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Stilte en korte bezinning (J.H. Leopold, O als ik dood zal, dood zal zijn) ter nagedachtenis
vzan dhr. Roger Masyn, oud-lid van de schoolraad, overleden op 8 september 2009.
1.

Gewijzigde samenstelling van de schoolraden. Zie het document in bijlage ‘Schoolraad
‘Sint-Jozefscollege Aalst Lagere scholen LSP, LSC, BSE’

2. Goedkeuring van de verslagen van de vorige vergadering d.d. 26.05.2009.
3. Recrutering in de kleuterschool, lagere scholen, de aanwending van het
lestijdenpakket en de tewerkstelling.
Zie de documenten in bijlage
‘Sint-Jozefscollege LSP’ - leerlingen / lestijden / klassen / leerkrachten / administratie
‘Sint-Jozefscollege LSC’ – lestijdenpakket / verdeling van de lestijden / opdrachten /
leerlingen
‘Sint-Jozefscollege BSE’ – Lestijdenpakket kleuters en lagere afdeling /
bijkomende omkadering / rekrutering
4. De inhoudelijke krachtlijnen voor het schooljaar 2009-2010.
Zie documenten in bijlage
‘Sint-Jozefscollege LSP’ - Prioriteitenplan
‘Sint-Jozefscollege LSC’ – Prioriteitenplan
‘Sint-Jozefscollege BSE’ – Inhoudelijke krachtlijnen
Er wordt gevraagd in de toekomst éénzelfde terminologie te gebruiken voor ‘prioriteiten’ en
‘krachtlijnen’.
5. Activiteiten van het Medezeggenschapscollege en opvolging.
We beschikken op dit ogenblik niet over het verslag van de laatste vergadering van het
Medezeggenschapscollege van UNIKA. Mevr. L. De Loose stuurt het verslag van UNIKA
eerstdaags naar dhr. W. Mertens.
In de toekomst zouden de verslagen van UNIKA de schoolraad direct moeten bereiken.
6. Overname uitbating De Tuimeldoos
De vzw Sint-Jozefscollege heeft de activa van de kinderoppas De Tuimeldoos overgenomen.
De Tuimeldoos wordt voortaan bestuurd door de vzw Sint-Jozefscollege.
1

7. De onderwijsactualiteit:
 De werking van de scholengemeenschappen en de interne
reaffectatiecommissie
Eind augustus vergaderen alle directies van de scholen van UNIKA over de opdrachten van
alle vastbenoemde personeelsleden en alle personeelsleden met een tijdelijke aanstelling van
doorlopende duur (TADD).
Dankzij de groei van de scholengemeenschap waren er geen problemen met de reaffectatie
van personeelsleden.
De puntenenveloppe voor ICT, administratieve ondersteuning, zorg, mentoraat en korte
vervangingen wordt er verdeeld onder de verschillende scholen.
De scholengemeenschap organiseert maakt afspraken rond functioneringsgesprekken, en
organiseert een gemeenschappelijke nascholing voor mentoren.
 Enkele capita selecta
Dhr. P. Yperman is halftijds aangesteld tot adviseur van de nieuwe onderwijsminister Pascal
Smet. Hij blijft halftijds werkzaam als voorzitter van CEBECO.
Het is (bang) afwachten op welke manier Minister Pascal Smet de geplande besparingen in
het onderwijs zal realiseren.
8. Bouwdossiers.

Internaatsgebouw:
In een eerste fase, die zal duren tot de paasvakantie, wordt het internaatsgebouw
leeggehaald. Wat van waarde is en beschermd (lambriseringen, monumentale houten trap, ...)
wordt gestockeerd. Over de hele lengte van de internaatsvleugel worden palen ingeboord om
de funderingen te ondersteunen, muren worden geschoord.
Bij de archeologische opgravingen vond men ceramiekscherven uit de Merovingische periode
(6de-7de eeuw).

Speelplaats Lagere school Pontstraat:
Versteviging vloer, aanbrengen van een waterdichte laag, plaatsen van betontegels, nieuwe
omheining, integratie van een boom.
De stedenbouwkundige vergunning werd ingediend op 20/04/09. In de komende maanden
worden geen wachtlijstdossiers meer ingeschreven.

Huis Jan Van Besien:
Aanbesteding op 18/05/09.
Dossier is doorgestuurd naar Agion (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) met
vraag tot subsidiëring.

Uitbreiding sportzaal:
Dossier klaar om verzonden te worden naar Agion

Capucienenlaan:
Bouwplan is klaar maar de kostenraming nog niet. Daarna volgt de aanvraag van
stedenbouwkundige vergunning.
Sanitair: het aanbestedingsdossier is klaar; de openbare aanbesteding wordt opgestart.
9. Varia.
Vanuit de ouderraad van de LSP en van de humaniora is er interesse voor de resultaten van
de archeologische opgravingen. Er wordt gevraagd op een avond hierover een uiteenzetting
te organiseren. De vraag zal gesteld worden aan dhr. W. De Swaef. De aankondiging zal
gebeuren via Focus, de ouderraden en de Moedervereniging.
2

Volgende vergadering 11/01/10
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