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1. Gewijzigde samenstelling van de schoolraden. Verwelkoming.
De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden. Hij roept iedereen op te werken in een geest
van verstandhouding, kritisch maar met respect voor elkaars mening, en wenst iedereen
korte maar krachtige vergaderingen toe.
Gewijzigde samenstelling : voor de leerkrachten: Mevr. Karin Benoît wordt vervangen door
Dhr. Bart Wynant.
2. Goedkeuring van de verslagen van de vorige vergadering d.d. 23.05.2011.
Het verslag wordt goedgekeurd.
3. Recrutering in onze kleuterschool en lagere scholen.
Zie documenten LSC, LSP, BSE
Correctie aantal leerlingen LSC  humaniora: 40
Aantal leerlingen LSP  humaniora: 57
Aantal leerlingen BSE  humaniora: 3
Aanvulling LSC: I.p.v. een klas te splitsen heeft men ervoor geopteerd een extra
zorgleerkracht aan te stellen: Dhr. De Plekker (zorgleerkracht voor het eerste jaar), Mevr.
Dewamme en Mevr. Van den Abbeele (overige klassen).
4. De aanwending van het lestijdenpakket.
Zie documenten LSC, LSP, BSE
5. De tewerkstelling.
Zie documenten LSC, LSP, BSE
6. Ondertekening van aanwending en eventuele overdrachten.
De aanwending van uren wordt goedgekeurd.
7. De inhoudelijke doelstellingen en prioriteiten voor het schooljaar 2011-2012.
Zie documenten LSP, LSC, BSE
LSC: VRAAG: wat wordt bedoeld met “nieuwe media”? PC-gebruik, digitale camera, het
zender-ontvanger model, en hoe deze nieuwe media in de verschillende vakken aan bod
kunnen komen.
BSE: VRAAG over hoogbegaafdheid: In eerste instantie volgen de directrice en een aantal
leerkrachten nascholingen over hoogbegaafdheid om expertise op te bouwen. Het is niet de
bedoeling om leerlingen uit de klas te halen en een kangoeroewerking op te zetten, wel om
in de klas te differentiëren.
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8. Activiteiten van het Medezeggenschapscollege van Unika en opvolging.
Mondeling verslag van de vergadering van 9 juni.
- Het contigent korte vervangingen is opgebruikt.
- Vacantverklaringen: Dit schooljaar werd het kandideren voor vaste benoeming
uitzonderlijk verdaagd naar 15 september 2011. De vacante ambten van 15 september 2011
zijn bepalend voor een vaste benoeming op 01 januari 2012. Er zullen meer leerkrachten
dan vroeger benoemd kunnen worden in januari.
- Unika telde 2383 leerlingen in het schooljaar 2010-2011.
- De gemeenschappelijke pedagogische studiedag voor alle scholen binnen Unika werd
goed onthaald.
- De derde ronde van de scholengemeenschappen is per 1 september ingegaan voor 3
jaar.
- Het verslag van het MZC van 9 juni is momenteel nog niet digitaal beschikbaar.
9. De onderwijsactualiteit.
De werking van de scholengemeenschap en de interne reaffectatiecommissie: drie
personeelsleden dienden gereaffecteerd te worden maar dat is binnen de scholen opgelost.
Capita selecta:
In 2014 krijgt het secundair onderwijs een nieuwe structuur maar het is nog niet duidelijk wat
deze precies zal zijn.
Andere beslissingen in de pijplijn:
- De omkadering in het kleuter- en het lager onderwijs
- Komen er niveau-overschrijdende scholengemeenschappen?
- In welke zin wordt het inschrijvingsbeleid in het secundair onderwijs gewijzigd?
- Het leerzorgkader voor inclusief onderwijs
10. Bouwdossiers.
- Internaat fase 2: goedgekeurd door AGIOn. De aanbesteding is gepubliceerd.
Fase 3 wordt ondertussen voorbereid.
- Speelplaats LSP: de stedenbouwkundige vergunning zal op 20/11/2011 vervallen. Er werd
besloten om de speelplaats en de garages te slopen tot op het niveau van de garagevloer.
Er moet geen bufferbekken aangelegd worden.
- Perceel 2 Huis Van Besien : de werken zijn bezig; de ramen en poort zijn in productie en
zullen geïnstalleerd zijn vóór eind december.
Pontstraat 18 moet wachten tot de nieuwe ingang klaar is.
- LSC: De sanering van het gebouw LSC ligt stil.
De school is in onderhandelingen met de projectontwikkelaar die ernaast 5 appartementsblokken bouwt, over een doorgang voor de brandweer op het terrein van de school.
- LSC: het dossier “rationeel energiegebruik” is ingediend. Alle ramen van de gebouwen B en
C worden vernieuwd. In 2012 zou dat als een van de eerste dossiers aan bod komen.
OPMERKING: de frustratie bij de leraren van LSP ivm de speelplaats is hoog.
Een falend beleid op Vlaams niveau ligt aan de basis van de stilstand. De leerlingen spelen
wel heel graag op de speelplaats en de speelplaats is in de eerste plaats toch voor hen
bedoeld. Er zijn nieuwe speeltoestellen aangekocht door de school.
VRAAG: De vergunning zal verstrijken, verliezen we dan onze plaats in de rangorde niet? De
stedenbouwkundige vergunning staat los van het akkoord van AGIOn ; zodra we groen licht
krijgen van deze laatste, vragen we weer een vergunning aan.
VRAAG: Betekent de sloop geen hogere kost? Nee, integendeel.
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11. Verkeersveiligheid en verzekering onderweg.
Vraag die gesteld werd tijdens de vorige vergadering: Zijn kinderen die na schooltijd eerst
langsgaan bij een klasgenoot om bv. een groepswerk te maken, nog verzekerd? Het
antwoord is ‘neen’.
Er is een werkgroep verkeersveiligheid opgericht binnen de ouderraad van de humaniora.
Deze roept alle Aalsterse scholen op om alle gevaarlijke punten te signaleren aan het
stadsbestuur voor de agenda van de onderwijsraad.
De ouderraad van de humaniora heeft op zijn eerste vergadering de stichter van de
verkeersplatformen uitgenodigd. Verkeersplatformen willen de verkeersveiligheid
bevorderen, zijn onafhankelijk en richten een werkgroep op waarin alle geledingen
vertegenwoordigd
zijn:
scholen,
middenstand,
vertegenwoordigers
van
alle
verkeersdeelnemers (automobilisten, fietsers, voetgangers), …
Moet de ouderraad die taak op zich nemen?
VRAAG: Moet de schoolroutekaart niet geactualiseerd worden?
12. Varia.
Er zijn geen verdere vragen.
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