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1.
Goedkeuring van het verslag dd. 17.01.2011 en opvolging
4. Verslag van de werking van de scholengemeenschap UNIKA
UNIKA telt 94 leerlingen meer in vergelijking met vorig schooljaar ipv 69.
2. Vaststelling van het nascholingsbeleid 2010
Zie documenten nascholingsplan 2010-2011 (LSC, LSP), Nascholings- en prioriteitenplan
(BSE)
De toelagen voor nascholing daalden in 2010 met 20% in vergelijking met 2009, en volstaan
dus niet om alle uitgaven te dekken. In alle lagere scholen wordt een groot deel van de
nascholingen betaald met eigen werkingstoelagen.
3.

Organisatie van het schooljaar 2011-2012:
o De lestijdenpakketten
Zie documenten ‘Planning schooljaar 2011/12’ (LSC, LSP, BSE)
LSC: + 36 lestijden meer in vergelijking met 2010-2011
vanaf volgend schooljaar heeft elke klas 2u bewegingsopvoeding per week naast 0,5
lesuur zwemmen.
LSP:

- 13 lestijden in vergelijking met 2010-2011

BSE: KS: + 27 lestijden in vergelijking met 2010-2011 + 6 TIVOLI-uren
LS: - 8 lestijden
LSC, LSP, BSE: de restpunten van de scholengemeenschap zijn nog niet gekend.
o

LSC
LSP
BSE

Vastlegging facultatieve vrije halve dagen en pedagogische studiedagen
Vrije dagen
3 oktober 2011
30 april 2012
3 oktober 2011
30 april 2012
3 oktober 2011
30 april 2012

Ped. Studiedagen
17 februari 2012
16 mei 1212
28 november 2011
16 mei 1212
KS: 16 november 2011
LS: 25 januari 2012
LS: 16 mei 1212
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4.
Bijdrageregeling en maximumfactuur voor de ouders schooljaar 2011-2012.
LSC: Zie document: ‘Bijdrageregeling 2011/12’
Vrijwillige sociale bijdrage: € 5, 6de leerjaar € 215
De ouders van de 6de jaars betalen € 190 voor de sneeuwklassen.
Door deze ‘vrijwillige sociale bijdrage’ wordt de wet in feite omzeild (op 1 september 2008 is
de maximumfactuur in voege getreden: € 20 per kleuter en € 60 per leerling lager onderwijs
per jaar).
Alle ouders betalen deze bijdrage. Zowel ouderraad als oudercomité vragen dat de
sneeuwklassen in de toekomst verder zouden georganiseerd worden.
LSP: Zie document: ‘Bijdrageregeling’
Vrijwillige sociale bijdrage: € 5, 6de leerjaar € 190
Sneeuwklassen: De ouders van de 6de jaars betalen € 240 voor de sneeuwklassen. Kinderen
met een kansenpas betalen € 90, Mensen voor Mensen betaalt € 100, de rest wordt door de
school bijgepast.
De meerprijs in vergelijking met de LSC (€ 190) heeft te maken met de periode
(hoogseizoen) waarin de sneeuwklassen georganiseerd worden. Alleen in deze periode kan
men een beroep doen op stagiairs van de HUB voor de omkadering.
Voorstel: Het is een vreemde situatie om met geld van een sociale bijdrage (vrijwillige)
sneeuwklassen te betalen. Waarom deze som van € 215/ €190 niet vragen als een bijdrage
voor de ouderraad? De ouderraad kan dan de sneeuwklassen sponsoren. Voorwaarde is wel
dat de ouderraad niet weet wie al dan niet deze bijdrage betaalt. Daarom zou het interessant
zijn als het geld wordt gestort op een rekening van de school die de bijdragen doorstort aan
de ouderraad. De ouderraad zou deel moeten uitmaken van de vzw Sint-Jozefscollege,
m.a.w. in de boekhouding van de vzw opgenomen zijn en zodoende onderdeel zijn van de
revisie van de gelden van de vzw. De VCOV raadt dat ook aan.
Er is sowieso openheid over het beheer van de gelden door de ouderraad. Dit komt o.a.
jaarlijks aan bod in de kernvergadering van augustus.
 De vraag wordt gesteld aan de revisor hoe we best te werk gaan en het punt komt op de
agenda van de schoolraad van september 2011.
BSE: Zie document: ‘Bijdrageregeling ouders’
“Sociale bijdrage € 3” zoals vermeld in het document wordt gewijzigd in € 5.
Opmerking van de ouders mbt de bijdrage die gevraagd wordt voor de eerste communie om
de bloemen en de receptie te bekostigen: de ouders vragen dat er meer duidelijkheid zou
zijn, dat het gevraagde bedrag op de bijdrageregeling zou vermeld staan, waarbij de ouders
ook vrij zouden zijn dat bedrag al dan niet te betalen.
De receptie bij de eerste communie wordt in de BSE aangeboden door de school, in de LSC
en LSP door de ouderraad.
5.
Voorgestelde wijzigingen aan het schoolreglement.
LSC, LSP: Zie documenten ‘Planning schooljaar 2011/12’ (LSC, LSP, BSE) onder
‘veranderingen en aanvullingen schoolreglement’
6.

Werking scholengemeenschap UNIKA en samenwerking met CLB.

Werking UNIKA:
Kwamen sinds januari aan bod:
 Bevraging bij alle leerkrachten en directieleden over de meerwaarde van de
scholengemeenschap in de afgelopen 6 jaar
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Korte vervangingen
Nieuwjaarsreceptie in de VBS De vlieger in Hofstade
De gezamenlijke pedagogische studiedag: ‘De magie van je enthousiasme’
Het aantal anderstalige nieuwkomers
De evaluatie van tijdelijke leerkrachten

Voorstel in Unika: de coördinerend directeur halftijds vrijstellen zodat er in de school van de
coördinerend directeur (VBS Sint-Vincentius Gijzegem) een halftijds directieambt kan
bijkomen.
De coördinerend directeur zou dan een aantal nieuwe taken op zich nemen als de
pedagogische studiedagen, de aanvangsbegeleiding van de nieuwe leerkrachten, de
evaluatie van leerkrachten, …
Het Sint-Jozefscollege wil haar autonomie in deze niet opgeven.
Dhr. De Rijck heeft een brief gericht aan het CASS (Comité van Afgevaardigden van
Schoolbesturen van de Scholengemeenschap) waarin hij communiceert dat het SJC het
voorstel van een halftijds vrijgesteld coördinerend-directeur voor de scholengemeenschap
UNIKA niet echt genegen is en dat het SJC in de samenwerking binnen UNIKA niet verder
wil gaan dan wat in het oorspronkelijke contract is afgesproken zoals de verdeling van de
puntenenveloppe, het personeelsbeleid, …
Dhr. De Rijck vraagt het advies van de schoolraad. De schoolraad adviseert om de
samenwerking te beperken tot wat minimaal voorzien is door het decreet.
Het SJC doet het volgende voorstel: het SJC wil zelf een coördinerend directeur leveren
zonder dat deze halftijds hoeft te worden vrijgesteld.
Samenwerking met CLB
Zie document ‘Samenwerking met het vrij CLB Aalst’
 PRODIA: een protocol waarmee alle scholen op dezelfde manier de diagnose van
leerstoornissen e.d. stellen.
 LARS : elektronisch registratiesysteem
 Elke school had een gesprek met de voorzitter (dhr. Cochez) of de coördinator
(dhr. Van Vaerenbergh) of de schoolarts (dr. Geldhof) om een ‘schoolfoto’ van de school
te maken, op basis van de kenmerken van de leerlingen
 Infoavond studiekeuzebegeleiding
Medezeggenschapscollege van UNIKA
Geen verslag beschikbaar
7.
o

Actualia
Evaluatie infodagen en inschrijvingsbeleid
LSC:
Kleuterdag op 6/05.
Volgend schooljaar zullen er drie eerste leerjaren zijn
LSP:
Infodag op 27/02: veel interesse maar de infodag viel eigenlijk te vroeg; ouders zijn
zo vroeg in het jaar nog niet echt bezig met de keuze van een lagere school.
De kleuterdag op 14/05 is goed verlopen.
Momenteel: 36 inschrijvingen waarvan 23 leerlingen in het eerste leerjaar
BSE:
Kleuternamiddag op 7/05
De LS verhuist naar de nieuwe site, dit betekent dat ook de meeste kleuterklassen
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verhuizen; alle peuterklassen en de crèche komen naar het gelijkvloers.
De ouders van de lagere scholen zijn teleurgesteld dat ze geen voorrang krijgen om
in te schrijven in de humaniora. De wetgever verbiedt dit.
o

Evaluatie collegefeesten, …
LSC: ‘volgeboekt’ op 1/05 : 80 tot 90% van de ouders van de leerlingen hebben
deelgenomen.
LSP: Het aperitiefconcert op 3/04 kende veel succes. 80 leerlingen namen er aan
deel.
BSE
Schoolfeest-opendeurdag op 15/05 bereikte heel veel mensen; van 9.00 u. tot
15.45 u. waren er ouders aanwezig.

o

Bouwdossiers

Internaat: 2de fase: we kregen groen licht van AGIOn na goedkeuring door de DOE; de
start is voorzien in het najaar van 2011
Speelplaats LSP: een alternatief voorstel is alles af te breken tot op de vloer van de
garage waarmee de prijs ook met € 110 000 zou dalen.
Dit is een wachtlijstdossier. De bouwvergunning zal verlopen zijn maar omwille van de
mogelijke sloop moet er toch een nieuwe bouwvergunning worden aangevraagd.
Als de sloop met zich meebrengt dat er een bufferbekken moet worden aangelegd, dan
betekent dit opnieuw een belangrijke meerkost. Veel hangt er van af of men de
speelplaats beschouwt als louter een speelplaats dan wel als een dak…
Huis Jan Van Besien:
LSC:

afrekening en oplevering nog niet gebeurd
fase 2: wachten op goedkeuring van AGIOn

sanitair: afgewerkt en in gebruik; eindafrekening moet nog komen
hoofddossier: REG-dossier werd gefinaliseerd.
ramen van gebouwen B en C kunnen vrij snel vervangen worden

Alle andere dossiers: status quo
8.

Verkeersveiligheid: mogelijk advies aan het stadsbestuur

Op de ouderraad van de humaniora van 24 januari 2011 gaf politiecommissaris Hendrickx
een toelichting bij de werken die aan de gang zijn, o.a. ter hoogte van de Sint-Annabrug en
aanpalend Werfplein.
In de ouderraad werd een werkgroep verkeersveiligheid opgestart. Het vroegere
‘verkeersplatform’ zorgde voor het tot stand komen van de fietsroutekaart maar daar is het bij
gebleven. De schoolraad stelt de vraag aan de lagere scholen of ook zij het initiatief willen
steunen.
De werkgroep stelt een brief op met haar verzuchtingen op het vlak van verkeersveiligheid
gericht aan het stadsbestuur. De brief wordt gestuurd naar de leden van de schoolraad en in
tweede instantie naar de andere scholen.
9.

Vastleggen vergaderkalender 2011-2012
Maandag 26 september 2011
Maandag 16 januari 2012
Dinsdag 29 mei 2012
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10.
Varia
Geen verdere vragen
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