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Fusie van besturen

VZW Schoolcomité van het Sint-Franciscusinstituut kantelt in VZW SKOG in

VZW SKOG = fusie van 6 voormalige VZW’s (2020)

• Katholiek Onderwijs Gent-Agglomeratie

• Katholiek Onderwijs Gent-Zuid

• Katholieke Scholen regio Gent Centrum 

• Katholieke Scholen Sancta Maria Gentbrugge

• Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius

• Morgenster

Bestuurlijke inkanteling op 27/10/2022 (geen fusie van scholen)
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VZW Schoolcomité van het Sint-Franciscusinstituut

1 basisschool

• Sint-Franciscusbasisschool Melle (ongeveer 450 leerlingen)

• Maakt deel uit van SG BaO De Meander

2 secundaire scholen

• Sint-Franciscusinstituut Melle (ongeveer 820 leerlingen)
• Domeinoverschrijdend aanbod (doorstroom)

• Domeingebonden aanbod (doorstroom – dubbele finaliteit – arbeidsmarkt) in ‘taal & 
cultuur’, ‘economie & organisatie’ en ‘maatschappij & welzijn’

• Maakt deel uit van SG SO De Bron
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SFI MELLE IN EEN NOTENDOP
Tuinstraat 105 // 9090 Melle // contact@sfimelle.be

BREED STUDIE-AANBOD

ZORG & UITDAGING

WARM & HECHT TEAM
ca. 850 leerlingen
ca. 120 personeelsleden

I. A en B
II. DOD/DGD, D-A en A
III. aso, bso, tso

rode draad doorheen 
opvoedingsproject



DE TROEVEN 
VAN SFI

#wearesfi

DYNAMISCH & HECHT TEAM KWALITATIEVE 
ONDERWIJSVERNIEUWING

WARME
PROFESSIONALITEIT

uitgebreide structuur 
leerlingenbegeleiding

projecten rond talent en 
(growth) mindset

inzetten op professionele 
schoolcultuur

warm team

familiale sfeer op school laptopschool 

internationalisering via 
stages, uitwisselingen, ...

tussen traditie en innovatie



SFB MELLE IN EEN NOTENDOP
Tuinstraat 103 // 9090 Melle // secretariaat@sfb-melle.be

MISSIE

ONS ENGAGEMENT

BRUISENDE BASISSCHOOL
ca. 450 leerlingen
ca. 50 personeelsleden

krachtige leer- en 
leefomgeving voor 
ALLE kinderen,
ongeacht sociale/culturele 
achtergrond

franciscaanse waarden waarmaken
VUUR    inspirerend
WATER verbindend
AARDE opbouwend
LUCHT open-minded



DE 
TROEVEN 
VAN SFB

Klik hier om onze 
troeven in beeld te 
zien

https://animoto.com/play/0AFvUrtpO6iPTRKYxzBvCg


Missie & visie
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Elke school/internaat een eigen opvoedingsproject

Gezamenlijke missie & visie SKOG

• SKOG zorgt en verbindt

• SKOG gelooft en daagt uit

• SKOG inspireert en coacht

• SKOG werkt samen en professionaliseert

Missie & visie : www.skogvzw.be

http://www.skogvzw.be/


2 Missie & visie

Samenwerken en professionaliseren

• Samenwerken in solidariteit en gelijkwaardigheid

• Krachten & competenties bundelen

• Professionele gedeelde diensten uitbouwen

• Schoolteams versterken in hun complexe en evoluerende opdracht

• Ontzorgen van directies
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Personeel

Geen nadelige gevolgen voor personeel van SFI/SFB

• SKOG neemt alle rechten & plichten over van de huidige vzw

• Dienstanciënniteit, recht op TADD en vaste benoemingen behouden

• Ook voor contractueel personeel verplichtingen arbeidsovereenkomst overgenomen

• Reaffectatieverplichtingen SB binnen de grenzen van de scholengemeenschappen

Geen gevolgen voor personeel van SKOG
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Schoolraad

Schoolraad heeft informatierecht

Schoolraad brengt gemotiveerd advies uit

• Verslag bezorgen tegen uiterlijk 25/10/2022
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Andere overlegorganen

CPBW

• CPBW’s informeren

• Er komt 1 CPBW bij (SFI/SFB)

• Afdeling van de centrale preventiedienst SKOG (aansturing door centrale 
preventieadviseur)

LOC/OR

• Informeren 

Voorafgaand aan de bestuurlijke inkanteling
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