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Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter wenst alle aanwezigen een succesvol, vredevol en bezinnend 2012. Dat de
geest van St.-Ignatius, zijn gedrevenheid en nederigheid, hen mogen inspireren, binnen en
buiten de school, in hun contacten en projecten.
De gegevens van de leden van de schoolraad worden gecontroleerd op wijzigingen en/of
fouten. De aangepaste versie wordt bij het verslag gevoegd.
1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering d.d. 26.09.2011.
Punt 10. Bouwdossiers: “Er zijn nieuwe speeltoestellen aangekocht door de school”. De
speeltoestellen werden niet aangekocht door de school, wel door de ouderraad.
Het verslag wordt goedgekeurd.

2. Inschrijvingsbeleid schooljaar 2012-2013.
In de lagere scholen: de voorrangsperiode voor broers en zussen loopt van maandag
9 januari 2012 tot dinsdag 31 januari 2012. Vanaf woensdag 1 februari staan de
inschrijvingen open voor iedereen.
Voor kleuters die de leeftijd van 3 jaar nog niet bereikt hebben, zijn er 6 verschillende
instapmomenten. Vanaf de leeftijd van 3 jaar kan een kleuter op gelijk welk ogenblik
ingeschreven worden.
Vraag m.b.t. de campusgedachte: deze geldt voor de inschrijvingen voor het schooljaar
2013-2014.
Het LOP van het basisonderwijs en het LOP van het secundair onderwijs moeten beide
beslissen of de campusgedachte wordt gevolgd. (Definitie van ‘campus’: eenzelfde of
aaneensluitende kadastrale percelen of gescheiden door max. 2 kadastrale percelen of een
weg.)

3. Bijdrageregeling en Maximumfacturen
Vanaf 1 januari 2012 mogen de maximumfacturen geïndexeerd worden. Per leerling en per
schooljaar bedraagt de maximumfactuur € 65 i.p.v. € 60. In principe moeten de bedragen in
het schoolreglement vermeld staan. Het nieuwe bedrag kan worden toegepast vanaf
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1 januari 2012 en wordt via Focus bekend gemaakt. Het nieuwe bedrag moet worden
goedgekeurd door de schoolraad en vervolgens door de Raad van Bestuur. Het bedrag mag
niet in één keer maar moet in 3 keren gevraagd worden aan de ouders zoals de lagere
scholen reeds doen.
Voor de kleuters:
Voor de leeftijd van 2 en 3 jaar: € 25 ; 4 jaar € 35 ; 5 jaar + leerplichtige kleuters: € 40.
De minder scherpe maximumfactuur (voor meerdaagse uitstappen) gaat van € 360 (over de
6 jaar) naar € 390.
De schoolraad keurt het optrekken van de maximumfactuur van € 60 naar € 65 voor de
lagere scholen goed, alsook de nieuwe bedragen voor de kleuters.
Op de facturen die de ouders krijgen wordt gedetailleerd weergegeven hoe het geld wordt
besteed. Wanneer het maximumbedrag wordt overschreden, springt het schoolbestuur bij.
Eigenlijk gaat het enkel over een indexaanpassing. De directeurs hadden een substantiële
verhoging gevraagd maar het decreet voorziet dat niet.

4. Verslag van de werking van de scholengemeenschap UNIKA.
Van september tot nu kwamen de volgende onderwerpen aan bod:
- Overzicht van het personeelsbestand met o.a. de reaffectaties (die allemaal binnen de
school konden geregeld worden).
- Prioriteitenplannen werden uitgewisseld maar nog niet besproken.
- Het schoolwerkplan via Informat.
- De installatie van digitale borden.
- De nulmeting i.v.m. de plage-uren: het aantal plage-uren dat een school organiseert mag
ten hoogste 10% van het aantal lesuren bedragen. Het aantal plage-uren in het schooljaar
2011-2012 mag niet hoger liggen dan het aantal in het schooljaar 2010-2011.
- De leerlingenaantallen op 1/09/2011: 11 kleuters meer dan in 10-11, 46 lagere
schoolkinderen meer, in totaal 57 leerlingen (voor de hele SG).
- Vacantverklaringen op 15/10 (i.p.v. op 15/04/2011), uitzonderlijk vervroegd omwille van de
aanpassing van het decreet. Deze personeelsleden kunnen worden benoemd op 1 januari
2012.
- Traject secundair onderwijs: op 24/11/11 organiseerde het CLB een infoavond voor de
ouders van 6dejaars leerlingen van de scholen van UNIKA. UNIKA is niet blij met het feit dat
het studiekeuzetraject alsmaar vervroegt onder druk van de secundaire scholen.
- Het LOP gaf een informatieve kaart uit met alle lagere scholen over de netten heen.
Omwille van het grote aantal fouten wordt de kaart herdrukt.
- Het nieuwe inschrijvingsdecreet voor het schooljaar 2013-2014 moet nog verder uitgewerkt
worden.
- De nieuwe samenwerking van UNIKA voor de volgende 3 jaar is op 1 september 2011
gestart. Het principe is dat elke school zelfstandig werkt ; wat minimaal vereist of nodig is,
doen de scholen samen.
- Het aantal korte vervangingen
- Aantal anderstalige nieuwkomers (kinderen die maximaal sinds 1 jaar in België verblijven) :
8 leerlingen voor de hele SG, gespreid over 4 scholen. De SG krijgt geen extra uren voor
deze leerlingen.
- De 6 kleuterscholen binnen UNIKA volgden een traject rond planmatig en doelgericht
werken. De scholen wilden dit traject volgen in 2 groepen van 3 scholen maar de
pedagogische conferentie waarin dit traject aan bod kwam en waarbij voor de opvolging twee
personeelsvergaderingen waren voorzien, is niet goed verlopen. De BSE is met een
schooleigen traject gestart.
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5. Verslag van het medezeggenschapscollege van UNIKA.
Kwamen aan bod:
De tewerkstelling: de meeste leerkrachten konden binnen de eigen school tewerkgesteld
worden.
De puntenverdeling: behalve het lestijdenpakket worden er ook punten toegekend aan elke
school voor ICT en administratie en aan de scholengemeenschap voor zorg en stimulus. De
restpunten worden onder de verschillende scholen verdeeld.
6. Bouwdossiers: stand van zaken.
Internaat 2de fase: aanbesteed, een zestal aannemers hebben hierop ingeschreven, de
prijsverantwoording wordt momenteel bekeken, de Raad van Bestuur duidt de aannemer
aan, uiteindelijk moeten we groen licht krijgen van AGIOn.
Deze 2de fase bestaat uit stabiliteitswerken en werd opgesplitst in 2 fasen omwille van de
subsidiëring.
VRAAG: Waarom duurt dit zo lang? We hangen af van verschillende subsidiërende
overheden: Ruimte en Erfgoed, AGIOn, de stad Aalst, …
Fase 3 wordt momenteel door de architecten voorbereid.
LSP speelplaats: status quo. AGIOn is nog niet begonnen aan de aanvragen voor de
bouwwerken die sinds juni 2001 op de lijst werden gezet. Spelbreker zijn o.a. de vele
“verkorte procedures” voor dringende werkzaamheden en die het bedrag van € 125.000 niet
mogen overschrijden. Een dergelijke verkorte procedure hebben we bv. aangevraagd voor
het dak van het patersgebouw.
Het is mogelijk dat in januari 2012 geld wordt vrijgemaakt voor aanvragen die dateren uit de
tweede helft van 2001.
Men dacht dat men met de DBFM-formule (Design Build Finance Maintain, met investering
door de privé-sector) snel aan de scholenbouw zou kunnen beginnen maar daar is nog niets
gebeurd.
Huis Van Besien: de werken op perceel 1 zijn klaar. In de week van 16 januari worden het
rolluik en de ramen van de voorkant geplaatst. De afwerkingsfase zal ingebracht worden als
een verkorte procedure.
Capucienenlaan: in juni 2011 werd het REG-dossier (rationeel energiegebruik) ingediend ter
vervanging van de ramen. AGIOn heeft nog niet gereageerd.
LS Pontstraat en Eikstraat: op 20 september 2011 werd een REG-dossier ingediend voor het
plaatsen van nieuwe ramen. Voor LSP is dit voor de 14 klassen.
Sanering schoolgebouw Capucienenlaan: Volledige renovatie van de kelder tot de nok. Er
werd een ingenieursbureau technieken aangesproken. Deze werken zouden relatief snel
uitgevoerd moeten kunnen worden.
Renovatie van de kwartenrefter en bouw van een nieuw wetenschapslokaal: de plannen zijn
nog niet klaar.
Eikstraat: een studiebureau bestudeert de flows van de site om een optimale oplossing te
bedenken voor de verplaatsingen van de leerlingen, voor groenvoorziening en voor
parkeren.
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7. Actualia
 Leerlingenaantallen: verschuivingen
Aantal leerlingen op 16 januari 2012:
HUM: 1080 (internaat : 96 lln)
LSP: 238
LSC: 394
BSE: 287
Totaal: 1999
 Verkeersproblematiek
Er komt een mobiliteitsstudie volgens het STOP-principe (stappers, trappers, openbaar
vervoer, personenvervoer) dat moet uitmonden in een mobiliteitsplan. De ‘werkgroep
verkeer’ (opgericht binnen de ouderraad van de humaniora) heeft nog geen brief opgemaakt
in afwachting van het gesprek met Dhr. Dirk Auwelaert, verantwoordelijke van de Dienst
Mobiliteit van de stad Aalst, op 17 januari.
 tewerkstelling: wijzigingen (verleden en toekomst)
Vooruitblik op basis van de leerlingencijfers: we moeten de definitieve leerlingencijfers op
1 februari afwachten.
 afschaffing van de ‘GOK-uren’
In de LSC zijn er geen, in de LPS 12, in de BSE 13 GOK-uren.
Deze GOK-uren zullen geïntegreerd worden in de zorguren. De precieze uitvoering is nog
niet duidelijk, het budget dat voorhanden is, is nauwelijks verhoogd.
 pedagogische studiedagen, nascholingen …
Pedagogische studiedagen: in LSP op 28/11: ICT als vakoverschrijdende doelstelling
(8 eindtermen)
BSE : nascholing rond muzische opvoeding op 15/02
LSC: Meervoudige intelligentie op 17/02
Gemeenschappelijke conferentie rond godsdienst voor onze drie lagere scholen op16/05
 schoolprojecten (infodagen, collegefeest …)
4 maart infodag (samen met de humaniora) van 14.00 u. tot 18.00 u.
9 juni: schoolproject en kleuterdag
LSC: 3 juni: schoolfeest – thema: nieuwe media
8 juni: kleuternamiddag
BSE: 3 juni: opendeurdag en schoolfeest
8 juni: kleuternamiddag
LSP:

8. Varia
Dhr. A. De Rijck licht de bevoegdheden van de schoolraad toe.
De leden van de schoolraad hebben een algemeen informatierecht m.b.t. de
aangelegenheden waarover de schoolraad haar advies- of overlegbevoegdheden uitoefent.
Zij kunnen informatie opvragen en zij hebben het recht om op eigen verzoek of op vraag
gehoord te worden over materies waarvoor de schoolraad bevoegd is.
Het schoolbestuur is verplicht aan de schoolraad een advies te vragen m.b.t.:
 Het profiel van de nieuwe directeur
 Het studieaanbod (bv. hervormingen)
 Samenwerkingsverbanden (CLB, LOP, …)
 Het nascholingsbeleid
 Projecten
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Overlegbevoegdheid: Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over:
 Het schoolwerkplan
 De jaarplanning van extra-murosactiviteiten
 Welzijn en veiligheidsbeleid op school
 Stageactiviteiten van de leerlingen
Het huishoudelijk reglement van de schoolraad wordt bij dit verslag gevoegd als
geheugensteuntje.
Volgende vergadering op maandag 29 mei.
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