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De voorzitter wenst alle aanwezigen een gelukkig 2011.
1. Wijziging samenstelling
Mevr. Ellen Vermaere (BSE) nam ontslag en wordt vervangen door dhr. Louis Somers.
2. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 20.09.2010
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Inschrijvingsbeleid schooljaar 2011-2012
De voorrangsperiode voor kinderen die reeds een (stief-)broer of (stief-)zus hebben in de
lagere school, loopt van 10 tot 31 januari 2011. Vanaf 1 februari staan de inschrijvingen open
voor iedereen.
Kleuterschool BSE: de inschrijvingen zijn volop aan de gang. Er zijn in de loop van het
schooljaar zeven instapmomenten voor de peuters. Momenteel zijn er 25 peuters, de
prognose is dat er dat in juni 42 zullen zijn. De peuterklas zal met de financiële steun van de
vzw Sint-Jozefscollege worden gesplitst (wellicht na de krokusvakantie).
De vzw Sint-Jozefscollege heeft de site van de Eikstraat (lokalen van de basisschool en van
het VTI dat op 1 september de lokalen verlaat) de volgende 50 jaar in erfpacht.
4. Verslag van de werking van de scholengemeenschap UNIKA
Enkele capita selecta
 Leerlingenaantallen: UNIKA telt 69 leerlingen meer in vergelijking met vorig schooljaar.
 Puntenenveloppe : De minister heeft voor zorg nog extra punten voorzien (+2 vanaf 1
september; +18 vanaf 1 december). Deze zijn op de respectievelijke data in de 8 scholen
ingevoerd.
 Evaluatie van de scholengemeenschap: de eerste periode van 6 jaar loopt af eind juni
2011. Daarna volgt een tweede periode van 3 jaar.
 LOP: inschrijvingsprocedure. Men wil een lokaal inschrijvingsbeleid zoals in Gent, Zele,
Lokeren,… maar in Aalst is geen enkele school overbevolkt, er is geen capaciteitsprobleem.
 Voor korte vervangingen is er een pool van leerkrachten maar eigenlijk zijn er geen
leerkrachten beschikbaar. Het aantal dagen waarop men een beroep kan doen op een korte
vervanging, is beperkt.
 De prijzen van de opvang en de maaltijden worden vergeleken en die zijn aan elkaar
gewaagd.
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 Digitale borden: in 7 van de 8 scholen zijn er digitale borden.
 Interdiocesane proeven: de resultaten worden besproken.
 Leermethodes: nieuwe leermethodes worden besproken
 Flankerend onderwijsbeleid: sociale en andere voordelen die de stad toepast in haar
scholen; daarbij zijn er ongelijkheden tussen het stedelijk onderwijs en het vrij onderwijs, bv.
voor maaltijden, busvervoer,…
Opmerking: in de begroting van de stad Aalst zou men de uitgaven voor het stedelijk
onderwijs moeten kunnen terugvinden.
5. Verslag van het medezeggenschapscollege UNIKA
De vergadering vond plaats op 14/10
 Verslag van de reaffectatiecommissie en tewerkstelling binnen de SG. Dankzij het
stijgende aantal leerlingen zijn er weinig tewerkstellingsproblemen in de SG. In 3 van de 4
gevallen werd de leerkracht binnen de eigen school gereaffecteerd. Er gebeurden ook
nieuwe aanwervingen.
 Omkadering van de SG: puntenverdeling van de punten voor ICT, zorg en administratie
 Vervangingseenheden: er werd afgesproken dat alle vervangingseenheden tegen het
einde van het schooljaar worden opgebruikt.
 In 2011-2012 start de derde cyclus van de SG, voor een periode van 3 jaar.
6. Bouwdossiers: stand van zaken
Internaat fase 2: Het dossier is bij “Ruimte en Erfgoed” (vroegere DOE) binnengebracht.
Internaat fase 3: De uitwerking van het dossier is bezig.
LSP-speelplaats: Men onderzoekt het alternatief om de speelplaats boven de parkings te
slopen. Indien dit een financieel gunstiger oplossing is, gaat men over tot de sloop.
LSP 20 (Huis Jan Van Besien) perceel1: De bouw heeft achterstand opgelopen (wachten op
bakstenen, hete zomer, natte herfst, vrieskou vanaf november). De aanbesteding voor
perceel2 is gepubliceerd.
LSP 18: Het aanbestedingsdossier is klaar. De werken worden pas opgestart wanneer
LSP20 klaar is.
LSC hoofddossier: geen vorderingen.
LSC sanitair: wordt opgeleverd op 24/01.
7. Actualia
 Leerlingenaantallen: verschuivingen
LSP 253 leerlingen
LSC 388 leerlingen
BSE 270 leerlingen
 Tewerkstelling: wijzigingen
LSP: volgend schooljaar zal er een halve betrekking minder zijn
LSC: volgend schooljaar komt er een vol ambt bij
BSE: kleuterschool: 1 secretariaatsmedewerker gaat op pensioen per 1 september 2011
 Pedagogische studiedagen, nascholingen, … in het 2de semester 2010-2011
25/03: alle lagere scholen van de SJ-colleges: studiedag over het leerplan MUZO (muzische
opvoeding)
11/05: alle scholen van UNIKA: 8 hefbomen voor het voeren van een beleid in de klas en de
school.
 Schoolprojecten
LSP: Infodag 27/02
Aperitiefconcert 3/04
Kleuterdag 14/05
LSC: Infodag 1/05
Kleuterdag 6/05
BSE: Eetfestijn 26/02
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Kleuternamiddag 7/05
Schoolfeest-opendeurdag 15/05 “Dromen” – Dynamo-project werd aangevraagd
8. Varia
Verkeersveiligheid
Op de Sint-Annabrug verloopt het verkeer dan toch definitief in de twee richtingen ondanks
de oorspronkelijke plannen, o.a. op aandringen van de handelaars van centrum Aalst.
Het Overlegplatform Verkeersveiligheid secundaire scholen, dat samen met de stad Aalst
een schoolroutekaart ontwikkelde, werd in deze materie niet geraadpleegd.
Er zou een nieuwe studie worden uitgevoerd om eventueel tot een nieuw mobiliteitsplan te
komen. Wij willen dat de scholen ook mee rond de tafel kunnen zitten. Voor ons is de
veiligheid van onze leerlingen prioritair.
Op de ouderraad humaniora van 24 januari 2011 zal een verkeersdeskundige van de stad
Aalst aanwezig zijn om het huidige mobiliteitsplan toe te lichten.
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