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1. Gewijzigde samenstelling schoolraden. Verwelkoming.
We verwelkomen dhr. Kim Gabriëls die de ouders van LSP vertegenwoordigt.
Het organigram 2010-2011 van het Sint-Jozefscollege wordt aan alle aanwezigen bezorgd.
2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 25.05.2010.
Het verslag werd goedgekeurd.
3. Recrutering / 4. De aanwending van het lestijdenpakket / 5. De tewerkstelling / 6. De inhoudelijke
doelstellingen en prioriteiten voor het schooljaar 2010-2011
Zie documenten uitgedeeld op de vergadering.
Vraag ivm de instroom van allochtone kinderen in de BSE. Neemt hun aantal toe? Er zijn geen
anderstalige nieuwkomers, geen kinderen die Nederlandsonkundig zijn.
Vraag ivm de doorstroming van het zesde leerjaar naar de humaniora van het SJC:
BSE: geen leerlingen; 1 leerling was te laat om in te schrijven; de meeste lln gaan naar SMI en DVM.
LSC: 60% van de leerlingen stroomt door naar de humaniora van het SJC.
LSP: 79% van de zesdejaars stroomt door naar de humaniora. Het hadden er meer kunnen zijn indien
de ouders tijdig hadden ingeschreven.
De zesdejaars van onze lagere scholen volgen proeflesjes op de humaniora en krijgen ook een
rondleiding. Ze gaan ook proeflessen volgen op het VTI.
8 leerlingen zijn intern. In de BSE en LSC zijn er geen internen. Dit zou praktisch gezien onmogelijk
zijn. Vanaf 18:00 en op woensdagnamiddag verblijven de internen immers op het internaat.
7. Activiteiten van het Medezeggenschapscollege en opvolging.
Zie ‘Verslag van Medezeggenschapscollege van de Scholengemeenschap UNIKA’ van 10/06/2010.
Het aantal leerlingen binnen UNIKA stijgt.
Leerlingen die geen 220 halve dagen naar de kleuterklas zijn gegaan, moeten een taaltest afleggen.
Het CLB heeft voor Groot-Aalst slechts van 7 leerlingen een taaltest moeten afnemen.
Volgende vergadering 14/10/2010.
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8. Info werking kinderopvang De Tuimeldoos en De Bubbeltjes
Alle plaatsen zijn bezet. De Tuimeldoos telt 46 kindjes, De Bubbeltjes 20. Er is een wachtlijst tot
november 2011. Een full-time personeelslid werd vervangen door twee HT-personeelsleden. Het
voordeel is dat deze mensen flexibeler inzetbaar zijn.
De dagprijs is inkomensgerelateerd. Of de kinderopvang rendabel is, is niet meteen duidelijk omdat
de werking subsidies en voorschotten ontvangt en de afrekening pas later volgt op basis van de
bezettingsgraad.
9. De onderwijsactualiteit:
- De werking van de scholengemeenschap en de interne reaffectatiecommissie
Een personeelslid van De Stip (Erembodegem) is halftijds gereaffecteerd naar de BSE.
10.Enkele capita selecta
Onderwijsvernieuwing: de hervorming van het secundair onderwijs.
Deze hervorming wil o.a. een oplossing bieden voor het watervalsysteem: men kiest niet of men kiest
te laat voor het technisch onderwijs. Vandaar het idee van een gemeenschappelijke eerste graad om
de keuze uit te stellen. In de tweede en derde graad worden binnen elk van de zes
belangstellingsgebieden doorstromingsgerichte en arbeidsgerichte opleidingen georganiseerd.
Indien een school binnen een belangstellingsgebied zowel doorstromingsgerichte en arbeidsgerichte
opleidingen zou aanbieden, zal dit wellicht grondige verschuivingen met zich meebrengen en zware
infrastructuurwerken.
11. Bouwdossiers
1. Internaat
fase 1: na de goedkeuring van de eindafrekening door de DOE zal de definitieve oplevering
plaatsvinden.
Voorbereiding van fase 2
De deadline om de begroting van 2011 te halen is 30 september 2010.
Daarna moet men wachten op de goedkeuring van enerzijds de DOE, de stad en de provincie, en
anderzijds de subsidiërende overheid AGIOn.
2. speelplaats LSP
In 2001 werden de kosten geraamd op 500.000 euro. Men wachtte op de subsidie die 70% van de
onkosten bedraagt. Vandaag worden de werken op 1.750.000 euro geschat en moeten we zelf
750.000 euro bijpassen! Ondertussen is er in die prijs wel een overdekking voorzien, die in 2001 nog
niet gepland was.
De ouders begrijpen niet waarom de werken niet vorderen. In hun ogen is de speelplaats makkelijk te
herstellen. Open communicatie over de plannen naar de ouders toe is wenselijk.
3. LSP 20
De aannemer is bezig maar met vertraging omwille van de gevelstenen die nog geproduceerd
moesten worden en de bijzondere klimatologische omstandigheden van afgelopen zomer.
De verbouwingen aan de eetzaal en de turnzaal moeten wachten tot de afwerking van nr 20.
4. LSC hoofddossier
Weinig wijzigingen. Er worden alsmaar nieuwe normen opgelegd, zoals de automatische ventilatie
van de klassen.
Het sanitair zou klaar moeten zijn voor de kerstvakantie.
12. Varia
- Welzijns- en veiligheidsbeleid
Een beleidsverklaring m.b.t. preventief alcohol- en druggebruik voor alle personeelsleden van de vzw
werd in de ondernemingsraad goedgekeurd.
- Het VSKO stelde richtlijnen ter beschikking voor scholen m.b.t. mogelijke meldingen van seksueel
misbruik.
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Volgende vergaderingen
- 17 januari 2011
- 23 mei 2011
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