Boeiende gespreksavond over onderwijs (p. 2)
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Twee gewezen schepenen op N-VA-lijst voor 26 mei
Naast Gijs Degrande staat ook Barbara Vandenbrande op de N-VA-lijst voor de komende verkiezingen.
Met twee prominente plaatsen voor de gewezen Beernemse schepenen voegt de N-VA fris politiek talent
met een pak bestuurservaring toe aan de West-Vlaamse ploeg. Gijs kiest voluit voor het Vlaams Parlement
en staat op de zesde plaats. Barbara versterkt de Kamerlijst vanop de elfde plaats.
“In Beernem vormen we al een sterke tandem”, aldus Barbara.
“We zorgden als schepen voor een nieuwe dynamiek en willen dat
nu ook doen voor het Brugse Ommeland en voor West-Vlaanderen.”
Gijs gaat verder: “In oktober 2018 koos een op de drie Beernemse
kiezers voor de N-VA. Ook de nationale partijleiding waardeert
onze aanpak. De N-VA trekt in West-Vlaanderen met een sterke
ploeg naar de kiezer. Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang!”

In bedrijven én in scholen. Ook de toeristische sector verdient
onze aandacht en steun.”

Voor een kwaliteitsvol onderwijs

Gijs Degrande (38) is geboren en getogen in Beernem. Samen
met Jill Naeyaert heeft hij twee schatten van kinderen. Gijs
richtte in 2008 de lokale N-VA-afdeling op. Hij was van 2013 tot
2018 eerste schepen, bevoegd voor Openbare Werken, Cultuur en
Voor een sterk ondernemerschap
Jeugd. In oktober vorig jaar was hij met 2 103 stemmen de
Barbara Vandenbrande (42) is getrouwd met Bart Desimpel en
stemmenkampioen in Beernem. Gijs werkt sinds 2007 op de N-VAheeft twee zonen. Samen met haar man runt Barbara een schilders- fractie in het Vlaams Parlement, waar hij zich onder meer toelegt
bedrijf. Ze was jarenlang zaakvoerder van Babelle Shoe. Van 2013 op buitenlandse zaken, toerisme, inburgering en radicalisering.
tot 2018 was Barbara schepen van Lokale Economie, Toerisme,
Erfgoed en Monumenten, en Kinderopvang. Sinds kort is ze aan “Als raadgever buitenlandse zaken volg ik dossiers zoals de brexit
de slag als medewerker van Sander Loones, de West-Vlaamse
of het Vlaamse exportbeleid op de voet. Stuk voor stuk zijn die
lijsttrekker voor de Kamer.
dossiers van enorm belang voor onze kmo’s, die op hun beurt
voor zuurstof zorgen in onze provincie”, aldus Gijs. Gijs is ook
Barbara is opgegroeid in een ondernemersfamilie en kent de
bezorgd over de dalende kwaliteit van het Vlaamse onderwijs.
vele uitdagingen voor ondernemers als geen ander. “De kleine
Een kwalijke tendens die de N-VA zeker wil stoppen. Daarnaast
zelfstandige, de handelaar, de horeca-uitbater, de kmo … Samen wil hij zijn ervaring als gewezen cultuurschepen inzetten voor
vormen ze de ruggengraat van onze welvaart. Om hun een mooie een ambitieuzer Vlaams cultuurbeleid.
toekomst te bieden, moeten we nog meer inzetten op innovatie.
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Vol huis voor onze gespreksavond over onderwijs
Op 12 maart stond de toekomst van het Vlaamse onderwijs centraal op onze gespreksavond in OC
De Kleine Beer. Een volle zaal luisterde geboeid naar de uiteenzetting van professor Wouter Duyck,
cognitief psycholoog aan de UGent en misschien wel dé opiniemaker bij uitstek op het vlak van onderwijs.
Vlaams N-VA-parlementslid Koen Daniëls verzorgde de conclusies
van deze boeiende avond. Gijs Degrande was gastheer en schetste
in zijn inleiding duidelijk de uitdagingen: “Tot voor kort werd
het Vlaamse onderwijs wereldwijd geroemd om zijn kwaliteit.
Maar de laatste jaren tekent Vlaanderen de ene slechte score na
de andere op. Zo toonden studies aan dat het gemiddelde niveau
voor begrijpend lezen in het vierde jaar lager onderwijs in tien jaar
tijd fors gedaald is. Vijftien jaar geleden haalde één leerling op de
drie het topniveau voor wiskunde, nu is dat nog maar één op de
vijf. Een steeds grotere groep leerlingen haalt de minimumniveaus
niet. Die alarmsignalen moeten we ernstig nemen.”

Kinderen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk

Voor cognitief psycholoog Wouter Duyck kwamen deze harde
resultaten niet als een verrassing. De professor trekt al langer aan
de alarmbel. “Het Vlaamse onderwijs interpreteert het streven naar
gelijke kansen al te vaak als het realiseren van gelijke uitkomsten.
Absurd, want kinderen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Daarbij
komt nog de verregaande beknotting van de leraar, die niet meer
naar eigen inzicht mag werken en bovendien bedolven wordt
onder planlast, papierwerk en zorgtaken. Zo krijg je het ideale
recept voor een ramp.” Professor Duyck pleit daarom voor meer
ambitie in het onderwijs.

Laat de leerkracht weer lesgeven

Gijs Degrande wil met dat advies aan de slag gaan en maakt
van kwaliteitsvol onderwijs een van zijn drie speerpunten als
kandidaat-parlementslid. “Het Vlaamse onderwijs is wereldtop.

Gijs Degrande ontving gastspreker en onderwijsspecialist
Wouter Duyck. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls formuleerde
de conclusies.
Dat moeten we absoluut zo houden. Basisvaardigheden als lezen,
schrijven en rekenen moeten opnieuw centraal staan. Laat de
leerkracht weer lesgeven en focus op de klas en de school, niet op
de structuren errond. Opgedrongen scholenfusies zijn geen goed
idee. Elk kind willen we uitdagen volgens zijn eigen talenten.
Gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon als het moet.
Daarom sturen we het M-decreet bij. En de kennis van het
Nederlands blijft voor ons een absolute prioriteit.”

Het voltallige bestuur van N-VA Beernem zal zich inzetten voor een kritische oppositie, die de belangen van de Beernemnaar centraal stelt.

N-VA zet de toon in de Beernemse gemeenteraad
Op 2 januari legden negen N-VA’ers de eed af als gemeenteraadslid in Beernem. Samen vormen zij de
enige oppositiepartij in Beernem. Hun ambitie bleef niet onopgemerkt.
Zowel op de gemeenteraad van februari als op die van maart legden ze telkens drie extra agendapunten op tafel. Daarnaast
deden ze verschillende tussenkomsten en brachten ze 19 vragen en 17 suggesties aan voor de nieuwe, linkse bestuurscoalitie.
De N-VA blijft zich dus keihard inzetten voor de belangen van iedere Beernemnaar. Wie zelf een concreet voorstel of idee
heeft, kan contact opnemen met een van onze raadsleden.

beernem@n-va.be
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Gemeenteraadsleden Gijs Degrande en Jef Vansteenhuyse roepen de meerderheid op om dringend te starten met de broodnodige renovatiewerken.

Renovatie gemeenteschool op lange baan
Het nieuwe gemeentebestuur schuift de renovatie van de gemeenteschool op de lange baan. Onbegrijpelijk,
vindt N-VA Beernem, want er ligt een volledig dossier klaar.
N-VA-fractievoorzitter Gijs Degrande: “Als het van de N-VA
afhing, waren de werken al gestart. Het uitstel is een zware
ontgoocheling voor de leerlingen, ouders, leerkrachten en
directie. Die worden met een kluitje in het riet gestuurd.
Onze vrees in november was helaas terecht. Het is niet leuk
om nu op deze manier gelijk te krijgen.”

Renovatie gemeenteschool onzeker

Het dossier wordt nu voor onbepaalde duur uitgesteld. Gijs
Degrande licht toe: “Niets is nog zeker. In het bestuursakkoord
van de nieuwe coalitie begin januari lazen we nog dat ze zich
ertoe verbond het bouwproject loyaal uit te voeren. Wat blijft er
over van die belofte? Amper enkele maanden later weigert de
meerderheid de plannen uit te voeren. Ze lijkt niet meer te weten
welke richting ze uit wil in dit dossier. Nochtans is er een
duidelijke visie én ligt er een concreet dossier klaar.”

Geen goede redenen voor vertraging

Voormalig schepen van Onderwijs Jef Vansteenhuyse is zeer
teleurgesteld dat een kant-en-klaar dossier waaraan jaren gewerkt
werd, naar de vuilbak wordt verwezen. “Er zijn zogezegd ‘nieuwe
noden en veranderingen’, maar die zijn helemaal niet nieuw. Ze
kunnen probleemloos mee opgenomen worden, zonder dat het
dossier van de gemeenteschool vertraging oploopt.” Een overzicht:

• Het dossier van de ontsluiting aan de achterzijde is enkele
jaren terug al opgestart en zit momenteel bij de Raad van
State. Zoals de meerderheid zélf toegeeft, kan het bouwdossier
perfect starten.

Polyvalente zaal geen goed idee

De meerderheid wil bekijken of de gemeenteschool ook onderdak
kan bieden aan een nieuwe polyvalente zaal voor Oedelem.
Maar dat dossier staat nog in zijn kinderschoenen en zorgt voor
een nodeloze vertraging van de broodnodige renovatiewerken.
Degrande en Vansteenhuyse rekenen op gezond verstand bij het
gemeentebestuur: “De plannen voorzien al een nieuwe, ruime
refter. De keuze om ook nog een nieuwe polyvalente zaal te
integreren is niet doordacht. Wat met de parkeer- en verkeersproblematiek die een dergelijke nieuwe functie zal veroorzaken?
De situatie is nu al moeilijk. De meerderheid zou beter de piste
van een nieuwe zaal op Den Akker onderzoeken. Daar kan een
nieuwe polyvalente zaal bekeken worden samen met een renovatie
van de aftandse cafetaria. Die locatie biedt ook meer mogelijkheden op het vlak van mobiliteit.”

Tijd voor actie

Waarom nog wachten? Gijs Degrande vraagt het zich af.
“Onderwijs is voor de N-VA een absolute prioriteit. Ook in
Beernem. Na 40 jaar is de renovatie en nieuwbouw van de
• Het concept van de brede buurtschool is het uitgangspunt in het gemeenteschool geen luxe, maar een pure noodzaak. We vragen
afgewerkte bouwdossier. Het dossier voorziet een uitgebreide
ons af wat de échte beweegredenen zijn voor het uitstel. We roerefter alsook klassen voor de tekenacademie én houdt rekening pen de collega’s op om niet langer te aarzelen en steken de hand
met de noden van de Harmonie.
naar hen uit om het dossier te deblokkeren, zodat de renovatie• De renovatie van de buitenschoolse kinderopvang kan zonder
werken eindelijk kunnen starten.”
problemen naast het schooldossier worden opgestart. In de
huidige plannen is een renovatie en dubbel gebruik van het
sanitair en de slaapklasjes opgenomen.
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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
Dankzij de N-VA werd Vlaanderen de afgelopen vijf jaar veiliger en welvarender. De nettolonen stegen,
er kwamen meer dan 200 000 jobs bij en het aantal Vlaamse verkeersslachtoffers ligt lager dan ooit.
Maar het werk is nog niet af. Vlaanderen is ambitieus, maar botst al te vaak op de institutionele miskleun die
België is. Confederalisme is de enige realistische uitweg. En dat kan alleen met de N-VA erbij.

Daarom trekken we met een ijzersterke opstelling naar
de verkiezingen van 26 mei. Ook in West-Vlaanderen.
n-va.be/verkiezingen

