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2.7 Creakindo ___________________________________________________

Creakindo is de naam van de feitelijke vereniging waarvan de directies van alle Kruisemse 
scholen deel van uitmaken.  
 
Naast de directies maken ook een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de 

van de vereniging. 

        
De vereniging heeft tot doel netoverschrijdende educatieve activiteiten te coördineren, zowel 
de praktische als de financiële organisatie. 
Voorbeelden van deze activiteiten kunnen zijn : toneelvoorstellingen, voorlichtingsavonden, 
sportdagen, gidsing natuurleerwandelingen, kindgerichte themadagen  
 

2.8 Scholengemeenschap Kruizinga ___________________________________ 
 

Onze school behoort 
samenwerkingsverbanden tussen scholen basisonderwijs die beantwoorden aan een aantal criteria 
en die bepaalde bevoegdheden toegewezen krijgen. Met de vorming van scholengemeenschappen 
wordt een bestuurlijke schaalvergroting beoogd. Alle bestaande basisscholen kunnen dus 
behouden blijven. Dit is belangrijk voor de kinderen en hun ouders. Kleine scholen binnen de 
scholengemeenschap kunnen 
behouden. De scholengemeenschappen moeten leiden tot een beter management en een 
efficiënter gebruik van middelen. 
 

-Zingem-Gavere) bestaat uit vier 
schoolbesturen : 
 

 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool , Opperweg 8, 9890 Gavere- Semmerzake 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool -  Bossemstraat 2, 9890 Dikkelvenne 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Steenweg 41, 9890 Asper 

 
VZW De vijgenboom 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Kloosterstraat 18a, 9750 Huise 
 Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool , Lozerstraat 26, 9770 Lozer 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool , Molendamstraat 8a, 9750 Ouwegem 

 
VZW Katholieke Scholen - Regio Berg en Dal 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool De Regenboog, Kwaadstraat 20, 9750 Kruisem 

VZW Katholieke Scholen  Regio Kruishoutem 
 Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Brugstraat 29, 9770 Kruisem 
 Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool , Nokerepontweg 5, 9772 Wannegem-Lede 

 
De scholengemeenschap wordt bestuurd door het CASS (=Comité van Afgevaardigden van 
Schoolbesturen van de Scholengemeenschap). In het CASS zetelen telkens 2 afgevaardigden van 
de vier schoolbesturen. 
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Voorzitter CASS : 
Dhr. Geert Polfliet, voorzitter VZW De Vijgenboom 
Secretaris CASS :
Dhr. Danny Declercq
Coördinerend directeur (halftijds) 
 

2.9 C.L.B. ______________________________________________________ 
 
 
Zie Infobrochure Onderwijsregelgeving punt 2 
 
 

 
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische 
afwezigheden van het kind (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB 
kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school 
op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB 
versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook 
daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB 
werkt gratis en discreet.  

 

2.9.1 Contactgegevens  

De school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Zuid-Oost-
Vlaanderen. 
Adres  Oudenaarde: Burgschelde 7   Zottegem: Kastanjelaan 8 
 9700 Oudenaarde     9620 Zottegem 
 055 31 38 62      09 361 14 01 
 
Iedere medewerker heeft ook een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer. Beiden 
zijn terug te vinden op onze website www.vclbzov.be 
 
Het CLB is open:  
Iedere werkdag tussen 8u30 - 12u00 en 13u00 - 16u30, behalve op 
woensdagvoormiddag. Iedere eerste dinsdag van de maand is het centrum bijkomend 
open van 17u tot 19u. 
 
Op regelmatige basis is een CLB-medewerker aanwezig in de school (de schooldirectie 
kan je daarover de nodige informatie geven).   
 
Het CLB is gesloten van 15/07 t.e.m. 15/08 
 
Bijkomende sluitingsdagen zijn terug te vinden op www.vclbzov.be 
  
Leerlingen kunnen ook online bij een CLB medewerker terecht via onze CLB chat 
www.clbchat.be 


