Verslag van de Vergadering van de schoolraad Lagere Scholen
LSP LSC en BSE
Sint-Jozefscollege Aalst
dinsdag 25 mei 2010

Aanwezig:
Voorzitter:
Ouders:
Leerkrachten:
Lokale Gemeenschap:
Directie:
Verslaggever:
Raad van Bestuur:

dhr. W. Mertens
mevr. K. Meert, mevr. E. Vermaere, dhr. E. Wauters
mevr. K. Benoit, mevr. M. De Moor
mevr. L. De Loose, dhr. W. De Baere, dhr. E. D’Haens
dhr. J. De Meerleer, dhr. J. Ombelets, mevr. A. Muylaert
mevr. K. De Vuyst
dhr. A. De Rijck

Verontschuldigd:
Leerkrachten:
Raad van Bestuur:
Ouders:

mevr. K. Roels
mevr. M. Naert
dhr. E. Van den Berghe

1. Goedkeuring van het verslag van de schoolraad humaniora dd. 11.01.2010
Het verslag van de schoolraad lagere scholen LSP LSC BSE dd. 11.01.2010 werd goedgekeurd.
2. Vaststelling van het nascholingsbeleid 2009
LSC & LSP:
Zie document ‘Nascholingsplan 2009-2010’ met prioriteitenplan, opvolging nascholing van de vorige
schooljaren, nascholingen in functie van pioriteitenplan van schooljaar 2009-2010, en in functie van,
behoeftes/interesses team.
LSC: dankzij het systeem van de korte vervangingen kan men gemakkelijker nascholingen volgen
omdat klassen niet meer per se moesten samengezet worden.
BSE:
Zie document ‘Nascholingsbeleid’
Met voor kleuter- en lagere school: pedagogische studiedagen, teamgerichte nascholing en individugerichte nascholingen.
Voor alle LS: Cebeco verwacht dat alle personeelsleden in de loop van hun carrière een driedaagse
vorming volgen. Elk jaar wordt een vorming georganiseerd, afwisselend voor de nieuwe leerkrachten
en voor ervaren leerkrachten.
3. Organisatie van het schooljaar 2010-2011

lestijdenpakketten
LSC, LSP en BSE: zie voor elk het document ‘Planning schooljaar 2010-2011’ met lestijdenpakket.
LSC wil in elk jaar 3 klassen inrichten hoewel het leerlingenaantal daartoe net iets te laag is, en doet
daarvoor een beroep op Tivoli-uren.
BSE:
De kleuterschool telde op 1/02/2010 40 kleuters meer dan vorig schooljaar. Het aantal leerlingen in
de lagere school daalt t.o.v. vorig schooljaar.
In de BSE zijn er in de kleuterschool 7 lestijden tekort, in de lagere school 3. In de kleuterschool zou
men kleutergym kunnen beperken tot 1,5 u/week. In de LS kan men voor een of meer vakken
groepen samenzetten.
Toelichting bij de Tivoli-uren: scholen kunnen extra personeel aanwerven via de zogenaamde Tivoliuren: de vzw Sint-Jozefscollege betaalt de wedde voor 100% terug aan het departement onderwijs.
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Vastlegging facultatieve vrije halve dagen en pedagogische studiedagen
Vrije dagen
4 oktober 2010 & 12 november 2010
Pedagogische studiedagen
25 maart 2011 & 11 mei 2011

4. Bijdrageregeling en maximumfactuur voor de ouders schooljaar 2010-2011
De bijdrage voor de ouderraad wordt verhoogd van € 3,75 naar € 4.
LSC
Zie document LSC ‘Bijdrageregeling’
Sneeuwklassen : € 360. Daarmee is het bedrag van de maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen
bereikt. De prijs van de sneeuwklassen bedraagt € 390. Er wordt aan de zesdejaars een vrijwillige
sociale bijdrage gevraagd om het tekort te compenseren.
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, komt het sociaal fonds tussenbeide.
LSP
Zie document LSP ‘Bijdrageregeling 2010/11’
Sneeuwklassen : € 360. Dit bedrag wordt bijgepast door aan alle leerlingen € 40 zakgeld te vragen. De
sneeuwklassen kosten € 400 per leerlingen omdat ze later op het seizoen vallen. Daardoor kan men
stagiairs meenemen op sneeuwklassen. Om de kosten te drukken wordt het busvervoer ter plaatse
beperkt en worden meer activiteiten in de buurt van het verblijf georganiseerd.
BSE
Zie documenten ‘Bijdrageregeling voor de ouders’
Er worden geen sneeuwklassen georganiseerd, er wordt wel een skikamp aangeboden tijdens de
krokusvakantie voor geïnteresseerde leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar.
De bijdrageregeling werd in consensus goedgekeurd.
5. Voorgestelde wijzigingen en aanvullingen van het schoolreglement
Zie resp. documenten ‘Planning schooljaar 2010/2011’.
1. Bijdrageregeling: aangepaste prijzen
2. Schoolkalender 2010/2011
3. Bijzondere data
6. Werking scholengemeenschappen UNIKA en samenwerking met CLB
Zie document ‘Werking van de scholengemeenschap UNIKA’
Zie ook document ‘Samenwerking met het vrij CLB Aalst’
Werking medezeggenschapscollege van Unika
Het verslag van september is nog niet beschikbaar. De voorzitter doet navraag bij de coördinerend
directeur, dhr. J. Zaman. De eerstvolgende vergadering vindt plaats in juni 2010.
7. Actualia
 Inschrijvingsbeleid 2011-2012
LSP:
Momenteel zijn er 51 leerlingen ingeschreven voor volgend schooljaar, waarvan 24 in het eerste
leerjaar.
LSC:
Er zijn op dit ogenblik 75 leerlingen ingeschreven voor volgend schooljaar, waarvan 68 in het eerste
leerjaar.
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BSE:
Er zijn veel inschrijvingen voor de 3de kleuterklas van kleuters die zullen doorstromen naar de lagere
school.
Er zijn ook inschrijvingen voor het 1ste en 2de leerjaar.
Momenteel telt het zesde leerjaar 14 leerlingen.
Bouwdossiers
1. Internaat fase 1: fase 1 loopt ten einde. De goedkeuring van DOE gold alleen voor fase 1. De
werken liggen nu gedurende een heel schooljaar stil.
Een deel van de schutting is een eind verplaatst om de speelplaats wat uit te breiden.
2. LSP speelplaats: de kostenraming benadert 1 miljoen euro. Het aanbestedingsdossier wordt
eerstdaags naar AGIOn gestuurd voor goedkeuring. Publicatie van de aanbesteding is afhankelijk
van AGIOn.
3. LSP Pontstraat 20: de werken zijn opgeschort omdat de gevelstenen nog geleverd moeten
worden; de werkzaamheden worden binnenkort hervat.
4. LSP Pontstraat 20: plaatsen van ramen (hout/aluminium). De aanbesteding gebeurde op 29/01 ;
geen enkele aannemer heeft ingetekend. Het concept wordt nu veranderd.
5. LSP Pontstraat 18: uitbreiding van de turnzaal. Dit dossier moet wachten want zo niet dreigt er
een mogelijk conflict met de werken aan speelplaats en met Pontstraat 20. De toegang tot de
school moet verzekerd blijven.
6. LSC hoofddossier vleugel B en C.: de stedenbouwkundige vergunning is toegekend, behalve voor
de uitbreiding van de speelplaatsoverdekking. De werken kunnen ten vroegste starten in juni
2011.
7. LSC sanitair: het dossier is bijna rond. De werken starten op 11/10/2010 en zouden voor het
einde van het jaar klaar moeten zijn.
8. Humaniora Werken gebouw 1937. Het schriftelijk akkoord van DOE blijft achterwege.
9. Erfpacht van gebouwen Eikstraat: als de vzw Sint-Jozefscollege voor minimum 50 jaar over de
gebouwen kan beschikken, zijn er infrastructuurwerken mogelijk.

8. Vastleggen vergaderkalender 2010-2011
20/09/10
17/01/11
23/05/11
De voorgestelde data werden aanvaard.
9. Varia
geen
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