
 

 

 

 

FONS HEYVAERT: ‘EEN DROOM OM MET DIT 

SCHOOLBESTUUR TE KUNNEN WERKEN’ 

“Toen ik de vraag kreeg om voorzitter van het schoolbestuur te worden heb ik 

lang nagedacht. Nu, een jaar later, ben ik blij dat ik ‘ja’ gezegd heb. Het is fijn om 

samen te werken met een ploeg waarvan alle neuzen in dezelfde richting staan. 

De vrijwilligers van het schoolbestuur, de directies, het personeel en de 

verschillende overlegorganen vormen een goede ploeg en de leerkrachten zijn 

gepassioneerd voor hun job,” zegt Fons Heyvaert. 

Fons is getrouwd met Martine Van Hoeymissen, vader van twee dochters en opa 

van vijf kleinkinderen. Sinds 1986 is hij lector in O.-L.-V.-ter Noodtkerk. 

Jarenlang was hij het boegbeeld van CD&V in Merchtem en was er een tijd 

schepen van onderwijs. Als leerkracht economie stond hij 38 lang voor de klas in  

het Sint-Maarteninstituut in Aalst. 

 

Zijn gedrevenheid en ervaring komen hem goed van pas als voorzitter van het 

Katholiek basisonderwijs Merchtem, kortom het ‘KOM’.  

 

Een droom om met deze ploeg te werken 

Fons: “Het schoolbestuur bestaat uit 18 leden, dertien vrijwilligers van de vzw, 

de directies van de vier scholen en de coördinerende directeur. Dat bestuur staat 

Fons Heyvaert is duidelijk een enthousiast en gelukkig man 

die graag herhaalt hoe blij hij is met deze ploeg te kunnen 

samenwerken. (foto HVdS) 



in voor alles wat de scholen aanbelangt: infrastructuur, subsidies, financiën, 

verzekeringen, aankopen, personeel, het pedagogisch project, overlegorganen. De 

dertien vrijwilligers hebben elk hun expertise en verantwoordelijkheid. Onze 

scholen – Sint-Donatus, Ter Dreef Lager, Ter Dreef Kleuter, Rinkeling –  tellen 

samen 1.000 leerlingen en ongeveer 100 personeelsleden. Met de school van 

Oppem vormen we de scholengemeenschap KOMop. Gelukkig kunnen we 

rekenen op de belangrijke bijdrage van de inspraakorganen: de oudercomités, de 

schoolraden en het  lokale overlegcomité (LOC). Het is een droom om met al deze 

mensen te werken, ik ben alleen maar de druppel olie die alles coördineert. Het is 

een complexe maar goed werkende structuur; ik doe mijn hoed af voor Manu 

Verhelst en zijn voorgangers die dit op poten hebben gezet. Vooral de oprichting 

van de vzw was belangrijk omwille van de grote verantwoordelijkheid die het 

schoolbestuur draagt.”  

 

Toenemende taken, veel uitdagingen 

“De taken nemen steeds toe en de regelgeving verandert voortdurend. 

Verzekeringen, personeelsbeleid, fiscaliteit, preventie en veiligheid op het 

werk… Covid zorgde alleen al voor een bundel van maatregelen die we moesten 

toepassen. Voor de boekhouding en fiscaliteit hebben we een halftijdse 

boekhouder moeten aanwerven. De infrastructuur vraagt veel aandacht. Onze 

oude gebouwen moeten onderhouden en gerenoveerd worden. Er werden 

zonnescreens en zonnepanelen geplaatst, er kwamen twee nieuwe klasgebouwen 

in Sint Donatus, het bestuur kocht en renoveerde het Zusterhuis.” 

 

De maatschappij verandert 

“Vooral de maatschappelijke ontwikkelingen zijn belangrijk. We leggen de 

nadruk op de zorg en begeleiding van ELK kind, leerkrachten moeten rekening 

houden met moeilijke omstandigheden van steeds meer kinderen. We zijn ook een 

multiculturele samenleving geworden, 20 procent van de leerlingen hebben 

anderstalige ouders, wat een extra inspanning vraagt. We zijn christelijk 

geïnspireerd, van het personeel verwachten we dat ze respect hebben voor deze 

waarden. Het is trouwens belangrijk dat beginnende leerkrachten goede 

ondersteuning krijgen, want er wordt veel van hen verwacht. Binnen het KOM 

zijn er peters, leerkrachten met meer ervaring, bij wie de beginners terecht 

kunnen. De relatie met het gemeentebestuur van Merchtem is goed. Er zijn 

meerdere ‘grensoverschrijdende’ initiatieven, zoals het centraal 

aanmeldingsregister waardoor ouders niet meer moeten kamperen aan de 

schoolpoort. Voortaan is de afstand tussen de woning van het kind en de school 

het criterium om een school toe te wijzen. We ijveren nu voor een gezamenlijke 

opleiding van de gemachtigde opzichters die zorgen voor de veiligheid aan de 



schoolpoort en ons schoolbestuur was betrokken bij de denktank over mobiliteit. 

Enthousiast en blij 

Een aandachtspunt is uiteraard de capaciteit van de scholen. De Merchtemse 

bevolking groeit terwijl alle scholen aan hun maximum aantal leerlingen zitten.” 

 

Voorzitter zijn van een schoolbestuur is meer dan een halftijdse job, maar Fons 

doet het graag en blijft steeds zijn bewondering en waardering herhalen voor al 

de mensen die hierin betrokken zijn. “Chapeau voor Manu Verhelst, zijn 

voorgangers en de huidige leden van het schoolbestuur. Ze nemen die taken op 

als vrijwilliger, onbezoldigd terwijl er veel tijd en verantwoordelijkheid achter 

schuilt. Ook de vrijwilligers van de oudercomités ondersteunen op alle mogelijke 

manieren de scholen. We beschikken over een prachtig directieteam, van hen 

wordt verwacht dat ze alles organiseren tot een eetfestijn en de schoonmaak van 

de lokalen toe. Zowel de directies als een aantal personeelsleden zijn trouwens 

veel aanwezig in de vakantie. Ze plannen, organiseren, maken de lokalen schoon.” 

(RVDL) 
 


