van de nieuwe internaatsvleugel.
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Aan het bestaande internaatgebouw De Rede, werd een nieuwe vleugel aangebouwd
waar op twee verdiepingen 28 individuele kamers voorzien zijn.
De vier slaapzalen uit 1985 werden heringericht. Voortaan telt een “slaapzaal” maximum
acht bedden.
Op 31 augustus 2017 konden de achtentwintigste oudste IBIS-jongens hun intrek nemen
in een individuele kamer.

De volledige nieuwbouw en renovatie was klaar toen minister Hilde Crevits, op 1 juni
2018, aanwezig was bij de officiële ingebruikname van het internaat De Rede.
Met die belangrijke realisatie is de slaapaccommodatie van de toevertrouwde kinderen
merkelijk verbeterd.
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Ruimte schept rust. Het zorgen voor veilige, comfortabele leefomstandigheden in een
eigentijdse infrastructuur is zeer belangrijk voor het welbevinden van de kinderen en de
jongeren. Het is een blijvende bezorgdheid van het schoolbestuur om hierover te waken.
In dit kader past ook de aankoop van het Oud-Gemeentehuis (Prinses Elisabethlaan 1517). Vanaf 1 september 2017 werd er een praktijkklas ingericht en kon de leefkamer van
de Lichtmatrozen er ondergebracht worden.

Sinds 1 september 2018 heeft IBIS zijn zorgaanbod verbreed.
Zes leerlingen die hun getuigschrift tweede graad secundair onderwijs hadden behaald
en alsdus IBIS moesten verlaten, vroegen of ze verder konden beroep doen op de IBISzorg en begeleiding.
Om aan die vraag te voldoen werd de leefgroep Bootsmannen opgericht.
Bovenop de 110 IBIS-leerlingen zorgt het IBIS-werk voor de Bootsmannen.
Die +16-jarigen verblijven in het het weekend- en vakantieverblijf van IBIS, gelegen
Prinses Elisabethlaan 13. Dit pand ligt aan de rand van de campus en valt buiten de
dagelijkse IBIS-werking.
Daar kunnen de Bootsmannen “los” van de normale routine, samen met hun opvoeder,
in de best mogelijke omstandigheden aangepast aan hun leeftijd en behoeften,
opgevangen en begeleid worden.
Het is de bedoeling om hen in een huiselijke sfeer te begeleiden naar (meer)
zelfstandigheid. Daar horen dan uiteraard ook huiselijke taken bij waarvoor een beurtrol
wordt opgemaakt. Ze bepalen samen met hun opvoeder het weekmenu én staan
beurtelings in voor het klaarmaken van het avondmaal.
IBIS blijft, ook voor hen, onvoorwaardelijke totaalzorg bieden en draagt hierbij alle
kosten. Deze nieuwe uitdaging vergt vele nieuwe, vooral ook financiële, uitdagingen.
Na het referentiekader onderwijskwaliteit (2015-2016) en het referentiekader CLBkwaliteit (2016-2017) werd in het najaar 2018 het referentiekader voor internaatskwaliteit
(RiK) van kracht. De voorbereiding van het RIK gebeurde door de inspectie in
samenspraak met de onderwijskoepels. Gezien IBIS tot geen onderwijskoepel behoort,
mocht het als “ervaringsdeskundige” deelnemen aan de voorbereidende vergaderingen.
Het schooljaar 2019-2020 startte met een belangrijke ‘historische’ gebeurtenis.
Voor het eerst, sinds de stichting van het Koninklijk Werk IBIS in 1906, werden
namelijk vier meisjes ingeschreven. De jarenlange wens, om ook meisjes te kunnen
opnemen, kon in vervulling gaan dankzij het nieuw internaat.
Op zondagavond 1 september 2019 kwamen de IBIS-jongens én -meisjes toe op het
internaat. Na 2.397 jongens, in de voorbije honderd en dertien jaar, biedt IBIS nu ook
de onvoorwaardelijke totaalzorg aan meisjes.
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Op de eerste schooldag van 2019-2020 konden, ook voor het eerst, vijf leerlingen starten
in het eerste leerjaar van de B-stroom.
Leerlingen die ondanks de extra begeleiding en zorg die geboden wordt, het getuigschrift
lager onderwijs niet behalen, kunnen voortaan nog twee jaar langer in hun vertrouwde
IBIS-omgeving blijven. De één of twee extra “IBIS-zorg-jaren” maken hen sterker én
ouder.
In 2020 stond het IBIS-leven in het teken van de maatregelen tegen het verspreiden
van COVID-19. Trouw aan de doelstelling én de bijzondere opdracht bleef IBIS, ook in
de lockdown, kinderen en jongeren opvangen die een grote zorgvraag hebben.
In de zomervakantie werd gestart met de sloop van de oude turnzaal én de bouw van
een nieuw complex De Boei.
De economische en sociale evolutie sinds 1906 plaatst ons heden in een totaal andere
realiteit: de problematiek van kinderen en adolescenten evolueerde met het maatschappijbeeld mee.
Het Koninklijk Werk IBIS vult in 2020 echter een even grote leemte op als in 1906.
Nieuwe uitdagingen liggen in het verschiet waarbij de kwaliteitsverbetering van de
opvang van de kinderen de belangrijkste drijfveer is.

*

*
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Koninklijke Bescherming
1906-1909
1909-1934
1934-1983
1956-2009
1983-1993
1993-2013
Sinds 2013

Prins Albert
Koning Albert I
Koning Leopold III
Prins Alexander (erevoorzitter)
Prins Albert
Koning Albert II
Koning Filip

Voorzitter IBIS (Koninklijk Werk IBIS vzw sinds 1927)
1906-1927
1927-1929
1929-1935
1935-1951
1951-1955
1956-1966
1966-1967
1967-1980
1981-1999
1999-2005
Sinds 2005

Edouard De Cuyper
Albert baron Ruzette
François baron Empain
Louis Empain
John Bauwens
Ernest John Solvay
Georges Goor
Admiraal Lambert Robins
André ridder Schlim, admiraal
Jean Jacques ridder De Cloedt
Willy Herteleer, admiraal b.d.

Gedelegeerd Bestuurder
1906-1927
1927-1958
1958-1987
1987-2021
Sinds 2021

Alphonse Bultinck
Willy Courtens
Jean-Pierre Duquenne
Paul Daems
Serge Maes

Directeur IBIS (Koninklijk Werk IBIS vzw sinds 1927)
1906-1937
1937-1950
1950-1951
1951-1959
1959-1989
1989-1991
1991-1996
Sinds 1996

Prosper Wuylens
Georges Cambier
Pierre Wessels
René David
Hubert Caestecker
Philippe Buyssens
Roger Taillaert
Philip Declercq
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De opmaak van het jaarverslag ten behoeve van de voorzitter en de leden van de
algemene vergadering van vzw Koninklijk Werk IBIS is een traditie sinds het eerste
werkjaar in 1906.
Daar waar de werking in die beginjaren op een viertal pagina’s kon uitgeschreven
worden, wil het lijvig jaarverslag op heden de beschrijving zijn van alle aspecten van het
IBIS-leven in het voorbije kalenderjaar.
Dit is het resultaat van teamwerk.

Dank hiervoor aan alle collega’s en medewerkers.
Kris Lams
Algemeen directeur a.i.
Koninklijk Werk IBIS vzw
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